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COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS 

(vs. 02 – 2018.04.15) 

Este documento foi redigido para suportar os trabalhos do Grupo de Trabalho 

“Tributação da Renda Corporativa no Brasil”, criado em março deste ano por iniciativa 

do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. 

A estrutura deste documento segue a seguinte lógica: (i) evolução do tratamento dos 

prejuízos fiscais acumulados no Brasil; (ii) estruturas que geram questionamento; e (iii) 

quadro comparativo do tratamento geral da compensação de prejuízos fiscais em alguns 

países. 

As questões a serem endereçadas são: 

1) Tratamento geral da compensação de prejuízos fiscais no brasil: limitação 

temporal x quantitativa 

a. A limitação temporal é predominante dos demais países. No Brasil, se for 

o caso, deve-se esclarecer a contagem do prazo decadencial para fins de 

guarda de documentação ou, então, cuidar-se da criação de 

procedimentos para validação periódica do saldo. A delimitação 

temporal deve atender à média do ciclo de início e maturação dos 

negócios e, se for o caso, deve-se criar regras específicas para setores de 

longo prazo de maturação, como infraestrutura. 

b. A limitação quantitativa tem como principal objetivo garantir 

arrecadação mínima e, portanto, o aumento da trava ou a substituição 

pela limitação temporal deverão contar com período de transição. Como 

essa limitação quantitativa não tem prazo, aqui é imperioso melhorar a 

regulação e esclarecer a contagem do prazo decadencial para fins de 

guarda de documentação. Alternativamente, pode-se criar 

procedimentos para validação periódica do saldo. 

2) Tratamentos específicos algumas situações podem ser tratadas com regras 

específicas, visando mitigar contencioso e melhorar o ambiente de negócios: 

a. Período inicial de operação, facultando-se ou não a compensação 

integral com os primeiros períodos de lucro da operação; 

b. Reorganizações societárias (fusão, cisão e incorporação), tratando-se da 

perda ou não do saldo de prejuízo, além da possibilidade de 

compensação entre empresas do mesmo grupo econômico (ver exemplo 

australiano) 

c. Alienação da empresa (controle) e possibilidade de compensação 

d. Liquidação da empresa e apuração do saldo de lucros compensando-se 

integralmente o prejuízo (ou não) 
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Evolução Histórica da Legislação Brasileira 

 

1. Ano de 1947: Lei 154, cujo artigo 10 tratou pela primeira vez da dedução dos prejuízos fiscais 

acumulados para efeitos de apuração do IRPJ  

O Imposto sobre a Renda (“IR”) foi instituído pelo art. 31, da Lei no 4.625, de 31 de 

dezembro de 1922 (“Lei 4.625”). Como se tratava de tributo novo e muito criticado por ser 

complexo e exigir uma afinada máquina administrativa, sua efetiva implementação somente 

ocorreu com a Lei nº 4.783, de 31 de dezembro de 1923 (“Lei 4.783”), promulgada após estudo 

inspirado no imposto de renda francês, coordenado pelo engenheiro e estudioso de questões 

tributárias, FRANCISCO TITO DE SOUZA REIS1. 

Seguiu-se a esse enredo a nova Constituição de 1946, que assim dispôs sobre a 

competência para instituição do IR e sobre a capacidade contributiva:  
 
Art 15 - Compete à União decretar impostos sobre: 

(...) 

IV - renda e proventos de qualquer natureza; 

(...) 

Art 202 - Os tributos terão caráter pessoal, sempre que isso for possível, e serão 
graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. 

 

Em 25 de novembro de 1947, sob a égide da Constituição de 1946, foi publicada a Lei no 

154 (“Lei 154”), cujo artigo 10 tratou pela primeira vez da dedução dos prejuízos fiscais 

acumulados para efeitos de apuração do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”).  

O exercício do direito a essa dedução foi limitado aos 3 (três) exercícios seguintes 

àquele em que fora apurado o prejuízo: 

Art. 10. O prejuízo verificado num exercício, pelas pessoas jurídicas, poderá ser 
deduzido, para compensação total ou parcial, no caso da inexistência de fundos 
de reserva ou lucros suspensos dos lucros reais apurados dentro dos três 
exercícios subseqüentes. 

