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RESUMO:  

 

O presente trabalho tem como objeto analisar o tratamento tributário inerente ao IRPJ e 

a CSLL sobre a recuperação, via transferência a terceiros, dos créditos acumulados do 

ICMS que são gerados em função das exportações e do diferencial das alíquotas 

interestaduais à luz dos princípios da não-cumulatividade e da neutralidade tributária. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os empresários brasileiros, a exemplo dos exportadores de mercadorias ao 

exterior, enfrentam há bastante tempo um grande dilema tributário: como resolver o 

problema dos saldos credores do ICMS que se acumulam como bola de neve em suas 

contas gráficas fiscais em decorrência de vendas de mercadorias ao exterior (com saídas 

isentas deste imposto) e de vendas interestaduais de mercadorias (observando-se, em 

regra, alíquota de 7% ou se 12%, a depender da região destinatária da mercadoria)?  

Talvez somente após a aprovação de contundente reforma tributária é que se 

resolva efetivamente esta questão, pois os Governos Estaduais, titulares das receitas 

oriundas do principal tributo que arrecadam, o ICMS, têm apresentado propostas 

tímidas acerca desta questão, pouco contribuindo para se eliminar o custo do ICMS que 

vem sendo suportado pelas empresas em virtude da incidência deste imposto, em geral 

pela alíquota de 18%, na aquisição dos insumos para fabricação de seus produtos. 

Mediante controle rigoroso e em raríssimas ocasiões se tem constatado na 

legislação de alguns Estados a previsão de se equacionar, ainda que em parte, este 

prejuízo que os empresários vêm sofrendo em função do acúmulo de saldo credor do 

ICMS em sua escrita fiscal. 

O Estado de São Paulo, por exemplo, prevê algumas possibilidades, sempre 

sujeitas a regime especial e validação pelo fisco - consoante se depreende dos artigos 71 

a 76 do Regulamento do ICMS (Decreto nº 45.490/2000) - de se transferir o crédito 

acumulado (ou parte dele) preferencialmente a empresas interdependentes ou a 

fornecedores e desde que estejam estabelecidos no mesmo Estado. 

Nesta hipótese, ambas as empresas – a cedente e a cessionária do crédito – 

devem estar quites para com o fisco estadual, não podendo ter nenhuma restrição e, após 

se submeterem a rigorosa fiscalização, poderão ter atestada a veracidade do crédito 

acumulado e obter aprovação pelo fisco para a transferência do crédito acumulado de 

um estabelecimento para outro. 

Posto isto, prossigamos doravante com o objetivo principal deste estudo, qual 

seja: o tratamento tributário que deve ser dado pelo IRPJ e pela CSLL quanto à 
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recuperação do ICMS mediante as aludidas transferências deste saldo credor 

acumulado. 

 

2. IRPJ/CSLL – LIMITES DA SUA INCIDÊNCIA 

Primeiramente, se faz necessário analisar o campo de incidência previsto 

constitucionalmente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e à 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, para que tenhamos bem definido o 

alcance de sua tributação. 

 

No que tange ao IRPJ, estabelece o artigo 153, inciso III, da Constituição 

Federal a competência da União Federal para instituir o imposto incidente sobre “renda 

e proventos de qualquer natureza”. 

 

 Neste prisma, o Código Tributário Nacional, a teor dos incisos I e II do artigo 

43, assim dispôs acerca dos conceitos de 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 de 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.” 

 

  

Depreende-se, pois, do texto legal em referência que o imposto sobre a renda 

incide sobre a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica de renda ou proventos 

de qualquer natureza.  

 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 146.733-9/SP para declarar 

constitucional a CSLL, posicionou-se no sentido de que o “lucro” constitui o fato 

imponível do IRPJ quanto da CSLL.  
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O mesmo STF, ao abordar acerca do IRPJ, assim definiu: 

 

“EMENTA: ....Rendas e proventos de qualquer natureza: o conceito implica 

reconhecer a existência de receita, lucro, proveito, ganho, acréscimo 

patrimonial que ocorrem mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a 

título oneroso...” (RE 117.887-6, Rel. Min. Carlos Mário Velloso. Plenário. 

DJ de 23.04.93, p. 16.113) 

 

Assim, toda e qualquer tributação perante o IRPJ e a CSLL deve partir do 

pressuposto do conceito de lucro e renda, que consiste em acréscimo patrimonial, sob 

pena de desvirtuamento dos institutos e da legislação. 

 

A propósito, consta da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) subsídios 

para maior compreensão e aplicabilidade do conceito de lucro, conforme previsto nos 

artigos 186 e 191, sendo que tal conceito deve ser respeitado, inclusive para que 

prevaleça o disposto no artigo 110, do Código Tributário Nacional – CTN, o qual 

estabelece os parâmetros para interpretação e alcance dos institutos e conceitos de 

direito privado, como o conceito de lucro estabelecido pela legislação comercial 

referida. 

