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

 

TRAVA DE 30% PARA COMPENSAÇÃO  
DE PREJUÍZOS FISCAIS – EXTINÇÃO  
DA PESSOA JURÍDICA – QUESTÃO AINDA  
EM ABERTO 
 Data 19/12/2012 

 
A questão envolvendo a limitação da compensação de prejuízos fiscais e bases 
negativas na apuração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da 
Contribuição Social Sobre o Lucro (CSLL) certamente ainda está longe de poder ser 
considerada pacificada tanto no Poder Judiciário quanto no Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (CARF).  
 
Isso porque, apesar de o Supremo Tribunal Federal (STF) já ter apreciado a matéria1, 
declarando constitucional o limite de compensação dos prejuízos até 30% do lucro 
tributável do exercício, tal como previsto na Lei n. 8.981/95, naquela ocasião, não 
houve análise das hipóteses em que ocorre extinção da pessoa jurídica detentora do 
prejuízo, momento em que deve ser feito o balanço de encerramento. 
 
Especificamente acerca dessa questão (extinção da pessoa jurídica), o Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região (TRF 2) entendeu ser possível a compensação integral 
do prejuízo, sem respeitar o limite de 30% estipulado em lei, decisão esta já transitada 
em julgado2. O entendimento do Tribunal foi no sentido de que se a empresa não terá 
outros resultados no futuro que permitirão o aproveitamento daqueles prejuízos, 
haveria tributação do seu patrimônio a aplicação do limite de 30% quando do seu 
encerramento, o que não é permitido pela Constituição Federal. 
 
Nesse sentido e tendo em vista o referido julgado do TRF 2, não se pode afirmar que 
todas as discussões que envolvem a famigerada “trava de 30%” já estão pacificadas, 
especialmente porque o próprio STF apreciará uma vez mais a matéria, desta vez sob 
o rito da repercussão geral3, nos termos do artigo 543-B do Código de Processo Civil. 
 

                                         
1
 RE 344.994/PR 

2
 Processo nº. 0039536-31.1997.4.02.0000, Relator Juiz Federal Convocado Fernando Cesar Baptista 

De Mattos, TRF 2ª Região. 
3
 RE 591.340/SP 



 

 

 

 

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. 

 

SSP - 207913v1  

2 

No âmbito administrativo, o CARF julgou por muitos anos que a referida trava não se 
aplicava para a hipótese em que a empresa deixava de existir (seja por mera extinção, 
seja por incorporação), permitindo, desse modo, a compensação do prejuízo sem 
quaisquer limitações. 
 
Embora não se desconheça que o referido posicionamento do CARF tem sofrido 
modificações, é certo que a questão ainda deverá ter novos desdobramentos nos 
próximos anos, principalmente diante da jurisprudência que está se formando no Poder 
Judiciário, conforme o referido julgado do TRF 2. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
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