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Prezados Leitores:  
 
Nesta 58ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão que 
afastou a aplicação da trava de 30% para 
compensação dos prejuízos fiscais e 
bases de cálculo negativas da 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (“CSLL”) na extinção de pessoa 
jurídica.  
 
Também analisamos julgado no qual a 
Câmara Superior de Recursos Fiscais 
(“CSRF”) manifestou seu entendimento 
sobre a tributação, pelo Imposto sobre a 
Renda de Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e pela 
CSLL, sob a sistemática do lucro 
presumido, do crédito presumido de IPI 
e da cessão de créditos de ICMS. 
 
Boa leitura. 
 
 
Inaplicabilidade da Trava de 30% nas 

Incorporações 
 
“TRAVA DE 30% PARA 
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS 

FISCAIS E DE BASES NEGATIVAS 
NA INCORPORAÇÃO” 
A finalidade da “trava” de 
compensação não é ceifar a 
compensação de prejuízos fiscais, mas 
manter ou aumentar o fluxo de caixa 
de arrecadação, tanto que se revogou o 
limite temporal de compensação. A 
regra de limitação quantitativa da 
compensação só tem sentido no tempo 
(“vida” da pessoa). 
Como o lucro é apurado segundo cortes 
temporais mais ou menos arbitrários, 
porém necessários, por imperativo de 
ordem prática a limitação quantitativa 
de compensação de prejuízos fiscais 
implica essa periodicidade (e a 
interperiodicidade). Diante da “morte” 
da pessoa jurídica, inclusive por 
incorporação, deixa de existir o 
conteúdo da regra limitadora da 
compensação quantitativa, pois deixa 
de existir a periodicidade e, assim, a 
interperiodicidade. Negar isso é contra 
o valor incorporado na regra de 
limitação quantitativa da compensação 
no tempo.” 
 
O caso em tela trata de auto de infração 
lavrado para a cobrança de IRPJ e 
CSLL, acrescidos de multa de ofício e 
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juros de mora, relativos a fatos geradores 
ocorridos em 06.11.2003 e 01.03.2004. 
 
Segundo a Fiscalização, as empresas 
incorporadas compensaram o lucro real 
apurado no momento da incorporação 
com a integralidade dos saldos de 
prejuízos fiscais apurados anteriormente, 
o que não seria vedado pela legislação.  
 
Em sua impugnação, a Contribuinte 
alegou, em síntese, que, como as 
empresas incorporadas detinham, à 
época da incorporação, saldo de 
prejuízos fiscais, não restava alternativa 
que não a sua compensação integral, haja 
vista que a incorporação representa 
extinção da pessoa jurídica. 
 
O lançamento foi mantido pela 
Delegacia da Receita Federal de 
Julgamento (“DRJ”), motivando a 
interposição de recurso voluntário, no 
qual a Contribuinte repisou as alegações 
apresentadas em sede de impugnação. 
 
Ao apreciar o caso, o CARF deu 
provimento ao recurso voluntário 
interposto, determinando o cancelamento 
do lançamento, sob o fundamento de que 
a Fiscalização se equivocou na 
interpretação da lei quanto à limitação de 
30% nas compensações de estoque de 
prejuízos fiscais, em caso de extinção da 
pessoa jurídica. 
 
Inicia o Conselheiro Relator 
argumentando que a trava de 30% tem 
função interperiódica, ou seja, estabelece 
uma limitação entre períodos no tempo. 
Esclarece, ainda, que a comunicação de 
períodos não é algo posto, mas 
pressuposto na realidade da empresa.  
 

Neste contexto, o legislador não teria 
liberdade irrestrita para limitar a 
compensação de prejuízos fiscais, 
existindo balizas constitucionais para 
tanto. Portanto, caso se estabeleça uma 
limitação quantitativa interperiódica do 
direito à compensação, esta não pode 
prevalecer quando já não houver 
períodos futuros. Neste sentido, salienta 
o Conselheiro Relator que “a limitação 
quantitativa interperiódica de 
compensação só pode prevalecer 
enquanto o ente que apura a renda, 
representada pelo lucro, estiver ‘vivo’. 
Até porque a própria periodicidade 
estabelecida para apuração do lucro, 
tomando-se pulso da empresa de tempos 
em tempos, é mais ou menos arbitrária, 
conquanto necessidade de ordem 
prática, e uma técnica de arrecadação – 
não é princípio. E a periodicidade 
(corte) da apuração do lucro implica 
comunicação entre os períodos 
(interperiodicidade)”. 
 
Nesse diapasão, argumentou o 
Conselheiro Relator que a trava de 30% 
tem a finalidade exclusiva de garantir o 
fluxo de recursos da arrecadação, ou 
seja, assegurar a tributação mínima em 
determinados períodos de tempo, para 
que sempre haja ingresso de receitas aos 
cofres públicos.  
 
Essa limitação só teria sentido no tempo 
e, como consequência, não se prestou, 
em momento algum, a mutilar a 
compensação de prejuízos fiscais no 
momento da extinção da pessoa jurídica.  
 