 

Não pode, portanto, o legislador extrapolar tais conceitos para suprimir 

injustamente legítimas deduções, sob pena de provocar majoração artificial do lucro, 

tributando, por via oblíqua, parcelas não representativas de acréscimos patrimoniais, 

mas sim lucro fictício. 

 

Oportuno colacionar nesse sentido o ensinamento de Roque Antonio Carrazza, 

“verbis”: 

 

“Obviamente, o artigo 21, VI, da Lei Maior, não deu ao legislador 

ordinário da União liberdade para tributar o que lhe aprouver. Pelo 

contrário, conferiu-lhe apenas o direito de tributar a renda e os proventos 

de qualquer natureza. 
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Melhor esclarecendo, o IR só pode alcançar a aquisição de disponibilidade 

de riqueza nova, vale dizer, o acréscimo patrimonial, experimentado 

durante certo período.” (“Indedutibilidade por via de IR – Férias e 

Licença-Prêmio, “in” Caderno de Direito Tributário, Ed. Revista dos 

Tribunais nº 39, p. 165) 

 

Ainda no tocante ao acréscimo patrimonial para fins de tributação para o IRPJ, 

convém transcrever o magistério de Misabel Abreu Machado Derzi: 

 

“Lucro somente haverá se houver acréscimo de valor real ao patrimônio líquido 

da pessoa, vale dizer, acréscimo ao resíduo do ativo (direitos-bens), após 

dedução do passivo (obrigações-débitos). Assim, tanto o aumento como a 

redução do lado passivo, afetam substancialmente o lucro ou o prejuízo. A 

comparação entre os patrimônios líquidos da pessoa jurídica no início e no fim 

do período, à moda alemã, é importante para se saber se houve lucro, como 

renda tributável.” (“Correção Monetária e Demonstrações Financeiras”, “in” 

Revista de Direito Tributário nº 59, Malheiros Editores, p. 133) 

 

Portanto, na medida em que o saldo credor acumulado do ICMS não representa 

lucro ou acréscimo patrimonial, mas mera perspectiva de recomposição futura do ICMS 

pago nas aquisições de insumos e bens de capital da empresa, percebe-se, por este 

ângulo de análise, o descabimento da tributação do IRPJ e da CSLL. 

 

3. NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA DO IRPJ/CSLL EM RELAÇÃO À NÃO-

CUMULATIVIDADE INERENTE AO ICMS 

 

Outrossim, à luz do disposto no art. 155, § 2º e inciso I, da Constituição Federal, 

o ICMS tem como característica a não-cumulatividade, que pressupõe uma 

“compensação” daquilo que foi pago na aquisição de mercadorias e insumos com o que 

for devido quando da saída do produto fabricado. 

 

Eis o teor do citado dispositivo constitucional: 
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“Art. 155. 

§2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

I – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação 

relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante 

cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.” 

 

Quanto às exportações, a Constituição, em seu inciso X do § 2º do art. 155, 

estabeleceu imunidade do ICMS e ao mesmo tempo assegurou ao exportador a 

manutenção integral dos créditos gerados nas das entradas dos insumos: 

 

“Art. 155. 

§2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

X - não incidirá: 

 a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre 

serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o 

aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações 

anteriores.” 

 

A Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/96), além de reconhecer a legitimidade 

da manutenção dos créditos do ICMS nas operações de exportação, também legitima a 

manutenção dos saldos credores nas demais operações, inclusive aquelas decorrentes de 

vendas interestaduais, nas quais, em regra, as alíquotas do ICMS nas remessas 

interestaduais (7% ou 12%) são menores do que as alíquotas internas (18%) incidentes 

nas aquisições de insumos. O único problema, entretanto, reside na delegação concedida 

à legislação estadual, conforme se depreende do teor do § 2º do art. 25: 

 

“§ 2º Lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores acumulados a 

partir da vigência desta Lei Complementar, permitir que: 

 I - sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no 

Estado; 
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 II - sejam transferidos, nas condições que definir, a outros contribuintes do 

mesmo Estado.”  

 

No tocante ao processo circulatório de bens e serviços, para que se observe 

rigorosamente o comando constitucional da não-cumulatividade inerente ao ICMS (e 

também ao IPI e ao PIS/COFINS-NÃO CUMULATIVOS), imperiosa é a aplicação da 

neutralidade tributária que por sua vez pressupõe a desoneração tributária, em cada 

operação, do impacto tributário sofrido na etapa anterior. 