Parágrafo único. Decorridos os três exercícios, não será permitida a dedução, 
nos seguintes, do prejuízo porventura não compensado. 

 

Na exposição de motivos, afirmou Correia e Silva (Ministro da Fazenda) que, “embora 

respeitando-se (sic) sempre sua estrutura inicial, o sistema sofreu no decorrer dos anos, 

                                                           
1  Cf. Site da Secretaria da Receita Federal do Brasil: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Memoria/irpf/historia/hist1922a1924.asp. Acesso em 18 de agosto 
de 2010. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Memoria/irpf/historia/hist1922a1924.asp
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importantes reformas, todas elas destinadas a ajustá-lo às condições internas do país, de cujo 

progresso constitui esse tributo o melhor índice”2. 

 

2. Ano de 1977: Decreto-Lei 1.598 que ampliou, de 3 (três) para 4 (quatro) anos, o prazo para 

o exercício do direito à compensação dos prejuízos fiscais acumulados  

Com a Constituição de 1967 vieram novas disposições sobre competência e regime 

normativo constitucional para instituir imposto sobre a renda:  

Art 18 O sistema tributário nacional compõe-se de impostos, taxas e 
contribuições de melhoria e é regido pelo disposto neste Capítulo em leis 
complementares, em resoluções do Senado e, nos limites das respectivas 
competências, em leis federais, estaduais e municipais. 

(...) 

Art 22 Compete à União decretar impostos sobre: 

(...) 

IV - renda e proventos de qualquer natureza, salvo ajuda de custo e diárias pagas 
pelos cofres públicos; (...)  

 

A novidade em relação ao Sistema Tributário de 1946 foi a criação do Código Tributário 

Nacional, referido nos artigos 18 e 19 da Constituição de 1967, disciplinando o fato gerador do 

IR: 

SEÇÃO IV 

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica: 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 

 

A Constituição de 1967 sofreu profundas alterações com a Emenda Constitucional n. 

01, de 1969 (“EC 01/69“), mas a previsão normativa do IR não foi alterada.  

Sob a égide da Constituição de 1967 e da EC 01/69 foi publicado, em 26 de dezembro 

de 1977, o art. 64 do Decreto-Lei no 1.598 (“DL 1.598”): 

Art. 64. A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um período-
base com o lucro real determinado nos quatro períodos-base subseqüentes. 

                                                           
2 Cf. Exposição de Motivos do Ministério da Fazenda no 428 de março de 1947, que fundamentou a 
publicação da Lei 154, de 25 de novembro de 1947. Disponível no Diário do Congresso Nacional de 19 de 
agosto de 1947. 
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§ 1º - O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e 
registrado no livro de que trata o item I do artigo 8º, corrigido monetariamente 
até o balanço do período-base em que ocorrer a compensação. 

§ 2º - Dentro do prazo previsto neste artigo a compensação poderá ser total ou 
parcial, em um ou mais períodos-base, à vontade do contribuinte. 

§ 3º - A absorção, mediante débito à conta de lucros acumulados, de reservas de 
lucros ou capital, ao capital social, ou à conta de sócios, matriz ou titular de 
empresa individual, de prejuízos apurados na escrituração comercial do 
contribuinte não prejudica seu direito à compensação nos termos deste artigo. 

§ 4º - O prejuízo compensável transferido de exercício anterior será absorvido 
pelo valor da reserva de reavaliação utilizada para compensar na escrituração 
comercial, prejuízos de exercícios anteriores. 

§ 5º - A sociedade resultante de fusão e a que incorporar outra sucedem as 
sociedades extintas no seu direito a compensar prejuízos no prazo previsto neste 
artigo. 

§ 6º - O disposto no parágrafo anterior se aplica, nos termos dos atos da 
operação, às sociedades resultantes de cisão e à que incorporar parcela do 
patrimônio de sociedade cindida.  

§ 7º - O prazo para compensação de prejuízos não se aplica no caso de massa 
falida. 

