
 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S  

 

Novas Regras para a Compensação no Âmbito da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – Medida 

Provisória nº 472/09 e Instrução Normativa RFB nº 

981/09. Data 22/12/2009 
 

Foi publicada no Diário Oficial da União do dia 21/12/2009 a Instrução Normativa 

RFB nº 981/09 (“IN 981”), que, juntamente com a Medida Provisória nº 472, 

publicada no dia 16/12/2009, promoveu alterações na regulamentação sobre a 

compensação de quantias recolhidas indevidamente a título de tributos 

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

 

Dentre as principais mudanças, destacamos a alteração no artigo 18, da Lei 

10.833/03, e no artigo 38 da Instrução Normativa RFB nº 900/09 (“IN 900”), os quais 

dispõem sobre a aplicação de multa isolada à compensação não homologada.   

 

Anteriormente, conforme as regras da antiga redação dos referidos artigos, a multa 

isolada sobre o valor compensado indevidamente era exigida somente quando 
comprovada a falsidade da declaração de compensação apresentada pelo 
sujeito passivo.  
 

Porém, com as novas regras introduzidas pela IN 981, aplica-se multa isolada a 
qualquer compensação não homologada quando não confirmada a 
legitimidade ou suficiência do crédito informado, independentemente da 
falsidade da declaração. Nesse caso, a multa será de 75% sobre o valor 
indevidamente compensado. Caso se constate falsidade na declaração, o percentual 

será de 150%. 

 

Com efeito, é notório que grande parte das compensações não homologadas têm 

como justificativa de sua não homologação a alegação do Fisco de que o crédito não 

era suficiente. Assim, será significativo o volume de compensações que serão alvo 

da aplicação da citada multa.  

 



 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 
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Importante notar que tal alteração passa a produzir efeito somente em relação às 

declarações de compensação enviadas a partir de 16 de dezembro de 2009, data da 

publicação da Medida Provisória nº 472. 

 

 

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

Responsáveis: 
 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

 

Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br)  

Tel.: 55 11 3201-7554 

 


