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Prezados Leitores:  
 
Nesta 49ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
esse Órgão decidiu que o direito de 
utilização de saldo negativo do Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) ou da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (“CSLL”) não pode ser 
fulminado pela decadência, devendo tal 
saldo ser incorporado no fluxo do saldo 
do ano seguinte até que efetivamente a 
empresa possua condições de compensá-
lo. 
 
Também analisamos julgado no qual o 
Conselho decidiu que o pedido de 
restituição ou compensação entregue em 
formulário de papel depois do advento 
dos formulários eletrônicos não obsta o 
direito do contribuinte de ter seu direito 
creditório reconhecido. 
 
Boa leitura. 
 
 

Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL – 
Decadência 

 

“SALDO NEGATIVO. 
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO 
EM EXERCÍCIOS. DECADÊNCIA 
NÃO CARACTERIZADA. 
A utilização do crédito tributário 
referente ao saldo negativo do IRPJ 
ou da CSLL tem como regra a 
compensação e exceção o pedido de 
restituição. A faculdade conferida ao 
contribuinte de requerer restituição 
do saldo negativo não pode ser 
compreendida como sendo marco 
inicial do prazo decadencial. Nos casos 
de períodos sucessivos de prejuízos 
fiscais o saldo negativo do ano 
anterior se incorpora no fluxo do 
saldo do ano seguinte até que 
efetivamente a empresa possua 
condições de compensar. Em havendo 
longo período de prejuízos ou 
situações de fase pré-operacional, em 
que não exista imposto a pagar, dito 
saldo não é atingido pela decadência. 
Recurso Provido em Parte.” 
 
O acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita refere-se a Processo 
Administrativo Fiscal por meio do qual 
as Autoridades Fiscais pretendiam 
reconhecer  a decadência de crédito 
fiscal oriundo de saldo negativo de 
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CSLL apurado em 1998 e cuja 
PER/DCOMP foi transmitida em 2004. 
 
Deveras, segundo o Despacho Decisório 
que não homologou a compensação 
pleiteada, “constatou-se que na data de 
transmissão do PER/DCOMP com 
demonstrativo de crédito já estava 
extinto o direito de utilização do saldo 
negativo em virtude do decurso do prazo 
de cinco anos entre a data de 
transmissão do PER/DCOMP e a data 
de apuração do saldo negativo.” 
 
Em sede de Manifestação de 
Inconformidade, foi alegado que a Lei 
Complementar nº 118/05 não pode ser 
aplicada retroativamente e que, nesse 
sentido, nos termos do artigo 168, I c/c 
artigo 156, VII do CTN, é possível 
efetuar a compensação dentro dos cinco 
anos contados a partir da extinção do 
crédito tributário, verificada após o 
decurso do prazo previsto no artigo 150, 
§ 4°, do CTN, para homologação do 
lançamento (isto é, a conhecida tese dos 
5+5). 
 
A Delegacia da Receita Federal em 
Julgamento não acolheu a defesa do 
Contribuinte, com o argumento principal 
de que as antecipações convertem-se em 
pagamento extintivo do crédito tributário 
no encerramento do período de 
apuração, momento a partir do qual, se 
superiores ao tributo incidente sobre o 
lucro apurado, constituem indébito 
passível de restituição ou compensação. 
 
Irresignado, o Contribuinte apresentou 
Recurso Voluntário. Em apertada 
síntese, o Recurso invoca jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça, segundo 
a qual “nas hipóteses de recolhimento 
indevido ou a maior, o prazo 
prescricional previsto no artigo 168, 

inciso I, do CTN somente se inicia dez 
anos após a ocorrência do fato gerador, 
sendo cinco anos para a homologação 
tácita do lançamento e a consequente 
extinção do crédito tributário e cinco 
anos para se pleitear a restituição, 
conforme determinação do artigo 150, § 
4°, c/c 156, inciso VII do mesmo 
diploma legal.” 
 
Analisando o caso, o Conselheiro 
Relator lembrou o disposto no o artigo 
6º, § 1º, II, da Lei nº 9.430/96, segundo o 
qual o saldo negativo do imposto 
apurado em 31 de dezembro será 
compensado com o imposto a ser pago a 
partir do mês de abril do ano 
subseqüente, assegurada a alternativa de 
requerer, após a entrega da declaração de 
rendimentos, a restituição do montante 
pago a maior. 
 
E continuou sua análise dizendo que, 
com a substituição da Declaração de 
Rendimentos do Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica – DIRPJ pela Declaração 
de Informações Econômico-Fiscais da 
Pessoa Jurídica – DIPJ (Instrução 
Normativa SRF nº 127/98), deixou de 
existir o vínculo do ajuste anual com 
aquela declaração e que, nesse sentido, a 
legislação dispôs que os saldos negativos 
do IRPJ e da CSLL, apurados 
anualmente, poderão ser restituídos ou 
compensados com o imposto de renda ou 
a contribuição social sobre o lucro 
líquido devidos a partir do mês de 
janeiro do ano-calendário subseqüente 
ao do encerramento do período de 
apuração, acrescidos de juros Selic. 
 