§ 8º - O Conselho Monetário Nacional pode autorizar a compensação do prejuízo 
de uma pessoa jurídica com o lucro real de outra, do mesmo grupo ou sob 
controle comum, quando a medida atender a interesses de segurança e 
fortalecimento do sistema financeira nacional 

 

O DL 1.598 ampliou, de 3 (três) para 4 (quatro) anos, o prazo para o exercício do direito 

à compensação dos prejuízos fiscais acumulados e passou a permitir a sucessão de tais prejuízos 

em operações de reorganizações societárias. 

 

3. Anos de 1991 a 1995 (14 anos depois): Constituição de 1988, plena compensação da Lei 

8.383, reintrodução da limitação de 4 anos pela Lei 8.541 e revogação da limitação temporal 

e imposição da trava de 30% pela Lei 9.065 

A Constituição de 1988 excluiu a previsão de não incidência do IR sobre diárias e ajudas 

de custo pagas pelo Poder Público: 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) 

III - renda e proventos de qualquer natureza; (...) 

§ 2º O imposto previsto no inciso III: 

I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da 
progressividade, na forma da lei; 

II - não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre rendimentos 
provenientes de aposentadoria e pensão, pagos pela previdência social da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a pessoa com idade 
superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja constituída, 
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exclusivamente, de rendimentos do trabalho. (Revogado pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998) 

 

Desde o DL 1.598, quatorze anos se passaram até a publicação de uma terceira regra 

sobre o assunto da compensação de prejuízos fiscais. Já sob a Constituição de 1988, ela veio 

introduzida pelo art. 38, da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991 (“Lei 8.383”) e não impunha 

qualquer limitação para a compensação dos prejuízos fiscais, embora a apuração do IRPJ fosse 

mensal: 

Art. 38. A partir do mês de janeiro de 1992, o imposto de renda das pessoas 
jurídicas será devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos. 

§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas deverão apurar, 
mensalmente, a base de cálculo do imposto e o imposto devido. 

§ 2° A base de cálculo do imposto será convertida em quantidade de Ufir diária 
pelo valor desta no último dia do mês a que corresponder. 

§ 3° O imposto devido será calculado mediante a aplicação da alíquota sobre a 
base de cálculo expressa em Ufir. 

§ 4° Do imposto apurado na forma do parágrafo anterior a pessoa jurídica 
poderá diminuir: 

(...) 

§ 6° O saldo do imposto devido em cada mês será pago até o último dia útil do 
mês subseqüente. 

§ 7° O prejuízo apurado na demonstração do lucro real em um mês poderá ser 
compensado com o lucro real dos meses subseqüentes. 

§ 8° Para efeito de compensação, o prejuízo será corrigido monetariamente com 
base na variação acumulada da Ufir diária. 

§ 9° Os resultados apurados em cada mês serão corrigidos monetariamente  

 

No ano seguinte, o legislador resolveu reintroduzir a limitação de 4 (quatro) anos para 

o exercício do direito à compensação dos prejuízos fiscais, mediante a publicação do art. 12, 

da Lei 8.541, de 23 de dezembro de 1992 (“Lei 8.541”): 

Art. 12. Os prejuízos fiscais apurados a partir de 1° de janeiro de 1993 poderão 
ser compensados, corrigidos, monetariamente, com o lucro real apurado em até 
quatro anos-calendários, subseqüentes ao ano da apuração. 

 

Finalmente, com a publicação do art. 42 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (“Lei 

8.981”) e dos artigos e 15 e 16 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995 (“Lei 9.065”), o legislador 

substituiu a limitação temporal por uma limitação quantitativa: o exercício do direito de 

compensar prejuízos fiscais3 pode ser exercido infinitamente, mas somente poderá reduzir o 

lucro líquido do período até o limite de 30% (trinta por cento) do imposto devido. 

                                                           
3 Essa disposição também se aplica, por força do art. 16, da lei 9.065, de 20 de junho de 1995, às bases de 
cálculo negativas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art17
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art17
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Lei n. 8.981: 
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. (Vide Lei nº 9.065, de 1995 

Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 
1994, não compensada em razão do disposto no caput deste artigo poderá ser 
utilizada nos anos-calendário subseqüentes. 

