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● Lei nº 9.430/96 (redação original):

○ Art. 2º: faculta recolhimento mensal como condição para apuração anual

○ Art. 6º: permite a restituição ou compensação do saldo negativo formado pela dedução das

estimativas e outras antecipações;

○ Art. 44, §1º, inc. IV: prevê multa isolada como punição para a falta de pagamento de estimativas;

○ Art. 74: permite utilização de créditos para quitação de quaisquer tributos e contribuições

administrados pela SRF.

● IN SRF nº 93/97:

○ Art.s. 15 e 16: multa isolada como consequência única para infrações na suspensão/redução do

imposto mensal ou falta de pagamento.

Estimativas declaradas



● IN SRF nº 73/96: DCTF a partir de 1997 informando débitos com créditos vinculados

● IN SRF nº 45/98: inscrição em DAU do saldo a pagar, com batimento prévio de IRPJ e CSLL com a

DIPJ, e auditoria interna dos demais valores informados

● IN SRF nº 77/98: exigência mediante auto de infração dos débitos apurados em auditoria interna, com

acréscimo de multa de ofício passível de redução na forma do art. 47 da Lei nº 9.430/96

● Medida Provisória nº 2.158-35/2001, art. 90: lançamento de ofício se não comprovada vinculação de

créditos em declaração.

Estimativas declaradas



● Auditoria eletrônica das DCTF 97/98 com lançamento de ofício a partir de 2001 de todos os débitos

cujos créditos vinculados não foram confirmados, inclusive débitos de estimativas de IRPJ e CSLL

● Cobrança do saldo a pagar informados em DCTF, inclusive débitos de estimativas de IRPJ e CSLL

● Discussões administrativas e judiciais quanto à possibilidade de lançamento e de cobrança de

estimativas declaradas, resultando manifestações contrárias da PGFN e, em 2012, na Súmula CARF

82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL

para exigir estimativas não recolhidas.

Estimativas declaradas



● Medidas Provisórias nº 66/2002 e 135/2003: possibilidade de extinção de débitos com previsão de não-

homologação da compensação da qual decorreria a cobrança dos débitos, se confessados, em DCOMP

ou outra declaração, facultando-se sua discussão administrativa com suspensão da exigibilidade.

● Lei nº 11.051/2004: previsão de não-declaração da compensação, com retirada do efeito constitutivo e

necessidade de lançamento do débito indevidamente compensado se não declarado em DCTF.

=> Alterações da Lei nº 9.430/96 sem qualquer ressalva à compensação de débitos de estimativas.

Estimativas compensadas



Questionamentos decorrentes das alterações trazidas desde a MP nº 66/2002:

● Se a DCOMP não for homologada, o débito de estimativa declarado em DCOMP (ou DCTF) deve ser

objeto de cobrança ou se sujeita a multa isolada?

● Se a DCOMP não for homologada, mas não tiver efeito de confissão de dívida (de 01/10/2002 a

30/10/2003), e o débito de estimativa não estiver declarado em DCTF, deve ser lançado o débito de

estimativa ou aplicada multa isolada?

● Se a DCOMP for considerada não declarada, mas o débito de estimativa constar em DCTF, ele deve

ser objeto de cobrança ou se sujeita a multa isolada?

● Se a DCOMP for considerada não declarada, e o débito de estimativa não constar em DCTF, deve

ser lançado o débito de estimativa ou aplicada multa isolada?

Estimativas compensadas



Solução de Consulta Interna COSIT nº 18/2006:

● Estimativas declaradas e não pagas: não devem ser cobradas e se sujeitam a multa isolada

(reafirmação do entendimento que conduziu à Súmula CARF nº 82)

● Estimativas compensadas, com DCOMP não declarada: não devem ser cobradas, ainda que constem

em DCTF, devem ser glosadas na apuração anual e se sujeitam a multa isolada

● Estimativas compensadas, com DCOMP não homologada: podem ser cobradas e não devem ser

glosadas na apuração anual.

Estimativas compensadas



● Parecer PGFN/CAT nº 1658/2011: impossibilidade de inscrição em DAU dos débitos de estimativa

objeto de DCOMP não homologada porque antecipação de tributo não é crédito tributário;

● Parecer PGFN/CAT nº 193/2013: idem. A inexistência de vedação legal à compensação de estimativas

não implica a possibilidade de sua cobrança;

● Parecer PGFN/CAT nº 88/2014: estimativas deduzidas no ajuste anual, objeto de DCOMP não

homologada, podem se converter em tributo após o ajuste anual.

Estimativas compensadas



Lei nº 13.670/2018 alterando a Lei nº 9.430/96 (vigência a partir de 01/06/2018)

Art. 74, § 3º Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão

ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1º:

[...] IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das

Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art.

2º desta Lei.

[...] § 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei nº

11.051, de 2004)

I - previstas no § 3º deste artigo;

II - em que o crédito: [...]

Estimativas compensadas



Lei nº 13.670/2018 alterando a Lei nº 9.430/96 (vigência a partir de 01/06/2018)

Art. 74, § 3º Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão

ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1º:

[...] IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das

Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art.

2º desta Lei.

[...] § 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei nº

11.051, de 2004)

I - previstas no § 3º deste artigo;

II - em que o crédito: [...]

Estimativas compensadas



Lei nº 13.670/2018 alterando a Lei nº 9.430/96 (vigência a partir de 01/06/2018)

Art. 74, § 3º Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão

ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1º:

[...] IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das

Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art.

