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 Programação 

 

1. Objetivo 

2. Visão atual de planejamento tributário 

3. Legislação-Hierarquia das Normas 

4. Tributos objeto do seminário 

5. Obrigações Tributárias: principal e acessória 

6.  Questões de crimes contra a ordem tributária 

 

Módulo I – A Contabilidade - Ferramenta de economia de tributos 

 

7. Conceito de Balanço Patrimonial 

8. Perdas nas “contas a receber” 

9. Perdas no Estoque 

10. Créditos fiscais 

11. Empréstimos de mútuo 

12. Depreciação, amortização e exaustão 

13. Empréstimos e financiamentos 

14. Tributos a pagar 

15. Contabilização de benefícios no Refis 

16. Provisões dedutíveis 

17. Adiantamento para aumento de capital 

18. Subvenções – investimento x custeio 

19. Recuperação de custo x outras receitas 

20. Contratos com órgãos públicos 

21. Integralização de capital mínimo 
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Módulo II – Planejando as operações tributárias 

 

22. Opção da sistemática de tributação 

23. Simples – Lucro real – presumido ou arbitrado 

24. Análise conjunta com Pis / Cofins 

25. Cumulatividade e não cumulatividade 

26. Planejando a tributação do Grupos e sócios 

27. Contratação de pessoa jurídica x pessoa física 

28. Retirada do sócio – Devolução do capital 

29. Reorganização societária – Operações com lucro real e 

presumido – segregando operações 

30. Programa de alimentação ao trabalhador 

31. Venda de imóvel da empresa – ITBI 

32. Ágio na emissão de ações 

33. Amortização do ágio na incorporação 

34. Aproveitamento de prejuízo fiscal 

35. Planejamento Judicial - tese 

 

Bibliografia: 

Constituição do Brasil Interpretada –  Atlas – Alexandre de Moraes 

Código Civil Comentado -Ed RT – Nelson Nery/Rosa Maria Nery 

Comentários ao Código Tributário Nacional–Altas – Hugo B 

Machado 

Manual de Contabilidade Societária – Fipecafi  

Contabilidade de Custo =- Atlas – Eliseu Martins 

Regulamento do Imposto de Renda/99 – Ed 2016 – Fiscosoft 

Imposto de Renda das Empresas – IR Publicações – Hiromi Higuchi 

Planejamento Tributário–Malheiros – Coordenador Hugo B 

Machado 

Apostila de Especialização em Pis e Cofins – Fiscosoft – Agosto/16 
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1. Objetivo 
 

Temos visto que a maioria das palestras, seminários ou mesmo a doutrina no campo 
de planejamento tributário se limitam a discutir a constitucionalidade dos temas, a 
legalidade dos métodos, a crítica aos entes tributantes e com enfoque muito teórico 
com pouquíssimos exemplos práticos. 
Muitas vezes profissionais expõem “cases” de verdadeira confusão societária, como 
por exemplo, reorganização combinadas de fusões, seguidas de incorporações e cisões, 
abusando do direito, da forma, misturando simulação com dissimulação em momentos 
seguidos. A criação de offshore de forma ilegal é outro exemplo. A tal da blindagem 
patrimonial outro e por aí vai. Não que sejam ilegais tais institutos, mas as vezes 
eivados de ilicitudes. Os procedimentos são feitos de forma tão abusivos na forma, que 
quando se fala em offshore, amortização de ágio, criação de holding, ainda que 
lastreados de legalidade, as autoridades fiscais e os tribunais já se manifestam de 
forma contrária, afirmando categoricamente ser abuso de direito, de forma e 
simulação. 
Esses procedimentos contaminam o verdadeiro conceito de planejamento tributário, 
fazendo com que a Receita Federal do Brasil – RFB e os tribunais administrativos e 
judiciais comecem a invocar o § único do artigo 116 do Código Tributário Nacional – 
CTN, ainda que o mesmo não esteja regulamentado por lei ordinária e, na maioria das 
vezes, entendendo haver abuso de forma ou mesmo simulação, desconsiderando o ato 
ou negócio jurídico praticado. 
A RFB criou uma subsecretaria de fiscalização para combater o planejamento 
tributário, não porque seja ele ilegal, mas sim, para fechar as portas, as brechas da 
legislação que permitam a redução lícita no pagamento de tributo.  
Ao idealizarmos esse estudo, pensamos em algo mais prático, mais objetivo. Na 
maioria das vezes a questão de redução do tributo está em se fazer o “dever de casa”, 
ter uma contabilidade saneada, em obedecer às normas e princípios contábeis e 
depois, poderemos, sim, pensar em algumas operações legais para cumprir o principal 
propósito negocial de uma sociedade que é maximizar seu lucro reduzindo custos, 
inclusive o tributário. 
Nesse sentido, nosso objetivo nesse evento é apresentar e discutir alguns pontos e 
lançamentos contábeis, que com certeza já impactam o resultado tributável reduzindo-
o de forma legal e técnica. Abordaremos, também, alguns procedimentos, que 
melhorarão a situação patrimonial da sociedade, no que diz respeito aos seus índices 
financeiros de forma a auxiliar na participação de licitações ou mesmo financiamentos 
bancários. 
Em seguida, comentaremos algumas de nossas experiências em operações de 
planejamento tributário no âmbito de grupo de empresas e nas atividades de pessoas 
físicas. Nada de muita complexidade, que até poderemos em outro momento analisar 
pontualmente, mas nosso objetivo principal é de apresentar procedimentos de fácil 
operacionalidade. 
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2. Visão atual de planejamento tributário – conceitos 

 

Quando falamos em recolhimento de tributos, ou melhor, em não pagamento de 
tributos, o tema nos remete para doutrina especializada que utiliza três diferentes 
expressões que acabam confundindo o contribuinte de uma forma geral: “elisão 
fiscal”; “elusão fiscal “e “evasão fiscal”. Vale dizer que ao falar em uma ou em outra, 
ou mesmo em planejamento tributário, ainda existem muitas pessoas que associam as 
expressões como sinônimos de sonegação tributária. E por incrível que pareça, até 
mesmo dentro dos entes tributantes. 
A maioria dos doutrinadores defendem que elisão fiscal é o procedimento lícito para 
diminuir a carga tributária ou eliminá-la de forma lícita, antes da ocorrência do fato 
gerador. Já a elusão fiscal (ou elisão ineficaz) é aquela que também ocorre antes do 
fato gerador, só que de forma simulada, onde o contribuinte objetivando dissimular a 
sua ocorrência, pratica negócio jurídico com abuso de forma ou de direito. Por fim, 
evasão fiscal ocorre após o fato gerador, onde o contribuinte através de forma ilícita, 
tenta esconde-lo das autoridades fiscais. 
Preliminarmente, diante de um tema tão polêmico devemos discorrer sobre alguns 
conceitos envolvendo o tema. A doutrina tem diversas definições. No livro 
“Planejamento Tributário” coordenado por Hugo de Brito Machado (Editora Malheiros 
– 2016), a lição de Deborah Sales Belchior e Larissa de Castro Silveira é:  

 

“Conjunto de ações determinadas que, sem maltratar o regramento fiscal vigente – muito ao contrário, 

aplicando-o – possibilita ao contribuinte uma situação mais vantajosa”.  

Marco Antonio Greco, citado por Fernanda Dourado Aragão Sá Araújo, no mesmo livro, 
assim ensinou:  

 

“O planejamento tributário consiste na adoção, pelo contribuinte, de providencias lícitas voltadas à 

organização de sua vida que impliquem a não ocorrência do fato gerador do imposto ou a sua 

configuração em dimensão inferior à que existiria caso não tivessem sido adotadas tais providencias. ”  

Finalizando, Mary Elbe Queiroz, também no mesmo livro coordenado por Hugo de 
Brito Machado, citando a doutrina de Martins Oliveira et al., Manual de Contabilidade 
Tributária 3ª edição 2004 – Editora Atlas, escreveu: 
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“O planejamento tributário estratégico tem como objetivo fundamental a economia de tributária de 

impostos, procurando atender as possíveis formas de legislação fiscal, evitando perdas desnecessárias 

para a organização. Para poder usufruir em toda a sua plenitude de todas as formas legais de 

planejamento tributário, é necessário que o contribuinte esteja bem assessorado por uma equipe 

especializada que saiba realizar o planejamento de tributos sem distorcer, alterar ou esconder as 

obrigações quando do fato gerador” 

 

Muitos são os conceitos sobre o tema e poderíamos citar centenas de estudiosos, mas 
todos, sem dúvida, terão um ponto em comum: adoção de procedimentos legais para 
redução ou postergação da carga tributária do contribuinte.  
Quando falamos em “procedimentos legais”, não se pode inferir outra coisa senão a de 
obediência, ao cumprimento, a submissão da legislação tributária e societária.  
Ora senhores! Se a legislação do imposto de renda dispõe, utilizando normas 
contábeis, que o contribuinte pode deduzir do resultado as perdas na conta de 
“duplicatas a receber”, pode acelerar a depreciação de um bem devido ao uso, dentre 
outras possibilidades, o contribuinte tem que cumprir essa legislação. Se com base no 
resultado do ano anterior e nas suas projeções do ano que chega, ele pode planejar se 
é melhor optar pelo lucro presumido ou real, isso é legal, isso é planejamento 
tributário.  
Nossa Constituição Federal de 1988, alberga o direito do Planejamento tributário ao 
contribuinte e esse é o maior fundamento jurídico para o exercício desse direito. 
Vejam:  

 

Art. 3° I – consagra a sociedade livre justa e Solidária; inciso II – desenvolvimento nacional; art. 5° inciso 

II princípio da legalidade; XXXV – direito de acesso a justiça; LIV devido processo legal e também o art. 

170 parágrafos único que trata da livre iniciativa. 

 
Nesse contexto, Hugo de Brito Machado coordenando o mesmo livro já citado, assim 
escreveu sobre planejamento tributário: 

 

“Ele designa a conduta de fazer plano para as atividades econômicas de uma empresa capaz de fazer 

com que tais atividades sejam desenvolvidas com o menor ônus tributário possível sem a prática de 

nenhum ilícito. ” 

 
Resumindo, entendemos que todo o procedimento que implique em redução de 
tributos, seja com a intenção clara e manifesta desse propósito, dentro dos ditames 
legais, chama-se planejamento tributário e é licitamente válido. O tema, infelizmente 
devido a conduta de alguns empresários assessorados por profissionais despreparados, 
virou sinônimo de fraude fiscal. E nesse particular afirmamos que a diferença entre um e 

outro estará na ilicitude dos atos.  
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Exemplo: Empresa tributada pelo lucro presumido – regime de caixa. 

Planejamento – presta serviço no final de dezembro e pede para faturar em janeiro, 
como de fato fatura e recebe, objetivando postergar o imposto para o ano seguinte. 
 
Fraude – presta serviço no final de dezembro, fatura, recebe e lança a venda em 
janeiro do ano seguinte objetivando postergar os tributos. 
 
O tema ganhou relevância quando da publicação da chamada norma geral antielisão, 
através da Lei Complementar n° 104/01, que acrescentou o parágrafo único do artigo 
116 do CTN: 

 

“Art. 116 - …. 

(......) 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos 

praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos 

elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos 

em lei ordinária (LC n° 104/2001) ”. 

 

Propósito Negocial 
 
O grande problema que se enfrenta é que o fisco exige, em determinadas operações, o 
dito “propósito negocial”, para não desconsiderar atos ou negócios jurídicos cujo , 
segundo o seu entendimento, o único objetivo seria o de reduzir a carga fiscal.  
Propósito negocial ou o objetivo do negócio é um fato jurídico praticado pelas pessoas 
físicas ou jurídicas. Por ser um fato jurídico poderá estar viciado na forma e no direito 
e, portanto, pode ser lícito ou ilícito. Segundo o professor Heleno Taveira Torres o 
conceito é o seguinte: 

 

“ Propósito negocial é o conjunto de razões de caráter econômico, comercial, societário ou 
financeiro, que justifica a adoção dos atos e negócios jurídicos, não sendo lícito aos contribuintes 
praticar atos desprovidos de qualquer utilidade a não ser proporcionar a esquiva ao recolhimento 
de tributo que, em sua prática, seriam devidos. ” (MCNAUGHTON, Charles Willian, Elisão e Norma 
Antielisiva, Contabilidade e Sistema Tributário, p. 433) 

Data vênia, discordamos, em parte com o ilustre professor no que se refere a atos 
desprovidos de utilidade, que não seja apenas se esquivar do tributo. Assim, como 
qualquer outra despesa, o custo de tributo deve ser buscado dentro do limite da 
legislação fiscal. Ao nosso ver o ensinamento de Hugo de Brito Machado melhor 
atende ao nosso tema de Planejamento Tributário. 

“O propósito negocial é a motivação que geralmente está presente em todo e qualquer atividade 
empresarial. É o propósito ligado aos objetivos visados pela empresa, ou de algum modo ligados à 
sua atuação. 

Os atos ou negócios jurídicos em geral estão ligado às suas finalidades, à razão de ser destas. A 
ausência dessa ligação, segundo alguns, poderia ser colhida pela autoridade da Administração 
Tributária como motivo para desconsiderar o ato ou o negócio jurídico de cuja prática resultasse a 
exclusão ou redução de um tributo ou postergação do prazo para o seu pagamento. 
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Ocorre que o propósito essencial em toda e qualquer atividade empresarial é a obtenção de lucro, 
e este propósito coincide com o propósito de excluir ou reduzir tributo…”. 

 

Portanto, ao contrário do entendimento do renomado professor Heleno Torres, o lucro 
é propósito negocial de uma empresa e, portanto, para fins tributários, não há 
necessidade de negócio com propósito extra tributário. Há necessidade sim, de que 
para implantação de um planejamento tributários os atos, fatos e negócios jurídicos 
estejam eivados de licitude. 

Toda sociedade empresarial visa lucro e esse é seu propósito negocial em suas 
atividades Busca, aumentando suas receitas ou reduzindo seus custos e/ou despesas. 
Se resolver fazer um PDV – planejamento de demissão voluntária para demitir 
funcionário, estará cometendo algum ilícito trabalhista? Não! Portanto, planejar 
operação para reduzir o custo tributário também não. E qual o proposito negocial 
nesses exemplos?  O lucro! Maximizar o lucro. Esse é o entendimento de Hugo de Brito 
Machado na já citada obra: 

 

“Entretanto, não nos parece razoável a exigência de propósito extra tributário para validação do 

planejamento tributário. Este é válido mesmo quando praticado com exclusivo propósito d reduzir o 

ônus tributário e, com isto, aumentar o lucro, pois lucrar constitui objetivo essencial de toda e qualquer 

atividade empresarial” 

 

Não existe dúvida de que o parágrafo único do art. 116 CTN, é norma geral de direito 
tributário e não é autoaplicável padecendo de regulamentação por lei ordinária e, 
dessa forma, não poderia e não pode ser aplicado. Na verdade, houve uma tentativa 
de regulamentação, através da Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 
10637/02, que tratou da não cumulatividade do Pis. Porém os dispositivos que 
regulamentariam a norma geral antielisão foram excluídos na conversão da lei. 
Vejamos o texto original: 

“PROCEDIMENTOS RELATIVOS À NORMA GERAL ANTI-ELISÃO 

Art. 13. Os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato 
gerador de tributo ou a natureza dos elementos constitutivos de obrigação tributária serão 
desconsiderados, para fins tributários, pela autoridade administrativa competente, observados os 
procedimentos estabelecidos nos arts. 14 a 19 subsequentes.  
Parágrafo único. O disposto neste artigo não inclui atos e negócios jurídicos em que se verificar a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.  
Art. 14. São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor de 
tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador 
ou a real natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.  
§ 1º Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar em conta, entre outras, a 
ocorrência de: 
I-falta de propósito negocial; ou 
II-abuso de forma. 
§ 2º Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais complexa ou mais 
onerosa, para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato.  
§ 3º Para o efeito do disposto no inciso II do § 1º, considera-se abuso de forma jurídica a prática de ato 
ou negócio jurídico indireto que produza o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico 
dissimulado. 
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Art. 15. A desconsideração será efetuada após a instauração de procedimento de fiscalização, 
mediante ato da autoridade administrativa que tenha determinado a instauração desse 
procedimento. 
Art. 16. O ato de desconsideração será precedido de representação do servidor competente para 
efetuar o lançamento do tributo à autoridade de que trata o art. 15. 
§ 1º Antes de formalizar a representação, o servidor expedirá notificação fiscal ao sujeito passivo, na 
qual relatará os fatos que justificam a desconsideração. 
§ 2º O sujeito passivo poderá apresentar, no prazo de trinta dias, os esclarecimentos e provas que 
julgar necessários. 
§ 3º A representação de que trata este artigo: 
I - Deverá conter relatório circunstanciado do ato ou negócio praticado e a descrição dos atos ou 
negócios equivalentes ao praticado; 
II - Será instruída com os elementos de prova colhidos pelo servidor, no curso do procedimento de 
fiscalização, até a data da formalização da representação e os esclarecimentos e provas apresentados 
pelo sujeito passivo. 
Art. 17. A autoridade referida no art. 15 decidirá, em despacho fundamentado, sobre a 
desconsideração dos atos ou negócios jurídicos praticados. 
§ 1º Caso conclua pela desconsideração, o despacho a que se refere o caput deverá conter, além da 
fundamentação: 
I - Descrição dos atos ou negócios praticados;  
II - Discriminação dos elementos ou fatos caracterizadores de que os atos ou negócios jurídicos foram 
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária;  
III - descrição dos atos ou negócios equivalentes aos praticados, com as respectivas normas de 
incidência dos tributos;  
IV - Resultado tributário produzido pela adoção dos atos ou negócios equivalentes referidos no inciso 
III, com especificação, por tributo, da base de cálculo, da alíquota incidente e dos encargos 
moratórios. 
§ 2º O sujeito passivo terá o prazo de trinta dias, contado da data que for cientificado do despacho, 
para efetuar o pagamento dos tributos acrescidos de juros e multa de mora.  
Art. 18. A falta de pagamento dos tributos e encargos moratórios no prazo a que se refere o § 2º do 
art. 17 ensejará o lançamento do respectivo crédito tributário, mediante lavratura de auto de 
infração, com aplicação de multa de ofício. 
§ 1º O sujeito passivo será cientificado do lançamento para, no prazo de trinta dias, efetuar o 
pagamento ou apresentar impugnação contra a exigência do crédito tributário. 
§ 2º A contestação do despacho de desconsideração dos atos ou negócios jurídicos e a impugnação do 
lançamento serão reunidas em um único processo, para serem decididas simultaneamente.  
Art. 19. Ao lançamento efetuado nos termos do art. 18 aplicam-se as normas reguladoras do processo 
de determinação e exigência de crédito tributário. ” 

 

Na ausência de lei tributária regulamentando o parágrafo único artigo 116, a tal 
chamada norma geral antielisão, o fisco federal passou a tratar os procedimentos 
configuradores da elisão, pura e simplesmente como uma infração qualquer a lei 
tributária e, consequentemente, diante de qualquer situação, a princípio considerada 
uma elisão, passou a lavrar os autos de infração. Ao nosso ver totalmente descabidos, 
pois a norma geral antielisão, não sendo regulamentada, é como se não existisse, em 
nome do Princípio da legalidade tributária. 
Os tribunais administrativos e o judiciário, nos julgamentos desses casos, conforme 
verificaremos nos diversos acórdãos que reproduziremos ao longo desse estudo, nos 
parecem invocar Código Civil, ao decidir sobre simulação e desconsideração do ato ou 
negócio jurídico. Mas a RFB não pode, pois, a atividade está vinculada a lei. Vejam os 
seguintes artigos CC: 
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“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na 
substância e na forma. 
§ 1° Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:  
I - Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se 
conferem, ou transmitem;  
II - Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;  
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.  
§ 2° Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico 
simulado.  
 
(....) 
 
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. ” 

 
Nossas análises nos diversos julgamentos, principalmente do CARF, contatamos uma 
evolução no sentido de que não é necessário propósito negocial extra tributário e que 
a escolha de um melhor caminho com economia de tributos é um procedimento 
válido. Vejamos alguns acórdãos: 

 
“ELISÃO. Desde que o contribuinte atue conforme a lei, ele pode fazer seu planejamento tributário 
para reduzir sua carga tributária. O fato de sua conduta ser intencional (artificial), não traz qualquer 
vicio. Estranho seria supor que as pessoas só pudessem buscar economia tributária licita se agissem de 
modo casual, ou que o efeito tributário fosse acidental. Recurso Voluntário provido. Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). 1ª Seção. Acórdão nº 1101-00.708. Sessão de 11/04/2012. ” 

 
“PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. ELISÃO. EVASÃO. Em direito tributário não existe o menor problema  
em a pessoa agir para reduzir sua carga tributária, desde que atue por meios lícitos (elisão). A grande 
infração em tributação é agir intencionalmente para esconder do credor os fatos tributáveis 
(sonegação). Recurso Voluntário provido. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). 1ª 
Seção. Acórdão nº 1101-00.708. Sessão de 11/04/2012. 

 
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. Revela-se 
indevida a desconsideração de personalidade jurídica de pessoas jurídicas, com o intuito de alcançar 
lucros produzidos por suas controladas, sem que se comprove a ocorrência de alguma das hipóteses 
previstas em lei (abuso de direito, falta de substância da sociedade ou ocorrência de simulação ou 
fraude). Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Acórdão nº 1401000.832 da 4ª 
Câmara/1ª Turma Ordinária. Sessão de 03/12/2012. 
 
SIMULAÇÃO NA INCORPORAÇÃO – Para que se possa materializar, é indispensável que o ato praticado 
não pudesse ser realizado, fosse por vedação legal ou por qualquer outra razão. Se não existia 
impedimento para a realização da incorporação tal como realizada e o ato praticado não é de 
natureza diversa daquela que de fato aparenta, não há como qualificar-se a operação de simulada. Os 
objetivos visados com a prática do ato não interferem na qualificação do ato praticado. Portanto, se o 
ato praticado era lícito, as eventuais consequências contrárias ao fisco devem ser qualificadas como 
casos de elisão fiscal e não de “evasão ilícita. ” (Ac. CSRF/01-01.874/94). 1º CC./1ª Câmara/ACÓRDÃO 
101-94.127 em 28/02/2003. Publicado no DOU em: 07.05.2003. 
 
DESPESAS DE ALUGUEL FICTÍCIAS. BENS LOCADOS DE SOCIEDADE CONTROLADA SEM PROPÓSITO 
NEGOCIAL E ECONÔMICO. LOCAÇÃO DE BENS ANTERIORMENTE PERTENCENTES AO LOCATÁRIO. 
VALORES INCOMPATÍVEIS COM AS CONDIÇÕES DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO. Os 
pagamentos a título de aluguel de bens a pessoa jurídica criada e controlada, direta ou indiretamente, 
pela locatária não constituem custo ou despesa dedutível se ficar demonstrado que a beneficiária não 
possui finalidade econômica ou negocial, nem estrutura administrativa própria, e que não atua como  
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verdadeira proprietária e administradora dos bens alugados, ou, ainda, que obtém rendimento 
desproporcional ou incompatível com as condições de mercado nas operações realizadas com a sua 
controladora. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF: Acórdão nº 1402-001.399 em 
14/08/2013. Publicado em: 14/08/2013. 

 

Abuso de direito e de forma 

Outro tema que tem causado muita confusão é o abuso, seja ele de direito ou de 
forma. Objetivando, desconsiderar o negócio jurídico, plenamente válido que é o 
planejamento tributário, as autoridades fiscais lastreiam seus relatórios com as 
expressões abuso de direito e de forma.  
O ensinamento de Hugo de Brito Machado e Shubert de Farias Machado no Dicionário 
de Direito Tributário, São Paulo, Atlas, 2011, p.1 assim definiu abuso de direito: 
 
“Diz da conduta que aparentemente cumpre a lei, mas na verdade tende a realizar fins proibidos. Em 
direito tributário é comum a referência de abuso de direito para dizer-se da conduta do contribuinte 
que aparentemente evita a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. É muito comum, 
assim, o seu uso nos estudos a respeito denominado planejamento tributário”  
 

Definido o que é abuso de direito vamos para o efeito prático. A nosso ver ele 
efetivamente ocorre quando o contribuinte se valendo de uma norma legal que tipifica 
uma conduta tributária utiliza ela em outra conduta. Ou seja, quando ocorre a ilicitude 
do ato há abuso de direito. Quanto ao abuso de forma Hugo de Brito ensinou: 
 
“Expressão “abuso de forma” geralmente não está registrada nos dicionários. Pode ser entendida 
como indicativa do uso indevido de determinada forma jurídica para a prática de atos ou negócios, 
com a finalidade de evitar a incidência de imposto. Neste sentido. Equipara-se à expressão “abuso de 
direito”, sendo válido a seu respeito tudo o que se disse em relação a este”.  
 