 
Lei 9.065: 
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 
1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais 
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas 
adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o 
limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido 
ajustado. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas 
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, 
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação. 
 
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa, 
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser 
compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 
de dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas 
adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição social, 
determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo de 
redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995. 

 

A Lei 9.065, além de repetir o disposto na Lei 8.981, também estendeu a limitação à 

base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), instituída em 

1989 (neste texto também referenciada como “prejuízo fiscal” para fins de facilitar a leitura). 

Na exposição de motivos da Medida Provisória no 998, convertida na Lei 9.065, observa-

se que a limitação quantitativa ao exercício desse direito se justifica em razão da não-limitação 

temporal e do interesse em manter o fluxo de arrecadação após a crise fiscal que sucedeu ao 

Plano Real: 

“Arts. 15 e 16 do Projeto: (...) A limitação de 30% garante uma parcela 
expressiva da arrecadação, sem retirar do contribuinte o direito de compensar, 
até integralmente, num mesmo ano, se essa compensação não ultrapassar o 
valor do resultado positivo” 

 

Essas leis posteriores à Constituição de 1988 não previram, como o DL 1.598, a utilização 

dos prejuízos fiscais no caso de extinção da pessoa jurídica (inclusive por incorporação). Isso 

gerou um grande contencioso aferido pelo antigo Conselho de Contribuintes, atual Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), sobre o qual falaremos no tópico seguinte. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9065.htm#art12
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DISCUSSÕES SOBRE A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DE PREJUÍZO FISCAL NA 

EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 

 

Por ocasião da extinção da pessoa jurídica, o que ocorre frequentemente por 

incorporação, as empresas levantam balanço específico e encerram seu ano-calendário para fins 

de tributação4, considerando-se a data do evento como fato gerador do IRPJ e da CSLL.  

A atual legislação (Lei 9.065) não prevê exceções para o atendimento da limitação de 

30%, ainda que haja a extinção da pessoa jurídica: 

Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, 
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de 

dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na 

legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de 
trinta por cento do referido lucro líquido ajustado. 

 

Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa, 
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensada, 
cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de dezembro de 1994, 
com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na 
legislação da referida contribuição social, determinado em anos-calendário 

                                                           
4 Conforme legislação abaixo destacada: 
Lei 9.249, de 1995 
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação, 
fusão ou cisão deverá levantar balanço específico para esse fim, observada a legislação comercial.  
§ 1º O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta dias antes do evento. 
[...] 
§ 4º A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar declaração de rendimentos 
correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário, em seu próprio nome, até o último 
dia útil do mês subseqüente ao do evento. 
Lei 9.430, de 1996 
Art. 1º A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado 
com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos 
dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a 
legislação vigente, com as alterações desta Lei. 
§ 1º Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto de renda 
devido será efetuada na data do evento, observado o disposto no art. 21 da Lei nº 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995. 
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da base de cálculo e do 
imposto devido será efetuada na data desse evento. 
[...] 
Art. 5º O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1º, será pago em quota única, até o último 
dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração. 
[...] 
§ 4º Nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção da pessoa jurídica pelo encerramento da 
liquidação, o imposto devido deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente ao do evento, não 
se lhes aplicando a opção prevista no § 1º. 
Lei 9.959, de 2000 
Art. 5º Aplica-se à pessoa jurídica incorporadora o disposto no art. 21 da Lei n. 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995, e no §1º do art. 1º da Lei n. 9.430, de 1996, salvo nos casos em que as pessoas jurídicas, 
incorporadora e incorporada, estivessem sob o mesmo controle societário desde o ano-calendário 
anterior ao do evento. 
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subseqüentes, observado o limite máximo de redução de trinta por cento, previsto no 
art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995.  

 

Entretanto, a exposição de motivos da Medida Provisória n. 998, que foi convertida na 

Lei 9.065, indica que a limitação quantitativa (30%) ao exercício do direito à compensação se 

justifica em razão da não-limitação temporal: 

“Arts. 15 e 16 do Projeto: (...) A limitação de 30% garante uma parcela expressiva da 
arrecadação, sem retirar do contribuinte o direito de compensar, até integralmente, num 
mesmo ano, se essa compensação não ultrapassar o valor do resultado positivo” 

 

Por essa razão, há entendimento de que a aplicação dessa limitação quantitativa tem 

como pressuposto a continuidade da pessoa jurídica e a ausência de limitação temporal.  