Nas palavras do próprio Relator, 
novamente: “Diante da ‘morte’ da 
pessoa jurídica (ou da ‘morte’ parcial 
dela para fins de compensação na cisão 
parcial, na proporção da parcela 
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cindida), o conteúdo da regra limitadora 
de compensação interperiódica deixa de 
existir; negar isso é contra o valor 
incorporado na regra de limitação da 
compensação no tempo, contra seu 
sentido”.  
 
Além disso, entenderam os Conselheiros 
que o direito à compensação de prejuízos 
fiscais não tem relação com benefício 
fiscal, pois este concorre para acréscimo 
patrimonial enquanto aquele concorre 
para a neutralidade patrimonial.  
 
Ressaltou-se, também, que o artigo 111 
do CTN não é aplicável, pois este trata 
de hipóteses, como a isenção, que não 
guardam relação com benefício fiscal ou 
a compensação de prejuízos fiscais. 
Além disso, ainda que referido 
dispositivo fosse aplicável, não poderia 
“’ obrigar’ o intérprete a ignorar os 
demais signos e elementos de 
ponderação lógica, histórico evolutiva, 
sistemática e teleológica, que formam o 
contexto no qual se põe o texto. Até 
porque, como lecionou Carlos da Rocha 
Guimarães (que participou das 
sugestões ao Anteprojeto do CTN), ‘a 
própria ‘letra’ da lei pode ter 
significações diversas, tomadas as 
palavras isoladamente’. E não há texto 
sem contexto.”. 
 
Por fim, também se entendeu que a 
vedação do artigo 33 do Decreto-Lei nº 
2.341/87, que impede o aproveitamento 
do estoque de prejuízos fiscais em caso 
de incorporação, refere-se à hipótese em 
que tal aproveitamento é efetuado pela 
incorporadora. Aliás, este dispositivo, 
segundo os Conselheiros, reforçaria a 
razão e o sentido da norma limitadora da 
compensação de prejuízos fiscais, pois 
“a periodicidade, para apuração de 

tempos em tempos do lucro (ou prejuízo) 
pelo corte temporal, perde existência, e, 
assim, perde existência a 
interperiodicidade pressuposto para 
compensação dos prejuízos no tempo (= 
ao longo do tempo) – sendo certa a 
vedação para compensação dos 
prejuízos pela sucessora.”. 
 
Diante do exposto, os Conselheiros 
decidiram, por ampla maioria de votos, 
em dar provimento ao recurso 
voluntário, determinando o 
cancelamento do auto de infração. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
 
 
Crédito Presumido de IPI – Cessão de 
Créditos de ICMS – Composição da 
Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL 

 
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI 
PARA RESSARCIMENTO DE PIS E 
COFINS – O crédito presumido de IPI 
para ressarcimento de PIS e de 
COFINS tem natureza de recuperação 
de custo. No âmbito do lucro real, o 
custo então recuperado deve ser 
adicionado à base de cálculo do IRPJ e 
da CSLL. Se o contribuinte apurou o 
IRPJ e a CSLL pelo lucro presumido, 
devem ser observadas as condições 
estipuladas para a tributação ou não, 
conforme artigo 53 da Lei nº 9.430/96. 
CESSÃO DE CRÉDITO DE ICMS. A 
cessão de crédito tributário classificado 
em conta própria como ‘ICMS a 
recuperar’ só é passível de tributação se 
o valor de cessão for superior ao valor 
despendido para aquisição do referido 
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crédito contabilizado no ativo (desde 
que este não tenha sido lançado a 
custo).” 
 
O Acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita trata da apreciação do 
Recurso Especial interposto pela 
Fazenda Nacional contra Acórdão  
proferido pela 5ª Câmara do antigo 1º 
Conselho de Contribuintes, em que 
restou decidido que o ressarcimento de 
crédito presumido de IPI e a cessão dos 
créditos de ICMS não compõem a base 
de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados 
sob a sistemática do lucro presumido. 
  
O Auto de Infração que deu origem à 
controvérsia foi lavrado para exigência 
da CSLL relativa aos anos-calendário de 
2003 e 2004, sob a alegação, por parte 
da Fiscalização, de que o Contribuinte, 
sujeito à apuração pelo lucro presumido, 
não teria incluído na base de cálculo as 
receitas oriundas das cessões de crédito 
de ICMS. Ainda, alega a Fiscalização 
que o Contribuinte teria omitido, 
parcialmente, receitas decorrentes do 
ressarcimento de créditos presumidos de 
IPI, pois a elas foi aplicado o percentual 
de presunção de 8% - ao invés de terem 
sido tributadas integralmente. 
 
O Contribuinte impugnou referido Auto 
de Infração, mas o lançamento foi 
julgado integralmente procedente pela 
Delegacia da Receita Federal de 
Julgamento. Inconformado, apresentou 
Recurso Voluntário, o qual foi 
integralmente provido pela aludida 5ª 
Câmara do 1º Conselho de 
Contribuintes. 
 