Enquanto o abuso de direito extrapola os limites legais o abuso de forma extrapola o 
procedimento do fato em si. Na verdade, o abuso de direito estará sempre seguido do 
abuso de forma havendo uma intersecção entre os conceitos.  

 

Simulação e dissimulação 
 
Tais institutos, que são da Teoria Geral do direito, estão dispostos no Código Civil que a 
seguir reproduzimos novamente: 
 
“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na 
substância e na forma. 
§ 1° Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:  
I - Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se 
conferem, ou transmitem;  
II - Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;  
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.  
§ 2° Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico 
simulado“. 

 
Aqui vale um destaque pois, embora o Direito Tributário seja uma ciência autônoma, 
ela se complementa com outros ramos de direito, como por exemplo o civil. Contudo, 
deve-se tomar o devido cuidado porque, enquanto o direito civil trata de relações  
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entre os particulares, o tributário trata da relação do particular ou contribuinte com as 
pessoas jurídicas de direito público.  
A doutrina classifica a simulação em absoluta e relativa. Aqui vale a lição de Lapatza, 
citado por Mary Elbe – Planejamento Tributário Ed. Malheiros 2016 – de que na 
absoluta o negócio, supostamente realizado, não existe na realidade, pois lhes falta os 
elementos essenciais para fato jurídico. A relativa, o negócio é celebrado, porém se 
simula outro. 
 
Exemplo:  
 
Simulação absoluta - um profissional da área de saúde emite um recibo para um 
terceiro, sem lhe ter prestado o serviço, com o objetivo de reduzir o imposto de renda 
deste. 
 
Simulação relativa - um profissional da área de saúde, presta serviço de saúde, e 
propõe não emitir o respectivo recibo, com o objetivo de reduzir o imposto de renda 
dele. 
 
Tais exemplo, no âmbito do direito tributário, estamos diante de uma infração fiscal 
caracterizada por despesas inexistente na simulação absoluta e de omissão de 
rendimentos na simulação relativa. 
 
De todo o exposto, no que diz respeito a visão atual de planejamento tributário, é no 
sentido de que este é, inexoravelmente, válido, legal e albergado pela nossa 
Constituição da República 1988. Que a norma geral antielisão, prevista no parágrafo 
único do artigo 116 padece de regulamentação e, portanto, não é válida. Que diante 
da falta de regulamentação, a autoridade fiscal, não pode adotar conceitos do direito 
civil, para lavratura de auto de infração, quando a lei exige procedimento especial 
regulamentado. Que, a exigência de proposito negocial para a empresa alcançar 
redução de seus custos tributários é ilegal, haja vista que a maximização de lucro é o 
próprio proposito negocial.  
E, se ainda assim, a autoridade fiscal insistir em questionar o planejamento fiscal 
caracterizando-o como um ilícito tributário, defendendo a existência de abuso de 
forma, de direito, simulação, na verdade ele estaria diante de uma fraude, de um crime 
contra a ordem tributária e, nesse caso, deverá comprovar o dolo, a intenção e, assim, 
o ônus da prova é de quem acusa. 

 
3. Legislação Tributária e sua Hierarquia 

O nosso tema também provoca algum conhecimento da legislação tributária brasileira 
bem com alguns de seus princípios, posto que questionar a legalidade de tributos 
também é planejar tributos. Tentaremos aqui, resumir de forma hierárquica, toda a 
legislação que rege a tributação no Brasil. Primeiramente o que é tributo? O seu 
conceito está no artigo 3º. do CTN: 
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“Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. ” 

 
O art. 96 do Código Tributário Nacional, determina:  
 
“Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções 
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre 
tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. ” 
 

Constituição Federal do Brasil de 1988 
 
A bem da verdade, a primeira e maior norma tributária, que está acima do CTN é a 
Constituição Brasileira, de 1988. Assim, no capítulo I do Título II – Tributação e 
orçamento, a partir do artigo 145 até o artigo 162 está compilado todo o Sistema 
Tributário Nacional. 
Esses artigos albergam os pilares básicos de proteção aos contribuintes, contra a 
voracidade do fisco em sua vontade de tributar. Neles estão os Princípios 
Constitucionais Tributários. 
O artigo 145 vem estabelecer uma competência geral da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios na instituição de tributos e já determinando algumas limitações: 
 
PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA – Segundo Tributarista Professor Hugo de Brito 
Machado, a entidade tributária há de restringir sua atividade tributacional àquela 
matéria que lhe foi constitucionalmente destinada, ou seja, obediência irrestrita à 
Constituição Federal. 
 
PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA – Está estabelecido no artigo 145 § 1º., 
disciplinando que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Interessante notar que 
esse princípio aplica somente aos impostos, posto que os outros tributos (as taxas, as 
contribuições e os empréstimos compulsórios) são cobrados em função de serviços 
prestados ou benefícios proporcionados pelos entes tributantes aos contribuintes. 
 
O artigo 146 vem tratar de normas gerais sobre tributação estabelecendo que somente 
lei complementar poderá legislar sobre determinadas matérias como por exemplo, 
conflitos de competência, limitações ao poder de tributar, definição de tributos, do 
lançamento a sua extinção, tratamento diferenciado a cooperativas e para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. Basicamente, ao ser promulgada a 
Constituição Federal, essas normas já estavam em vigor pela Lei n° 5172/66, 
denominada de Código Tributário Nacional – CTN. Não é novidade que, por tratar de 
normas gerais de direito tributário, e por esse artigo constitucional exigir que tais 
matérias seriam reguladas por lei complementar, o CTN ganhou o status desse tipo 
norma. 
 
Interessante o artigo 148 que trata dos empréstimos compulsórios que poderão ser 
cobrados pela União através de Lei Complementar, em estado de guerra, calamidade 
pública ou investimento público em caráter de urgência. 
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Exemplos não tão recente dessa espécie tributária foram os empréstimos na aquisição 
de veículos, os empréstimos Eletrobrás, empréstimos sobre aquisição de combustíveis 
que, aliás, foram considerados inconstitucionais. Quanto ao direito de repetição do 
indébito, por serem considerados tributos lançados por homologação, o prazo será de 
5 anos a partir do fato gerador e mais 5 anos a partir de sua homologação se for tácita. 
Cremos que não existam mais esses direitos, a não ser em processos ainda em 
discussão. 
 
O artigo 149 trata da competência da União em instituir a CIDE – Contribuições sociais, 
de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou 
econômicas. O artigo 149-A faculta aos municípios a criação de contribuições, na forma 
da lei, para custeio da iluminação pública. 
 
Um dos artigos mais importantes e que visa proteger a voracidade do fisco contra o 
contribuinte é o artigo 150 – CF. Nele estão albergados os principais princípios 
constitucionais tributários, tais como: 
 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - Art. 150, inciso “I”, proíbe União Federal, aos Estados 
Membros, Distrito Federal aos Municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o 
estabeleça; 
 
PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ou igualdade) - Art. 150, inciso “II” é o chamado conceito 
Aristotélico de Igualdade que ensina "A verdadeira igualdade consiste em tratar-se 
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais a medida em que se desigualem". 
Veda tratamento desigual aos contribuintes que se encontram em situação 
equivalente,  
 
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – Art. 150, inciso “III”, alínea “a” este princípio 
proíbe à cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da 
vigência da lei que os houver instituído ou aumentados.  
 
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE –  Art. 150, inciso “III”, alíneas “b” e “c” a lei deve 
entrar vigor antes do exercício seguinte ou para as contribuições sociais antes de 90 
dias para as contribuições.  
 
Alguns impostos, dito como reguladores da economia, são excetuados desse princípio, 
tais como:  II – Imposto de Importação, essencialmente regulatório, assim como o IE – 
Imposto de Exportação – o IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados – o IOF – 
Imposto sobre Operações Financeiras, assim como o ICMS – Impostos sobre a 
Circulação de Mercadorias e Serviços, a CIDE Petróleo, o Empréstimo Compulsório, 
Imposto Extraordinário de Guerra e as Contribuições para o Financiamento da 
Seguridade Social que, assim como o IPI, obedecem apenas a já conhecida noventena.  
 
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO – Art. 150, inciso “IV” é vedado à utilização do 
tributo com efeito de confisco. Esse princípio, objetiva ao Estado não utilizar o tributo 
como sanção o que, aliás está, está no próprio conceito de tributo previsto no artigo 
3º. Do CTN. 
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PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE TRÁFEGO – Art. 150, inciso “V”, proíbe ao Estado limitar 
o tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. É 
direito de liberdade de ir e vir das pessoas. 
 
PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA DOS IMPOSTOS – Art. 150, § 5º transparência na 
tributação das mercadorias e serviços de forma a esclarecer o consumidor 
contribuinte, acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Depois de 
mais de 25 anos de CF, houve regulamentação deste dispositivo (Lei 12.741/12). 
 
PRINCÍPIO DAS IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS – Art. 150, inciso “VI” veda à União 
Federal, aos Estados Membros, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos 
sobre: Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, templos de qualquer culto, de 
partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, 
das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. 
 
Um artigo bastante polêmico o 151 – que proíbe a União de instituir tributos que não 
seja uniforme no território brasileiro; tributar a renda das obrigações dos Estados, 
Distrito Federal e Município e instituir isenções de tributos de competência dos 
Estados, Distrito Federal e Município. Nele está o seguinte princípio: 
 
PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE GEOGRÁFICA - Art. 151, Inciso “I” admitida a 
concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento 
socioeconômico entre as diferentes regiões do País. 
 
O artigo 152 proíbe o Estado, Distrito Federal e Município estabelecer diferenças 
tributárias entre bens e serviços em razão da procedência o destino. Vem tentar coibir 
a guerra fiscal entre estados e munícipios. 
 
O artigo 153 vem dispor sobre a competência da União em tributar, ou seja, 
estabelecer quais impostos pode ela instituir. O seguinte princípio está inserido: 
 
PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – Art. 153, § 3º garantia de que a tributação deve ser 
maior ou menor dependendo da essencialidade do bem. Este princípio possui 
aplicação obrigatória para o IPI, ICMS e o IPVA. 
 
Sobre o artigo 154 já comentamos sendo ele que autoriza a União a instituir os 
empréstimos compulsórios. 
 
O artigo 155 da CF determina qual a competência do Estado e Distrito Federal para 
instituir impostos. Nele temos o seguinte princípio: 
 
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – Art. 155, § 2º, inciso “I”, Art. 153, § 3º, inciso 
“II”, e Art, 154 um dos mais importantes princípios e que tenta evitar a tributação em 
cascata a cada operação. Um dos mais conhecidos princípios, quanto ao ICMS, ao IPI e 
aos Impostos Residuais da União Federal. Em resumo, o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços poderá  
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compensar com o montante cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou outro 
Estado Membro ou pelo Distrito Federal. 
 
Por fim o artigo 156 vem tratar da competência tributária do Município para instituir 
seus impostos. 
 
O Sistema Tributário Nacional definido nos artigos 157 ao 162, da Constituição Federal, 
vem disciplinar a repartição da Receita Tributária entre União, Estados, Distrito Federal 
e Munícipios. 
 
Temos ainda como espécie de tributos, as contribuições para a seguridade social que 
está disciplinada em nossa Constituição Federal no artigo 195. Aplicam-se as 
contribuições sociais todos os princípios constitucionais tributários, obviamente dentro 
de suas características. Eis o texto Constitucional: 
 
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:  
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:  
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à 
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;  
b) a receita ou o faturamento;  
c) o lucro;  
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201;  
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.  
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.  
(....) “ 

 
Emendas à Constituição  
 
A Constituição Federal de um país deriva de um poder maior e geralmente decorre de 
um momento histórico, seja em face de revolução armada ou apenas institucional - é o 
PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO, organizado para esse único propósito denominada 
Assembleia Geral Constituinte. 
Contudo, de acordo com a dinâmica da sociedade e de seus movimentos sociais, 
algumas modificações são necessárias e realizadas pelo Congresso Nacional, na 
condição de Poder Constituinte Derivado ou chamado PODER REFORMADOR. Esse 
poder é o responsável pela discussão e aprovação em cada casa do Congresso 
Nacional. Existe um processo legislativo próprio, previsto na própria Constituição no 
art. 60.  
A proposta será discutida e votada no Congresso Nacional, em dois turnos, e será 
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 
Algumas limitações são impostas ao Poder reformador que não poderão ser 
modificadas, previstas no seu § 4º - conhecidas como "cláusulas pétreas". Entre outras, 
está o respeito aos direitos e garantias individuais. Ao serem aprovadas, as emendas 
passam a ter validade constitucional. 
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 Leis (Artigo 61 da CF/88) 
O Sistema Constitucional Brasileiro prevê na seção VIII – Do Processo Legislativo. No 
artigo 59 descreve as diversas normas infraconstitucionais, dentre elas as leis que se 
dividem em complementar, ordinária e delegada. Para nosso estudo o que mais 
interessa são as leis complementares e as ordinárias. 
 
Lei Complementar 
Existem doutrinadores, como o caso de Geraldo Ataliba, que sustenta que não existe 
hierarquia entre uma e outra, apenas se diferenciam em relação a matéria reservada, 
por exemplo, a lei complementar. Isso quer dizer que se uma lei complementar versar 
sobre matéria reservada a lei ordinária, poderia sim, ser revogada por esse tipo de 
norma. 
Contudo, a grande maioria da doutrina defende que a lei complementar é superior 
hierarquicamente à lei ordinária, como o caso de Hugo de Brito Machado e Ives 
Grandra Martins. 
 
Para o nosso estudo, servindo também para o estudo do Direito em geral, a 
Constituição determinou quais matérias estão reservadas para cada uma dessas 
normas. Em nosso ordenamento Constitucional tributário estão reservados a Lei 
Complementar: 
 

 Dispor sobre conflito de competência em matéria tributária 

 Limitar o poder tributar 

 Estabelecer normas gerais, tais como e não somente: 

 Definir tributos, fatos geradores, base de cálculo e contribuintes; 

 Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência 

 Adequado tratamento ao ato cooperativa e micro e empresas de pequeno 
porte. 

 Empréstimo compulsório 

 Conceito de grandes fortunas 

 Instituir impostos residuais 

 Definir os serviços tributados pelo ISS 

 Instituição de outras contribuições de Seguridade Social" 
 
Portanto, são leis que tratam de dispositivos constitucionais dispostos genericamente 
sobre determinadas matérias, normalmente devido a sua complexidade. Por tal, razão 
devem ser aprovadas pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional (art. 
69 da Constituição).  
 
Leis ordinárias 
São leis aprovadas pelo Parlamento Federal, Estadual, do Distrito Federal e do 
Município, com a função de modificar a ordem jurídica, criando, extinguindo, 
hipoteticamente direitos e obrigações.   
No âmbito tributário, aquilo que não estiver reservado para lei complementar na 
Constituição, poderá ser tratado por lei ordinárias. O artigo 97 de CTN determina: 
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;  
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;  
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III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 
3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;  
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 
39, 57 e 65;  
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para 
outras infrações nela definidas;  
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução 
de penalidades.  
§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-
lo mais oneroso.  
§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a 
atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo”.  

 
Medidas Provisórias – (artigo 62 CF/88) 
Com promulgação da Constituição Brasileira de 1988, foram extintos os chamados 
Decretos-lei, que eram utilizados pelo Poder Executivo em caráter de urgência e com 
força de lei, o que, na realidade, no regime ditatorial, era usado a bel prazer. No lugar, 
conforme artigo 62 CF/88 surgiu a Medida Provisória que tem o mesmo objetivo. 
Portanto, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá propor, 
com força de lei, com a diferença de que devem ser submetidas ao Congresso Nacional 
que terá prazo de quarenta e cinco dias para apreciá-la.  
Após publicada, a medida provisória entra em vigor imediatamente, obedecidos aos 
princípios constitucionais da legalidade, anterioridade, irretroatividade, dentre outros, 
e permanecerá assim por 60 dias, sendo submetida à apreciação do Congresso 
Nacional, para ser convertida em lei. Não sendo aprovada, perderá sua eficácia desde a 
publicação, cabendo ao Congresso disciplinar seus efeitos. 
 
Resoluções do Senado Federal (artigos 51 e 52 a CF/88) 
São diplomas normativos editados e aprovados pelo Senado Federal com a mesma 
força da lei ordinária e características dos decretos legislativos. No âmbito tributário 
cabe ao Senado, através de Resolução, por expressa disposição constitucional, 
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, para produzir efeitos “erga omnes”, 
ou seja, válido para todos, efeitos vinculantes. Heleno Torres assim ensina: 
 
“As resoluções integram o processo legislativo, como prescreve o artigo 59, VII, da Constituição. O 
órgão competente para editá-las é o Senado Federal e a competência limita-se à fixação das alíquotas 
máximas do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD 
— artigo 155, inciso I e parágrafo 1º, inciso IV, da CF), assim como da fixação das Alíquotas mínimas 
do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA — artigo 155, inciso III e parágrafo 3º, 
inciso I da Constituição). Quanto ao ICMS, conforme o artigo 155, parágrafo 2º, inciso V, da CF, o 
Senado Federal poderá utilizar-se das resoluções para estabelecer, nas operações internas, alíquotas 
mínimas e alíquotas máximas, estas, unicamente quando necessárias para resolver conflito específico 
que envolva interesse de Estados, além das alíquotas aplicáveis às operações e prestações 
interestaduais e de exportação, segundo o artigo 155, parágrafo 2º, inciso IV, da CF. Desse modo vê-se 
atendida a tríade dos elementos da validade das resoluções em matéria tributária, quanto ao órgão, à 
competência e ao procedimento”. 
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Tratados e convenções internacionais (artigo 49 CF/88) 
Sendo bastante objetivo, tratados internacionais são acordos feitos com outros países 
para regular assuntos de interesse comum. Nosso CTN em seu artigo 98 trata do 
assunto e os acordos firmados revogam ou modificam a legislação interna, até que 
outra legislação interna regulamente o acordo firmado. 
´E muito comum, no âmbito tributário tratados para evitar a bitributação. Cabe 
registrar, no entanto, que as decisões do Supremo Tribunal Federal apontam para a 
"paridade normativa entre atos internacionais e normas infraconstitucionais de direito 
interno" (ADInMC n. 1.480 e CR n. 8.279 AgR/AT). 
Com a edição da Emenda Constitucional n. 45, de 2004 (Reforma do Judiciário) foi 
inserido o parágrafo terceiro no art. 5° da Constituição, estabelecendo expressamente 
que os tratados sobre direitos humanos, aprovados em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais;   
 
Decretos (artigo 59 CF/88) 
Na realidade os decretos são meras normas de regulamentação das leis editadas pelo 
Chefe do Poder Executivo (Presidente da República, Governador ou Prefeito) com o 
objetivo de interpretar e detalhar a aplicação prática da lei. Esses diplomas legais não 
podem inovar a ordem jurídica, ou seja, criar, em abstrato, direitos ou obrigações não 
previstas em lei.  
No campo tributário são frequentes os decretos com a função de reunir e consolidar a 
legislação esparsa acerca de determinado tributo. Assim, tem-se, entre outros, o 
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99), o Regulamento do IPI, o 
Regulamento Aduaneiro;     
 
Normas complementares 
São todas as orientações baixadas pelos entes tributantes, de forma a esclarecer 
regulamentar, dar entendimentos à legislação. Essas normas, embora sirvam de 
orientação para o contribuinte não tem validade jurídica, se não estiver em 
consonância com a legislação pertinente a norma complementar editada. Em regra, 
são as portarias, instruções normativas, ordens de serviço, circulares, pareceres, atos 
declaratórios, etc., conforme artigo 100 do CTN. 
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Pirâmide de Hans KelsenA hierarquia das normas jurídicas foi idealizada por Hans 
Kelsen, jurista e filósofo austríaco, considerado um dos mais importantes e influentes 
estudiosos do Direito. 
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Tributos objeto do seminário 
 
Embora possam parecer desnecessários os comentários acerca desses conceitos 
iniciais, entendemos que os mesmos são de extrema importância para o planejamento 
tributário. Já falamos que essa estratégia, hoje, deve ser vista como todo e qualquer 
procedimento que vise redução da carga tributária.  
Nesse contexto, questionar administrativa ou judicialmente a legalidade de tributos, 
cuja lei não obedeça ao devido processo legal, aos princípios constitucionais 
tributários, também é planejamento tributário. 
Comentaremos, a seguir, os tributos objetos de nosso estudo, conforme disciplinado 
em nossa Constituição Federal e no Código Tributário Nacional – CTN, seguinte ordem: 
 

 Imposto de renda e proventos de qualquer natureza 

 Contribuição Social sobre o Lucro 

 Simples Nacional 

 Pis/Pasep 

 Cofins 
 
Imposto de renda e provento de qualquer natureza – artigos 43 à 45 CTN 
 
A previsão constitucional está no artigo 153 inciso III e conforme o CTN, tem as 
seguintes características: 
 
“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. 
 
(.....) 
 
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos 
proventos tributáveis. 
 
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo 
de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos 
proventos tributáveis. 
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a 
condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. ” 

 
Veja que na Constituição Federal determina que a União poderá instituir imposto sobre 
a renda e proventos de qualquer natureza. Contudo, o CTN vem dispondo que o fato 
gerador é o auferimento de renda, que nada mais do que produto do capital (juros, 
aluguel, etc.); do trabalho (salário, pró-labore, honorários, etc.) ou da combinação de 
ambos (lucro). Temos ainda como fato gerador o auferimento de proventos, por 
exemplo, o da aposentadoria, dentre outros. Notem que uma expressão muito 
importante, no  
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inciso II do art. 43 “....assim entendidos os acréscimos patrimoniais não 
compreendidos no conceito de renda.” De suma importância essa expressão, pois sem 
acréscimo patrimonial, não há renda nem proventos, nem pode haver tributação. 
Questão a ser refletida é o exemplo abaixo, de uma empresa cuja estrutura 
patrimonial está assim composta em três exercícios comparativos: 
 

 
 
Vale dizer então que, se o fato gerador do imposto de renda é a renda, assim 
entendida o acréscimo patrimonial, no nosso caso, a combinação de capital e trabalho 
no ano 3 nada acrescentou ao patrimônio, apenas o recompôs. Conclusão: ilegalidade 
da cobrança do imposto de renda e contribuição social. 
 
O artigo 44, mais destinado à pessoa jurídica, vem determinar que a base de cálculo do 
imposto é o montante real, arbitrado ou presumido. Embora o dito artigo mencione as 
três expressões, é preciso ficar claro, em primeiro lugar, que a base de cálculo é a 
existência da renda e que esta acresça o patrimônio. E nestes termos somente o 
montante real é a base de cálculo. A presunção é a opção para o contribuinte, admitida 
pelo fisco. Já o arbitrado, é a exceção à regra. Havendo indícios suficientes de que 
houve renda e na impossibilidade de aferi-la, diante de caso fortuito ou força maior, 
existe a possibilidade do arbitramento tanto pelo fisco, como também pelo próprio 
contribuinte conforme verificaremos. 
Também temos constitucionalmente previsto, no artigo 146, que as micros empresas e 
as de pequeno porte (EPP), em nome do Princípio da Capacidade Contributiva, terão 
tratamento privilegiado no pagamento de tributos, conforme veremos em capitulo 
próprio desse estudo. 
As previsões Constitucionais e o Código Tributário Nacional, traçaram normas gerais 
sobre a tributação das pessoas jurídicas e, a regulamentação dessas normas se fez 
através do Decreto n° 3.000/99 o tão polêmico RR/99 – Regulamento do imposto de 
renda, que em 1999, consolidou toda a legislação desse tributo. Temos aí mais de 
dezesseis anos de normas esparsas que o contribuinte, como em um navio a deriva, 
não tem se quer uma bússola para guia-lo, sendo a saída investir em livros de 
altíssimos custos. 
 
