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A presente proposição visa em seu escopo, priorizar utilização de créditos de ISS. 

Além disso, verifica-se ainda a existência das causas de extinção do crédito tributário, que 
estão previstas no art. 156 do Código Tributário Nacional e impedem a cobrança do Tributo. 
São elas; o pagamento; a compensação; a transação; a remissão; a prescrição e a decadência; 
a conversão de depósito em renda; o pagamento antecipado e a homologação do lançamento 
nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º; a consignação em pagamento, nos 
termos do disposto no §2º do artigo 164; a decisão administrativa irreformável, assim entendida 
a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; a 
decisão judicial passada em julgado; e a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e 
condições estabelecidas em lei. 

A compensação para o direito tributário é entendida como uma das modalidades de 
extinção do crédito tributário, vez que, o contribuinte passa a não depender das múltiplas 
providências administrativas e eventuais medidas judiciais para adimplir uma obrigação 
tributária enquanto faz valer eventual crédito a que tenha direito. Para todos os fins, é certo que 
a compensação do tributo para o contribuinte tem a eficácia de, além de liberar das obrigações 
tributárias, de cessar a fluência de juros, de extinguir os acessórios da obrigação, como 
garantias reais, penhores, hipoteca, fiança, bem como a impede a constituição do contribuinte 
em mora perante o fisco. Neste sentido, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 156, inciso 
ll, relaciona de maneira inequívoca a compensação como hipótese de extinção do crédito 
tributário. O mesmo diploma legal disciplina, em seus artigos 170 e 170-A, mais detalhes 
quanto à possibilidade de se compensar obrigações tributárias com créditos de direito de 
contribuintes. 

Da análise do artigo 170 referido acima, torna-se clara a conclusão de que a 
compensação depende de lei que a autorize e a institua e depende de autorização da própria 
autoridade administrativa responsável por cobrar os tributos discutidos. Em outras palavras, 
não é porque o Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de compensação de 
obrigações tributárias com créditos de tributos dos contribuintes que a utilização deste instituto 
se dá de forma automática, à pedido do contribuinte, à qualquer momento e perante qualquer 
ente federativo. O que ocorre é o contrário; uma vez que o Código Tributário Nacional prevê a 
compensação como uma hipótese de extinção do crédito tributário e autoriza a lei ordinária a 
estabelecer condições para a efetivação da compensação, somente a lei especial com o 
condão de estabelecer as hipóteses e condições da compensação vai autorizar o contribuinte a 
se valer do instituto, sendo necessário ainda que autoridade fazendária autorize o 
procedimento. 

Forçoso ainda observar que, muito embora a previsão do Código Tributário Nacional 
seja cristalina no sentido de reconhecer a compensação como urna forma de extinção do 
crédito tributário de forma ampla e sem determinar grandes especificidades da lei autorizativa 
que contemplará a compensação, não é possível que um contribuinte compense urna 
obrigação tributária perante um ente federativo com um crédito que detenha perante outro ente 
federativo. Isto é, a compensação só pode ser feita com determinado crédito que o contribuinte 
detenha perante o mesmo ente que está lhe cobrando o tributo que ele pretende compensar. 

Em resumo, não estando a compensação prevista em lei que autorize o contribuinte a 
compensar um crédito que detenha perante um ente federativo com outra obrigação tributária 
perante o mesmo ente, então nada restará ao contribuinte senão adimplir a nova obrigação 



tributária e requerer a restituição dos valores a que tem direito de receber do fisco, em razão da 
existência de seu crédito. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/03/2018, p. 79 
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