Em face do Acórdão que julgou 
procedente o Recurso Voluntário, a 
Procuradoria da Fazenda Nacional 

interpôs Recurso Especial alegando que 
(i) o crédito presumido de IPI não se 
configura como receita bruta, mas, sim, 
“outra receita operacional”, devendo ser 
adicionada diretamente à base de cálculo 
do IRPJ e da CSLL, e que a recuperação 
de custos representa um aumento do 
lucro do período; e (ii) a cessão de 
créditos de ICMS é uma espécie de 
alienação de direitos e, portanto, dá 
origem à receita tributável sobre a qual 
não se deve aplicar o percentual para 
determinação do lucro presumido, por 
tratar-se de receita não operacional. 
 
Ao analisar o Recurso Especial 
interposto, a Câmara Superior de 
Recursos Fiscais (“CSRF”) entendeu 
que, quanto ao crédito presumido de IPI, 
seus efeitos tributários variam conforme 
o regime de apuração adotado pelo 
Contribuinte: se pelo lucro real ou 
presumido. 
 
Inicialmente, a Conselheira Relatora 
deixou consignado que, embora o 
lançamento se referisse aos anos-
calendário de 2003 e 2004, quando a 
Contribuinte estava sujeito à tributação 
pelo lucro presumido, havia apurado 
lucro real nos dois períodos anteriores: 
2001 a 2002. 
 
Ato contínuo, comentou sobre as 
diferentes linhas de entendimento do 
crédito prêmio de IPI e conclui que este 
tem natureza de subvenção para custeio, 
devendo seu ressarcimento ser tratado 
como recuperação de custo. Nos dizeres 
da própria Conselheira Relatora: 
“Entendo que, inclusive por disposição 
expressa de lei, o crédito presumido de 
IPI corresponde à recuperação de 
custos, porquanto é legalmente um 
ressarcimento do PIS e da COFINS 
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embutidos no custo de aquisição de 
insumos utilizados na fabricação de 
mercadorias exportadas. É uma 
recuperação de custos, ainda que em 
montante presumido”. 
 
Por conta dessa natureza, ponderou a 
Conselheira Relatora que, no âmbito do 
lucro presumido, só não seria tributável 
a recuperação de custo se, em períodos 
anteriores, o Contribuinte não houvesse 
apurado lucro real e deduzido o valor do 
IPI correspondente ao custo.  
 
No caso analisado pela CSRF e ora 
comentado, foi justamente o que fez o 
Contribuinte, pois havia deduzido o 
custo anteriormente, quando apurou 
lucro real. Consequentemente, sua 
recuperação deveria ser tributada.  
 
Nesse contexto, entenderam os 
Julgadores que, como a recuperação de 
custo não pode ser tratado como receita 
bruta, pois seu valor não é proveniente 
da venda de mercadorias e da prestação 
de serviços, a tributação pelo IRPJ e pela 
CSLL deveria ocorrer diretamente sobre 
o valor recuperado. 
 
Assim foi dado provimento ao Recurso 
Especial Fazenda Nacional nessa parte. 
 
Quanto à cessão de créditos do ICMS, 
entendeu a CSRF que referido crédito 
não tem natureza de custo, mas de ativo, 
uma vez que esse imposto está sujeito à 
sistemática não cumulativa.  
 
Segundo o voto condutor: “O IPI e o 
ICMS pagos na aquisição de 
mercadorias para revenda e de insumos 
da produção industrial (matérias-
primas, materiais intermediários e 
embalagens) não devem integrar o 

custo, quando forem recuperáveis 
mediante crédito nos livros fiscais 
pertinentes. Os impostos recuperáveis 
pagos na aquisição de mercadorias e 
insumos da produção podem ser 
contabilizados, por ocasião da aquisição 
desses bens, em contas próprias, 
classificáveis no ativo como ‘IPI a 
Recuperar’ e ‘ICMS a Recuperar’”. 
 
Assim, no âmbito da tributação do IRPJ 
pelo lucro real, somente haveria 
tributação se o montante não recolhido 
de ICMS, por alguma razão, não 
implicasse crédito e houvesse sido 
registrado como custo. 
 
Por outro lado, caso se estivesse diante 
da alienação de um ativo, entenderam os 
Conselheiros que a tributação pelo IRPJ 
apenas poderia incidir sobre o ganho de 
capital, representada pela diferença entre 
o custo de aquisição e o valor de 
alienação. Se houvesse um deságio, o 
adquirente deveria registrar um ganho 
tributável .  
 
No entanto, salientou a Conselheira 
Relatora que, no caso analisado, não 
havia qualquer acusação de que deveria 
ser tributada a aludida diferença positiva, 
“mas a mera acusação que o ICMS 
recuperável deveria ser tributado pelo 
valor integral quando de sua cessão, do 
que discordo frontalmente”. 
 
Consequentemente, foi negado 
provimento ao Recurso Especial da 
Fazenda Nacional nessa parte. 
 
Com esses fundamentos, a CSRF deu, 
por unanimidade, parcial provimento ao 
Recurso Especial interposto pela 
Fazenda Nacional, para manter a 
tributação da receita omitida referente ao 
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crédito presumido de IPI, e cancelar a 
autuação referente à cessão de créditos 
de ICMS.  
 
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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