Fundamentamos nossos estudos no Decreto n. 3.000 - IR/99, atualizado até abril/2016. 
Trilhando nosso estudo então de uma forma hierárquica, temos as leis 
infraconstitucionais, consolidados no RIR/99, que inicialmente prevê: 
 

Histórico Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Capital Social    1.000.000,00     1.000.000,00     1.000.000,00  

Reservas de lucros        200.000,00         200.000,00         200.000,00  

Prejuízos acumulados                         -    -     300.000,00                          -    

Patrimônio Líquido    1.200.000,00         900.000,00     1.200.000,00  

Resultado Exercício        200.000,00  -     300.000,00         300.000,00  

Compensação                         -                            -    -       90.000,00  

Lucro Real        200.000,00  -     300.000,00         210.000,00  

IRPJ e CSLL - 34%          68.000,00                          -             71.400,00  
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“Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data de ocorrência do 
fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido (Subtítulo IV) ou arbitrado (Subtítulo V), 
correspondente ao período de apuração (Lei 5.172, de 1966, arts. 44, 104 e 144, Lei 8.981, de 1995, art. 
26, e Lei 9.430, de 1996, art. 1º). 
 
Parágrafo único. Integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que 
seja a denominação que lhes seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência 
de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio que, pela sua finalidade, 
tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do imposto (Lei 7.450, de 1985, 
art. 51, Lei 8.981, de 1995, art. 76, § 2º, e Lei 9.430, de 1996, arts. 25, inciso II, e 27, inciso II ). ” 

 
Lucro Real 
 
A primeira regra de tributação é pelo lucro real que, aliás, diga-se de passagem, é a 
regra geral, sendo o presumido, arbitrado e o Simples Nacional as exceções. O lucro 
real é definido como, o resultado contábil, apurado segundo as normas contábeis, 
ajustados por adições, exclusões e compensações, previstas no RIR/99. Algumas 
pessoas jurídicas estão obrigadas a essa sistemática conforme preceitua o artigo 246 
do RIR/99, quais sejam: 
 

 cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de R$ 
78.000.000,00 

 cujas atividades sejam de instituições financeiras de forma gera; III — que 
tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 

 que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais 
relativos à isenção ou redução do imposto; 

 que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal 
pelo regime de estimativa, na forma do art. 222; 

 factoring. 

 Sociedade de fins específico (SPE) 
 
Como regra, feita opção de lucro presumido, essa deve ser exercida para todo o ano 
calendário. No entanto, caso a sociedade tenha durante o ano auferido lucros ou 
rendimentos no exterior deverá a partir do trimestre seguinte, obrigatoriamente, 
mudar sua sistemática para lucro real. 
Assim sendo, pode ser uma alternativa de planejamento tributário, caso durante o ano 
a administração conclua ser melhor o lucro real. Dessa forma, basta fazer uma 
aplicação no exterior e mudar sua opção (ADI SRF n. 5/2001, art. 2º. - art. 14, III, da Lei 
Nº 9.718, de 1998; art. 25 da Lei Nº 9.249, de 1995; e arts. 1º, § 3º, e 9º da Instrução 
Normativa SRF Nº 213, de 2002. Processo de Consulta nº 35/11. Órgão: SRRF/7ª. 
Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 24.05.2011.) 
 
 
JURISPRUDÊNCIA 
NULIDADE – CONVIVÊNCIA DE DOIS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO DO LUCRO EM UM MESMO PERÍODO. O 
fato de a Fiscalização, ao efetuar o lançamento com base no lucro arbitrado, declarar expressamente 
que, para efeito do arbitramento, está excluindo das receitas apuradas com base em depósitos 
bancários as receitas declaradas na DIPJ apresentada com base no lucro presumido, configura 
convivência de dois regimes de tributação num mesmo período, o que não é admissível pela lei. CARF – 
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão nº 9101-001.885, de 19.06.2015. 
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O período de apuração está previsto no artigo 220 RIR/99 e, como regra será 
trimestral, sendo a alternativa a apuração anual, desde que recolhida as estimativas 
conforme artigo 221. 
 
Concordamos que a melhor opção é a apuração anual, com levantamento de 
balancetes mensais acumulados, como veremos. Mas existe uma situação onde a 
apuração trimestral é vantajosa. É quando a pessoa jurídica tem muita tributação na 
fonte sobre suas receitas, de forma que, na apuração sempre tenha imposto a restituir. 
Nesse caso, a apuração trimestral se faz melhor, posto que, no fechamento trimestral a 
correção pela Selic do saldo a restituir, se faz a partir do trimestre seguinte, enquanto 
que, na anual, se fará a partir de janeiro do ano seguinte. 
Outra situação é quando a sociedade tem uma uniformidade de lucratividade durante 
o ano calendário pois, dessa forma, optando pelo real trimestral passa a recolher a 
partir de abril, enquanto que, no anual, já em fevereiro deverá efetuar o recolhimento 
da estimativa. Essa alternativa de planejamento, propicia alavancagem no capital de 
giro da Sociedade.  
 
A melhor forma de apuração, exceto o caso de excesso de tributação na fonte e 
uniformidade de lucro durante o ano, como comentamos, é a anual com apuração de 
balancetes mensais, posto que a pessoa jurídica poderá suspender ou mesmo reduzir o 
pagamento da estimativa, se houver excesso de recolhimento. Outra vantagem é a 
compensação de prejuízo em 100% dentro do mesmo exercício, diferente da 
trimestralidade que limita a compensação a 30% da base tributável. Importante 
informar que a opção se faz, se manifesta no pagamento, portanto, na dúvida entre 
presumido e real é melhor, talvez, não recolher a estimativa e aguardar o fechamento 
do primeiro trimestre, posto que não é possível fazer o redarf. Veja a consulta abaixo: 
 
REDARF PARA MUDANÇA DE OPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – A pessoa jurídica não poderá utilizar-se da 
retificação do DARF (REDARF) previsto na Instrução Normativa SRF nº 48/95 para, através da 
substituição dos códigos, alterar sua opção da forma de apuração do lucro para determinação do 
imposto de renda. Para impedir que erros de fato prejudiquem os contribuintes, os pedidos de REDARF 
serão analisados isoladamente pela Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona a empresa. 
Dispositivos Legais: RIR/99 arts. 220, 221, 222, 232, 516 e 856. Processo de Consulta nº 216/01. Órgão: 
SRRF/8ª Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 01.10.2001. 

 
Nesses termos, no lucro real anual, os recolhimentos mensais podem ser feitos de duas 
formas: uma com base na receita bruta, utilizando as regras do lucro presumido e 
outra através da contabilidade, com levantamento de balancetes mensais ou de 
suspensão ou redução. Indubitavelmente, com base nos balancetes de suspensão é, 
via de regra, a melhor alternativa financeira.  
Aqui ale lembrar que a contabilidade é uma importante ferramenta de gerenciamento 
empresarial e, portanto, sua elaboração mensal é muito importante, tanto para os 
efeitos gerenciais como tributários. A obrigatoriedade de recolhimento da estimativa 
está prevista no artigo 222 do RIR/99. 
 
A Instrução Normativa n. 93/97, que regulamentava a apuração das formas de 
apuração do IRPJ e CSLL, foi revogada pela Instrução Normativa RFB nº 1.515/2014 e 
alterações da Instrução Normativa RFB nº 1.556/2015, trouxe as seguintes novidades: 
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 a pessoa que fez opção pelos recolhimentos mensais, deverá apurar o lucro real 
em 31 de dezembro, ainda que tenha arbitrado o lucro em um dos trimestres; 

 o art. 15 e 16 no caso de fiscalização do ano calendário em curso, a pessoa 
jurídica será intimada a informar a forma de recolhimento da estimativa, se 
com base em balancetes ou com base na receita bruta mensal, sob pena, de 
não atendimento incorrer em multa de 50% do que deixou de ser recolhido 
com base nas regras do lucro presumido (receita bruta). 

 Caso possua escrituração regular contábil e fiscal ficará sujeita a multa de 75% 
sobre o lançamento de ofício com base no lucro real trimestral (regra de 
tributação); 

 Ainda com base em fiscalização do ano calendário em curso, quando a pessoa 
jurídica suspender ou reduzir indevidamente o valor do imposto apurado, ficará 
sujeita a multa de ofício de 75% do valor que deixou de ser recolhido; 

 Artigo 17 IN 1515/14 no caso de fiscalização após o término do ano calendário, 
a de forma ilegal essa IN dispõe que haverá cobrança concomitante das 
seguintes multas: 
 

a) de ofício de 50% sobre o valor mensal não recolhido, mesmo que apure 
prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente; 
b) multa de ofício de 75% e juros contados do vencimento da quota única 
do imposto.  

 
Há quem defenda, como se ocorrido tivesse o fato gerador de imposto de renda ao 
recolher a estimativa. Com a devida vênia, discordo desse entendimento, se não 
estaríamos falando em apuração mensal do irpj, até porque pode-se no final do ajuste, 
termo utilizado, não haver imposto a pagar e sim restituição, como será o caso da 
empresa que recolheu com base na receita bruta. 
 
A apuração é anual, e o que se faz mensalmente é o recolhimento de antecipações, 
como era antigamente. A obrigação tributária surge com o fato gerador do imposto de 
renda, que no caso anual finaliza em 31 de dezembro. É o chamado imposto 
complexivo cujos fatos ocorrem dia a dia e se finaliza no encerramento do exercício.  
Temos visto, inclusive, que a empresa informando em sua DCTF e não pagando, a RFB 
envia cobrança da estimativa para PGFN, que por sua vez, inscreve em dívida ativa. 
Senhores, só se inscreve em dívida ativa a dívida tributária que goza de liquidez e 
certeza. O lançamento tributário não ocorre nos pagamentos estimados (o nome já 
diz) e, portanto, não goza de liquidez e certeza, posto que a constituição do crédito 
tributário se dará em 31/12/. 
Muita atenção! Entendemos ser indevida a inscrição em dívida ativa da União, tendo 
em vista que: e se a estimativa for inferior ao devido? Se a empresa apurou prejuízo no 
final do exercício.? Como ficará a execução fiscal, se a empresa apurou saldo menor do 
que deveria ter recolhido? Isso é uma inconstitucionalidade. 
Data a máxima vênia, discordo também da jurisprudência abaixo. Concordo com a 
legalidade do recolhimento mensal, que o fato gerador é a disponibilidade econômica 
ou jurídica da renda, combinado com acréscimo patrimonial, que somente ocorrerá no 
final do exercício. Devemos entender essa súmula, que tendo em vista que os fatos 
geradores vão ocorrendo dia a dia mês a mês, há a necessidade de recolher as  
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estimativas. Não devemos entender que a estimativa é valor de lançamento que goza 
de liquidez e certeza. 
 
“ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE IRPJ E DA CSLL – LEGALIDADE – LEI 7.787/89 E D.L. 2.354/87 – 
VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES STJ – O entendimento harmônico das 
Turmas integrantes da Eg. 1ª Seção é no sentido da legalidade do recolhimento antecipado do 
imposto de renda ou da contribuição social sobre o lucro, por isso que o fato gerador do tributo, neste 
caso, sendo a disponibilidade econômica ou jurídica, é adquirida no decorrer do exercício financeiro. 
Incidência da Súmula 83/STJ. STJ – RE/SP 120984 13.04.1999.” 
 
O artigo 14 da MP 351 de 22.01.2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei nº 9.430/96, 
modificando o percentual da multa, dos 75% previstos anteriormente e aplicados no presente 
processo, para 50%. A base de cálculo da multa é o valor do IRPJ calculado sobre lucro estimado não 
recolhido ou diferença entre a devida e o recolhido até a apuração do imposto anual. A partir da 
apuração do IRPJ/CSLL anual, o limite para a base de cálculo da sanção são o IRPJ/CSLL devidos com 
base nesse lucro (Lei nº 9.430/96 art. 44 caput c/c § 1º inciso IV e Lei 8.981/95 art. 35 § 1º letra “b”). A 
multa pode ser aplicada tanto dentro do ano calendário a que se referem os fatos geradores, como 
nos anos subsequentes dentro do período decadencial contado dos fatos geradores. Se lançada após o 
ano calendário o limite para a base da multa é o imposto apurado no final do ano. Havendo valores a 
restituir ou compensar na apuração anual do IRPJ E CSLL em 1.998, inaproveitável o afastamento da 
decadência do direito de lançar a multa isolada nos meses janeiro a março de 1.998, contida na 
decisão recorrida. CSRF – 1ª Turma da 1ª Câmara/ACÓRDÃO 9101-00.036 em 10.03.2010. 
 
SÚMULA CARF Nº 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de 
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO 
E MULTA ISOLADA. Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de 
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de tributo apurado 
no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa 
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é meio de execução da 
segunda. A aplicação concomitante de multa de ofício e de multa isolada na estimativa implica em 
penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já que ambas as penalidades estão relacionadas ao 
descumprimento de obrigação principal que, por sua vez, consubstancia-se no recolhimento de tributo. 
CSRF, acórdão n. 9101-001.995, de 21/08/2014. 
 
LUCRO REAL ANUAL. OPÇÃO. PRIMEIRO PAGAMENTO DO IMPOSTO NO ANO, NÃO NECESSARIAMENTE 
EM JANEIRO. Mesmo ante a ausência de qualquer recolhimento por parte do contribuinte na 
competência do mês de janeiro de cada ano, não fica impedida a sua opção pelo regime de tributação 
anual por meio do recolhimento da estimativa em meses posteriores, desde que não tenha havido 
qualquer outro recolhimento a título de tributação da renda. Assim, na ausência de previsão específica 
da hipótese de não recolhimento de quaisquer valores no mês de janeiro, pela inexistência de 
obrigação fiscal para tanto, impõe reconhecer-se a validade da opção do contribuinte quando, no 
curso do ano-calendário, surgida a obrigação fiscal, esta é cumprida segundo o regime de opção do 
contribuinte. Recurso de ofício negado. CARF. Acórdão nº 1401000.810 da 4ª Câmara/1ª Turma 
Ordinária. Sessão de 22/11/2012.” 
 

Interessante essa decisão, no sentido de que a opção de tributação é pelo pagamento 
e, não necessariamente, em janeiro. Assim, exemplificando, se a empresa em 2015, 
após uma revisão de balanço de 2013 verificar, ou constatar que o lucro presumido ou 
real era melhor, ou vice e versa, mesmo após ter entregue a DIPJ, pode mudar de 
opção, é só fazer o pagamento da primeira parcela e retificar a declaração. 
No caso de as empresas optarem pelo recolhimento com base na receita bruta deverá 
seguir as orientações dos artigos 223 à 227 do RIR/99. 
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Obrigações Acessórias 
 
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real deverá manter registros contábeis na forma 
determinada pela legislação societária além de manter em boa guarda toda a 
documentação contábil que deu origem aos registos. Aliás, a contabilidade faz prova a 
favor do contribuinte conforme o Código Civil e também entendimento da própria RFB. 
Os registros poder feitos por processamento eletrônico de dados conforme determina 
o RIE/99 o ario 255/ RIR/99. 
 
O Decreto n. 6022/07, alterado pelo Decreto nº 7.979/2013 regulamentou a 
escrituração contábil e fiscal pelo SPED, cuja administração é feita pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, sendo obrigatório para todas as pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real. No entanto, não estão dispensadas de manutenção dos livros 
contábeis e fiscais impressos pelo prazo decadencial, na forma da MP 2200-2/2001.   
 
A escrituração contábil digital – ECD, integrante do SPED, utilizada para fins fiscais e 
previdenciários, está hoje disciplinada na Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013, 
alterada pelas Instruções Normativas RFB nº 1.486/2014, nº 1.510/2014 e 1.594/2015.  
 
Além das pessoas jurídicas sujeitas à tributação do IRPJ com base no lucro real estão 
obrigadas a adotar a ECD aquelas relacionadas nos arts 3º e 3º-A da Instrução 
Normativa RFB nº 1.420/2014 e alterações posteriores. A referida IN especifica os 
casos de obrigatoriedade a partir de 1º/01/2014 e a partir de 1º/01/2016. Para os anos 
anteriores, são válidas as normas da IN 1.420/2013.  
 
A Instrução Normativa do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) 
nº 11/2013 dispõe sobre procedimentos para a validade e eficácia dos instrumentos de 
escrituração dos empresários individuais, das empresas individual de responsabilidade 
Ltda – Eireli, das sociedades empresárias, das cooperativas, dos consórcios, dos grupos 
de sociedades, dos leiloeiros, dos tradutores públicos e intérpretes comerciais. 
A seguir, reproduzimos a ementa de algumas soluções de consultas: 
 
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA. ARBITRAMENTO. A pessoa 
jurídica obrigada à apuração do Lucro Real que venha a ser tributada com base no Lucro Arbitrado 
não se sujeita à adoção da Escrituração Contábil Digital. Dispositivos Legais: Decreto Nº 3.000, de 
1999 (RIR/1999), arts. 246, 530 e 531; IN SRF Nº 787, de 2007, art. 3º. Processo de Consulta nº 77/10. 
Órgão: SRRF/10ª. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 24.08.2010.2 –  
 
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL DESCENTRALIZADA. A pessoa jurídica obrigada à adoção da 
Escrituração Contábil Digital pode apresentar de maneira descentralizada o Livro Diário Geral relativo 
às filiais, desde que os resultados de cada uma delas sejam mensalmente consolidados na matriz e 
observadas as demais regras estabelecidas na IN RFB nº 787, de 2007. Dispositivos Legais: Decreto nº 
3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 251 e 252; IN RFB nº 787, de 2007. Processo de Consulta nº 38/11. 
Órgão: SRRF/10ª. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 29.07.2011.3 –  
 
EMPRESA PÚBLICA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. OBRIGATORIEDADE. Embora não seja uma 
sociedade, a empresa pública cujo patrimônio pertence integralmente a apenas uma pessoa jurídica 
de direito público e que, além de desenvolver atividades empresariais, se sujeita à tributação do 
Imposto de Renda pelo regime do Lucro Real, está obrigada a adotar a Escrituração Contábil Digital – 
ECD. Dispositivos Legais: Decreto nº 6.022/2007, arts. 1º, 2º e 8º; IN RFB nº 787/2007, art. 3º. Processo 
de Consulta nº 40/13. Órgão: SRRF/6ª. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 01.04.2013.  
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ESCRITURAÇÃO – DIÁRIO – RAZÃO – MICROFICHAS. A partir de 9 de maio de 2006 as pessoas jurídicas 
podem adotar como instrumento de escrituração do Diário e do Razão os livros de microfichas de 
saída direta do computador previstos pela legislação comercial. Contudo, a utilização desse 
instrumento não desobriga a guarda e conservação dos originais dos documentos comprovantes dos 
lançamentos nele efetuados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários a que se refiram. 
Dispositivos Legais: CTN, art. 195; RIR/99, arts. 251, 255 e 158; Decreto-Lei n.º 486/1969, arts. 5º e 14; 
IN DNRC n.º 65/1997; IN DNRC n.º 102/2006. Coordenação-Geral do Sistema de Tributação – COSIT. 
Solução de Divergência nº 13/12. Data de decisão: 28/08/2012. Data de publicação: 12/09/2012.” 

 
Além dos registros contábeis através de sistema eletrônico, os livros fiscais 
obrigatórios pela legislação do Estado (SEF), a legislação do imposto de renda obriga 
também a escrituração do LALUR – Livro de Apuração do Lucro Real no artigo 262 do 
RIR/99. 
 
A Lei nº 11.941/2009, art. 39, deu nova redação aos §§ 2º e 3º do art. 8º do Decreto-
Lei nº 1.598/77 dispondo que, para fins da escrituração contábil, inclusive da aplicação 
do disposto no § 2º do art. 177 da Lei nº 6.404/76, os registros contábeis que forem 
necessários para a observância das disposições tributárias relativos à determinação da 
base de cálculo do imposto de renda e, também, dos demais tributos, quando não 
devam, por sua natureza fiscal, constar da escrituração contábil, ou forem diferentes 
dos lançamentos dessa escrituração, serão efetuados exclusivamente em livros ou 
registros contábeis auxiliares ou no LALUR, na forma a ser disciplinada pela Receita 
Federal do Brasil.  
 
Dispõe o § 2º do art. 177 da Lei nº 6.404/76 que a companhia observará 
exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da 
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei 
tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que 
prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis 
diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras 
demonstrações financeiras. 
 
O art. 2º da Lei nº 12.973/2014, deu nova redação ao artigo 8º. Decreto-lei nº 1.598/77 
torna mais efetivo o Lalur eletrônico ao integrá-lo ao leiaute da Escrituração Contábil 
Fiscal (ECF) que substituiu a DIPJ, a partir de 2014. Assim na ECF, teremos a integração 
da apuração das bases e cálculo do imposto de renda e da contribuição social às 
escriturações comercial e fiscal. 
 
A disciplina quanto a abrangência, obrigatoriedade, prazos, etc. encontra-se na 
Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013 – com redação dada pelas Instruções 
Normativas RFB nºs 1.489/2014; nº 1.524/2014, nº 1.574/2015 e nº 1.633/2016 – e 
arts. 183 a 185 da Instrução Normativa RFB nº 1.515/2014.  
 
O Ato Declaratório Executivo (ADE) COFIS nº 20/2016 aprovou a última versão do 
Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Com esse novo 
disciplinamento normativo desaparece o Lalur Eletrônico que havia sido instituído pela 
Instrução Normativa RFB nº 1.353/2013, que foi revogada.  
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Lucro presumido 
 
Enquanto o lucro real exige uma contabilidade elaborada de acordo com as leis 
societárias e fiscais, no lucro presumido, pode ser utilizado o livro caixa e o lucro será 
apurado segundo uma presunção prevista em lei de acordo com a atividade da 
empresa. Há também de se ressaltar que a exigência de contabilidade é do direito 
empresarial albergado no Código Civil. Portanto, ainda que no lucro presumido seja 
dispensada a sua elaboração, é muito importante mantê-la, como ferramenta de 
planejamento tributário.  As normas para apuração do lucro presumido estão no 
RIR/99 nos artigos 516 á 528 
 
O Art. 121 da Instrução Normativa RFB nº 1.515/2014, com redação da Instrução 
Normativa RFB nº 1.556/2015, determinou que não poderão optar pelo regime do 
lucro presumido as pessoas jurídicas resultantes de evento de incorporação ou fusão 
quando enquadradas nas hipóteses de obrigatoriedade do lucro real, ainda que 
qualquer incorporada ou fusionada fizesse jus ao referido regime antes da ocorrência 
do evento, exceto quando a incorporadora estivesse submetida ao Programa de 
Recuperação Fiscal (Refis) de que trata a Lei nº 9.964/2000 antes do evento de 
incorporação. 
 
As sociedades em conta de participação – SCP, na forma da Instrução Normativa SRF nº 
31/2001, desde que não obrigadas ao lucro real, podem optar pelo regime de 
tributação com base no lucro presumido. A opção da sociedade em conta de 
participação pelo lucro presumido não implica a simultânea opção do sócio ostensivo, 
nem a opção efetuada por este implica a opção daquela. Contudo, o recolhimento será 
feito em DARF específico pelo sócio ostensivo. Algumas soluções de consultas são 
reproduzidas abaixo: 
 
“LUCRO PRESUMIDO – MUDANÇA DE OPÇÃO – A opção pela tributação com base no Lucro Presumido 
se concretiza com o pagamento da primeira ou quota única do primeiro trimestre de apuração. 
Entretanto, será admitida a mudança da opção se o contribuinte comprovar tê-la exercido 
irregularmente, ou seja, na hipótese em que a legislação torne obrigatória a sua tributação com base 
no lucro real, inclusive em decorrência de procedimento de ofício, pelo que, deverá o mesmo adotar a 
tributação com base no lucro real ou optar pelo lucro arbitrado, dependendo do caso. Dispositivos 
Legais: Lei nº 9.430/1996, arts. 1º, 25 e 26; Lei nº 9718/1998, art. 13 e §1º; Decreto nº 3000/1999 – 
RIR/1999, art. 516, §§ 1º a 5º. Processo de Consulta nº 174/00. SRRF/7ª Região Fiscal. Data da 
Decisão: 29.08.2000. Publicação no DOU: 18.09.2000. ” 

 
Não concordamos com a solução de consulta abaixo, uma vez que a lei determina que 
a opção é o pagamento, conforme artigo 26 da Lei n. 9430/96. Até porque, a DCTF 
pode ser entregue com erros. Existem acórdãos do CARF contrários a esse abaixo,  
como por exemplo, o da 1ª. Seção – 1ª. Turma da 4ª. Câmara/ACÓRDÃO 1401-00.157 
em 28.01.2010. Publicado no DOU em: 01.02.2011. Vejamos a Solução de Consulta 
que consideramos improcedente: 
 
“OPÇÃO POR DCTF – A entrega espontânea da DCTF caracteriza opção pelo lucro presumido uma vez 
que constitui confissão de dívida, e os créditos tributários são encaminhados para inscrição em Dívida 
Ativa da União, quando não pagos administrativamente. A entrega espontânea da Dacon, com 
pagamentos pelo regime cumulativo, caracteriza opção pelo lucro presumido, uma vez que é o regime 
ao qual estão sujeitas as pessoas jurídicas optantes pela tributação pelo lucro presumido. 
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DISPOSITIVOS LEGAIS: § 2º do artigo 5º do Decreto-Lei Nº 2.124, de 1984; art. 26, § 1º, da Lei nº 9.430, 
de 1996; § 1º do art. 13, da Lei Nº 9.718, de 1998; inciso II, do art. 8º da Lei Nº 10.637, de 2002; inciso 
II do art. 10 da Lei Nº 10.833, de 29 de 2003; §§ 1º e 2º do art. 14 da Instrução Normativa SRF Nº 93, 
de 1997. Processo de Consulta nº 299/11. Órgão: SRRF/8ª. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 
02.01.2012.” 