 

Ao discorrer acerca da neutralidade tributária inerente à não-cumulatividade do 

ICMS, o jurista e professor Ives Gandra da Silva Martins, com a maestria que lhe é 

peculiar, assim pontificou: 

 

“De tudo que escrevi até agora pode-se concluir, pela variada forma possível de 

implantação do princípio, a existência de duas grandes vertentes que lhes são 

pertinentes, a saber: 

a) o princípio da neutralidade de tributação, para permitir que as 

operações sejam tributadas apenas pelo adicional de carga que 

carregam; e 

b) o princípio da subvenção pública, quando o direito a crédito não 

corresponde, necessariamente, á compensação da carga anterior, mas 

à efetiva desoneração de uma etapa, como forma de estímulo à 

produção e à circulação de bens e serviços.  

Na primeira vertente, própria do IPI e do ICMS, que constitui inclusive princípio 

perfilado na Lei maior (arts. 153, parágrafo 3º, inciso I e 155, parágrafo 2º, inciso 

I), o crédito fiscal corresponde a instrumento pelo qual se opera a compensação 

periódica do montante do imposto recolhido nas entradas de insumos – bens de 

ativo fixo – e serviços com o imposto devido pela saída do produto final. 

Considerando-se que bens de ativo fixo e insumos são necessários à produção do 

bem final ou do serviço, devem gerar direito a crédito, nos termos das leis 

complementares. 
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Busca-se, portanto, na primeira vertente, a neutralidade da tributação.” (NÃO 

CUMULATIVIDADE TRIBUTÁRIA, Coord. de Hugo de Brito Machado, 

Dialética e ICET, 2009, p.248/9)  

 

Ponto unânime na doutrina pátria é o de que, atentando-se ao princípio da 

neutralidade tributária decorrente da não-cumulatividade do ICMS, a tributação deve 

ocorrer apenas sobre “o valor acrescido”, em função do valor agregado que se possa 

gerar em função das vendas realizadas pela empresa. 

 

No entanto, os créditos do ICMS obtidos em razão das aquisições de insumos e 

bens de capital indispensáveis às atividades da empresa devem ser deduzidos 

integralmente, conforme determina a Constituição. 

 

Neste ponto, extrai-se a seguinte lição da obra acima citada (p. 460), desta feita da 

lavra do renomado tributarista Sacha Calmon Navarro Coelho: 

 

“Assim sendo, é necessário desonerar o custo da produção e da comercialização de 

todo o imposto pago nas aquisições (seja relativo a insumos, produtos 

intermediários ou bens do ativo fixo), sob pena de se ter nova tributação sobre 

esses bens, pois o custo deles integrará o preço do produto no momento da saída. 

A indedutibilidade dos créditos relativos à aquisição de bens de capital, máquinas 

e insumos diretamente utilizados na atividade econômica configura um 

rompimento com o princípio da não-cumulatividade.” 

 

Verifica-se, portanto, que a oneração do ICMS sofrida quando da aquisição de 

insumos junto a fornecedores, além de gerar um direito de crédito (do ICMS), implica 

em efetiva recomposição deste custo mediante uma “compensação” futura, seja 

mediante dedução do ICMS incidente sobre as vendas, seja mediante a transferência 

deste crédito a uma empresa interdependente ou a um fornecedor da mesma cadeia da 

circulação econômica, haja vista que, a teor do princípio da não-cumulatividade, este 

custo (do ICMS) não pode recair sobre o contribuinte do imposto e, ademais, tal 
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recomposição não pode jamais representar acréscimo patrimonial na medida em que 

apenas se estará recompondo um custo incorrido anteriormente, impondo-se, portanto, a 

neutralidade tributária. 

 

 

 

 

4. REFLEXOS DA CONTABLIZAÇÃO DO ICMS PERANTE O IRPJ /CSLL 

 

Em observância ao princípio da neutralidade tributária pode-se dizer que para fins 

de IRPJ/CSLL o ICMS não é despesa e nem receita.   

 

Aliás, o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 3.000/1999), é categórico 

neste sentido, consoante o disposto no seu artigo 280: 

“Art. 280.  A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída 

das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos 

impostos incidentes sobre vendas.” 

A Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6404/76) explicitamente exclui do resultado 

do exercício os abatimentos dos impostos sobre as vendas e o custo das mercadorias e 

serviços vendidos, “verbis”: 

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará: 

I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e 

os impostos; 

II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços 

vendidos e o lucro bruto; 

Por sua vez, o saldo credor acumulado do ICMS – que decorre de uma despesa 

incorrida quando da aquisição dos insumos - representa um ativo da empresa e um 
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direito de ressarcimento deste valor, de maneira que deve figurar no balanço com o 

nome de “Impostos a Recuperar”, conforme recomendado pelo Manual de 

Contabilidade das Sociedades por Ações da FIPECAFI (sétima edição, Atlas, p. 365. 