O antigo Conselho de Contribuintes pacificou sua jurisprudência, conforme Acórdãos 

proferidos entre os anos de 2001 e 20085, no sentido de que, no caso de encerramento ou 

extinção da pessoa jurídica, não havia impedimento legal para estabelecer limitação 

quantitativa6 ou, em outras palavras, que “à empresa extinta não se aplica o limite de 30%”7. 

Essa interpretação decorria do entendimento de que, embora a lei não trouxesse “qualquer 

exceção à regra que limita a compensação dos prejuízos fiscais à 30% do lucro líquido ajustado, 

havendo o encerramento das atividades da pessoa jurídica não haverá meios dos prejuízos 

serem utilizados em anos subsequentes, como determina a legislação”8. 

Por essa razão, o CARF vinha admitindo a possibilidade de compensação integral dos 

prejuízos fiscais no caso de incorporação9. Contudo, em 2010 o CARF mudou seu entendimento 

                                                           
5 Acórdão 108-06.682, proferido na sessão de 20 de setembro de 2001; Acórdãos 108.06.682 (IRPJ) e 108-
06.683 (CSLL), ambos proferidos na sessão de 20 de setembro de 2001 (Norquisa); Acórdão CSRF/01-
04.258, proferido na sessão de 2 de dezembro de 2002 (Norquisa); Acórdão 108-07.456, proferido na 
sessão de 2 de julho de 2003 (Cimento Tocantis); Acórdão CSRF/01-05.100, proferido na sessão de 19 de 
outubro de 2004 (Eletrolux do Brasil); Acórdão 101-95872, proferido na sessão de 9 de novembro de 2006 
(Votorantim Celulose e Papel), Acórdão 101-95.856, proferido na sessão de 9 de novembro de 2006 
(Banco Nacional de Investimentos), Acórdão 107-09.243, proferido na sessão de 5 de dezembro de 2007 
(Metso), Acórdão 107-09.447, proferido na sessão de 13 de agosto de 2008 (Sumatra). 

6 Cf. Acórdão CSRF/01-04.258. 

7 Cf. Acórdãos 108-07.456, CSRF/01-05.100 e 107-09.243. 

8 Cf. Acórdão 101-95.872. 

9 Em 20 de setembro de 2001, sob a presidência de Manoel Gadelha, a 8ª Câmara do 1º Conselho de 
Contribuintes deu provimento, por unanimidade, ao Recurso Voluntário interposto pela Nordeste 
Química S/A – Norquisa, em face da decisão que havia mantido o Auto de Infração em razão da não-
aplicação do limite de 30% para a compensação dos prejuízos fiscais no caso de extinção da pessoa jurídica 
por incorporação. Conforme Acórdãos 108-06.682 e 108.06.683. O Acórdão 108-06.683 possui idêntico 
posicionamento ao do Acórdão 108-06.682, se diferençando apenas quanto ao tributo objeto do Auto de 
Infração: aquele trata de CSLL e este de IRPJ. Em 2 de dezembro de 2002, sob a presidência de Edison 
Pereira Rodrigues, a 1ª Turma da CSRF negou provimento, por maioria de votos, a Recurso Especial 
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em face do Acórdão 108-06.682, que foi julgado 
favorável à Norquisa pela 8ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes (Acórdão: CSRF/01-04.258). Em 2 
de julho de 2003, também sob a presidência do ex-Conselheiro Manoel Gadelha, a 8ª Câmara do 1º 
Conselho de Contribuintes deu parcial provimento¸ por unanimidade, a Recurso Voluntário interposto 
pela Cimento Tocantins S/A. O processo foi relatado pelo ex-Conselheiro José Henrique Longo, que 
proferiu seu voto favorável ao contribuinte, dando provimento parcial ao Recurso Voluntário no que se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8981.htm#art58
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em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) n. 344.994 pelo Supremo Tribunal 

Federal (“STF”), no sentido de que a compensação seria um “benefício fiscal”, e, por isso, era 

constitucional a “trava” de 30%.  