 
Também discordamos da referida solução de consulta abaixo, posto que cada unidade 
do empreendimento do patrimônio afetado, obrigatoriamente, tributa seus resultados 
na forma da Lei n. 12024/09 e IN 1435/12 (RET). 
 
“RECEITAS OPCIONALMENTE TRIBUTÁVEIS MEDIANTE PAGAMENTO UNIFICADO. CÔMPUTO NO 
LIMITE. As receitas oriundas de contratos para construção de unidades habitacionais no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida objeto, em caráter opcional, de pagamento unificado de tributos 
equivalente a um por cento do quanto auferido mensalmente, são receitas próprias da pessoa jurídica, 
assim compondo a receita bruta total para fins de cálculo do limite de opção pelo lucro presumido. 
Dispositivos Legais: Lei nº 9.718, de 1998, art. 13; Lei nº 12.024, de 2009, art. 2º; IN SRF nº 93, de 1997, 
art. 22, §1º. Processo de Consulta nº 45/13. Órgão: SRRF/5ª. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 
10.07.2013.” 
 

A seguir reproduzimos algumas jurisprudências sobre o lucro presumido julgadas 
importantes: 
  
“LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ALTERAÇÃO PARA LUCRO REAL. OBSERVÂNCIA DOS 
REQUISITOS LEGAIS. ALTERAÇÃO RETROATIVA. INVIABILIDADE. 1. É de livre iniciativa do contribuinte a 
opção pelo regime tributário do lucro presumido, onde este pondera qual opção lhe será mais 
favorável, assumindo, em contraposição, os riscos inerentes a tal regime. 2. O art. 26 da Lei n. 
9.430/96, ao tratar da opção pelo regime do lucro presumido, possibilitou a mudança para o lucro 
real, desde que preenchidos os requisitos legais, qual seja, até a entrega da declaração de 
rendimentos e antes do procedimento fiscal, o que não se amolda à hipótese dos autos, pois o já havia 
promovido a entrega da declaração. 3. Inviável a migração de regime fora dos prazos estabelecidos, 
porquanto restringida não apenas pelos imperativos legais impostos na lei, mas também pelos 
imperativos de organização administrativa e orçamentária. 4. A alteração de regime produz efeitos 
bem mais amplos do que a simples forma de apuração, provocando revisão de valores de crédito 
aproveitado e, consequentemente, de tributos recolhidos. Certamente a opção é deixada à escolha do 
contribuinte, mas há regras de forma e de tempo para seu exercício, cabendo-lhe certificar-se de que a 
opção que vem a fazer é a mais benéfica. A opção por regime menos vantajoso não lhe confere direito 
à revisão, nem mesmo no exercício a que se refere, e menos ainda com efeitos retroativos. 5. A 
jurisprudência desta Corte firma-se no sentido de repelir a alteração de regimes tributários perpetrada 
ao livre anseio do em descompasso com a legislação de regência, pois não se pode conceber que 
somente o seja beneficiado na relação jurídico-tributária sem que também se preserve os interesses 
do Fisco, especialmente quando já considerada a livre manifestação de vontade do optante. Recurso 
especial provido. (Superior Tribunal de Justiça – STJ. REsp 1.266.367/PE. Data de decisão: 26/11/2013. 
Publicação: DJe 09/12/2013. 

 
LUCRO PRESUMIDO X LUCRO ARBITRADO – A opção pela tributação com base no lucro presumido é 
sempre de iniciativa do contribuinte. Em ação fiscal, jamais pode o fisco apurar o imposto por esta 
sistemática se o contribuinte por ela não optou tempestivamente. Sendo impossível apurar o lucro 
real, não resta outra alternativa que não o arbitramento do lucro. 1º Conselho de Contribuintes/7ª 
Câmara/ACÓRDÃO 107-08.045 em 14.04.2005. Publicado no DOU em: 20.12.2005. 

 
OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. PAGAMENTO DO DARF O art. 26 da Lei nº 9.430/96 estabelece que 
a opção do contribuinte pelo lucro presumido seja manifestada com o pagamento da primeira ou 
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-
calendário. A opção pelo Lucro Presumido é uma tarefa que cabe exclusivamente ao contribuinte, 
sendo vedado ao fisco lançar o tributo por essa sistemática se o contribuinte por ela não optou (da 
forma como determina a legislação). Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF – 1ª. Seção – 
1ª. Turma da 4ª. Câmara/ACÓRDÃO 1401-00.157 em 28.01.2010. Publicado no DOU em: 01.02.2011. 
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LUCRO PRESUMIDO. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO. Além do pagamento da 1ª ou única cota do imposto, 
nos termos do § 1º do art. 26 da Lei nº 9.430, de 1996, a opção pela tributação com base no lucro 
presumido pode ser manifestada em DCTF ou DIPJ. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – 
CARF – 1ª. Seção – 2ª Turma da 4ª. Câmara/ACÓRDÃO 1402-00.440. em 24.02.2011. Publicado em: 
22.06.2011. 
 

Base de cálculo do lucro presumido 
 
A base de cálculo do lucro presumido está disposta nos artigos 518 e 519 do RIR/99 
que e em resumo, é apurada por um percentual estabelecido em lei aplicado sobre o 
faturamento ou a receita bruta da sociedade. Sobre o valor apurado são acrescidos as 
demais receitas e ganhos de capital. 
O art. 2º da Lei nº 12.973/2014, conversão em Lei da Medida Provisória nº 627/2013, 
deu nova reação ao Decreto-lei nº 1.598/77, art. 12, determinando que a receita bruta 
compreende: 
 

 o produto da venda de bens nas operações de conta própria;  

 o preço da prestação de serviços em geral;  

 o resultado auferido nas operações de conta alheia;  

 e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não 
compreendidas nas definições anteriores.  

 
Deverão ser deduzidas e/ou não incluídos na receita bruta: 

 as devoluções e as vendas canceladas; 

 os descontos incondicionais concedidos; 

 IPI e ICMS cobrados destacadamente do substituído 
  
Importante destacar que tanto no lucro real, presumido ou arbitrado, não serão 
incluídas as receitas financeiras decorrentes dos descontos de juros, multas e encargos 
da PGFN, ou seja, não serão computadas nas bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e 
Cofins, decorrentes de parcelamentos especiais tais como o da Lei n. 11941/09, 
previstos nos artigos 1, à 3. 
 
A Instrução Normativa RFB nº 1.515/2014, art. 129 dispõe que a pessoa jurídica, 
optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido, que adotar o critério 
de reconhecimento de suas receitas de venda de bens ou direitos ou de prestação de 
serviços com pagamento a prazo ou em parcelas na medida do recebimento e 
mantiver a escrituração do livro Caixa, deverá: 
 
a) emitir a nota fiscal quando da entrega do bem ou direito ou da conclusão do serviço; 
b) indicar, no livro Caixa, em registro individual, a nota fiscal a que corresponder cada 
recebimento. 
 
Por outro lado, a pessoa jurídica que mantiver escrituração contábil, na forma da 
legislação comercial, deverá controlar os recebimentos de suas receitas em conta 
específica, na qual, em cada lançamento, será indicada a nota fiscal a que 
corresponder o recebimento. Os valores recebidos adiantadamente, por conta de 
venda de bens ou direitos ou da prestação de serviços, serão computados como receita  
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do mês em que se der o faturamento, a entrega do bem ou do direito ou a conclusão 
dos serviços, o que primeiro ocorrer.  
A seguir reproduzimos algumas soluções de consultas da RFB: 
 
“DESCONTOS CONDICIONAIS E INCONDICIONAIS. Os descontos incondicionais consideram-se parcelas 
redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de 
serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos; esses descontos não se 
incluem na receita bruta da pessoa jurídica vendedora e, do ponto de vista da pessoa jurídica 
adquirente dos bens ou serviços, constituem redutor do custo de aquisição, não configurando receita. 
Os descontos condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal, 
usualmente, do pagamento da compra dentro de certo prazo, e configuram despesa financeira para o 
vendedor e receita financeira para o comprador. Dispositivos Legais: Lei nº 8.981, de 1995, arts. 31 e 
57; Lei nº 9.249, de, de 1995, art. 20; Lei nº 9.430, de 1996, art. 28; Decreto nº 3.000, de 1999 
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), arts. 373 e 374; Instrução Normativa SRF nº 51, de 
1978, item 4.2; Instrução Normativa SRF nº 390, de 2004, art. 21. Processo de Consulta nº 34/13. 
Órgão: COSIT. Publicação no D.O.U.: 03.12.20132  
 
LUCRO PRESUMIDO – DOAÇÕES RECEBIDAS – As doações recebidas por pessoa jurídica, optante pelo 
lucro presumido, são tributáveis por representarem ingressos não decorrentes das atividades 
operacionais que aumentam o patrimônio do donatário. Dispositivos Legais; IN SRF nº 93/1997; 
Código Tributário Nacional – CTN, art. 43; RIR/1999, arts. 443 e 521. Processo de Consulta nº 192/00. 
SRRF/8ª Região Fiscal. Data da Decisão: 30.08.2000. Publicação no DOU: 29.11.2000. 
 
DESCONTO DE DUPLICATAS. REGIME DE CAIXA. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de 
tributação com base no lucro presumido que adotam o regime de caixa e descontam duplicatas junto 
a instituições financeiras deverão submeter à tributação as receitas relativas às vendas que deram 
origem a esses títulos apenas no momento da sua efetiva quitação. Dispositivos Legais: IN SRF nº 104, 
de 1998, art. 1º. Processo de Consulta nº 88/13. Órgão: SRRF/9ª. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 
12.06.2013.4 
 
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. DESPESAS CONDOMINIAIS. TAXAS E TRIBUTOS INCIDENTES 
SOBRE O IMÓVEL ADMINISTRADO. Consideram-se receitas auferidas pelas empresas de administração 
de imóveis próprios, decorrentes do exercício de sua atividade principal, além de aluguéis decorrentes 
de locação, valores recebidos também dos locatários referentes ao próprio imóvel administrado, 
independente da denominação utilizada, que se prestam a pagar despesas como o consumo de água, 
luz e gás, conservação, higiene e limpeza de aparelhos sanitários, de iluminação, ramais de 
encanamentos d’água, esgoto, gás, luz, pinturas, vidraças, ferragens, torneiras, pias, ralos, banheiros, 
registros, manutenção de elevadores, vigilâncias e demais acessórios em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, bem como todos os impostos e taxas que incidam ou venham a incidir 
sobre o imóvel locado, incluindo-se IPTU, Taxa de Lixo e apólice de seguro contra incêndio e danos de 
qualquer natureza à estrutura do imóvel. Assim, tais valores devem integrar a base de cálculo sobre a 
qual se calcula o lucro presumido das pessoas jurídicas optantes por esta modalidade de tributação do 
IRPJ, de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Dispositivos Legais: Lei nº 
8.981, de 1995, art. 31; Lei nº 9.249, de 1995, art. 15 e 25; Lei nº 5.172, de 1966, art. 123; Decreto nº 
3.000, de 1999 (RIR/99), arts. 299. Processo de Consulta nº 38/14. Órgão: COSIT. Publicação DOU: 
07.04.2014.5 –  
 
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INCLUSÃO. A indenização por rescisão de contrato de 
prestação de serviços de representação comercial por conta de terceiros deve ser adicionada ao valor 
resultante da aplicação do percentual respectivo sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica, 
para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda no regime de tributação com base no 
lucro presumido. Dispositivos Legais: Lei nº 9.430/1996, artigo 70, § 3º, III e RIR/1999, artigo 681, § 3º, 
III. Processo de Consulta nº 1/10. Órgão: SRRF/6ª. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 02.02.2010.6. 
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INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. REGIME DE CAIXA. MOMENTO DE RECONHECIMENTO. A pessoa 
jurídica incorporadora de imóveis, optante pela tributação do imposto de renda com base no lucro 
presumido segundo o regime de caixa, reconhecerá a receita de venda de unidades imobiliárias na 
medida do seu recebimento, independentemente da conclusão ou entrega da unidade. Dispositivos 
Legais: arts. 27 a 29 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977; itens nº 2 e nº 10 a 14 da Instrução Normativa 
SRF nº 84, de 1979 e alterações; art. 30 a 35 da Lei nº 8.981, de 1995; art. 15 da Lei nº 9.249, de 1995; 
art. 25 da Lei nº 9.430, de 1996; arts. 13, 14, 17 e 18 Lei nº 9.718, de 1998; arts. 117, § 4º e 154 do 
Decreto nº 3.000, de 1999 (RIR/99); art.16 da Instrução Normativa SRF nº 247, de 2002. Solução de 
Divergência nº 37/13. Órgão: COSIT. Publicação no D.O.U.: 23.12.2013.7 –  
 
ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE COMPETÊNCIA. ADIANTAMENTO. Os 
adiantamentos relativos à prestação de serviço de empreitada ou à venda de unidades imobiliárias 
não entregues devem ser reconhecidos como receita para fins de incidência do IRPJ, pela pessoa 
jurídica optante pelo lucro presumido, regime de competência, no mês em que se der a entrega do 
bem ou a conclusão do serviço. Dispositivos Legais: Lei nº 6.404, de 1976, art. 187, § 1º; DL nº 1.598, 
de 1977, arts. 27 a 29; RIR/1999, arts. 410 a 414; Lei nº 8.981, de 1995, art. 30; IN SRF nº 247, de 2002, 
art. 16; IN SRF nº 104, de 1998, arts. 1º e 2º. Processo de Consulta nº 58/12. Órgão: SRRF/9ª. Região 
Fiscal. Publicação no D.O.U.: 10.04.2012.9  
 
ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. LOTEAMENTO EM TERRENO DE TERCEIROS. PARCERIA – REPARTIÇÃO DAS 
RECEITAS. TRIBUTAÇÃO – SUJEITO PASSIVO. Empresa que recebe as prestações de imóveis vendidos 
em parceria com outras empresas ou pessoas físicas, e cuja receita operacional consiste na 
participação proporcional no preço de venda das unidades imobiliárias, segundo um percentual 
convencionado entre as partes, deve tributar a parcela que lhe cabe contratualmente. Para efeito da 
tributação, cada contratante é sujeito passivo da obrigação tributária e deve registrar na sua 
contabilidade e tributar as receitas que lhe couberem contratualmente. DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto 
nº 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 –, arts. 227, 279 e 410 
a 414. Parecer Normativo CST nº 15/1984. Solução de Consulta COSIT n. 39, de 26/02/2015. A Solução 
de Consulta acima não esclarece se o entendimento pode ser aplicado ao Lucro Presumido. 
Entendemos que não, pois os arts. mencionados se referem ao lucro real. Quando da edição do PN CST 
15/84, essa atividade era impedida de optar pelo lucro presumido. 
 
SECURITIZAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. Para fins de apuração da base de cálculo do 
IRPJ das pessoas jurídicas, optantes pelo regime de lucro presumido, que exploram atividade de 
securitização de créditos, inexiste base legal para excluir da receita bruta auferida o custo de 
aquisição dos direitos creditórios. O percentual de presunção a ser aplicado sobre a receita bruta é de 
8%. Excetuam-se do acima disposto as sociedades securitizadoras de créditos imobiliários, financeiros 
e do agronegócio, visto que encontram-se obrigadas à apuração do lucro real, de acordo com o inciso 
VII do art. 14 da Lei nº 9.718, de 1998. Solução de Divergência COSIT nº 8/11.11  
 
REPASSE DE DESPESAS – O destaque, em nota fiscal, de parcela dos custos como repasse de despesas, 
não descaracteriza o valor correspondente como parte integrante da receita bruta para fins de 
apuração do lucro presumido. Dispositivos Legais: CF, art. 150, § 6º; CTN, arts. 97, VI e 111, II; Lei nº 
6.404, de 1976, art. 176; RIR/1999, Arts. 224, 251, 274 e 518. Processo de Consulta nº 73/05. Órgão: 
SRRF/9ª Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 07.04.2005.12 –  
 
LUCRO PRESUMIDO – REGIME DE CAIXA – CHEQUE PRÉ-DATADO – DUPLICATAS – Para fins de 
apuração da base de cálculo do lucro presumido calculado pelo regime de caixa, os pagamentos por 
meio de cheques pré-datados serão considerados à vista, uma vez que o cheque, ainda que 
apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão, é pagável no dia da 
apresentação. O cheque não permite estipulação de prazo para pagamento, é ordem de pagamento à 
vista. As receitas provenientes de duplicatas descontadas e de transações relativas à troca de 
duplicatas de clientes por duplicatas de terceiros com vencimento futuro deverão ser tributadas à 
medida do recebimento, no caso  
 
de a pessoa jurídica ser optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido e adotar o 
regime de caixa. Dispositivos Legais: Lei nº 7.357, de 1985, art. 32; Instrução Normativa SRF nº 104, de  
 

mailto:gilmar@irlegal.adv.br


 

 Seminário sobre Planejamento Tributário 
              Enfoque atual à luz da Jurisprudência 

GGS Consultoria Empresarial – Cnpj: 25.234.180/0001-05  
E-mail gilmar@irlegal.adv.br – sitio: www.irlegal.adv.br – 81-98654-1641 

 
 

35 

 
1998, arts. 1º e 2º. Processo de Consulta nº 263/06. Órgão: SRRF/7ª Região Fiscal. Publicação no 
D.O.U.: 29.12.2006.13 – 
 
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS – As bonificações concedidas em serviços terão o valor correspondente 
excluído, na determinação da base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica, no regime de lucro 
presumido, quando revestirem a forma de desconto concedido incondicionalmente. Dispositivos 
Legais: RIR/1999, arts. 224, parágrafo único, e 519. Processo de Consulta nº 278/04. Órgão: SRRF/9ª 
Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 08.11.2004.14 –  
 
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. Os valores obtidos referentes à 
cessão de precatórios adquiridos de terceiros configuram receita bruta de pessoa jurídica optante pelo 
lucro presumido cujo objeto social é transacionar esses créditos judiciais. A base de cálculo do IRPJ 
deve ser apurada com a utilização do percentual de presunção de 8% (oito por cento) sobre a receita 
bruta. Nesse caso, por falta de amparo legal, os custos referentes à aquisição desses direitos não 
podem ser excluídos para fins de apuração da receita bruta tributável, bem como para verificação do 
limite de receita estabelecido para a adoção dessa sistemática de tributação (lucro presumido). 
Dispositivos Legais: Constituição Federal/1988, com alterações da EC nº 62, de 2009, art. 100, caput e 
§§ 2º, 3º, 5º, 13 e 14; Lei nº 9.249, de 1995, art. 15; Lei nº 9.430, de 1996, arts. 1º e 25, inciso I; Lei nº 
8.981, de 1995, art. 31 e parágrafo único; Decreto nº 3.000, de 1999, arts. 224, 518, 519 e 521. 
Processo de Consulta nº 177/12. Órgão: SRRF/10ª. RF. Publicação no D.O.U.: 25.02.2013.15 –  
 
EXCLUSÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS – Na prestação de serviços de 
transporte de cargas, quando os serviços são realizados por conta e exclusiva responsabilidade da 
transportadora, que emite o conhecimento de frete e recebe os valores decorrentes dessas operações, 
as respectivas receitas auferidas integram a receita bruta para fins de determinação da base de 
cálculo do lucro presumido, inexistindo amparo legal para dedução de valores repassados a terceiros e 
demais despesas. Dispositivos Legais: Lei nº 5.172, de 1966 (CTN), arts. 111, inciso II; RIR/1999, art. 
224. Processo de Consulta nº 14/08. Órgão: SRRF/10ª. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 
25.04.2008.16 –  
 
AGÊNCIA DE PROPAGANDA – BASE DE CÁLCULO – Na base de cálculo do Imposto sobre a Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ) devido pelas agências de propaganda e publicidade optantes pelo lucro 
presumido, não deverão ser computadas as importâncias repassadas a outras empresas pela 
veiculação de mídia (rádios, televisões, jornais etc.). Dispositivos Legais: Lei nº 7.450, de 1985, art. 53, 
II e parágrafo único; IN SRF nº 123, de 1992, art. 2º; PN CST nº 7, de 1986. Processo de Consulta nº 
311/12. Órgão: SRRF/8ª. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 04.02.2013.17 
 
IMOBILIÁRIA. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. Para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ pelo 
regime do lucro presumido, será aplicado o percentual de 8% (oito por cento), de que trata o art. 15 da 
Lei nº 9.249, de 1995, às receitas de juros e multa de mora decorrentes de atraso no pagamento de 
prestações relativas à comercialização de imóveis, auferidas por pessoa jurídica que explore 
atividades imobiliárias referentes a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de 
prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, 
desde que esses acréscimos sejam apurados por meio de índices ou coeficientes previstos em contrato. 
A pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação 
imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou 
adquiridos para revenda, optante pela tributação do imposto sobre a renda com base no lucro 
presumido segundo o regime de caixa, reconhecerá a receita de venda de unidades imobiliárias à 
medida do seu recebimento, independentemente da conclusão ou entrega da unidade. DISPOSITIVOS 
LEGAIS: Lei nº 9.249, de 1995, art. 15; Lei nº 11.196, de 2005, art. 34; Decreto-lei nº 1.598, de 1977, 
arts. 27 a 29; Lei nº 8.981, de 1995, art. 30. Solução de Consulta COSIT n. 151, de 09/06/2014.18 –  
 
 
ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. REGIME DE CAIXA. ADIANTAMENTO. Os adiantamentos relativos à venda de 
unidades imobiliárias em construção devem ser reconhecidos como receita para fins de incidência do 
IRPJ, pela pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, no mês em que se der a entrega do bem. 
Dispositivos Legais: DL nº 1.598, de 1977, arts. 27 a 29; RIR/1999, arts. 410 a 414; Lei nº 8.981, de  
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1995, art. 30; IN SRF nº 247, de 2002, art. 16; IN SRF nº 104, de 1998, arts. 1º e 2º. Processo de 
Consulta nº 182/11. Órgão: SRRF/9ª. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 05.10.2011.4 –  

 
Importantes também são algumas jurisprudências do CARF através de acórdãos que a 
seguir também reproduzimos: 
 
“BASE DE CÁLCULO ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA O ICMS referente às operações 
próprias da empresa integra o preço da mercadoria ou serviço vendido e, em consequência, a receita 
bruta da pessoa jurídica. Quando o imposto estadual é retido e recolhido por outro contribuinte, na 
qualidade de substituto, deve ser esse valor considerado para fins de registro da receita bruta do 
substituído. 1º CC./8ª Câmara/ACÓRDÃO 108-06.109 em 11.05.2000. Publicado no DOU em: 
18.07.2000.6  
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE – INOCORRÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO – Uma vez 
caracterizada a atividade como de prestadora de transporte, ainda que se utilize subcontratados, a 
empresa prestadora tributada pelo lucro presumido não pode abater de sua base de cálculo do IRPJ os 
valores pagos àqueles que subcontratou. Somente é possível acatar que o ingresso financeiro de 
cliente não pertence à empresa se restar comprovada a relação de agenciamento ou intermediação. 
Embargos acolhidos. 1º CC./8ª. Câmara/ACÓRDÃO 108-09.326 em 23.05.2007. Publicado no DOU em: 
28.11.2007.9 –  
 
DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS – A diferença apurada entre o preço pago e o valor do 
crédito compensável, advindo de prejuízos fiscais adquiridos de terceiros, no âmbito do Refis, constitui 
ganho de capital, devendo, portanto, ser acrescido à base de cálculo do imposto de renda. 1º CC./1ª. 
Câmara/ACÓRDÃO 101-96.467 em 05.12.2007. Publicado no DOU em: 09.09.2008.12 –  
 
