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• Lei n. 8.981/95 – empresas ativas

IRPJ

Art. 42. A partir de 1º de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real,
o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela
legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta
por cento.

CSLL

Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da
base de cálculo negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no
máximo, trinta por cento.
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• Decreto-Lei n. 2.341/1987 – empresa que vier a ser extinta

Art. 32. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios
prejuízos fiscais, se entre a data da apuração e da compensação houver
ocorrido, cumulativamente, modificação de seu controle societário e do
ramo de atividade.



© 2017 Trench Rossi Watanabe

Leading Case do STF

5

• Recurso Extraordinário 591.340/SP – pendente de julgamento

Tema 117 - “Limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do
IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL”

Repercussão geral – analisará o caso sob a ótica do princípio da
capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da isonomia. Empresa
também alega que a lei ampliou ilegalmente os conceitos de renda e lucro.

Data de julgamento - prevista para maio/2019

Consequências – o que for decidido pelo STF afetará todos os casos
judiciais relacionados a esta tese. Risco de modulação dos efeitos, caso
julgado favoravelmente aos contribuintes
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• Recurso Extraordinário 344.994 – julgado em 2009

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI N.
8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO
NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 5º, XXXVI, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais
acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do
contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado.
Ausência de direito adquirido 2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores
ocorridos antes do início de sua vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios
anteriores não afetam fato gerador nenhum. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.

 A dedução seria um benefício fiscal e, por tal razão, a diminuição somente
deve ocorrer na forma determinada pela legislação.

 Possibilidade de compensação é uma faculdade.

 Contribuinte não perde o direito de compensar, já que o que a norma prevê
é seu diferimento.
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• Empresas com ação judicial pendente de julgamento

• Seguirá o mesmo resultado do leading case – ações atualmente devem
estar sobrestadas

• Efeito prático – possibilidade de reapurar o lucro desde os 5 (cinco) anos
que antecederam o ajuizamento da ação judicial para compensar o prejuízo
fiscal acumulado, sem a trava dos 30%.

• Empresas sem ação judicial

• Caso o julgamento vier a ser favorável – risco de modulação dos efeitos de
modo a impossibilitar a reapuração do lucro para o passado.

• Necessidade de aguardar vinculação da Receita Federal a esta decisão
judicial para passar a não mais aplicar a trava dos 30%.
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• Argumentos trazidos pelos contribuintes

• Inconstitucionalidade da “trava dos 30%”, por ofensa ao princípio da
capacidade contributiva, não confisco – Similar ao constante no
leading case

• Com a extinção da empresa não há mais que se falar na
possibilidade de compensação diferida do prejuízo.

• Neste caso há clara tributação do patrimônio, e não da renda,
contrariando as bases de tributação do IRPJ e da CSLL

• Jurisprudência acerca deste debate favorável aos contribuintes
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• Empresas ativas

• Impetrar Mandado de Segurança caso não queiram sofrer a
consequência de uma possível modulação dos efeitos

• Empresas que serão extintas

• Impetrar Mandado de Segurança caso tenham expectativa de
pagamento de IRPJ e CSLL com o encerramento da empresa, de
modo a consumir o máximo possível de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa de CSLL, sem a trava dos 30%

• Possibilidade de entrar preventivamente, desde que comprove
expectativa de extinção.
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