Desde então, o CARF tem oscilado em suas decisões, tendo proferido 68% de 

julgamentos desfavoráveis ao contribuinte no ano de 201610. Na Câmara Superior, as decisões 

foram desfavoráveis em 201611 e 201712. No ano passado, nas Câmaras baixas, as decisões 

também foram desfavoráveis ao contribuinte13. 

Note-se, no entanto, que o STF não analisou no referido RE n. 344.994 a situação 

especifica de extinção de pessoa jurídica. Este tema está no STF (RE n. 591.390) aguardando 

julgamento sob o rito de repercussão geral. É possível, portanto, que o assunto ainda seja 

decidido favoravelmente ao contribuinte.  

A compensação dos prejuízos fiscais sem o limite de 30% tem diversos efeitos no caso 

de extinção da pessoa jurídica por incorporação. Se houver lucro no período e limitação para 

compensação do saldo de prejuízos fiscais, a empresa terá que IRPJ e CSLL a pagar, ainda que 

possam ser descontadas as antecipações (estimativas e retenções na fonte) realizadas no curso 

do ano-calendário. 

Esse cenário de IRPJ e CSLL devidos no evento da incorporação poderia ser mitigado caso 

não houvesse a limitação quantitativa para compensação de prejuízos fiscais. Se houvesse saldo 

de prejuízos fiscais à época da incorporação, em algumas situações haveria menos ou até 

poderia não haver IRPJ e CSLL a pagar. Além disso, os valores recolhidos antecipadamente 

tornar-se-iam pagamento indevido, sendo esse crédito tecnicamente denominado de “saldo 

negativo”.  

O saldo negativo da empresa incorporada pode ser transferido para a incorporadora, 

em virtude da sucessão universal de direitos e obrigações (art. 1.116 do Código Civil14 e art. 227 

da Lei das S.A. 15) - o que existe é a vedação para transferência de saldo de prejuízos fiscais 

(conforme art. 33 do Decreto-Lei n. 2.341, de 1987, sobre o qual falaremos sobre isso no item 

seguinte). 

                                                           
referia ao questionamento da limitação de 30% para compensação de prejuízos fiscais, afastando-se no 
caso de extinção da pessoa jurídica por incorporação (Acórdão 108-07.456). Esse entendimento 
continuou sendo mantido em 2004 (Acórdãos CSRF/01-05.100 (IRPJ) e CSRF/01-05.101 (CSLL)), 2006 
(Acórdão 101-95.872), 2007 (Acórdão 107-09.243) e 2008 (Acórdão 107-09.447). 
10 Conforme Relatório de Decisões do CARF elaborado em junho deste ano pelo próprio órgão (p. 13), 
disponível em https://idg.carf.fazenda.gov.br/noticias/2017/relatorio-julgamento-2016-v3.pdf.  
11 Idem, ibidem. 
12 Conforme Acórdãos n. 9101-003.111 e 9101-002.759, que foram todas as decisões encontradas em 
pesquisa realizada no site do CARF, em 05 de dezembro, pelos termos “trava dos 30%” e “trava de 30%”. 
13 Conforme Acórdãos n. 1402-002.409 e 1402-005.529, que foram todas as decisões encontradas em 
pesquisa realizada no site do CARF, em 05 de dezembro, pelos termos “trava dos 30%” e “trava de 30%”.  
14 Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em 
todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos. 

15 Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que 
lhes sucede em todos os direitos e obrigações. 

https://idg.carf.fazenda.gov.br/noticias/2017/relatorio-julgamento-2016-v3.pdf
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DISCUSSÕES SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE PREJUÍZOS FISCAIS NO CASO DE 

INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO 

 

Em 1987, o art. 33 do Decreto-Lei n. 2.341, de 29 de junho (“DL 2.341”) passou a vedar 

a transferência de prejuízos fiscais via sucessão de direitos e obrigações: 

Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá 
compensar prejuízos fiscais da sucedida. 

Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá compensar 
os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio 
líquido. 