LUCRO PRESUMIDO – RECUPERAÇÃO DE CUSTOS – De acordo com o art. 53 da Lei 9.430/96, os custos 
ou despesas recuperadas não são adicionados ao lucro presumido se comprovado que não foram 
deduzidos em período anterior tributado pelo lucro real ou se referirem a período tributado pelo lucro 
presumido ou arbitrado. 1º CC./1ª Câmara/ACÓRDÃO 101-96.322 em 13.09.2007. Publicação DOU: 
15.09.2008.13 – 
 
REGIME DE CAIXA – AUSÊNCIA DE LIVRO CAIXA – LIVRO RAZÃO DA CONTA CAIXA ESCRITURADO SEM 
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS RECEITAS AUFERIDAS E DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS – EXIGÊNCIAS 
FORMALIZADAS COM FULCRO NO REGIME DE COMPETÊNCIA – Não tendo o contribuinte escriturado o 
Livro Caixa, de um lado, ou os livros contábeis determinados pela legislação comercial, de outro, com 
a individualização, em conta específica, das receitas recebidas e das respectivas notas fiscais, é correta 
a apuração do lucro presumido, pela autoridade de lançamento, feita com amparo no regime de 
competência, nos termos constatados a partir dos demais livros fiscais. CARF – 1ª. Seção – 3ª. Turma 
Especial/ACÓRDÃO 1803-00.339 em 07.04.2010.14 –  
 
BASE DE CÁLCULO RECEITAS FINANCEIRAS. Os descontos obtidos na composição amigável de dívida 
em processo de execução judicial não podem ser tidos como mero estorno ou reversão de provisão, 
antes se tratam de receitas tributáveis que devem ser adicionadas à base de cálculo do lucro 
presumido. CARF – 1ª. Seção – 1ª. Turma da 3ª Câmara/ACÓRDÃO 1301-00.415. em 11.11.2010. 
Publicação 29.07.2011.15 –  
 
PERDÃO DE JUROS INCORRIDOS. No regime do lucro presumido, os juros incorridos não reduzem a 
base de cálculo do tributo, como despesa, e, portanto, quando perdoados, os valores a eles relativos 
(juros) não devem ser computados como receita. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF – 
1ª. Seção – 3ª. Turma da 1ª. Câmara/ACÓRDÃO 1103-00.472. em 26.05.2011. Publicado em: 
31.10.2011.16 –  
 
EQUIPARAÇÃO A VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS. DESCABIMENTO. As parcelas de reajuste 
recebidas, não referentes a direitos de crédito advindos de eventual pagamento fora de prazo, são 
parte do preço e devem sofrer tributação como receita da atividade, nos termos da legislação em  
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vigor para o lucro presumido. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF – 1ª. Seção – 3ª. 
Turma Especial/ACÓRDÃO 1803-00.774. em 26.01.2011. Publicado em: 16.05.2011.17 –  
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. LEI 11.727/2008. REQUISITO 
SUBJETIVO. ORGANIZAÇÃO SOB A FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA.  
De acordo com a inovação instituída pela Lei 11.727/2008, os prestadores de serviços hospitalares 
devem ser organizados sob a forma de sociedade empresária para que possam apurar o IRPJ e a CSLL, 
na sistemática do lucro presumido, com base no percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita 
bruta auferida mensalmente.  A jurisprudência do STJ reconhece a plena aplicabilidade desse requisito 
subjetivo aos fatos geradores ocorridos após o início da produção dos efeitos da norma em questão 
(REsp 1.449.067/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, REPDJe 22.8.2014, DJe 
26.5.2014; AgRg no REsp 1.475.062/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 
17.11.2014). 3. Agravo Regimental não provido. (STJ/AgRg no REsp 1506187, de 12/05/2015).21 –  
 
LUCRO PRESUMIDO – BASE DE CÁLCULO – VENDA A PRAZO DE IMÓVEL Com o advento da Lei 
11.196/05, artigo 34, o percentual para apuração do lucro presumido passou a ser aplicado sobre as 
receitas financeiras advindas da venda a prazo de imóveis por pessoas jurídicas que explorem 
atividades imobiliárias. No entanto, o vigor dessa previsão começou em 01/01/2006 por expressa 
previsão legal, não se admitindo a sua retroação. Desse modo, para o ano-calendário de 2005, deve-se 
aplicar o disposto na Lei 9.718/98, ou seja, as variações monetárias e os juros devem ser, integral e 
indistintamente, adicionados à base de cálculo presumida do IRPJ e da CSLL. CARF/Acórdão n. 1401-
001.503, de 26/01/2016.23 –  
 
AGÊNCIA E OPERADORA DE TURISMO E VIAGEM. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. RECEITAS DE 
TERCEIROS. EXCLUSÃO A receita auferida por agência de turismo consolidadora por meio de 
intermediação de negócios relativos à atividade turística entre companhias aéreas e agências de 
turismo, prestados por conta e em nome de terceiros, será o correspondente à comissão ou ao 
adicional percebido em razão da intermediação de serviços turísticos, nos termos do art. 27, da Lei nº 
11.771/2008 c/c art. 31 da Lei nº 8.981/95, devendo ser cancelada a exigência que impõe tributação 
sobre as comissões pagas a agências de turismo que se utilizaram de seu sistema para emissão de 
bilhetes mediante comissões pré-estabelecidas. Recurso Voluntário Provido Crédito Tributário 
Exonerado. CARF/Acórdão n. 1102-001.306, de 19/06/2015. 

 
LUCRO PRESUMIDO – RECUPERAÇÃO DE CUSTOS – De acordo com o art. 53 da Lei 9.430/96, os custos 
ou despesas recuperadas – inclusive créditos presumidos de IPI – não são adicionados ao lucro 
presumido se comprovado que não foram deduzidos em período anterior tributado pelo lucro real, ou 
se referirem-se a período tributado pelo lucro presumido ou arbitrado. CARF – 1ª. Seção – 3ª. Turma 
Especial/ACÓRDÃO 1803-00.346 em 07.04.2010. Publicado no DOU em: 01.02.2011. 
 
CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR CISÃO COM VERSÃO DE IMÓVEIS – RECEITA DA VENDA DE 
IMÓVEIS SOB REGIME DE LUCRO PRESUMIDO – GANHO DE CAPITAL. Sociedade constituída por cisão 
parcial com versão de imóveis, sem exercício de atividade a título oneroso (somente comodato dos 
imóveis à cindida), até a venda da propriedade dos imóveis. Conjunto de elementos indiciários fortes 
que conduzem não à certeza fática, mas à certeza jurídica, de que a recorrente tinha como objeto 
social a venda de propriedade de imóveis. Ganho de capital, e não receita sujeita ao coeficiente de 
presunção de lucro. CARF – 1ª. Seção – 3ª. Turma da 1ª. Câmara/ACÓRDÃO 1103-000.972 em 
03.12.2013. 
 
 
CRÉDITOS DE ICMS. UTILIZAÇÃO POR CESSÃO E TRANSFERÊNCIA. Deve ser adicionado ao resultado, 
para efeito de cálculo do IRPJ e da CSLL, o montante do crédito do ICMS utilizado por cessão ou 
transferência. Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF: Acórdão nº 9101-001.838 em 
10/02/2014. Publicado em: 10/02/2014. 
 
LUCRO PRESUMIDO. DEVOLUÇÃO DE BEM À SÓCIO. GANHO DE CAPITAL. A empresa é responsável 
pela opção ao regime de tributação quanto aos seus efeitos. Optado pela apuração do lucro na forma 
presumida, sujeita-se à submeter-se às regras para recolher os tributos de acordo com a presunção  
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legal de obtenção do lucro. O ganho de capital na devolução de bem do Ativo Permanente à sócio 
retirante da pessoa jurídica é a diferença entre o valor contábil do bem e aquele que constou na 
alienação e deve ser somada à base de cálculo do IRPJ. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – 
CARF: Acórdão nº 1801-001.864 em 20/02/2014. Publicado em: 20/02/2014. 
 
LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. REGIME DE CAIXA. As pessoas jurídicas que optarem pela 
tributação com base no lucro presumido têm também a faculdade de optar pelo regime de caixa. 
Todavia, não exercida a opção pelo regime de caixa, o ganho de capital deverá ser oferecido à 
tributação pelo lucro presumido segundo o regime de competência. Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais – CARF: Acórdão nº 1201-000.778 em 25/06/2013. Publicado em: 25/06/2013. 
 
PERDÃO DE JUROS PASSIVOS EM CONTRATO DE MÚTUO. INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. ACRÉSCIMO 
PATRIMONIAL. TRIBUTAÇÃO. Constitui receita tributável, devendo ser adicionada ao lucro presumido, 
o valor correspondente ao perdão de juros passivos. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – 
CARF: Acórdão nº 1802-001.618 em 31/03/2014. Publicado em: 31/03/2014. 
 
RECEITA TRIBUTÁVEL LUCRO PRESUMIDO – O valor de bonificação em mercadoria recebida pela 
pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido não constitui base de cálculo do imposto de renda 
devido. 1º CC./8ª Câmara/ACÓRDÃO 108-08.839 em 24.05.2006. Publicado no DOU em: 27.12.2006. 
 
TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO – RECEITA BRUTA – O valor dos descontos obtidos na 
liquidação de obrigações contraídas com fornecedores, por corresponderem a uma efetiva 
recuperação de custos, somente será adicionado ao lucro presumido para efeito de determinar o 
imposto devido, quando o contribuinte o houver deduzido em anterior período de apuração, no qual 
tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real. Submetendo-se o contribuinte à 
incidência do tributo de acordo com as regras jurídicas que informam a tributação com base no lucro 
presumido, não há falar em adição dos descontos obtidos quer no valor do lucro presumido, quer na 
sua base de cálculo, ou seja, na receita bruta auferida. Inteligência do artigo 53 da Lei nº 9.430, de 
1996. 1º CC./1ª Câmara/ACÓRDÃO 101-94.090 em 30/01/2003. Publicado no DOU em: 07.05.2003. 
 
CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS A TERCEIROS. A cessão onerosa de créditos de ICMS a terceiros constitui 
alienação, e gera receita. Tratando-se de pessoa jurídica optante do lucro presumido, o que se tributa 
são os ganhos, os resultados positivos, e não o total da receita, eis que há um custo de aquisição a ser 
considerado, porque a aquisição do direito (que foi posteriormente alienado) teve, desde a sua 
origem, uma contrapartida direta e expressa (custo), não só do ponto de vista econômico, como 
também jurídico (art. 521 do RIR/1999). A Recorrente pagou pelos créditos de ICMS. Não havendo 
demonstração de qualquer resultado positivo na alienação do referido ativo (crédito de ICMS), não 
podem ser mantidas as exigências de IRPJ e CSLL sobre essa rubrica. Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (CARF). Acórdão nº 1802001.343 da 2ª Turma Especial. Sessão de 26/11/2012. 
 
VERSÃO DE BENS EM VIRTUDE DE CISÃO PARCIAL. LUCRO PRESUMIDO. RESERVA DE REAVALIAÇÃO. No 
caso de pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, que tiver parte ou todo o seu patrimônio 
absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão, o valor acrescido ao custo de aquisição de bens 
e direitos em virtude de reavaliação, diminuído dos encargos de depreciação, amortização ou 
exaustão, será considerado ganho de capital, que deverá ser adicionado à base de cálculo do imposto 
de renda devido e da contribuição social sobre o lucro líquido (art. 21, § 2º da Lei nº 9.249/95). 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF: Acórdão nº 1302-001.169 em 20/11/2013. 
Publicado em: 20/11/2013. 
 
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. EMPRESA OPTANTE PELO 
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. INCLUSÃO. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E 
FATURAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. A Segunda Turma desta Corte possui o entendimento 
firmado de que o ICMS deve compor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro 
presumido. Para afastar tal incidência, a opção do contribuinte deve ser pelo regime de tributação 
com base no lucro real, situação permitida nos termos do art. 41 da Lei n. 8.981/95 e art. 344 do 
RIR/99. 2. “Segundo a jurisprudência majoritária desta Corte, a discussão referente ao conceito de 
faturamento e receita bruta, notadamente no que se refere à definição da base de cálculo, implica 
análise de matéria constitucional, o que é vedado nesta Corte Superior, sob pena de usurpação da  
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competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1.505.664/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 
Segunda Turma, DJe 9/3/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ/ AgRg no REsp 
n. 1.495.699, de 16/06/2015). 

 
A legislação estabeleceu percentuais diferentes para diversas atividades, aplicando-se 
o percentual específica para cada atividade se a sociedade tiver várias.  A bem da 
verdade, tais determinações deveriam estar no artigo anterior, contudo, na redação 
original preferiu-se manter um artigo próprio, o artigo 519 do RIR/99: 
 

 1,6% para atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado de 
petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;  

  

 16% para a atividade de prestação de serviço de transporte, exceto o de carga; 
  

 32% (trinta e dois por cento), para as atividades de: 
 

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares; 
 

b) intermediação de negócios; 
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de 
qualquer natureza. 

 
Para as prestadoras de serviços em geral cuja receita bruta anual seja de até R$ 
120.000,00, será determinada mediante a aplicação do percentual de 16%, exceto para 
serviços hospitalares e de transportes e as sociedades de profissão regulamentadas.  
Destaca-se que a Lei n. 12973/14 alterou a legislação determinando que nas atividades 
de prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou 
melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço 
público, o percentual aplicável é de 32% (trinta e dois por cento).  
O artigo 4º. da Instrução Normativa RFB nº 1.515/2014 dispõe que aplica-se o 
percentual de presunção do lucro de 8% (oito por cento) na prestação de serviços de 
transporte de carga; nas atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, 
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a 
venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda e na atividade de construção 
por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, 
sendo tais materiais incorporados à obra. 
A Instrução Normativa RFB nº 1.540/2015 e o art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 
1.515/2015, alteradas pela Instrução Normativa RFB nº 1.556/2015 de um novo 
conceito para serviços hospitalares, que são aqueles que se vinculam às atividades 
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, prestados 
pelos estabelecimentos assistenciais de saúde que desenvolvem as atividades previstas 
nas atribuições 1 a 4 da Resolução RDC da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) nº 50/2002.São também considerados serviços hospitalares, aqueles 
efetuados pelas pessoas jurídicas: 
 
a) prestadoras de serviços pré-hospitalares, na área de urgência, realizados por meio 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel instalada em ambulâncias de suporte 
avançado (Tipo “D”) ou em aeronave de suporte médico (Tipo “E”); e 

mailto:gilmar@irlegal.adv.br


 

 Seminário sobre Planejamento Tributário 
              Enfoque atual à luz da Jurisprudência 

GGS Consultoria Empresarial – Cnpj: 25.234.180/0001-05  
E-mail gilmar@irlegal.adv.br – sitio: www.irlegal.adv.br – 81-98654-1641 

 
 

40 

 
b) prestadoras de serviços de emergências médicas, realizados por meio de UTI móvel, 
instalada em ambulâncias classificadas nos Tipos “A”, “B”, “C” e “F”, que possuam 
médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de 
vida. 
 
Não se aplica o tratamento de serviço hospitalar à pessoa jurídica organizada sob a 
forma de sociedade simples; aos serviços prestados com utilização de ambiente de 
terceiro e à pessoa jurídica prestadora de serviço médico ambulatorial com recursos 
para realização de exames complementares e serviços médicos prestados em 
residência, sejam eles coletivos ou particulares (home care) 
Outrossim, o Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 4/2014 declarou que se aplica o 
percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta para fins de determinação do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no regime de lucro presumido, na 
atividade de prestação de serviços de reabilitação e atendimento, por meio de 
fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e hidroterapia, visto que constituem 
subatividades referentes à atribuição dos estabelecimentos assistenciais de saúde 
consistente na prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia, desde 
que, cumulativamente, a prestadora desses serviços seja organizada, de fato e de 
direito, sob a forma de sociedade empresária, registrada na Junta Comercial, nos 
termos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e possua 
infraestrutura física conforme a Resolução de Diretoria Colegiada Anvisa nº 50, de 21 
de fevereiro de 2002, cuja comprovação deve ser feita mediante alvará expedido pelo 
órgão de vigilância sanitária competente. O percentual será de 32% (trinta e dois por 
cento), se os serviços mencionados forem executados por meio de assistência e 
internação domiciliar, ou, por meio de assistência ou internação domiciliar (home 
care). 
 
Também o Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 1/2015 dispôs que para efeitos de 
determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL para as pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro presumido, consideram-se industrialização as operações definidas 
no art. 4º do Decreto nº 7.212/2010, observadas as disposições do art. 5º c/c o art. 7º 
do referido Decreto. 
A IN 1556/15 determinou que a alíquota de presunção será de 32% nas seguintes 
atividades:  
a) construção por administração ou por empreitada unicamente de mão de obra ou 
com emprego parcial de materiais; 
b) construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura, 
no caso de contratos de concessão de serviços públicos, independentemente do 
emprego parcial ou total de materiais; 
c) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, 
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, 
compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de 
prestação de serviços (factoring); 
d) construção por administração ou por empreitada unicamente de mão de obra ou 
com emprego parcial de materiais; 
e) construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento de infraestrutura, 
no caso de contratos de concessão de serviços públicos, independentemente do 
emprego parcial ou total de materiais; 
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f) coleta e transporte de resíduos até aterros sanitários ou local de descarte; eg) 
prestação de serviços de limpeza e locação de mão de obra, ainda que sejam 
fornecidos os materiais. 
 
Discordamos, do entendimento, “data a máxima vênia”, da Súmula abaixo, uma vez 
que a própria expressão “revenda de veículos” nos induz concluir ser uma atividade 
comercial. Comparam, inadvertidamente, a revenda de veículos com operações em 
consignação, cujo o tratamento no art. 693 do CC é de contrato de comissão. Existe 
uma compra do veículo usado e em seguida uma venda desse mesmo veículo, inclusive 
tributada pelo ICMS e, portanto, por ser atividade comercial a base de presunção do 
Imposto de renda é 8% e, por consequência, a da CSLL é 12%. Vejam: 
 
“Súmula CARF nº 85, verbis: SÚMULA CARF Nº 85: Na revenda de veículos automotores usados, de que 
trata o art. 5º da Lei nº 9.716, de 26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do 
lucro presumido de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta, correspondente à diferença 
entre o valor de aquisição e o de revenda desses veículos” 
 

Essa decisão é tão desqualificada que em seguida, contradizendo a comparação com a 
consignação, assim entendeu o mesmo CARF: 
 
“CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO. A emissão de nota fiscal de venda por consignatário configura 
operação em conta própria, caracterizando a consignação mercantil, situação em que a respectiva 
receita bruta sujeita-se à incidência de 8% (oito) para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ. A 
atividade de comissão mercantil tem por característica a operação em conta alheia, constituindo 
prestação de serviços, aplicando-se o percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre o valor 
recebido a título de comissão para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ. Dispositivos Legais: Lei 
9.249/95, art. 20 e Lei 10.406/2002, arts. 534 a 537 e 693 a 709 (Código Civil). Processo de Consulta nº 
47/12. Órgão: SRRF/5ª. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 23.11.2012.19 – “ 
 

 
Interessante a resposta da RFB no Processo de Consulta abaixo, entendendo que a 
movimentação de mercadorias no pátio do estabelecimento por guindaste, esteira, 
guinchos, etc., não se caracteriza como transporte, mas acompanha tal atividade. Por 
tanto, se tais atividades não integrarem um contrato de transporte essas serão 
tributadas a 32% e o transporte de carga a 8%. Contudo, se tais atividades estiverem 
dentro do contrato de transportes, para fins de presunção será utilizado 8%. Vale aqui 
uma observação de Planejamento Tributário. Para tudo se enquadrar na alíquota de 
8% é salutar fazer o contrato nesses termos ou, modificá-lo, se for o caso. 
 
“MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS – A atividade de movimentação de mercadorias no pátio do 
estabelecimento não é propriamente caracterizada como transporte, mas atividade que normalmente 
o acompanha. Para a apuração da base de cálculo do IRPJ, pelo lucro presumido, somente será 
aplicável o percentual de 8% quando a prestação de serviços de guindastes, esteiras, guinchos, 
empilhadeiras e assemelhados, integrarem obrigatoriamente um contrato de transporte, e a receita 
for auferida exclusivamente em função do serviço de transporte contratado. Por outro lado, será 
aplicável o percentual de 32%, quando a receita decorrer da prestação de serviços de guindastes, 
esteiras, guinchos, empilhadeiras e assemelhados, que não integrem um contrato de transporte. 
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 9.249, de 1995, artigo 15, caput e § 1º, II, “a”, e III, “a” e “c”; Parecer 
Normativo CST nº 86, de 1976, ADI RFB nº 11, de 2007. Processo de Consulta nº 159/11. Órgão: 
SRRF/8ª. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 29.08.2011.21 –“ 
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Entendemos também ser aplicado, agora de forma inversa, o planejamento tributário 
para os dois processos de consulta abaixo. Dessa vez o contrato deverá ser separado: 
um de transporte de carga e outro de coleta e destinação de resíduos hospitalares e, 
no outro, prestação de mão de obra. 
 
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES. LUCRO PRESUMIDO. BASE 
DE CÁLCULO. A pessoa jurídica tributada pelo IRPJ no regime de lucro presumido apurará a base de 
cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, mediante a aplicação do percentual de 32% 
(trinta e dois por cento) sobre a totalidade da receita bruta auferida com a prestação de serviços de 
coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, não se aplicando percentuais 
diferenciados correspondentes a atividades diversificadas, ainda que nelas esteja envolvido o 
transporte desses resíduos coletados. Dispositivos Legais: Legais: Lei nº 9.249, de 1995, art. 15; 
Decreto nº 7.708, de 2012; SD-Cosit nº 8, de 2013. Processo de Consulta nº 59/13. Órgão: SRRF/10ª. 
Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 18.09.2013.22 –  
 
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADORES – Para fins de determinação do lucro 
presumido, o percentual a ser aplicado sobre a receita bruta é de 32% (trinta e dois por cento) para a 
locação de máquinas e equipamentos para construção civil com seus operadores. Dispositivos Legais:  
 
Lei nº 9.249, de 1995, art. 15, caput, §1º, incisos II, “a” e III, “c”; Parecer Normativo CST nº 86, de 1976; 
ADI nº 11, de 2007; SD Cosit nº 6/2007. Processo de Consulta nº 128/08. Órgão: SRRF/6ª. Região 
Fiscal. Publicação no D.O.U.: 02.09.2008.33 –  
 
Também na atividade de engenharia, quando do emprego de materiais e mão de obra, 
são necessários alguns cuidados ao emitir a NF, devendo segregar os serviços dos 
materiais sob pena de tributar tudo com base presumido de 32%. Veja o processo de 
consulta abaixo: 
 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS – PERCENTUAL DE LUCRO 
PRESUMIDO – Quando a parcela relativa aos materiais empregados não estiver discriminada na nota 
fiscal de serviços e, desta forma, não estiver incluída na receita bruta, fica caracterizada o emprego 
unicamente de mão de obra, portanto, não poderá ser aplicado o percentual de 8% (oito por cento) 
para apuração da base de cálculo de IRPJ pelo lucro presumido. A pessoa jurídica que atua na 
atividade de prestação de serviços de engenharia, tendo em vista ser privativa da profissão de 
engenheiro, regulada por lei federal, não poderá utilizar o percentual de 16% (dezesseis por cento) 
para apuração da base de cálculo pelo lucro presumido, devendo sujeitar-se ao percentual de 32% 
(trinta e dois por cento). Dispositivos Legais: Lei 9.249, de 26/12/1995, art. 15, § 1º, inciso III; Ato 
Declaratório Normativo Cosit nº 6, de 15/01/1997; Lei nº 9.250, de 26/12/1995, art. 40, parágrafo 
único; Parecer Normativo CST nº 15, de 21/09/1983. Processo de Consulta nº 58/04. Órgão: SRRF/1ª 
Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 18.04.2005.43  

 
LUCRO PRESUMIDO – TRATAMENTO – A variação cambial positiva, ainda que referente a obrigações 
relacionadas a importações, constitui receita financeira a ser adicionada à base de cálculo do IRPJ, 
para fins de apuração do lucro presumido, por força de expressa previsão normativa. De outra sorte, a 
disposição legal que permite, por opção do sujeito passivo, que as receitas e despesas financeiras 
decorrentes de variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em 
função da taxa de câmbio, sejam consideradas, na determinação da base de cálculo de tributos e 
contribuições, apenas quando de sua efetiva realização (regime de caixa), só é aplicável às pessoas 
jurídicas tributadas com base no lucro real. No entanto, se a empresa optante pela tributação com 
base no lucro presumido desejar tributar a referida variação cambial positiva segundo o regime de 
caixa, somente poderá adotá-lo caso o faça em relação a todas as suas demais operações, e não 
apenas especificamente quanto às variações monetárias, e com relação também à CSLL, à 
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. Dispositivos Legais: Art. 9º da Lei nº 9.718, de 1998; arts. 
224, 375, 377, 378, 518, 519, caput, 521, caput, e 526, todos do RIR/99; arts. 20 e 30 da Medida  
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Provisória nº 2.158-35, de 2001. Processo de Consulta nº 34/05. Órgão: SRRF/4ª Região Fiscal. 
Publicação no D.O.U.: 15.06.2005. 
 
