
Este informativo é elaborado pelo Schneider, Pugliese, Sztokfisz, Figueiredo e Carvalho Advogados especial-
mente para seus clientes, com o objetivo de mantê-los informados acerca das principais notícias de interesse no 
âmbito do Direito Tributário. São vedadas a reprodução, a divulgação ou a distribuição de seu conteúdo, total ou 
parcial, sem prévia autorização do escritório. Em caso de dúvidas, nossos advogados estão à inteira disposição 
para esclarecimentos adicionais. Caso não deseje mais receber este informativo, ou caso deseje indicar outra 
pessoa para seu recebimento, por favor envie sua solicitação para contato@schneiderpugliese.com.br.

Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem por objetivo                           
atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos 
e decididos nesse órgão.

Nesta 118ª edição do nosso informativo, comentamos decisão em que a Câmara Superior de Recursos 
Fiscais (“CSRF”) entendeu, por unanimidade, que após a publicação da Lei Complementar nº 160/2017 
– publicada com o intuito de regulamentar a deliberação de incentivos fiscais –, não podem ser feitas out-
ras exigências em relação a subvenções para investimento a não ser as previstas no artigo 30 da Lei nº 
12.973/2014, quais sejam (i) a intenção do Estado em estimular a implantação e expansão de empreendi-
mentos; e (ii) o registro da subvenção em reserva de lucros do contribuinte.

Comentamos, ainda, decisão na qual a CSRF analisou a natureza jurídica dos saldos de prejuízo fiscal 
e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), utilizados para qui-
tação de débitos tributários no âmbito da Medida Provisória (“MP”) nº 470/09, para fins de incidência do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da CSLL.

Para acessar diretamente o texto referente a cada um desses temas, clique:

CSRF – Acórdão n° 9101-003.841 – Incidência de IRPJ e Subvenção de Investimento

CSRF – Acórdão nº 9101-003.923 – Inocorrência de fato gerador do IRPJ e CSLL – Uso de prejuízos fiscais 
para compensação de lucros futuros

O escritório Schneider, Pugliese, Sztokfisz, Figueiredo e Carvalho Advogados encontra-se à disposição 
dos clientes para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenha uma boa leitura!
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CSRF – Acórdão n° 9101-003.841 – Incidência de IRPJ e Subvenção de Investimento

“SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4º 
E §5º. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. DISTRITO FEDERAL. CONFAZ. ATIVO 
PERMANENTE.
A Lei Complementar nº 160, de 2017, inseriu o §5º no artigo 30, da Lei nº 12.973/2014, determinando que 
seria aplicável aos processos pendentes. Ademais, esta Lei inseriu o §4º, no artigo 30, da Lei nº 12.973/2014, 
para impedir a exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 
30.
Com a publicação, registro e depósito do incentivo do Distrito Federal em discussão nos autos, perante o 
CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da subvenção para investimento, além 
dos enumerados pelo artigo 30.
O investimento em ativo permanente não consta do art. 30, da Lei nº 12.973/2014, sendo improcedente o 
lançamento fundado em tal exigência. ”

Trata-se de Recurso Especial, julgado pela 1° Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”), em 
face do Recurso Especial interposto pelo contribuinte após decisão do Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (“CARF”), que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado. 

O processo decorre de auto de infração lavrado para a cobrança de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 
(“IRPJ”) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) relativos a glosas de despesas supostamente 
não incorridas1, advindas de benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo Governo do Distrito Federal, entre 
2002 e 2006, com imposição de multa de 75%. 

Isso porque, de acordo com a Fiscalização, ao analisar o Termo de Acordo de Regime Especial firmado entre 
o Governo e o contribuinte, não havia previsão expressa de que a quantia subvencionada deveria ser aplicada 
integralmente em investimentos. Dessa forma, subentendeu-se que os benefícios recebidos consistiam em 
subvenção para custeio e não para investimento, a qual deve ser submetida ao IRPJ e à CSLL.

O contribuinte apresentou impugnação em face da autuação, entretanto, a Delegacia Regional de Julgamento 
(“DRJ”) entendeu por bem julgá-la improcedente, sob os mesmos argumentos utilizados pela Fiscalização, 
fazendo com que o contribuinte interpusesse Recurso Voluntário.

No CARF, os Conselheiros mantiveram o entendimento da instância anterior e destacaram, ainda, que, as sub-
venções para investimento são aquelas recebidas do poder público com o intuito específico de aquisição de 
bens e direitos para compor ou incrementar seu ativo permanente, na finalidade de expandir suas atividades 
econômicas. Portanto, diante da ausência dessa previsão no Acordo entre as partes, foi negado provimento ao 
recurso do contribuinte, mantendo-se as glosas de despesas relativas aos incentivos de ICMS.

_____________________
1 A Fiscalização alegou que o contribuinte deveria ter contabilizado os gastos pertinentes aos incentivos em conta de ativo imobilizado e 
não como despesa.
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O Contribuinte, então, interpôs Recurso Especial, alegando divergência na interpretação da lei tributária pela 
CSRF acerca de subvenção para investimento. Entretanto, antes do julgamento do recurso, o contribuinte 
apresentou nova petição nos autos, alegando, como fato superveniente, a publicação da Lei Complementar 
nº 160/2017.

Vale esclarecer que a Lei Complementar nº 160/2017 foi publicada com o intuito de regulamentar os convênios 
celebrados pelos Estados e Distrito Federal, no que se refere à deliberação de incentivos e benefícios fiscais 
a contribuintes. 

