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Boa leitura. 

 

 

Redução de Prejuízos Contábeis com 

Créditos de Sócios – Ausência de Fato 

Tributável 

 

“IRPJ/CSLL – REDUÇÃO DE 
PREJUÍZOS CONTÁBEIS COM 
CRÉDITO DE SÓCIOS – Não tem 
natureza de perdão de dívida o débito à 
conta de crédito de sócios, cuja 
contrapartida foi a redução de prejuízos 
contábeis (Parecer Normativo CST nº 
4/81)” 
 

Trata-se de processo administrativo, 

consubstanciado em autos de infração, 

por meio do qual a Fiscalização objetiva 

a cobrança de IRPJ e CSLL, 

relativamente aos anos-calendário de 

2001 e 2002, sob a alegação de que o 

contribuinte não teria reconhecido no 

resultado dos exercícios, bem como 

deixado de adicionar na apuração do 

lucro real e da base de cálculo da CSLL, 

suposto ganho patrimonial auferido em 

decorrência de perdão de dívida 

concedido por sua controladora 

domiciliada no exterior. 

 

Em apertada síntese, o contribuinte 

sustentou em sua impugnação que não 

haveria que se falar em hipótese de 

perdão de dívida, mas sim de 

cancelamento de dívida por conta de 

redução de prejuízos contábeis com 

créditos de sócios, operando-se, nesse 

caso, o instituto da confusão, previsto no 

Código Civil Brasileiro. 

 

Alegou, ainda, que o cancelamento de 

dívida ocorrido entre ele e o seu sócio 

encontra respaldo no artigo 509 do 

Regulamento do Imposto de Renda de 

1999 (“RIR/99”), uma vez que a 

operação objetivou apenas e tão-somente 

a absorção de prejuízos contábeis de 

forma proporcional à participação 

societária da empresa estrangeira. 

 

Por fim, foi demonstrado pelo 

contribuinte que os prejuízos contábeis 

foram compensados a débito de sua 

obrigação para a controladora no 

exterior, em razão de esta ter 

formalizado interesse em reinvestir os 

seus direitos creditórios na controlada 

brasileira, mediante a redução de 

prejuízos. Para tanto, foram juntadas 
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cartas/declarações homologadas pelo 

Banco Central do Brasil (“BACEN”). 

 

Após o regular processamento do feito, 

sobreveio decisão da Delegacia da 

Receita Federal de Julgamento julgando 

improcedente o lançamento fiscal, sob a 

alegação de que a absorção de prejuízo 

contábil mediante débito à conta de 

sócios “é considerada regular e 

amoldada à técnica contábil”, uma vez 

que equivale a um aporte de capital 

(Parecer Normativo CST nº 4/81). 

 

Os autos foram, então, remetidos ao 

Primeiro Conselho de Contribuintes por 

força do recuso de ofício, o qual, por 

intermédio de sua sétima câmara, negou 

provimento ao recurso interposto, sob o 

fundamento de que a entrega de recursos 

pelos sócios em razão de prejuízo 

contábil acumulado não é fato tributável 

pelo imposto de renda. 

 

Verifica-se, dessa forma, que este 

julgamento revela-se um importante 

precedente do Conselho de Contribuintes 

sobre a matéria, uma vez que admite a 

possibilidade de capitalização das 

empresas mediante a compensação de 

saldo de prejuízos contábeis com 

créditos de seus sócios. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 

 

 

 

Depósito Judicial – Dispensa de 

Lançamento de Ofício 

 

“PRESCRIÇÃO. O depósito judicial do 
valor questionado, relativo a tributo 
sujeito a lançamento por homologação, 
torna dispensável o ato formal de 
lançamento por parte do Fisco. 
Precedentes do STJ.” 
 

Trata-se de processo administrativo, 

consubstanciado em auto de infração, 

por meio do qual a Fiscalização objetiva 

a cobrança de valores supostamente 

devidos a título de COFINS, 

relativamente ao período compreendido 

entre março de 1999 e setembro de 2003, 

sob a alegação de que o contribuinte 

teria deixado de recolher a aludida 

contribuição sobre outras receitas que 

não aquelas decorrentes da venda de 

mercadorias e da prestação de serviços. 

 

Observou-se, ainda, que o contribuinte 

havia ingressado com demanda judicial 

para discutir a legalidade do artigo 3º, § 

1º, da Lei n.º 9.718/98, passando a 

efetuar, desde então, depósitos judiciais 

dos valores em discussão. 

 

Em apertada síntese, alegou o 

contribuinte em sua impugnação que 

teria transcorrido o prazo decadencial de 

cinco anos previsto no artigo 150, § 4º 

do Código Tributário Nacional (“CTN”), 

aplicável aos tributos sujeitos a 

lançamento por homologação. 

 

Após o regular processamento do feito, 

sobreveio decisão da Delegacia da 
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Receita Federal de Julgamento julgando 

procedente o lançamento fiscal. 

 

Em face dessa decisão, o contribuinte 

interpôs recurso voluntário ao Segundo 

Conselho de Contribuintes. 

 

Ao analisar o recurso do contribuinte, o 

Segundo Conselho houve por bem 

afastar a ocorrência de decadência 

suscitada pelo contribuinte, sob a 

alegação de que a realização de depósito 

judicial pelo contribuinte dispensa o ato 

formal de lançamento por parte do Fisco. 

 

Assim, em razão do fato de o depósito 

judicial constituir o crédito tributário do 

contribuinte, decidiram os conselheiros 

que não há que se falar na hipótese de 

decadência do direito de lançar, mas 

somente, se for o caso, em prescrição do 

direito de cobrança de eventuais créditos 

tributários pela Fiscalização. 

 

Trata-se, portanto, de importante 

precedente do Conselho de 

Contribuintes, o qual passou a adotar 

tese até então só aplicada pelo Poder 

Judiciário, qual seja, a de que a 

realização de depósito judicial torna 

dispensável o ato formal de lançamento 

por parte do Fisco. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER E 

PUGLIESE ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado, 

bem como fornecer o inteiro teor para os 

interessados. 
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(beliza@ssplaw.com.br) 

 

 

Rua Bela Cintra, 904 – 9º andar – 

91 – Consolação – São Paulo (SP). 

Tel. 55 11 3201-7550. 
 