 
INDENIZAÇÃO. DANO PATRIMONIAL. As indenizações recebidas por pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro real ou presumido, destinadas, exclusivamente, a reparar danos patrimoniais, compõem 
a base de cálculo do imposto de renda somente pelo ganho de capital que porventura for apurado, 
decorrente do confronto da verba indenizatória e o valor contábil do bem. Dispositivos Legais: Código 
Tributário Nacional, art. 43; Lei nº 9.249, de 1995, art. 31, Lei nº 9.430, de 1996, art. 70;§§ 3º,II e III, 4º 
e 5º; Instrução Normativa SRF nº 93, de 1997, art. 32, § 2º, art. 36, inc. X; Decreto nº 3.000, de 1999 
(RIR/99), arts. 418 e 521. Processo de Consulta nº 43/13. Órgão: SRRF/6ª. Região Fiscal. Publicação no 
D.O.U.: 15.04.2013. 
 
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. RECEITA. INCIDÊNCIA. 
Adiciona-se ao lucro presumido, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto, a parte 
da receita tributária dispensada de recolhimento ou devolvida pelos governos estaduais aos 
contribuintes do ICMS a título de crédito presumido, a qual configura receita de subvenção para 
custeio. Dispositivos Legais: Decreto nº 3000, de 1999, artigos 392, I, e 521. Processo de Consulta nº 
65/13. Órgão: SRRF/7ª. Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 01.08.2013. 

 
Vimos até agora que a base de cálculo do lucro presumido é um percentual aplicado 
sobre o faturamento da pessoa jurídica. Nesses termos, apuramos o lucro da sociedade 
presumidamente. Ocorre que para apurarmos a base tributável do imposto de renda, 
temos que acrescentar, a esse valor presumido apurado, os ganhos de capital e demais 
rendimentos e ganhos liquido de aplicação. É o que determina o artigo 521 do RIR/99.  
Os comentários sobre as demais receitas previstas nesse artigo, bem como a 
jurisprudência dos tribunais, já foram abordados nos itens precedentes.  
 
O artigo 122 da IN 1515/14 disciplinou a tributação do ganho de capital na alienação 
de bens e direitos do ativo não circulante, especificamente sobre o valor contábil a ser 
considerado na alienação de bens adquiridos a prazo, cujo passivo foi ajustado ao valor 
presente. Assim, quando da apuração do Ganho de Capital (antigo resultado não 
operacional) na alienação de bem ou direito do ativo não circulante, adquirido a prazo, 
cujo passivo tenha sofrido Ajuste a Valor Presente (AVP), o valor contábil (custo) na 
contabilidade societária estará sem a parcela contabilizada como despesa financeira a 
apropriar (contrapartida do AVP do Passivo). Entretanto, quando da realização (baixa) 
a legislação fiscal permite o computo do custo nominal, sem o AVP (custo maior). Para 
tanto é preciso encontrar o Valor Contábil Fiscal que será o valor contábil societário, 
acrescido da depreciação a que a pessoa jurídica faria jus não fosse a redução do valor 
depreciável pelo AVP. Assim, a pessoa jurídica deverá: 
 
1) Calcular o resultado da divisão (quociente) entre: (1) o valor contábil do ativo na 
data da alienação, e (2) o valor do mesmo ativo sem considerar eventuais realizações 
anteriores (depreciação, amortização, exaustão ou impairment); 
 
2) Multiplicar o valor do Ajuste a Valor Presente (Redutor do Custo) pelo quociente 
obtido em “1”, encontrando assim a parcela do AVP que poderá ser acrescida ao valor 
contábil do bem ou direito alienado, determinando assim o custo a ser considerado na 
apuração do Ganho de Capital. 
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Esses ajustes no valor contábil deverão ser efetuados independentemente de as 
determinações relativas à evidenciação por meio de subcontas terem sido observadas. 
Da mesma forma, se houver diferenças pendentes originadas de períodos anteriores 
ao fim do RTT em relação ao ativo alienado estas deverão ser consideradas no valor 
contábil. 
 
Exemplo (utilizando os mesmos dados do Anexo I da IN RFB nº 1.515/2014): 

 Aquisição de equipamento - 02/01/15 -  R$ 120.000 para pagamento em 
30/06/16. 

 Valor presente: R$ 100.000. Juros a apropriar em decorrência do ajuste a valor 
presente nos anos de 2015 e 2016: R$ 13.000 e R$ 7.000, respectivamente; 

 Taxa de depreciação: 10% ao ano; não há valor residual; 

 Alienação do equipamento em 02/01/2018 por R$ 90.000; 

 Valores realizados por depreciação e alienação são dedutíveis; 
 

DISCRIMINAÇÃO VALORES 
(R$) 

1) Valor contábil do ativo na data da alienação (02/01/18) 70.000 

2) Valor do mesmo ativo sem considerar as depreciações de 2015 a 2017 100.000 

3) Quociente (1:2) 0,7 

4) Valor do Ajuste a Valor Presente 20.000 

5) Parcela do AVP que poderá ser acrescida ao valor contábil do bem 
alienado (3X4) 

14.000 

Valor Contábil – Custo para fins Fiscais (1+5) 84.000 

 
Após os comentários acima no que diz respeito a apuração e recolhimento do imposto 
com base no lucro presumido, ou seja, a obrigação tributária principal, passemos a 
pontuar alguns esclarecimentos acerca das obrigações acessórias. Tais disposição está 
no artigo 527 do RIR/99. 
Muitos ainda pensam que fica dispensada a contabilidade no regime de lucro 
presumido. No que diz respeito obrigação tributária acessória, realmente pode-se 
utilizar o livro caixa. No entanto, a contabilidade é indispensável, como forma de 
planejamento tributário, para os efeitos de distribuição dos lucros . Sem contabilidade, 
distribui-se no lucro presumido deduzido dos tributos pagos ou incidentes. Já com a 
contabilidade pose-se distribuir o lucro contábil. 
Além do mais, por disposição do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 1.179 a 1.195, 
todo empresário ou sociedade empresária, com exceção do Microempresário 
Individual (MEI), deve manter contabilidade nos termos da Lei. A Lei Contábil hoje em 
vigor é a Lei nº 6.404/76, muito embora alguns de seus dispositivos somente se 
apliquem às Sociedades por Ações. Assim, como regra, a administração tributária exige 
das optantes pelo lucro presumido a apresentação de contabilidade nos termos da 
legislação societária. 
Via de regra, na ausência de contabilidade, pode-se utilizar o livro caixa, para fins 
tributários, além dos livros da legislação fiscal estadual. Obviamente, em boa guarda e 
ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações  
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que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação 
fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para 
escrituração comercial e fiscal. 
Com a extinção da DIPJ, as pessoas tributadas pelo lucro presumido também devem se 
submeter a Escrituração Contábil Fiscal, cujas as informações constam nas Instrução 
Normativa RFB nº 1.422/2013, com redação dada pelas Instruções Normativas RFB nºs 
1.489/2014; nº 1.524/2014, nº 1.574/2015 e nº 1594/2015. 
 
Os profissionais responsáveis pelas áreas contábil-fiscal, deverão ficar atentos posto 
que as multas pela falta de entrega da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica pelo Lucro Presumido ou Arbitrado, nos prazos 
fixados, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, 
ao infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001. 
A Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 
1.486/2014 e pela Instrução Normativa RFB nº 1.510/2014 – A partir do ano-calendário 
de 2014 (prazo de apresentação até o último dia útil de junho de 2015) as pessoas 
jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros, 
sem incidência do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou 
dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os 
impostos e contribuições a que estiver sujeita, está obrigada à geração, validação e 
transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD). A ECD será considerada válida após 
a confirmação de recebimento do arquivo que a contém e, quando for o caso, após a 
autenticação pelos órgãos de registro. 
 
Lucro Arbitrado – RIR/99 artigos 529 à 540 
 
Como já abordado anteriormente, na impossibilidade de se apurar o imposto devido, 
com base no lucro real ou presumido, por completa impossibilidade, ou quando os 
registros se mostrarem incapazes de se apurar a base tributável, ou na existência 
deles, por fator externo de força maior ou caso fortuito, poderá o fisco, ou mesmo o 
contribuinte arbitrar o lucro para fins de recolhimento de tributos.  
Dentre as modalidades permitidas para a apuração do Imposto de Renda das Pessoas 
Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL, devidos trimestralmente, 
está aquela em que o lucro, base de incidência do IRPJ, é arbitrado, pela pró pria 
pessoa jurídica ou, de ofício, pela fiscalização da Receita Federal. O arbitramento feito 
de ofício é o recurso da fiscalização da Receita Federal quando se vê impossibilitada de 
aceitar ou de apurar o lucro real da pessoa jurídica. Por isso, o Conselho de 
Contribuintes, hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem reiteradamente 
decidido que essa modalidade de tributação é excepcional e deve ser aplicada somente 
quando esgotadas, de fato, as possibilidades de apuração do lucro real da pessoa 
jurídica. Alguma jurisprudência:  
 
Súmula CARF nº 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela 
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do 
crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento 
fiscal. 
Súmula CARF nº 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por 
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. 
 

mailto:gilmar@irlegal.adv.br


 

 Seminário sobre Planejamento Tributário 
              Enfoque atual à luz da Jurisprudência 

GGS Consultoria Empresarial – Cnpj: 25.234.180/0001-05  
E-mail gilmar@irlegal.adv.br – sitio: www.irlegal.adv.br – 81-98654-1641 

 
 

46 

 
ALEGAÇÃO DE FURTO – Inexistente a documentação, quando da lavratura do auto de infração, assim 
do lançamento, justifica-se que este se faça por arbitramento ante a falta de apresentação de 
documentos comprobatórios da escrita contábil. A ausência de documentação contraria, na 
determinação do lucro, as disposições das leis comerciais e fiscais e acarreta desprezo à escrituração 
com o inevitável arbitramento do lucro para efeitos tributários. Na espécie, o arbitramento de lucros 
constitui alternativa legal para determinação da base tributável na falta da documentação, ainda que 
em razão de furto, não ilidindo esta forma de apuração de lucros a ocorrência policial feita após 
diligência no estabelecimento da recorrente. 1º Conselho de Contribuintes/7ª Câmara/ACÓRDÃO 107-
06524, em 23.01.2002. Publicado no DOU em: 28.08.2002.4 –  
 
NÃO CONTABILIZAÇÃO PARCIAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE BANCÁRIA. 
PRESTABILIDADE DOS LIVROS FISCAIS. O arbitramento do lucro é medida extrema que somente deve 
ser utilizada pela autoridade lançadora do tributo se comprovadamente inexistirem meios que 
viabilizem a apuração do lucro real. A simples constatação de contas correntes bancárias não 
contabilizadas não se constitui, por si só, em motivo bastante e suficiente à desclassificação da escrita 
e ao consequente arbitramento do lucro. CARF: Acórdão nº 1101-000.854 em 12/04/2013. Publicado 
em: 12/04/2013.5  
 
ARBITRAMENTO. LUCRO REAL. EQUIPARAÇÃO DA RECEITA OMITIDA COM A RENDA TRIBUTÁVEL. 
Quando o contribuinte deixa de apresentar seus livros fiscais e não oferece mecanismos para 
apuração do lucro pela sistemática a que está vinculado, no caso, o lucro real, deve obrigatoriamente 
ser realizado o arbitramento do lucro, como forma de se identificar a base tributável do IRPJ e da CSLL. 
Não pode ser lavrado o auto de infração de IRPJ e de CSLL pelo lucro real, mediante a simples 
equiparação entre a receita omitida e a renda tributável. Hipótese em que o contribuinte não 
apresentou seus livros fiscais, havia declarado zeradas suas informações fiscais e, ante a omissão de 
receita apurada por presunção do art. 42 da lei nº 9.430/96, teve o IRPJ e a CSLL apuradas pela 
sistemática do lucro real. Recurso voluntário provido. CARF. Acórdão nº 1401000.881 da 4ª Câmara/1ª 
Turma Ordinária. Sessão de 26/03/2013.9 –  
 
ARBITRAMENTO DE LUCROS. DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA 
REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O arbitramento de lucros, por desclassificação da escrita 
contábil, é procedimento extremo. Tal medida deve ser aplicada quando o contribuinte, intimado de 
forma clara e objetiva para providenciar a regularização da escrita, concedendo-se prazo razoável 
para seu atendimento, deixar de atender à fiscalização. Precedente da CSRF no acórdão CSRF/01-
04.557. CARF: Acórdão: 1402-001.606.12  
  
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL-FISCAL – A adoção dos procedimentos previstos no 
art. 264, § 1º, do RIR/99, para comunicação de extravio de documentos relativos à escrituração da 
pessoa jurídica, deve ser seguida de reconstituição do acervo da contabilidade comercial e fiscal. 
Eventual perda de documentação não exclui o contribuinte do seu dever acessório de reunir, guardar 
em boa ordem e manter à disposição do fisco os documentos que dão respaldo à apuração do imposto 
devido, nem tampouco pressupõe homologação dos valores informados em DIPJ. 1º Conselho de 
Contribuintes/1ª. Câmara/ACÓRDÃO 101-96.755 em 29.05.2008. Publicado no DOU em: 15.09.2008.17  
 
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE DEPÓSITOS E/OU CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS – INAPLICABILIDADE – 
Reiterada e incontroversa é a jurisprudência administrativa no sentido de que o arbitramento do 
lucro, em razão das consequências tributáveis a que conduz, é medida excepcional, somente aplicável 
quando no exame de escrita a Fiscalização comprova que as falhas apontadas se constituem em fatos 
que, camuflando expressivos fatos tributáveis, indiscutivelmente, impedem a quantificação do 
resultado do exercício. A falta de escrituração de depósitos bancários ou mesmo de contas correntes 
bancárias não são suficientes para sustentar a desclassificação da escrituração contábil e o 
consequente arbitramento dos lucros. 1º CC./1ª. Câmara/ACÓRDÃO 101-96.161 em 24.05.2007. 
Publicado no DOU em: 26.03.2008.19 – –  
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Já observamos, que o contribuinte também pode se utilizar desse instituto de 
tributação alternativamente ao lucro real ou presumido. A Lei n 8541 art 21 § 2º. 
determinava, que nos casos fortuito ou de força maior. Os conceitos de tais fenômenos 
estão no âmbito do Direito Civil no artigo 393 do Código Civil: 
 
“Caso fortuito (direito civil) - É um impedimento, para o cumprimento de uma 
obrigação, relacionado com a pessoa do devedor ou com sua empresa, ou seja, é um 
acontecimento interno, irresistível e que não emana de culpa do devedor, mas decorre 
de circunstâncias ligadas a sua pessoa ou sua empresa. Segundo Venosa: "é a situação 
que decorre de fato alheio à vontade da parte, mas proveniente de fatos humanos." 
Ex. o devedor adoece; uma máquina de sua empresa apresenta um defeito oculto, uma 
greve, etc (artigo 393 do Código Civil Brasileiro). 
 
Força maior é um conceito clássico do Direito desenvolvido no direito romano e 
presente nas codificações jurídicas atuais. Gaio conceituou força maior como "vis 
major est cui humana infirmitas resistire non potest", frase da qual se pode 
depreender que força maior é aquela a que a fraqueza humana não pode resistir. 
É um acontecimento relacionado a fatos externos, independentes da vontade humana, 
que impedem o cumprimento das obrigações. Esses fatos externos podem ser: ordem 
de autoridades (fato do príncipe – deteminação estatal que afeta contratos 
admnistrativos), fenômenos naturais (raios, terremotos, inundações, etc.) e 
ocorrências políticas (guerras, revoluções, etc.).  
 
Ocorre, entanto que o dito artigo foi revogado, podendo, assim o contribuinte, como 
forma de planejamento tributário, se for vantajoso, arbitrar o próprio lucro. Vejamos: 
 
“Art. 531. Quando conhecida a receita bruta (art. 279 e parágrafo único) e desde que ocorridas as 
hipóteses do artigo anterior, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto correspondente 
com base no lucro arbitrado, observadas as seguintes regras (Lei 8.981, de 1995, art. 47, §§ 1º e 2º, e 
Lei 9.430, de 1996, art. 1º):  
I — a apuração com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-calendário, assegurada, ainda, a 
tributação com base no lucro real relativa aos trimestres não submetidos ao arbitramento, se a pessoa 
jurídica dispuser de escrituração exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real 
dos períodos não abrangidos por aquela modalidade de tributação;  
II — o imposto apurado na forma do inciso anterior, terá por vencimento o último dia útil do mês 
subsequente ao do encerramento de cada período de apuração. ” 
 

 A Instrução Normativa RFB nº 1.515/2014, com as alterações da Instrução Normativa 
RFB nº 1.556/2015, que consolidou as normas de apuração e pagamento do IRPJ e da 
CSLL, revogando a Instruções Normativa SRF nº 93/97, que antes consolidava a 
matéria, reafirma a possibilidade do chamado auto arbitramento ao dispor em seu art. 
Que a pessoa jurídica submetida à tributação com base no lucro real, que não 
mantenha escrituração nos termos da legislação comercial e fiscal, pagará o imposto 
sobre a renda devido trimestralmente mediante a utilização das regras de tributação 
com base no lucro arbitrado. 
 

Veja nesse sentido as Decisões em Processos de Consulta listadas a seguir. Este 
entendimento também restou validado pelo seguinte: 
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“Acórdão do Conselho de Contribuintes: “ARBITRAMENTO DE LUCROS – ESPONTANEIDADE – Se 
durante a ação fiscal o sujeito passivo apresenta suas declarações DIPJ e DCTF informando o 
arbitramento de lucros e, em resposta a intimação para apresentação dos livros comerciais e fiscais, 
informa de sua desnecessidade face à sua manifesta opção pela apuração do resultado com base no 
lucro arbitrado, incabível em sede de recurso pretender-se a apuração de seu resultado pelo lucro real. 
Negado provimento ao recurso. 1º CC./3ª Câmara/ACÓRDÃO 103-21.482 em 28/01/2004. Publicado 
no DOU em: 18.02.2004.” 
 
 SOLUÇÕES DE CONSULTAS – ARBITRAMENTO PELO CONTRIBUINTE – Quando conhecida a receita 
bruta, na hipótese de deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da 
escrituração comercial e fiscal, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto 
correspondente com base no lucro arbitrado. Dispositivos Legais: Arts. 530, III, e 531 do RIR/1999 
(Decreto nº 3.000, de 1999). Processo de Consulta nº 207/05. Órgão: SRRF/10ª Região Fiscal. 
Publicação no D.O.U.: 05.12.2005.2 –  
 
AUTO-ARBITRAMENTO – Quando conhecida a receita bruta da empresa e ela não mantiver a 
escrituração de livro fiscal obrigatório será possível efetuar o pagamento do imposto de renda da 
pessoa jurídica com base no lucro arbitrado pelo próprio contribuinte. Dispositivos Legais: RIR, de 
1999, arts. 530, inciso I, e 531. Processo de Consulta nº 53/05. Órgão: SRRF/10ª Região Fiscal. 
Publicação no D.O.U.: 06.06.2005.3 –  
 
EMPRESA CUJA ATIVIDADE É A CONSTRUÇÃO CIVIL. AUTO-ARBITRAMENTO DO LUCRO. O 
arbitramento do lucro, por iniciativa do próprio contribuinte, é aplicável quando conhecida a receita 
bruta, desde que ocorrida alguma das hipóteses relacionadas no art. 530 do RIR, entre elas, a 
inexistência de escrituração confiável. Trata-se, pois, de circunstância excepcional e não de opção a 
ser adotada como praxe pelo sujeito passivo. O lucro arbitrado será obtido pela aplicação de 
percentuais diferentes para cada tipo de atividade, conforme os arts. 518 de 519 do RIR, acrescidos de 
20% (vinte por cento). Na construção civil por empreitada com fornecimento de todos os materiais 
pelo empreiteiro, desde que tais materiais sejam incorporados à obra, deve ser aplicado, sobre a 
receita bruta, no cômputo da base de cálculo correspondente, o percentual de 9,6% (i.e. 8% acrescidos 
de 20%) para o Imposto de Renda. Se o empreiteiro não fornecer os materiais ou fornecê-los em parte, 
o percentual a ser aplicado sobre a receita bruta para a determinação da base de cálculo do IRPJ lucro 
arbitrado será de 38,4% (i.e.: 32% acrescidos de 20%). Os serviços de elaboração de projetos para 
obras de construção civil prestados isoladamente, contratados separadamente e/ou faturados 
independentemente da execução destas não se caracterizam como serviços de construção civil, 
sujeitando-se as receitas deles decorrentes ao percentual de 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro 
décimos por cento) para determinação do lucro arbitrado, base de cálculo do IRPJ. Dispositivos Legais: 
Decreto Nº 3000, de 1999, RIR em vigor, arts. 530, 531 e 532; IN SRF Nº 480, de 2004, com as 
alterações da IN SRF Nº 539, de 2005, arts. 1º, § 7º, inciso II, e § 9º; art. 32, inciso II.” 

 
Assim, havendo a possibilidade do contribuinte se auto arbitrar ou o fisco, por 
considerar os registros imprestáveis para se apurar a base tributável e quando 
conhecida a receita bruta, a apuração da base arbitrada será a seguinte: 
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TABELA PRÁTICA DE PERCENTUAIS DE ARBITRAMENTO 

ATIVIDADES 
PERCENTUAL 
(%) 

RECEITA 
ANUAL ATÉ R$ 
120.000,00* 

Comércio e indústria 9,6 

Não sujeitas à 
redução 

Industrialização por Encomenda 9,6 

Serviços de transporte de cargas 9,6 

Serviços hospitalares 9,6 

Receita bruta de construção por empreitada, com  
fornecimento de todos os materiais necessários à obra 

9,6 

Prestação de serviços de guindastes, guinchos e 
assemelhados, desde que sejam parte integrante de 
um contrato de transporte(ADI RFB nº 11/07) 

9,6 

Não sujeitas à 
redução 

Serviços de transporte de passageiros 19,2 

Revenda de combustíveis derivados de petróleo e 
álcool, inclusive gás 

1,92 

Serviços médicos prestados em clinica ambulatorial,  38,4 

Prestação de serviços que dependam de habilitação 
profissional (Sociedades Simples ou Empresárias e 
Eireli) 

38,4 

Construção, recuperação, reforma, ampliação ou 
melhoramento de infraestrutura, nos contratos de 
concessão de serviços públicos (IN RFB 1.515/2015) 

38,4 

Intermediação de negócios 38,4 19,2 

Administração, locação ou cessão de bens imóveis, e 
móveis. 

