
EXCLUSIVO: STF CONFIRMA LIMITE PARA DEDUÇÃO DE PREJUÍZO 
FISCAL; CAUSA REFORÇA CAIXA DO GOVERNO  
  
São Paulo, 9/9/2013 - O Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou o entendimento de 
que é constitucional a limitação em 30% para compensar prejuízos fiscais com o 
montante a pagar do Imposto de Renda (IR) da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL). Até 1993, a compensação era integral. A tese já era dada como perdida 
e tinha sido decidida pelo próprio Supremo em 2009, mas a decisão da semana passada 
tem repercussão geral, ou seja, será aplicada por todas as instâncias inferiores, em casos 
idênticos.  
  
A decisão pode levar ao caixa do governo mais alguns de bilhões de reais nos próximos 
meses, segundo tributaristas. Apenas o Banco do Brasil mantém depósitos judiciais de 
R$ 14,2 bilhões. Apesar disso, a decisão não traz impactos aos seus resultados, já que a 
instituição financeira mantém provisões e depósitos sobre esta discussão judicial. 
  
"Essa era a última esperança para aqueles contribuintes que aguardavam que a questão 
pudesse ser revertida com uma nova composição dos ministros do STF", afirma Richard 
Dotoli, sócio do setor de tributário do escritório Siqueira Castro Advogados, lembrando 
que o ministro Marco Aurélio era o relator do recurso julgado em 2009. "Naquela época 
ele votou pela inconstitucionalidade da limitação de 30%, mas prevaleceu o voto do 
ministro Eros Grau que a considerou constitucional." Agora Marco Aurélio negou o 
seguimento do recurso especial da interposto Polo Industrial Positivo e 
Empreendimentos, por conta deste precedente da própria corte.  
  
"Prevaleceu o entendimento nas cortes inferiores de que a limitação da compensação de 
prejuízos é um 'favor' fiscal, como considerava a Receita Federal, já que a limitação não 
implica proibição", afirma o advogado Paulo Vaz, do escritório Vaz, Barreto, Shingaki 
& Oioli. Ele lembra que este limite para compensar o prejuízo foi imposto por uma lei 
de 1993. Anteriormente prevalecia a regra da compensação integral dos prejuízos 
fiscais. "Com o limite, o governo garantiu que sempre teria alguma arrecadação, já que 
as empresas não podiam abater totalmente o prejuízo anterior", afirma.  
  
Apesar de a discussão envolver valores elevados, grande parte das empresas que 
mantiveram ações já tinha depósitos judiciais, até porque a tese não prosperava no 
Judiciário. Só o Banco do Brasil, por exemplo, tem R$ 14,257 bilhões de depósitos 
judiciais para a questão, segundo suas demonstrações de resultados do segundo 
trimestre. "Agora este montante será convertido em renda para a União", ressalta Dotoli.  
  
Já Vaz lembra que, como o BB "realizou depósito judicial e constituição de provisão 
passiva, a perda da causa não afeta a distribuição de dividendos".  
  
Segundo Dotoli, para a empresas que fizeram depósitos não há grandes problemas, 
porque o patrimônio já foi comprometido. "Para quem, como o BB, fez o depósito dos 
valores a serem pagos, não há efeito patrimonial e, além disso, poderá compensar esses 
prejuízos fiscais questionados nas ações com os lucros futuros", afirma. 
  
Receita 
  



Vaz explica que haverá levantamento gradual dos depósitos pela União. "Não é 
imediato o impacto no caixa do governo, já que tem que ser feito processo a processo. 
Mas a Procuradoria vai correr atrás disso, procurando acelerar esse movimento", afirma.  
  
Para o advogado do Siqueira Castro, os valores devem chegar ao caixa do governo em 
"poucos meses". Segundo ele, por tratar-se de recurso especial em regime de 
repercussão geral, todos os recursos interpostos pelos demais contribuintes ficaram nos 
Tribunais Regionais Federais aguardando essa decisão. "Em seguida, o STF fará um 
comunicado oficial aos TRF's e os presidentes determinarão a execução da decisão às 
instâncias inferiores. Em poucos meses todos os procedimentos de conversão dos 
valores já deverão ser concluídos." 
  
Na opinião de Dotolli, o fato de que, antes mesmo do julgamento do STF de 2009, a 
tese jurídica já estar decidida desfavoravelmente aos contribuintes pelos Tribunais 
Federais, "desestimulou a realização de depósitos judiciais e até mesmo do 
prosseguimento das discussões". Ele acha que, apesar dos valores do BB serem 
significativo, não "parece ser correto afirmar que outras empresas de grande porte 
mantiveram essa discussão ao longo desses 18 anos". 
  
Banco do Brasil 
  
Em fevereiro de 1998, o Banco ingressou com mandado de segurança, pleiteando a 
compensação integral dos prejuízos fiscais acumulados de IR e das bases de cálculo 
negativas de CSLL. Desde então, o BB passou a compensar integralmente prejuízos 
fiscais e bases negativas com o valor devido de IR e de CSLL, realizando depósito 
integral do montante devido (70% do valor compensado). O banco perdeu a discussão 
no Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região e ressaltava, em seu balanço, que 
aguardava a definição da questão com o julgamento do recurso extraordinário da Polo 
Industrial Positivo e Empreendimentos, realizado na semana passada. 
  
Conforme o BB ressalta em suas demonstrações financeiras, "considerada a hipótese de 
perda da ação (situação em que os valores depositados judicialmente seriam convertidos 
em renda a favor da Fazenda Nacional), são reclassificadas, para a rubrica 
representativa de ativo “IRPJ a compensar” e “CSLL a compensar”, as parcelas de 
créditos tributários de IRPJ sobre prejuízos fiscais e CSLL a compensar, 
respectivamente, que poderiam ser utilizadas desde a competência outubro de 2005 e 
fevereiro de 2009, observada a limitação de 30%".  
  
Segundo o banco, esses tributos a compensar, que decorreriam das retificações das 
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, correspondem a R$ 
5,242 bilhões, em 30 de junho de 2013, e sua atualização pela Selic a R$ 1,514 bilhão. 
"Tal valor ajusta a provisão para riscos fiscais relativa à atualização dos depósitos 
judiciais, de forma que alcançaria o montante necessário para anular integralmente o 
risco inerente à hipótese de perda." Procurado o BB não se manifestou até o fechamento 
desta reportagem. 
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