Acerca disso, afirma o Relator que “o 
saldo negativo do ano anterior se 
incorpora no fluxo do saldo do ano 
seguinte até que efetivamente a empresa 
possua condições de compensar. Em 
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havendo longo período de prejuízos ou 
situações de fase pré-operacional em 
que não exista imposto a pagar, dito 
saldo não é atingido pela decadência”. 
 
Assim, como esse argumento por si só já 
seria suficiente para reconhecer o direito 
creditório do Contribuinte, o  
Conselheiro Relator decidiu por bem não 
adentrar nos demais argumentos 
colocados em sede recursal, dando por 
fim parcial provimento ao Recurso 
Voluntário para afastar o decurso de 
prazo para utilização do crédito, 
determinando o retorno dos autos à 
Delegacia da Receita Federal de origem 
para verificar a efetiva existência do 
direito creditório do contribuinte. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
 
 
 
Pedido de Compensação Entregue em 
Formulário de Papel – Possibilidade 

 
“RESTITUIÇÃO. DIREITO DE 
PLEITEAR. DECADÊNCIA. Para 
efeito de interpretação do inciso I do 
art. 168 do CTN, a extinção do crédito 
tributário ocorre, no caso de tributo 
sujeito a lançamento por 
homologação, no momento do 
pagamento antecipado de que trata o 
§ 1o do art. 150 daquele Código. 
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO 
ENTREGUE EM FORMULÁRIO DE 
PAPEL. SITUAÇÃO EM QUE A 
ADMINISTRAÇÃO, EM FACE DE 
PROCESSO, TOMA 
CONHECIMENTO DA 
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. 

POSSIBILIDADE DE EFETIVAR A 
COMPENSAÇÃO. Os procedimentos 
fixados em instrução normativa 
prevendo a compensação por meio 
eletrônico têm por finalidade a 
eficiência administrativa decorrente 
da agilização, controle e 
racionalização dos atos 
administrativos. Isto, todavia, não 
impede que a Administração em 
constatando, a partir de requerimento 
escrito, pagamento a maior, deixe de 
proceder a compensação requerida 
pelo sujeito passivo. Agir de forma 
diversa seria subtrair o direito ao 
crédito do seu titular, sem respaldo 
legal para tanto.”  
 
O Acórdão proferido pela 4ª Câmara da 
Segunda Turma do CARF, cuja ementa 
encontra-se acima transcrita, refere-se a 
Processo Administrativo Fiscal por meio 
do qual as Autoridades Fiscais 
consideraram não declarada 
compensação efetuada pelo Contribuinte 
em formulário de papel. 
 
Com efeito, a Declaração de  
Compensação, entregue em papel, foi 
protocolada em 30/03/2007, visando 
compensar débito de CSLL com créditos 
de recolhimentos indevidos de 
SIMPLES, cujos pagamentos ocorreram 
no período de maio de 1999 a 24 de abril 
de 2002. 
 
Assim, considerou não declarada a 
compensação em papel referente aos 
recolhimentos a maior , sob o argumento 
de que a declaração deveria ter sido feita 
por meio eletrônico, conforme determina 
o art. 76 combinado com o art. 31 da 
IN/SRF n° 600/05. Quanto aos demais 
créditos, recolhidos em data anterior a 
30/03/2002, a Autoridade Fiscal deixou 
de reconhecê-los em face da decadência, 
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não homologando as compensações a 
eles vinculadas.  
 
Discordando do entendimento do Fisco, 
o Contribuinte interpôs Recurso 
Voluntário, alegando em síntese que a 
IN/SRF n° 600/05 ultrapassa os limites 
estabelecidos no artigo 74 da Lei nº 
9.430/96, o qual não estabelece restrição 
ao meio a ser utilizado para envio ao 
Fisco das Declarações de Compensação. 
 
Ao analisar o caso, o Conselheiro 
Relator entendeu que o argumento 
utilizado pelo Fisco em que o pedido de 
restituição ou compensação deveria, nos 
termos da IN/SRF n° 600/05, ter sido 
apresentado de forma eletrônica, não 
deveria prevalecer. 
 
Com efeito, segundo o Relator, “os 
procedimentos fixados em instrução 
normativa prevendo a compensação por 
meio eletrônico têm por finalidade a 
eficiência administrativa decorrente da 
agilização, controle e racionalização 
dos atos administrativos. Isto, todavia, 
não impede que a Administração em 
constatando, a partir de requerimento 
escrito, pagamento a maior, deixe de 
proceder a compensação requerida pelo 
sujeito passivo. Agir de forma diversa 
seria subtrair o direito ao crédito do seu 
titular, sem respaldo legal para tanto”.  
 
Assim, diante do exposto, foi dado 
parcial provimento ao Recurso 
Voluntário para reconhecer a 
compensação dos valores declarados em 
formulário de papel, relativizando, 
assim, um requisito formal das 
Declarações de Compensação. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado. 
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