38,4 19,2 

Construção por administração ou por empreitada de 
mão de obra, sem fornecimento de materiais 
necessários 

38,4 19,2 

Prestação de serviços de suprimento de água tratada e 
coleta de esgoto e exploração de rodovia mediante 
cobrança de pedágio (Ato Declaratório COSIT nº 
16/2000) 

38,4 19,2 

Prestação de serviços de guindastes, guinchos e 
assemelhados, quando decorra da prestação de 
serviços que não integrem um contrato de transporte 
ou da locação dos referidos equipamentos (ADI RFB nº 
11/2007) 

38,4 19,2 

Prestação de serviços de coleta, transporte e 
compactação de resíduos sólidos, varrição, capina, 
poda de árvores e roço de vias públicas, atividades 
essas que compõem a chamada limpeza urbana, ainda 

38,4 19,2 
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que nelas esteja envolvido o transporte dos resíduos 
gerados ou coletados até aterros sanitários (ADI RFB nº 
5/2013) 

Prestação cumulativa e contínua de serviços de 
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, 
seleção de riscos, administração de contas a pagar e a 
receber, compra de direitos creditórios resultantes de 
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços 
(factoring) – (IN RFB 1.515/2015) 

38,4 19,2 

Prestação de serviços de limpeza e locação de mão de 
obra, ainda que sejam fornecidos os materiais (IN RFB 
1.515/2015) 

32 16 

Prestação de serviços em geral não especificados 
anteriormente 

38,4 19,2 

 
Há, contudo, aqueles casos onde a receita bruta não é conhecida. Nessas condições, o 
fisco determinou outras formas de arbitramento, conforme RIR/99, em seu artigo 535.; 
 
Alíquota e adicional aplicado sobre o lucro real, presumido ou arbitrado 
 
Estabelecidas as bases tributáveis do imposto de renda das pessoas jurídicas, seja ela 
real, arbitrada ou presumida, a seguinte alíquota será aplicada sobre as mesmas, 
conforme art. 541 e 542: 
 

 15% (quinze por cento) sobre o lucro real, presumido ou arbitrado; 

 10% sobre o valor do lucro real, presumido ou arbitrado que exceder o valor 
resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de 
meses do respectivo período de apuração 
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Contribuição Social sobre o lucro líquido – artigo 217 CTN 
 
A Contribuição social sobre o lucro líquido, prevista na Constituição Federal de 1988, 
no artigo 195 inciso I letra “c”, foi criada pela Lei n° 7689/88. Sua criação foi muito 
polêmica na época, por ter a mesma base de cálculo do imposto de renda da pessoa 
jurídica. Mas foi considerada constitucional a sua criação, sendo apenas o artigo 8° da 
Lei considerado inconstitucional, por não ter obedecido ao princípio da anterioridade 
nonagesimal.  
Ao contrário de que alguns pensam, a base de cálculo da contribuição social  é 
diferente do imposto de renda, embora ambas tem como ponto de partida o resultado 
contábil ajustados por adições, exclusões e compensações previstas na legislação. 
Ocorre que os ajustes da contribuição social são taxativos. A confusão veio à tona 
quando da publicação da Lei n. 12.973/14 que em seu artigo 50 determinou que 
aplicam-se a base de cálculo da CSLL as disposições contidas nos artigos de 2 a 8, 10 a 
42 e 44 a 49. Esses artigos alteraram a base de cálculo do imposto de renda. 
 
(+) Resultado do exercício 
(+) Adições 
(-) Exclusões 
(-) Compensações 
(=) Base de cálculo 
Alíquota = 9% (para empresas em geral) – seja apuração pelo lucro real, presumido ou 
arbitrado. 
 
Por força do art. 1º da Lei 13.169, de 06 de outubro de 2015, a alíquota das instituições 
financeiras será:  
 
a) 20% (vinte por cento), no período compreendido entre 1º de setembro de 2015 e 31 
de dezembro de 2018, e 15% (quinze por cento) a partir de 1º de janeiro de 2019, no 
caso das pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos 
incisos I a VII e X do § 1º do art. 1o da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 
2001 (Financeiras); e 
 
b) 17% (dezessete por cento), no período compreendido entre 1º de outubro de 2015 
e 31 de dezembro de 2018, e 15% (quinze por cento) a partir de 1º de janeiro de 2019, 
no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso IX do § 1º do art. 1º da Lei 
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.1.2. 
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Simples Nacional 
 
A Constituição Federal em seu artigo 146 Inciso III letra “d” determinou o seguinte: 
 
Art. 146. Cabe à lei complementar:  
(....) 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:  
(....) 
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, 
das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)  

 
Desta forma, baseado na Constituição Federal, foi instituído o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, através da Lei Complementar n. 
123/2006 e alterações. Através do Portal do Simples Nacional, as empresas poderão 
obter todas as informações sore a legislação, além de, no próprio site fazer as 
apurações e declarações. A Receita Federal do Brasil através do portal do Simples 
Nacional e definiu-o assim: 
 
“O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos 
aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006. 
Abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 
É administrado por um Comitê Gestor composto por oito integrantes: quatro da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do Distrito Federal e dois dos Municípios. 
Para o ingresso no Simples Nacional é necessário o cumprimento das seguintes condições:  
 

 enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; 

 cumprir os requisitos previstos na legislação; e 

 formalizar a opção pelo Simples Nacional. 
 
Características principais do Regime do Simples Nacional:  
 

 ser facultativo; 

 ser irretratável para todo o ano-calendário; 

 abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição 
para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); 

 recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - 
DAS;disponibilização às ME/EPP de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor 
mensal devido, geração do DAS e, a partir de janeiro de 2012, para constituição do crédito 
tributário; 

 apresentação de declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais;  

 prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele em que houver sido 
auferida a receita bruta; 

 possibilidade de os Estados adotarem sublimites para EPP em função da respectiva 
participação no PIB. Os estabelecimentos localizados nesses Estados cuja receita bruta total 
extrapolar o respectivo sublimite deverão recolher o ICMS e o ISS diretamente ao Estado ou 
ao Município.” 

 
Na forma da Lei Complementar n. 123/06 e alterações, consideram-se microempresa e 
empresa de pequeno porte as sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa 
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro  
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de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 
desde que: 
 

 microempresa aquela que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual 
ou inferior a R$ 360.000,00; e 
 

 empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
superior a R$ 360.000,00 

 
No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, os limites acima serão 
proporcionais ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno 
porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses. Para todos efeitos 
considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de 
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta 
alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.   
 
Não poderá se beneficiar do Simples Nacional as pessoas jurídicas: 
 

 de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

 que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica 
com sede no exterior; 

 de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos 
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o 
limite de receita bruta; 

 cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita 
bruta global ultrapasse o limite de receita bruta 

 cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica 
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 
eeibta 

 constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

 que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

 que exerça atividade instituição financeira; 

 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) 
anos-calendário anteriores; 

 constituída sob a forma de sociedade por ações. 

 cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do 
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.  

 
Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em algumas situações 
previstas na Lei Complementar será excluída do Simples Nacional om efeitos a partir 
do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva. Pode ocorrer, no início de 
atividades, que a microempresa exceda aos limites de receita bruta no ano-calendário, 
portanto, passa no ano-calendário seguinte, à condição de empresa de pequeno porte. 
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No de início de atividades caso a empresa de pequeno porte, não ultrapassar o limite 
de receita bruta anual para EPP, no ano-calendário seguinte, à condição de 
microempresa. Porém caso a EPP que, no ano-calendário, exceder o limite de receita 
bruta anual fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento 
jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar. 
Contudo, caso o excedente de receita bruta não ultrapasse a 20% do limite de receita 
bruta, a exclusão se dará no ano-calendário subsequente.   
A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de atividade 
ultrapassar o limite proporcional de receita bruta estará excluída do tratamento 
jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar, com efeitos retroativos ao início 
de suas atividades. 
Essa exclusão 10 não retroagirá ao início das atividades se o excesso verificado em 
relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do respectivo limite, 
hipótese em que os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário. 
 

ANEXO I - Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas do comércio 

(Produção de efeitos a partir de 01/12/2012)  

Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS 

Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 

De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 

De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 

De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 

De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 
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ANEXO II - Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas da Indústria 

(Produção de efeitos a partir de 01/12/2012) 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS IPI 

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,50% 

De 180.000,01 a 360.000,00 5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,50% 

De 360.000,01 a 540.000,00 7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,50% 

De 540.000,01 a 720.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50% 

De 720.000,01 a 900.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50% 
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ANEXO III - Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de Locação de Bens Móveis e de 
Prestação de Serviços não relacionados nos §§ 5º-C e 5º-D do art. 18 desta Lei Complementar. 

(Produção de efeitos a partir de 01/12/2012) 

Receita Bruta em 12 meses (em R$)  Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS 

Até 180.000,00  6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00  8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 2,79% 

De 360.000,01 a 540.000,00  10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50% 

De 540.000,01 a 720.000,00  11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84% 

De 720.000,01 a 900.000,00  11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00  12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00  12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00  12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00  13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00  13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00  14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00  15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00  15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00  15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00  15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00  16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00  16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00  17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00  17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00  17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00% 
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ANEXO IV - Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de Locação de Bens Móveis e de 
Prestação de Serviços Relacionados nos § 5º-C Do art. 18 desta Lei Complementar. 

(Produção de efeitos a partir de 01/12/2012) 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP ISS 

Até 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79% 

De 360.000,01 a 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50% 

De 540.000,01 a 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84% 

De 720.000,01 a 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00% 
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ANEXO V - Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de Locação de Bens Móveis e de 
Prestação de Serviços Relacionados nos § 5º-D Do art. 18 desta Lei Complementar. 

(Produção de efeitos a partir de 01/12/2012) 

TABELA V-A 

Receita Bruta em 12 meses (em 
R$) 

(r)<0,10 

0,10≤ (r) 0,15≤ (r) 0,20≤ (r) 0,25≤ (r) 0,30≤ (r) 0,35≤ (r) 

(r) ≥ 0,40 e E E e e e 

(r) < 0,15 (r) < 0,20 (r) < 0,25 (r) < 0,30 (r) < 0,35 (r) < 0,40 

Até 180.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00 17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 10,72% 9,10% 8,48% 

De 360.000,01 a 540.000,00 17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 11,11% 9,58% 9,03% 

De 540.000,01 a 720.000,00 17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 12,00% 10,56% 9,34% 

De 720.000,01 a 900.000,00 18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 12,40% 11,04% 10,06% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18% 

 

 

1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo: 

    

 
 

       

 

(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses) 

   

 
 

       

 

Receita Bruta (em 12 meses) 

     
 

        2) nas hipóteses em que (r) corresponda aos intervalos centesimais da Tabela V-A, onde “<” significa menor que, “>” significa maior que,  

“≤” significa igual ou menor que e “≥” significa maior ou igual que, as alíquotas do Simples Nacional do IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP: 

 Corresponderão ao seguinte -  

 
3) somar-se-á a alíquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP apurada na forma acima a parcela 
correspondente ao ISS prevista no Anexo IV a esta Lei Complementar. 

 
4) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP arrecadadas na forma deste Anexo será realizada com base 
nos parâmetros definidos na Tabela V-B, onde: 

 
(I) = pontos percentuais da partilha destinada à CPP; 

 
(J) = pontos percentuais da partilha destinada ao IRPJ, calculados após o resultado do fator (I); 

 
(K) = pontos percentuais da partilha destinada à CSLL, calculados após o resultado dos fatores (I) e (J); 

 
 
(L) = pontos percentuais da partilha destinada à COFINS, calculados após o resultado dos fatores (I), (J) e (K); 

 
 
(M) = pontos percentuais da partilha destinada à contribuição para o PIS/Pasep, calculados após os resultados dos fatores (I), (J), (K) e 
(L); 
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(I) + (J) + (K) + (L) + (M) = 100 

 
N = relação (r) dividida por 0,004, limitando-se o resultado a 100; 

 
P = 0,1 dividido pela relação (r), limitando-se o resultado a 1. 

 
 

TABELA V-B: 

     
 

     
Receita Bruta em 12 meses (em R$) 

CPP IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP 

I J K L M 

Até 180.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,9 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 180.000,01 a 360.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,875 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 360.000,01 a 540.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,85 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 540.000,01 a 720.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,825 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 720.000,01 a 900.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,8 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 900.000,01 a 1.080.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,775 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,75 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,725 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,7 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,675 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

      

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,65 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 
0,625 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 
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  X P X P   

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,6 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,575 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,55 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,525 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,5 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 

N x 0,75 X 0,25 X 0,75 X 

100 - I - J - K - L 0,475 (100 - I) (100 - I) (100 - I - J - K) 

  X P X P   

 

ANEXO VI - Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de Locação de Bens Móveis e de 
Prestação de Serviços Relacionados nos § 5º-I Do art. 18 desta Lei Complementar. 

(Produção de efeitos a partir de 01/12/2015) 

TABELA VI  

   
 

   
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins  e CPP ISS 

Até 180.000,00 16,93% 14,93% 2,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00 17,72% 14,93% 2,79% 

De 360.000,01 a 540.000,00 18,43% 14,93% 3,50% 

De 540.000,01 a 720.000,00 18,77% 14,93% 3,84% 

De 720.000,01 a 900.000,00 19,04% 15,17% 3,87% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00 19,94% 15,71% 4,23% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 20,34% 16,08% 4,26% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 20,66% 16,35% 4,31% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 21,17% 16,56% 4,61% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 21,38% 16,73% 4,65% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 21,86% 16,86% 5,00% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 21,97% 16,97% 5,00% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 22,06% 17,06% 5,00% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 22,14% 17,14% 5,00% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 22,21% 17,21% 5,00% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 22,21% 17,21% 5,00% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 22,32% 17,32% 5,00% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,37% 17,37% 5,00% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,41% 17,41% 5,00% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,45% 17,45% 5,00% 
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1) será apurada a relação (r) conforme abaixo:  

(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses) 

Receita Bruta (em 12 meses) 

2) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP arrecadadas na forma deste Anexo 

3) Independentemente do resultado da relação (r), as alíquotas do Simples Nacional corresponderão ao seguinte:  

 

Compensação de tributos recolhidos nos Simples  
Quando a empresa é excluída do Simples, em fiscalização da RFB passando a ser 
tributado pelo lucro presumido ou arbitrado, a RFB não compensa os valores recolhidos 
a título de Simples Nacional com aqueles apurados em procedimento fiscal e lançado 
em outra sistemática de tributação. O argumento, é que não tem previsão legal para tal 
compensação. Embora a compensação seja complexa, posto que em só pagamento 
existem recolhimentos para vários entes tributantes, não justifica não autorizar os 
valores recolhidos indevidamente. 
Senhores, parte dos impostos pela recebidos pela União são divididos entre Estados e 
Municípios, conforme previsão constitucional nos artigos 157 à 159 da CF/88. Cremos 
não ser difícil elaboração de um sistema que faça essa compensação. Ocorre que o 
Agente Fiscal não tem poder para fazer as compensações do contribuinte.  
Contatamos que o “perdcomp” prevê tal compensação. Inclusive de crédito do Simples 
Nacional com débito do Imposto de renda no lucro presumido. Contudo, na 
impossibilidade, ou no indeferimento do perdcomp o contribuinte pode, através de 
processo administrativo, fazer o seu pedido, evidentemente segregando o débito 
devido a cada entre tributante (União, Estado e Município). 
O antigo Conselho de contribuintes tem dado provimento aos recursos voluntários para 
compensar o valor do simples com os lançados ex-ofício (ac. N. 103-24.414/2008 de 
03/09/08). A súmula n. 76 do CARF (não vinculante) determina a dedução dos valores 
recolhidos para União na forma do Simples com o devido no lançamento de oficio. 
 
Obrigações acessórias 
 
As empresas do Simples deverão apresentar declaração única e simplificada de 
informações econômicas e sociais anual conforme prazos determinados pelo comitê 
gestor do simples nacional. Deverá manter contabilidade simplificada ou livro caixa, e 
manter a documentação em ordem durante 5 anos, para eventualmente apresentar a 
fiscalização. 
 
PIS/PASEP e COFINS 
 
Previsto também constitucionalmente, no artigo 195 da CF/88, para financiar a 
seguridade social essas contribuições sociais se tornaram um dos maiores problemas 
para os contribuintes, devido toda uma legislação esparsa, confusa, contraditório. 
Inicialmente o Pis surgiu na década de 1970, através da Lei Complementar 7/70, ainda 
em vigor, convivendo, atualmente, com a Lei n 9718/98 e alterações, na sistemática 
cumulativa de recolhimento e apuração. 
A Cofins, sob a denominação inicial de Finsocial, foi criada pelo Decreto-lei n. 1940/82, 
já eivada de inconstitucionalidade, reconhecida pelo STF. Em seu lugar surgiu então a 
COFINS, através da Lei Complementar n. 70/91. 
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Como regra, até então, essas duas contribuições eram calculadas de forma cumulativa, 
ou seja, em cascata, a cada operação uma nova tributação. Conforme previsão 
constitucional, ambas contribuições poderiam se tornar não cumulativas e assim 
aconteceu com a publicação das Leis n. 10637/02 e 10833/03, e alterações, mais muitas 
alterações posteriores. Uma verdadeira colcha de retalho. Uma das últimas alterações 
foi procedida pela Lei n. 12973/14.  
 
Atualmente, vivemos com dois regimes de apuração:  
 

 Cumulativo regida pela Lei 9718/98 (Pis) LC 70/91 (Cofins) alterações; e 

 Não cumulativo regida pelas Leis n. 10637/02 e 10833/03 e alterações. 

Regime Cumulativo – PIS /Cofins 

O Pis no regime cumulativo está sob a égide de duas leis: A lei Complementar 7/70 e 
também a Lei n. 9718/98 e as alterações ocorridas ao longo desses anos. Já a Cofins, 
além da Lei n. 9718/98 também é regulada pela Lei Complementar n. 70/91. Algumas 
alterações importantes e saneadoras de dúvidas foram publicadas, principalmente a Lei 
n. 12.973/14. Em regra, a Lei n. 9718/98 é válida para ambas contribuições e assim 
dispôs sobre a base de cálculo: 
 
“Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, 
serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas 
por esta Lei.  
 
Art. 3o  O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do 
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.  (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)” 
 
 

Vejam que o artigo 3º. com a nova redação dada pela Lei n. 12.973/14, conceituou 
faturamento como sendo aquele determinado no artigo 12 do DL n° 1598/77 que assim 
determina: 
 
“Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)  
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Lei nº 12.973, de 2014) 
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Lei nº 12.973, de 2014) 
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III. (Lei 
nº 12.973, de 2014).” 

 
Portanto, claro está, que no regime cumulativo a base de cálculo é a receita da atividade 
ou objeto principal da pessoa jurídica, ou seja, o seu FATURAMENTO, e tão somente o 
faturamento.  
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Base de Cálculo – Pìs/Cofins Cumulativo 

(+)  FATURAMENTO 

(-)  Revenda de produtos sujeitos à substituta tributária;  

(-)  Revenda de produtos sujeitos à incidência monofásica; 

(-)  Descontos incondicionais concedidos; 

          (-)  Resultado positivo de equivalência patrimonial; 

          (-)   Lucros e dividendos computados como receita; 

(-)   Vendas canceladas, devoluções e retorno de mercadorias 

(-)  IPI 

(-)  ICMS ST 

(=)  BASE DE CÁLCULO CUMULATIVA 

 
Segundo o art. 12 do DL n° 1598/77, não se incluem na receita bruta os tributos não 
cumulativos cobrados destacadamente do comprador que são o IPI e o ICMS/ST.  
Assim, de acordo com a nova redação dada ao art. 12 do DL 1598/77, no caso de uma 
empresa comercial ou industrial, que alugue um espaço sobrando em seu 
estabelecimento, essa receita não comporá a se de cálculo do Pis/Cofins. Os 
rendimentos de aplicação financeira, os descontos condicionais, e demais receitas não 
integram a base de cálculo das contribuições no regime cumulativo. Exceção de faz, por 
exemplo, em relações as vendas recebidas a prazo, cuj0s encargos cobrados tem a 
natureza de acréscimo no preço de venda que não se confunde com receita financeira.  
 
Algumas empresas e atividades, ainda continuam obrigadas ao regime cumulativo, 
conforme determinado pela Lei n. 10833/03 em seu artigo 10.  
 

 as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 
1998, e na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983; 

o Instituições financeiras 
o Empresas de securitização de crédito 
o Empresa de plano de saúde 
o Vigilância e transporte de valores 

 as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro 
presumido ou arbitrado e pelo SIMPLES; 

 as pessoas jurídicas imunes a impostos; 

 os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e     
municipais, e as       fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, 
referidas no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição; 
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 sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo das 
deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2001, e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003,  

 as receitas decorrentes das operações: 
 álcool para fins carburante      
 sujeitas à substituição tributária da COFINS; 
 Comercio de veículo usados 

 as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações; 

 as receitas decorrentes de venda de jornais e periódicos e de prestação de 
serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens; 

 as receitas submetidas ao regime especial de tributação  
 Mercado atacadista de energia elétrica 

 as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 
2003: 

 as receitas decorrentes de prestação de serviços de transporte coletivo 
rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros; 

 as receitas decorrentes de serviços: 

a) prestados por hospital, pronto-socorro, clínica médica, odontológica, de 
fisioterapia e de fonoaudiologia, e laboratório de anatomia patológica, citológica 
ou de análises clínicas;  

b) de diálise, raios X, radiodiagnóstico e radioterapia, quimioterapia e de banco 
de sangue; 

  as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 
2003: 

 as receitas decorrentes de prestação de serviços de educação infantil, ensinos 
fundamental e médio e educação superior.  

 as receitas decorrentes de vendas de mercadorias em lojas francas 

 serviço de transporte coletivo de passageiros, efetuado por empresas regulares 
de linhas aéreas domésticas, e as decorrentes da prestação de serviço de 
transporte de pessoas por empresas de táxi aéreo;   

 as receitas auferidas por pessoas jurídicas, decorrentes da edição de periódicos 
e de informações neles contidas, que sejam relativas aos assinantes dos serviços 
públicos de telefonia 

 as receitas decorrentes de prestação de serviços com aeronaves de uso agrícola 
inscritas no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB);   

  as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas de call center, 
telemarketing, telecobrança e de teleatendimento em geral   

 as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou 
subempreitada, de obras de construção civil;  

 as receitas auferidas por parques temáticos, e as decorrentes de serviços de 
hotelaria e de organização de feiras e eventos, conforme definido em ato 
conjunto dos Ministérios da Fazenda e do Turismo.  
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 as receitas decorrentes da prestação de serviços postais e telegráficos prestados 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;     

 as receitas decorrentes de prestação de serviços públicos de concessionárias 
operadoras de rodovias;   

 as receitas decorrentes da prestação de serviços das agências de viagem e de 
viagens e turismo.  

 as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das 
atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de 
direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, configuração, 
assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou atualização de 
software, compreendidas ainda como softwares as páginas eletrônicas; 

 as receitas relativas às atividades de revenda de imóveis, desmembramento ou 
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e construção de prédio 
destinado à venda, quando decorrentes de contratos de longo prazo firmados 
antes de 31 de outubro de 2003;   

 as receitas decorrentes de operações de comercialização de pedra britada, de 
areia para construção civil e de areia de brita.         

 as receitas decorrentes da alienação de participações societárias. 

Importante destacar o momento do fato gerador para o regime cumulativo, uma vez 
que as empresas com base no lucro presumido, podem optar pela competência ou pelo 
regime de caixa. Assim, se para fins de imposto de renda utiliza o regime de caixa, essas 
contribuições deverão obedecer ao mesmo sistema, caso contrário, se for competência 
é para todos os tributos. 
 
Devido algumas decisões alguns assuntos são polêmicos tais como: bonificações e 
doações recebidas, créditos promocionais, subvenção recebidas do poder público, 
perdão de dívidas, receitas financeiras, recuperação de custos e despesas, indenizações, 
dentre outras. 

Bonificações 

Processo de Consulta n° 10/2009 - SRRF 4a RF 

BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. DESCONTO INCONDICIONAL. COMPOSIÇÃO 
DA RECEITA BRUTA. CUSTO DAS MERCADORIAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÕES. 
As bonificações recebidas de fornecedores em forma de mercadorias podem representar 
descontos incondicionais, desde que constem da nota fiscal e não dependam de evento 
posterior à emissão do documento. Portanto, nesta hipótese, não compõem a base de 
cálculo da COFINS, a título de receita obtida, correspondendo a um redutor do custo de 
aquisição das mercadorias. Neste caso, o valor a ser registrado como estoque das 
mercadorias é o efetivamente despendido na aquisição destas, segundo o princípio 
contábil do custo como base do valor, inexistindo receita vinculada às referidas 
bonificações, a título de recuperação. 

 

Acertada a resposta, posto que as bonificações em mercadorias devem integrar o 
estoque de produtos a custo “zero”, o que na realidade será diluída no custo dos 
produtos efetivamente adquiridos, diminuindo assim o seu custo de compra. 
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Doações 

Processo de Consulta n° 25/2009 - SRRF 1a RF 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS. DOAÇÃO. DESCONTO INCONDICIONAL. [...] As 

mercadorias recebidas em doação motivam a incidência dos tributos em função da 

entrada e da revenda. A aquisição das mercadorias em doação representa auferimento 

de receita. No momento da venda, também há aumento da receita bruta da empresa 

comercial, que constitui a base de cálculo das contribuições, uma vez que, no caso 

concreto, não houve o recolhimento monofásico pela indústria em relação a essas mercadorias 
 
Não há diferença na operação analisado na consulta anterior. É o mesmo raciocínio, as 
doações em mercadorias devem integrar o estoque de produtos a custo “zero”, o que 
na realidade, será diluída no custo dos produtos efetivamente adquiridos, diminuindo 
assim o seu custo de compra. Na realidade, se compramos 100 produtos a 10,00 = 
1.000. Se recebemos mais 10 por doação, na realidade o meu custo é que diminuiu 
para 9,00. Não é receita! Absurdo!  
 