 

De outra parte, consoante pondera Higushi em seu Imposto de Rendas das 

Empresas Interpretação e Prática, 34ª Ed., 2009, IR Publicações, p. 244, “o ICMS 

contido nas compras constitui crédito da empresa, sendo indevida sua incorporação ao 

custo, conforme decidiu o 1º C.C pelo AC. Nº 101-77.724/88 no DOU de 23-06-88. 

Essa tributação é indevida porque, quando o ICMS não é destacado do custo das 

mercadorias ou matérias-primas, aumenta o custo destas, mas diminui a despesa do 

ICMS pelo mesmo montante.” 

Da mesma obra acima citada (p. 243), extrai-se, ainda que: 

 

“Os impostos não cumulativos que devam ser recuperados não se computam no 

custo de aquisição das mercadorias ou matérias-primas (IN nº 51/78). Impostos 

ao cumulativos são aqueles que em cada operação sucessiva é abatido o 

montante cobrado na operação anterior como acontece com o Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS). Assim, por exemplo, uma empresa comercial ao adquirir 

mercadorias para revenda, por $ 100.000 mais 8% de IPI, efetua o seguinte 

lançamento contábil: 

 

débito:        Mercadorias                               90.000  

                    ICMS a Recuperar                     18.000 

crédito:        Fornecedores                                                108.000 

 

No exemplo acima, o valor do IPI integra o custo de aquisição das mercadorias, 

porque na revenda do bem não se paga aquele tributo, não sendo, portanto, 

recuperável o tributo pago na sua aquisição. O montante do ICMS pago na 

aquisição de mercadorias poderá ser deduzido do imposto devido na 

revenda, não integrando, assim, o custo de aquisição do bem.” (grifamos) 
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Assim, uma vez comprovada a oneração decorrente dos sucessivos saldos credores 

acumulados e a necessidade da recuperação desses valores para recomposição dos 

custos da empresa, impõe-se a não incidência do IRPJ/CSLL quando da efetiva 

recuperação, seja através o abatimento com o próprio ICMS a pagar, seja através de 

transferência a terceiros, atentando-se, todavia, aos ditames do artigo 53, da Lei 

9430/96. 

 

Portanto, no momento da efetiva recomposição dos custos havidos e efetivando-se 

a recuperação do ativo lançado (ICMS a recuperar) através do recebimento em função 

da transferência do crédito acumulado do ICMS a terceiros, deve-se aplicar no tocante 

ao IRPJ/CSLL a neutralidade tributária, face à inexistência de riqueza nova, mas sim a 

recuperação de uma despesa anteriormente incorrida, conforme restou autorizado pela 

Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba quando da prolação pela 1ª 

Turma do acórdão nº 06.26929, de 11 de junho de 2010, cuja ementa de decisão assim 

prescreve: 

 

“ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ  

 

EMENTA: IRPJ. LUCRO REAL. CRÉDITOS DE ICMS. No regime do Lucro 

Real, a alienação de créditos de ICMS  apenas influencia o resultado tributável do 

exercício quando efetivada por valor diferente do valor debitado originalmente em 

conta de ativo “ICMS  a recuperar”, ou outra de idêntica natureza, havendo 

neutralidade tributária se a alienação for feita pelo mesmo valor.  

Ano-calendário: : 01/01/2008 a 31/12/2008” 

 

 V- CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, podemos firmar as seguintes conclusões: 
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a) que o IRPJ/CSLL só podem incidir caso ocorram seus fatos geradores (lucro ou 

riqueza nova) e, no caso em exame, a recuperação do crédito acumulado do 

ICMS decorre de preceito constitucional que determina a desoneração tributária 

do ICMS. 

b) O aproveitamento do crédito acumulado do ICMS decorre do princípio da não-

cumulatividade que por sua vez pressupõe perante o IRPJ/CSLL a neutralidade 

tributária, não correspondendo, assim a uma receita tributável, mas a 

recuperação de um custo incorrido nas aquisições de insumos e bens de capital 

indispensáveis às atividades da empresa. 

c) A legislação de regência prevê contabilização destes créditos na conta do ativo 

(ICMS a recuperar) de maneira que o montante pago a título de ICMS na 

aquisição de insumos e matérias-primas poderá ser recuperado posteriormente, 

não integrando o custo de aquisição do bem, impondo-se, portanto, a 

neutralidade tributária perante o IRPJ/CSLL quando da recomposição deste 

custo incorrido mediante a alienação dos créditos cedidos a terceiros. 