2º desta Lei.

[...] § 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela Lei nº

11.051, de 2004)

I - previstas no § 3º deste artigo;

II - em que o crédito: [...]

Estimativas compensadas



Parecer Normativo COSIT nº 2/2018:

Ementa: [...] No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não

paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o valor correspondente a

essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da

CSLL.

Reafirma entendimento da SCI 18/2006, aplicável também para débitos de estimativa sem compensação

regular, apenas informados em DCTF

16.2 na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os

valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar ou do saldo

negativo apurado na DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ ou da CSLL a pagar mediante

lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa isolada pela falta de pagamento de estimativa;

Estimativas compensadas



Parecer Normativo COSIT nº 2/2018:

No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-

calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento,

então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei nº

9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico

tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito

tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito

tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado,

caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas

como tributo devido.

Estimativas compensadas



Parecer Normativo COSIT nº 2/2018:

Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL,

o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário

referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

● ... se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve ser tido como certo o saldo negativo por ela

formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com

o direito.

● ... Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos,

uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício,

consoante arts. 89 a 96 da IN RFB nº1.717, de 2017.

Estimativas compensadas



Estimativas compensadas em DCOMP com caráter de confissão de dívida e não homologadas, na 1ª

Turma da CSRF:

● Prejudicialidade determinando o sobrestamento da decisão acerca do saldo negativo enquanto não

solucionado o litígio acerca da compensação da estimativa, como no Acórdão nº 9101-004.440, de 9 de

outubro de 2019;

● Aplicação do Parecer Normativo COSIT/RFB nº 02/2018, como nos Acórdãos nº 9101-004.828, de 4 de

março de 2020 e 9101-005.418, de 7 de abril de 2021; e

● Oscilações do entendimento em razão de circunstâncias fáticas específicas, como no Acórdão nº 9101-

005.314, de 13 de janeiro de 2021.

Estimativas compensadas



Súmula CARF nº 177

Aprovada pela 1ª Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o

saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400, 1401-004.156, 1401-

004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.

Estimativas compensadas



Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o

saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

● A compensação deve se dar por meio de DCOMP com caráter de confissão de dívida;

● Não alcança compensações mediante DCOMP consideradas não declaradas;

● Não alcança compensações mediante DCOMP anteriores à Medida Provisória nº 135/2003;

● Não alcança pedidos de compensação anteriores à Medida Provisória nº 66/2002, mesmo se

convertidos em DCOMP; e

● Não alcança compensações entre tributos de mesma espécie sem pedido na vigência do art. 66 da Lei

nº 8.383/91, ainda que informados em DCTF.

● A aplicabilidade da súmula está restrita às estimativas que, nas condições expressas, “integram o saldo

negativo de IRPJ ou CSLL”?

Estimativas compensadas



● Estimativas parceladas: aplicação do Parecer Normativo COSIT/RFB nº 02/2018, por maioria de votos,

se o parcelamento foi precedido de compensação em DCOMP, como no Acórdão nº 9101-005.334, de 2

de fevereiro de 2021, e Acórdão nº 9101-005.245, de 12 de novembro de 2020;

Lei nº 10.522/2002, alterada pela Medida Provisória nº 449/2008: Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de

débitos relativos a: [...] VII - pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, na forma do art. 2º da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

● Estimativas parcialmente discutidas em ação judicial proposta depois da DCOMP para afastar a

multa de mora do recolhimento em atraso de estimativas, como no Acórdão nº 9101-005.370, de 11 de

março de 2021;

● Estimativas pagas no âmbito de anistia, com dispensa parcial de juros de mora, para integração a saldo

negativo favorecido com a aplicação de juros de mora desde a apuração do indébito no encerramento

do período de apuração anual , como no Acórdão nº 9101-005.336, de 2 de fevereiro de 2021;

Outras questões



● Estimativas depositadas judicialmente: Acórdãos nº 103-23.555, 1101-001.116, 1402-003.911, 1302-

002.717;

● Estimativas determinadas em apuração suplementar, depois do encerramento do ano-calendário, com

opção por balancete de redução que resulta em valor superior ao cálculo com base na receita bruta e

acréscimos: Acórdãos nº 9101-005.826, 1402-002.779, 1201-00.413;

● Estimativas reduzidas por aproveitamento de tributos pagos sobre lucros auferidos no exterior,

como no Acórdão nº 1401-004.117, sessão de 21 de janeiro de 2020.

Outras questões



Reforma Tributária – PL nº 2.337/2021

Art. 9º A Lei nº 9.430, de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º ...............................................................................................

§ 5º A opção pelos pagamentos mensais por estimativa e pela apuração anual do Imposto sobre a Renda e

Proventos de Qualquer Natureza de que trata este artigo será vedada para os períodos de apuração a

partir de 1º de janeiro de 2022.” (NR)

Art. 10. A Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 15. ..............................................................................................

§ 2º O prejuízo fiscal apurado no trimestre poderá ser utilizado na compensação dos lucros líquidos ajustados pelas

adições e exclusões dos três trimestres imediatamente posteriores sem considerar o limite de que trata o caput.

§ 3º Em cada trimestre, os prejuízos fiscais sujeitos à limitação de que trata o caput somente serão utilizados na

compensação após a utilização total dos prejuízos fiscais apurados nos três trimestres imediatamente anteriores.” (NR)

Enfim…
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