Dentre as alterações trazidas pela lei, destaca-se a inclusão dos parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da Lei nº 
12.973/2014, por meio dos quais se esclareceu que todos os incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS 
deveriam ser considerados subvenções para investimento. Tais dispositivos possuem aplicação retroativa e se 
aplicam, inclusive, a processos administrativos e judiciais ainda não julgados definitivamente.

Pois bem, no julgamento do Recurso Especial, os Conselheiros frisaram a caraterística retroativa da Lei Com-
plementar nº 160/2017 para processos administrativos pendentes, motivo pelo qual a nova lei foi aplicada ao 
caso. 

Por fim, destacaram que, após a publicação da Lei Complementar, os únicos requisitos que remanesceram 
para isenção das subvenções de investimento foram os previstos no caput do artigo 30 da Lei º 12.973/2014, 
quais sejam: (i) a intenção do Estado em estimular a implantação e expansão dos empreendimentos; e (ii) 
registro da subvenção em reserva de lucros do contribuinte.

Diante disso, a Turma Julgadora, por unanimidade, entendeu que a exigência de investimento em ativo perma-
nente mencionada pelo CARF não consta no artigo 30 da Lei nº 12.973/2014 e, tendo em vista que o Acordo 
celebrado entre o contribuinte e o Governo do Distrito Federal preenchiam os demais requisitos da referida lei, 
foi dado provimento ao Recurso Especial, para afastar o lançamento de IRPJ e CSLL sobre as subvenções 
de investimento de ICMS.

CSRF – Acórdão nº 9101-003.923 – Inocorrência de fato gerador do IRPJ e CSLL – Uso de prejuízos fiscais para 
compensação de lucros futuros

“UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL PARA LIQUIDAÇÃO 
DE PASSIVOS TRIBUTÁRIOS. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IRPJ/CSLL. INEXISTÊNCIA DE 
RENDA.
A utilização do prejuízo fiscal para fins de compensação com lucros futuros é direito líquido e certo do con-
tribuinte e não mera expectativa de direito. A MP 470 não criou novo direito, novo ativo ao contribuinte, ao 
permitir a utilização de prejuízo fiscal para o pagamento de débitos junto ao fisco. O benefício (e não direito) 
criado pela MP 470 foi o de facilitar e potencialmente antecipar a utilização do prejuízo fiscal para quitação de 
débitos tributários sendo certo que a fruição de tal benefício não configura renda ou receita nova.”

O julgado em questão analisa a natureza jurídica, para fins de incidência do Imposto sobre a Renda da Pes-
soa Jurídica (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), dos saldos de prejuízo fiscal e 
base de cálculo negativa de CSLL, utilizados para extinção de créditos tributários, mediante autorização legal 
prevista no art. 3º da Medida Provisória (“MP”) nº 470, de 13 de outubro de 2009.
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No presente caso, a Fiscalização lavrou Autos de Infração para exigência do IRPJ e da CSLL, ano-calendário 
de 2009, ao verificar que a Contribuinte excluiu determinado valor do lucro líquido, após utilizar saldos de 
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa para extinção de créditos tributários, com base na MP nº 470/09. 
Ainda, foi lavrada multa isolada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada.

Após a apresentação de Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”) man-
teve os créditos tributários, ensejando a interposição de Recurso Voluntário. 

Ao analisar a peça recursal interposta, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), por maio-
ria de votos, julgou procedente o Recurso Voluntário para cancelar os Autos de Infração em questão, sob o 
argumento de que a utilização de prejuízo fiscal e base negativa para extinção de crédito tributários não se 
configura como receita tributável do IRPJ e da CSLL.

Diante dessa decisão, a PGFN interpôs Recurso Especial (“REsp”) à Câmara Superior de Recursos Fiscais 
(“CSRF”), alegando que, ao realizar o procedimento em discussão, a Contribuinte diminuiu o seu passivo e, 
sendo assim, tendo em vista que não houve nenhum sacrifício de ativos para quitação dos débitos, deveria 
compor o seu lucro líquido adicionando uma receita como contrapartida contábil, o que representaria um 
acréscimo patrimonial.

Em seu voto, inicialmente, a CSRF define que o cerne da lide, para fins de incidência de IRPJ e CSLL, trata-se 
apenas da discussão sobre a ocorrência de acréscimo patrimonial quando há a utilização de prejuízo fiscal e 
base de cálculo para liquidação de passivos tributários. 

Ainda, o Relator entendeu que a MP nº 470/09 concedeu um benefício fiscal ao possibilitar a utilização anteci-
pada dos saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL para a quitação de débitos.

Ato contínuo, a CSRF utilizou trecho do acórdão recorrido para dispor que a existência de prejuízo fiscal e de 
base de cálculo negativa de CSLL, por si só, já demonstra um decréscimo patrimonial da Contribuinte. 

Deste modo, a 1ª Turma da CSRF concluiu que a recomposição antecipada do patrimônio da Contribuinte não 
possui natureza de acréscimo patrimonial, impossibilitando a incidência de IRPJ e CSLL. 

Por fim, os Conselheiros destacaram que o erário público não foi prejudicado no presente caso, uma vez que 
o esgotamento dos referidos saldos fará com que todo lucro apurado posteriormente seja tributado pela Con-
tribuinte.

Diante do exposto, a CSRF negou provimento ao REsp interposto pela PGFN, não reconhecendo a utilização 
de saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa para liquidação de passivos tributários, no âmbito 
da MP nº 470/09, como receita tributável do IRPJ e da CSLL.
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