 

Em razão dessa vedação, empresas passaram a realizar incorporações às avessas, ou 

seja, a fazer incorporações de empresas lucrativas por empresas com prejuízos fiscais. Após 

algumas discussões no CARF, casos favoráveis e desfavoráveis, essa operação tem sido permitida 

desde que comprovado o propósito negocial (Acórdão 107-07.596). 
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EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 

(tabela com dados de 2016, precisa ser atualizada)16-17 

 

PAÍS TRAVA DE VALOR TRAVA DE TEMPO UTILIZAÇÃO 

RETROATIVA 

REGIMES ESPECÍFICOS 

África X X X  

Alemanha EUR 1.000.000 + 

60% do lucro 

excedente 

X 1 ano 

EUR 1.000.000 

1) Perda do prejuízo acumulado na venda do controle 

da empresa para um único acionista; perda de parte do 

prejuízo se for vendido entre 25% e 50% da empresa, ambos 

dentro do período de 5 anos. Há exceções para negócios que 

atendam a especificidades, como ter mantido 

exclusivamente uma mesma atividade por um determinado 

período de tempo e sem “harmful events”. 

2) Essas limitações não se aplicam nas reorganizações 

societárias internas (sem efeitos no controle final) e também 

não se aplicam nas compensações com os ganhos que 

estavam diferidos para fins tributários (exceto ganhos de 

participações societárias). 

                                                           
16 VILLAS BÔAS, Marcos de Aguiar. As políticas de prejuízos fiscais em 5 países. Disponível em https://jornalggn.com.br/noticia/as-politicas-de-prejuizos-fiscais-em-50-
paises.  
17 PwC. Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes – 2017/18_Europe. Disponível em https://www.pwc.com/gx/en/tax/corporate-tax/worldwide-tax-summaries/pwc-
worldwide-tax-summaries-corporate-taxes-2017-18-europe.pdf.  

https://jornalggn.com.br/noticia/as-politicas-de-prejuizos-fiscais-em-50-paises
https://jornalggn.com.br/noticia/as-politicas-de-prejuizos-fiscais-em-50-paises
https://www.pwc.com/gx/en/tax/corporate-tax/worldwide-tax-summaries/pwc-worldwide-tax-summaries-corporate-taxes-2017-18-europe.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/tax/corporate-tax/worldwide-tax-summaries/pwc-worldwide-tax-summaries-corporate-taxes-2017-18-europe.pdf
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Argentina X 5 anos X X 

Austrália X X X Utilização de prejuízos fiscais entre empresas do mesmo 

grupo econômico é permitida, sob determinadas condições. 

Bélgica X Até 1997, 4 anos X  

Bolívia X 3 anos (em regra) 

5 anos (novos negócios) 

  

Canadá X 20 anos 3 anos Vedada a utilização dos prejuízos após a venda de controle 

da empresa, sob certas circunstâncias. 

Chile X X X  

China X 5 anos X  

Cingapura X X 1 ano e até 

100.000 

(moeda local) 

 

Colômbia X X X  

Coreia do Sul 80% dos lucros 10 anos 1 ano para 

pequenas 

empresas 

 

Dinamarca DKK 8.000.000 

(aprox.) + 60% do 

lucro excedente 

X X  
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Estados 

Unidos 

X 20 anos X (após 

reforma 2017, 

antes era de 2 

anos) 

 

Espanha X 15 anos X  

Finlândia X 10 anos X  

França EUR 1.000.000 + 

50% do lucro 

excedente 

X 1 ano e até 

EUR 1.000.000 

 

Holanda X X 3 anos  

Índia X 8 anos X  

Israel X X X  

Itália A partir do 4ª ano, 

80% dos lucros 

X X  

Japão X 7 anos 1 ano  

Luxemburgo 80% dos lucros 10 anos X  

México X 10 anos X  

Nova 

Zelândia 

X X X  
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Noruega X X 2 anos, apenas 

no 

encerramento 

da empresa 

 

Paraguai Não há 

compensação 

Não há compensação Não há 

compensação 

 

Portugal 70% do lucro 5 anos X  

Reino Unido X X 1 ano  

Rússia X 10 anos X  

Suécia X X X  

Uruguai X 5 anos X  

Venezuela 25% do lucro 3 anos X  

 


