
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.213.082 - PR (2010/0177630-8)
  

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL 
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
RECORRIDO : BENEFICIAMENTO SANTO ANDRÉ LTDA 
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES E OUTRO(S)

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO 
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE A 
POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALOR A SER 
RESTITUÍDO/RESSARCIDO QUANDO O CONTRIBUINTE 
MANIFESTA A SUA DISCORDÂNCIA EM PROCEDIMENTO DE 
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREVISTO NO ART. 73, DA LEI N. 
9.430/96 E ART. 7º, DO DECRETO-LEI N. 2.287/86.

DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro no permissivo do art. 105, III, "a", da 

Constituição Federal de 1988, contra acórdão que entendeu ilegal a retenção de valor a ser 

restituído/ressarcido quando o contribuinte manifesta a sua discordância em procedimento de 

compensação de ofício, previsto no art. 73, da Lei n. 9.430/96 e art. 7º, do Decreto-Lei n. 

2.287/86. O acórdão restou assim ementado (e-STJ fls. 516/520):

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. LEI N. 9.430. ART. 73. 
DECRETO Nº 2.138. DISCORDÂNCIA DO CONTRIBUINTE. RETENÇÃO. 
ILEGALIDADE.
O Decreto nº 2.138, ao dispor sobre a compensação de ofício de tributos e 
contribuições sob administração da Secretaria da Receita Federal, admitindo a 
retenção do valor da restituição ou do ressarcimento, até a liquidação do débito 
apurado pelo Fisco, desbordou dos limites da lei. O artigo 73 da Lei nº 9.430/96, 
ao disciplinar a compensação realizada pela Secretaria da Receita Federal em 
procedimentos internos, não a autoriza a proceder a retenção do crédito a ser 
restituído ou ressarcido ao contribuinte, ante a discordância deste.

Os embargos de declaração interpostos restaram acolhidos apenas para efeito de 

prequestionamento (e-STJ fls. 536/541).

Alega a recorrente que houve violação aos arts. 535, II, do CPC; art. 7º e §§ do 

Decreto-Lei n. 2.287/86 (com a redação dada pelo art. 114, da Lei n. 11.196, de 2005); art. 73, 

da Lei n. 9.430/96 e art. 6º, do Decreto n. 2.138/97. Afirma que a compensação de ofício, bem 

como a retenção dos valores a serem restituídos ou ressarcidos quando há manifestação do 

contribuinte contrária à compensação, são procedimentos que estão de acordo com a legislação 

em vigor (e-STJ fls. 551/563).

Contra-razões nas e-STJ fls. 570/585.

Recurso regularmente admitido na origem (e-STJ fls. 588/589).

É o relatório.

Verifica-se que o tema do recurso, apesar de repetitivo no âmbito da Primeira Seção do 

STJ, ainda não foi submetido a julgamento pelo novo procedimento do artigo 543-C do Código de 

Processo Civil, regulamentado pela Resolução STJ n. 8/2008.

Ante o exposto, recebo o recurso especial como emblemático da controvérsia, a ser 
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dirimida pela Primeira Seção, adotando-se as seguintes providências:

a) comunique-se, com cópia da presente decisão, aos Ministros da Primeira Seção do 

STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução STJ n. 

8/2008 e para os fins neles previstos; 

b) suspenda-se o julgamento dos demais recursos sobre a matéria versada no presente 

recurso especial, consoante preceitua o § 2º do art. 2º da Resolução STJ n. 8/2008;

c) dê-se vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, nos termos do 

art. 3º, II, da Resolução STJ n. 8/2008.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 1º de junho de 2011.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
Relator
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