Veja a solução de consulta e o acórdão da CSRF sobre subvenções. Os Auditores fiscais 
da 4ª. Região Fiscal (AL,PE,PB, RN) não são dessa opinião e, independentemente da 
Subvenção ser para custeio ou investimento, estão lavrando autos de infração 
entendendo ser receita tributável em ambos os casos. 
 

Subvenção Fiscal 

Posição fiscal 

•Subvenção para investimento: não tributável  

•Subvenção para custeio: tributável 

Solução de Divergência n° 13/11, Solução de Consulta COSIT n° 188/15 e Solução de 
Consulta n° 135/2012 - 10a RF 

Precedente favorável ao contribuinte 

Acórdão: 9303-002.618 da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF 

EMENTA: INCENTIVO FISCAL. CRÉDITO FISCAL DO ICMS. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO. Não 

compõe o faturamento ou receita bruta, para fins de tributação do PIS, o valor do incentivo fiscal 

concedido pelo Estado sob forma de crédito fiscal, para redução na apuração do ICMS devido. 

 
A questão relativamente as subvenções está no STF para um posicionamento daquela 
Suprema Corte. Ministro Marco Aurélio entende não ser receita, Vejam: 
 
 

Supremo julgará incidência de PIS/Cofins sobre créditos fiscais dos estados e DF 
 

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral de disputa relativa à incidência do 
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) sobre créditos fiscais presumidos concedidos pelos estados e Distrito Federal. No Recurso 
Extraordinário (RE) 835818, de relatoria do ministro Marco Aurélio, a União questiona decisão da 
Justiça Federal segundo a qual créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
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Serviços (ICMS) não constituem receita ou faturamento das empresas, não podendo assim ser alvo da 
tributação. 
Segundo o entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4), os créditos 
de ICMS concedidos pelos estados-membros e pelo DF constituem renúncia fiscal, concedida com o 
fim de incentivar determinada atividade econômica de interesse da sociedade, não se constituindo em 
receita ou faturamento. A União alega que a base de cálculo do PIS/Cofins é constituída pela 
totalidade das receitas auferidas pelos contribuintes, o que inclui valores concernentes aos créditos 
presumidos de ICMS. 

 
Até concordamos, no processo abaixo, que no regime não cumulativo, tais valores 
seriam tributados. Mas no regime cumulativo, por ser “outras receitas”, não devem ser 
tributados. 
 

Perdão de Dívida 

Processo de Consulta n° 17/10 SRRF / 1a. Região Fiscal 

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário. 

Ementa: REMISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E COFINS. 

A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial (receita 

operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do passivo, cujo 

fato imponível se concretiza no momento do ato remitente. 

DISPOSITIVOS LEGAIS: art.9°, § 3o, II da Resolução CFC No- 750, de 1993; PARECER 

CT/CFC No- 11, de 2004; art.187 da Lei No- 6.404, de 1976; arts. 373 e 374 do RIR, de 

1999; art.3° da Lei No- 9.718, de 1998; art. 1o, § 3o, V, "b" da Lei No- 10.833, de 2003; , 

art. 1o, § 3o, V, "b", da Lei No- 10.637/2002; art.53 da Lei No- 9.430, de 1996; arts. 2o e 

3o do Ato Declaratório Interpretativo SRF No-25, de 2003; art. 111, II do CTN. 

MIRZA MENDES REIS - Chefe (Data da Decisão: 27.04.2010 20.07.2010) - 910416 
 
Com relação as vendas a prazo, cujos encargos financeiros estão vinculados a receita 
de venda, entendemos ser acertado o entendimento do STJ, conforme demonstrado 
abaixo: 
 

Receitas financeiras de venda à prazo 

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1120199 SC 2009/0016270-8 

ENCARGOS COBRADOS NAS VENDAS A PRAZO. NATUREZA. ACRÉSCIMO DE PREÇO 
QUE NÃO SE CONFUNDE COM RECEITAS FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO à ALÍQUOTA 
ZERO COM BASE NOS DECRETOS 5.164 /04 E 5.442 /05. IMPOSSIBILIDADE. 
[...] 
2. O diferencial de preço decorrente da venda realizada de forma parcelada é livremente 
pactuado com o comprador como condição à realização do negócio, integrando, pois, o preço 
final da mercadoria. Assim, por decorrer esse acréscimo de um ajuste prévio para a consecução 
da venda, não há falar em juros, quer compensatórios, que pressupõem remuneração de capital, quer 
moratórios que pressupõem atraso no cumprimento de obrigação. 
[...] 
Em uma interpretação sistemática, tem-se que receitas financeiras referidas no parágrafo 
segundo são da mesma natureza daquelas despesas referidas no caput, que, como visto, 
restringem-se a empréstimos e financiamentos. Essa atividade, no entanto, constitui o objeto 
social dos lojistas, não sendo possível conceber para fins tributários que essas pessoas 
jurídicas possam obter receitas financeiras típicas de operações realizadas junto a instituições  
financeiras. 
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Questão do acórdão abaixo também é interessante. Trata-se de ressarcimento de 
despesas quando o cliente assume os custos de viagens, estadias, refeições, etc. Se a 
sociedade emite somente uma fatura cobrando honorários e as despesas, sem 
duvidada será tributada pelo pis e cofins cumulativos. Nesses termos que as empresas 
e seus departamentos devem estar integrados, pois, a questão é meramente 
contratual. Ao se fazer uma modificação no contrato, tendo uma cláusula própria de 
que as despesas serão custeadas pelo cliente. Ainda que haja o desembolso pelo 
prestador a contabilização deveria ser em uma conta de Ativo pelo valor gasto ou 
adiantado, sendo credita quando reembolsado pelo cliente.  

 

Recuperação de Despesas 

Acórdão 3401-002.806 (publicado em 19.03.2015) 

As despesas efetuadas com a prestação de serviços, quando custeadas por seus 

clientes, ou seja, por eles reembolsadas, integram a base de cálculo da COFINS e do 

PIS como faturamento da empresa, uma vez que, nesta situação, o reembolso é parte Integrante do 

preço do serviço prestado. Voto Vencedor 

Ora, a contribuinte recebe de seus clientes os valores que despendeu justamente na 

prestação dos serviços com eles contratados. 

Acho possível que haja reembolso ou recuperação de despesas que não se constitua em 

receita. Mas esta não é a situação do caso em discussão. A meu ver, para que os valores 

recebidos a esse título não componham a base de cálculo dessas contribuições devem 

ser de titularidade do contratante do serviço seja por disposição contratual, seja por 

previsão legal, e que foram pagas pela pessoa prestadora do serviço. 

Nessa situação, a prestadora de serviços registarem sua contabilidade os pagamentos 

das despesas em contrapartida em conta de direitos a receber. E quando recuperar do 

cliente o valor desse pagamento, ele não será uma receita. Os pagamentos feitos pela 

prestadora de serviços não são custos ou despesas próprias, e sim gastos que se 

constituem em despesas ou custos da sua cliente quem contratou os seus serviços. 

 

Finalizando, a alíquota a ser aplicada na base de cálculo do regime cumulativo é de 
0,65% para o PIS e de 3,0% para a Cofins. O pagamento deverá ocorrer até o dia 25 de 
cada mês com os códigos: 8109 para o PIS e 2172 para a Cofins. 
 
Regime não cumulativo – PIS /Cofins 
 
Como já dito, nesse regime o objetivo é evitar o efeito cascata nas operações 
subsequentes, pois no regime cumulativo acaba por demais onerar a cadeia produtiva. 
Na realidade, é uma tentativa de obedecer ao princípio da não cumulatividade como 
no ICMS e no IPI. Embora, a legislação se tornou tão complicada que não adota o 
modelo nem de um nem de outro, criando as vezes um modelo cumulativo dentro do 
cumulativo, como é o caso das bebidas frias tratado pela Lei n. 13097/15. 
 
Contrariamente ao regime cumulativo a legislação assim dispôs conforme Lei 
10833/03e alterações: 
 
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não 
cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, 
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.  (Redação dada pela Lei nº 12.973, 
de 2014)” 
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Vejam aqui que a base de cálculo para a não cumulatividade é o total das receitas 
auferidas, independentemente de denominação ou classificação fiscal. Assim, para a 
base de cálculo é necessário somar todas as receitas operacionais da pessoa jurídica, 
incluindo aí, receita financeira, desconto concedido, perdão de dívida, etc.  E aí 
começam os questionamentos do que seja receita. O Comitê de Pronunciamento 
Contábeis assim se pronunciou: 
 
“Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da 

entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos 
do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos 
instrumentos Patrimoniais.  

A definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto ganhos. A receita surge no 

curso das atividades usuais da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como 
vendas, honorários, juros, dividendos, royalties, aluguéis, ganhos representam outros itens que se 
enquadram na definição de receita e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, 
representando aumentos nos benefícios econômicos e, como tais, não diferem, em natureza, das 

receitas. Ganhos incluem, por exemplo, aqueles que resultam da venda de ativos não circulantes”.  

Nesse conceito do CPC podemos classificar as receitas como: 
 
Receita Bruta - Faturamento 
Receita Operacional - Financeiras e rendimentos, 
Outras receitas -  alugueis, perdão de dívida, doações, indenizações 
 
Quando o legislador determinou a base de cálculo como o total das receitas auferidas 
ele estava se ferindo tão somente aquilo que o pronunciamento conceituou como 
receita. Ao dispor independentemente de denominação, se referiu a receita financeira 
ou faturamento ou receita bruta ou venda de mercadorias. Quando se refere a sua 
classificação, se referiu a classificação contábil, seja no resultado, no lucro bruto, 
outras receitas, efeitos financeiros, operacionais, etc.  
O que vale dizer é que a denominação ou a classificação da receita não pode 
descaracterizar o conceito deste instituto, sabiamente inserido no pronunciamento do 
CPC.  
 
Sabemos que a legislação tributária, norma do direito público, não pode modificar 
conceitos típicos do direito privado, apenas utilizar seus princípios para pesquisa, 
alcance, mas não para defini-lo ara os efeitos tributários. Vejam o CTN: 
 
“Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e 
do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 
tributários.   
 
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e 
formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas 
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir 
ou limitar competências tributárias. ” 

 
O interprete da norma jurídica deve saber entender a expressão “.... Incide sobre o 
total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua 
denominação ou classificação contábil.” 
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Senhores, nem todo auferimento renda é renda e, portanto, tributável, ela tem que 
acrescentar também ao patrimônio, como bem dito pelo pronunciamento do CPC. Já 
vimos isso, está no CTN.  
 
Por exemplo : recuperação de custo ! Alguém despreparado, tão somente porque se 
creditou o resultado do período, poderá afirmar, indevidamente, tratar-se de renda de 
receita. Mas não é! Houve um custo inicial que agora está sendo recuperado isso não é 
renda. Não houve aumento de patrimônio, apenas a sua recomposição. 
 
Conclusão:  
Recuperação de custo não deve integrar a base de cálculo do pis e cofins em nenhum 
dos regimes. 
 
Esse é u ponto muito interessante e caímos na mesma vala. O autoritarismo tributário, 
ditando conceitos que é de direito privado, da contabilidade, defendendo que 
recuperações são receitas. 
 
 A recuperação de custo ou despesa. Já falamos! Somente é renda se houver acréscimo 
patrimonial, a recuperação nada mais é do que recomposição de patrimônio. A 
contabilização é a crédito da conta que se debitou em resultado.  
 
Citamos exemplos, cujas operações envolvem milhões. São as empresas voltadas para 
atividade de serraria, editoras, produtos sintéticos, fabrica de trigo, etc. No 
processamento da matéria prima para elaboração do produto acabado, geralmente 
existem sobras na produção chamadas de sucatas, limalha de ferro, aparas de papelão, 
farelo de trigo, dentre outras.  
 
Esses subprodutos são vendidos no mercado, não sendo da atividade empresarial ou 
seu objeto. A boa doutrina contábil, principalmente o doutrinador respeitado do 
FIPECAFI/USP – Eliseu Martins - livro de “Contabilidade de Custos” - Editora Atlas, 
sabiamente defende que as sobras de produção, quando vendidas devem ser 
contabilizadas como redutora de custos, e não como receita.  
 
Nesse contexto, é que defendemos que essas vendas não são classificadas como 
receita e, portanto, não fazem parte da base de cálculo para o pis/cofins em nenhum 
dos dois regimes.  
Outro assunto polêmico é quanto as indenizações, que mais uma vez vamos entender 
que não são acréscimo patrimoniais e simplesmente recomposição do patrimônio. Mas 
a RFB, em sua fome de abocanhar tudo, sendo o maior sócio das empresas sem entrar 
com um tostão no capital, vem dar a forma que bem entender.  
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Vejamos: 
 
 
 
 

 

Senhores! Corretíssima a definição de receita aceita pelo STF. Fazendo referência a Lei, 
de que as contribuições incidem sobre o total das receitas, mas com uma diferença 
básica, que não está na lei mas está na CF e CTN: “....receita bruta pode ser definida 
como ingresso financeiro que se integra n patrimônio na condição de elemento 
novo...”  
 
É o que estamos desde o início: renda é ingresso financeiro que acresce o patrimônio. 
 

Definição de receita no STF 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.107 RIO GRANDE DO SUL (STF) 

O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde com o 

conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), 

que determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total 

das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação contábir. Ainda que a 

contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas 

possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de 

diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta 

utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do 

Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o 

ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem 

reservas ou condições. 

 

Nesse contexto, temos inúmeras decisões do CARF, decisões em processo de consulta 
e Solução de consulta por parte da RFB. Claro, que tais soluções são respondidas de 
acordo com o interesse do fisco e muitas das vezes de forma ilegal. O que se torna 
necessário é que as autoridades fiscais, Carf, juízes de primeira instância e de 2ª, 
interpretem as leis 10637 e 10833, dentro do ordenamento jurídico em conjunto com 
a Constituição Federal e o CTN.  
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Diante dessas considerações, temos que a base de cálculo do regime não cumulativo é 
dividida em duas etapas, sendo uma parte integrando as receitas e suas exclusões, 
sobre essa aplicando as alíquotas, via de regra, de 1,65% para o pis e de 7,6% para a 
Cofins. E uma segunda etapa onde são agrupados os créditos permitidos e assim 
aplicando as mesmas alíquotas identificando o calor do crédito a ser deduzido.  
Sabemos que na operação de venda mercantil, além do preço dos produtos ou 
mercadorias vendidas, está contido no preço total da nota fiscal do ICMS próprio, IPI 
quando vendido de indústria e do ICMS substituição tributária. Já abordam que esses 
impostos não fazem parte receita bruta, conforme definido no § 4º. Do art. 12 do DL n. 
1598/787. A composição do débito está assim configurada: 

 
Notem que a receita financeira não está fazendo parte da base de cálculo demonstrada 
acima, cuja tributação é 1,65% e de 7,6%, embora já tenhamos falado que a base de 
cálculo é o somatório de todas receitas. 
 

  Base de cálculo   (Art. 1o, § 3o, das Leis 10.637 e 10.833) 

+ Faturamento ou receita bruta de vendas e serviços 

+ Juros capital próprio 

+ Outras receitas operacionais 

+ Receita não operacional 

+ Receita de lucros ou dividendos  

+ Equivalência patrimonial positiva 

+ Subvenção recebida para investimento 

= Base de cálculo do débito  

  Base de cálculo - Exclusões (Art. 1o, § 3o, das Leis 10.637 e 10.833) 

- Venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível; 

- revenda de produtos sujeitos à substituta tributária; 

- revenda de produtos sujeitos à incidência monofásica; 

- decorrentes da transferência onerosa de créditos de ICMS originados de operações de exportação 

- Reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não representem ingresso de novas receitas 

- Resultado positivo da equivalencia patrimonial, lucros e dividendos derivados computados como receita; 

- descontos incondicionais concedidos; 

- vendas canceladas. 

 

Base de cálculo - Exclusões (Lei n° 12.973/2014 - a partir de 2015) 

- Ajuste positivo a valor presente (VIII do caput do art. 183 da Lei n° 6.404/76), referentes a receitas excluídas da base de cálculo; 

- Ganhos decorrentes de avaliação do ativo e passivo com base no valor justo; 

- Subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, feitas pelo Poder Público; 

- Receitas construção, reforma, etc;. da infraestrutura (Ativo intangível) de direito de exploração na concessão de serviços pú blicos; 

- relativas ao valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e reduções 

= Base de cálculo do crédito 
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Ocorre, no entanto, que o Decreto n. 8.426/15 restabeleceu as alíquotas de 
tributação sobre receita financeira, a partir de 1º/07/15, com as seguintes alíquotas. 
 

 0,65% para o Pis 

 4,00% para a Cofins 
 
Vale dizer que na repetição de indébito, ou seja, na compensação ou restituição de 
tributos, os juros Selic serão tributados. O valor original recuperado não será base para 
tributação. 
 
A Constituição Federal estabelece no art. 153 § 3° inciso II, relativamente ao IPI que 
será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação, com o 
montante cobrado nas anteriores. No caso do ICMS o artigo 155 § 2° inciso I que este 
será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa a 
circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas 
anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. 
 
No caso do Pis/Cofins, o artigo 195 § 12 disciplinou que a lei definirá os setores de 
atividades econômicas para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I b 
e IV do caput serão não cumulativos.  
 
Sem a correta conceituação constitucional duas correntes se formaram: 

 Constitucionalista – a lista de créditos nas leis 10637/10833 é exemplificativa; 

 Entendimento: toda despesa/custo necessário a geração de 

receita dá direito ao crédito 

 Legalista – a relação de crédito contidas nas leis é taxativa. 

 Somente aquilo que está previsto no artigo 3° permite crédito 

Entendemos que o grande problema não seja tão somente esse, de correntes 
constitucionalista ou legalista. O problema maior, está no conceito do que seja insumos 
na produção de bens (indústria) e na prestação de serviço e, também na 
comercialização de mercadorias. Notadamente, o setor comercial e o de alguns serviços 
foram os mais prejudicados, pois no valor dos serviços e custo das mercadorias 
vendidas muitos itens foram descartados, além de despesas imprescindíveis na 
comercialização de produtos e prestação de serviços. 
 
Se o princípio básico da não cumulatividade é não onerar a cadeia produtiva a cada 
etapa, já que das alíquotas não abriram mão, aumentando-as para 1,65% e 7,6% 
totalizando 9,25% para ambas contribuições, somos do entendimento dos 
constitucionalistas, no sentido de que as leis ordinárias apenas exemplificaram o que dá 
direito ao crédito.  
 
Deveriam respeitar na indústria e na prestação de serviços o conceito do que seja 
insumo, da legislação do imposto de renda e societária. No caso do comércio, muitas 
despesas são essenciais a geração e manutenção das receitas, como por exemplo, 
propaganda e publicidade, uniformes, empilhadeiras, veículos, etc. 
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De qualquer forma, o artigo 3 da Lei n. 10833/03, que dispõe sobre os créditos da cofins 
são também aplicáveis para o Pis. E em resumo dão direito acredito, pela literalidade da 
lei os seguintes itens: 

 Bens adquiridos para revenda, exceto os produtos referidos no inciso II do § 3º do art. 1º e nos §§ 1º e 
1º A do art. 2º. da Lei n. 10833/03; 

 Bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens 
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes; 

 energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos 
da pessoa jurídica;  

 aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da 
empresa; 

 valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de 
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;   

 Depreciação de  máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos 
ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou 
na prestação de serviços;  

 Depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas 
atividades da empresa; 

 bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês 
anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei; 

 armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus 
for suportado pelo vendedor. 

 vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos aos 
empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, 
conservação e manutenção.  

 Amortização de bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens 

destinados a venda ou na prestação de serviços.  

Com relação a tomada de crédito, este será tomado independentemente da alíquota 
incidente sobre o valor da compra ou serviço adquirido, pelas alíquotas de 1,65% para 
Pis e de 7,6% para a Cofins ou aquelas efetivamente que incidem sobre os débitos da 
pessoa jurídica. Isso implica dizer que inclusive para compras feitas de empresas do 
Simples Nacional, conforme Ato Declaratório Interpretativo n. 15/07. Existe uma dúvida 
do aproveitamento de crédito do MEI – Microempreendedor Individual que foi 
equiparado a pessoa jurídica pelo Decreto-lei n. 1706/79 e Leis Complementares n. 
128/08 e n. 147/14.  
 
Pode optar ao microempreendedor em recolher os tributos pela sistemática do Simples 
Nacional por um valor estimado (SIMEI) e nesses termos há quem defenda a 
possibilidade de tomar crédito dessas aquisições. 
 
Importante relatar que a contabilização desses créditos não constitui receita para a 
sociedade e nem deverá ser contabilizada em resultado. Assim, no caso de compra de 
mercadorias para revenda no valor de R$ 50.000,00, deverá ser contabilizado R$ 825,00 
em Pis a recuperar e em Cofins a recuperar R$ 3.800,00, restando na conta de Estoque 
R$ 45.375,00 a ser contabilizado. O mesmo cuidado deve-se ter nos outros créditos 
como pagamento de energia, aluguel, frete, etc., segregando o valor do pis/cofins a 
recuperar. 
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Mas a grande questão é quanto ao conceito de insumo, pois no caso dessas 
contribuições não foi seguido nenhum critério acerca do ICMS, IPI ou mesmo do IRPJ. O 
entendimento da IN n. 404/04 da RFB, dá um entendimento razoável do que seja 
insumo. Nos termos do artigo 8°, é quaisquer outros bens ou produtos utilizados no 
processo produtivo que se desgaste em função da ação direta no produto dá direito a 
crédito. Nesse conceito, muitos créditos podem ser identificados e aproveitados. 
 

Veja o texto da IN n. 404/04 art. 8º. § 4º: 

§ 4º Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:I - utilizados na 
fabricação ou produção de bens destinados à venda: 

a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que 
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em 
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas 
no ativo imobilizado; 

b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção 
ou fabricação do produto; 

II - utilizados na prestação de serviços: 

a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no 
ativo imobilizado; e 

b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação 
do serviço. 

A visão da administração tributária sobre alguns insumos está demonstrada o quadro 
abaixo:  
 

Insumos na visão da administração tributária 

Encargo Fundamentação 

Alimentação, vale-transporte e Soluções de Divergência n9s 8/2006, 
fardamento 15/2008,17/2008, 24/2008, 25/2008, 33/2008 e 43/2008 

 

Direitos autorais Solução de Divergência n9 14/2011 

Equipamento de Proteção Individual Solução de Divergência n9 9/2011 

(EPI) 
 
Fretes para o transporte de produtos acabados 
ou em elaboração Rastreamento de veículos e 
cargas, seguros de qualquer espécie e pedágio 

 

Soluções de Divergência n9s 11/2007, 12/2008,26/2008 e 

2/2011 Soluções de Divergência n9s 15/2007, 14/2008, 

18/2008, 19/2008 e 20/2008 

Telefonia para a execução de serviços Solução de Divergência n9 10/2011 contratados 

mailto:gilmar@irlegal.adv.br
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Na verdade, não se pode definir insumo de forma isolada e fora do contexto onde este 
é utilizado, por isso que entendemos que a relação de possibilidade créditos disposta 
na Lei n. 10833/03 é meramente exemplificativa. Se analisarmos, 
exemplificativamente, a compra de munição para armas isoladamente, poderemos 
afirmar com certeza não ser insumo. Mas, ao analisá-la em um contexto de uma 
fábrica de blindagem de vidros, poderemos concluir ser insumo no controle de 
qualidade dos produtos. Sábias são as palavras de Marco Antonio Greco: 
 
“O termo “insumo” não indica uma substância em si (material, química, física etc.). Nada, em si 
mesmo, pelo simples fato de existir possui a qualidade de insumo. Ao revés, essa qualidade resulta de 
um certo tipo de relação entre aquilo que é reputado insumo (“X”) e algo (“Y”) perante o que “X” 
assim deve ser visto (GRECO, 2008, p. 5).” 
 

Os incisos I e II do artigo 3º. da Lei 10833/03 merecem algumas reflexões. Vejamos: 

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em 

relação a:  

I - bens adquiridos para revenda.... 

(...) 

 II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de 
bens ou produtos destinados à venda;  

Primeiramente, deve se valer do princípio geral da não cumulatividade, que tem como 
objetivo evitar a tributação em cascata, em cada operação, de forma que a 
contribuição somente incida sobre o que for acrescido pelo adquirente. Poder-se-ia 
adotar, ou melhor, o correto é tomar crédito sobre todos os valores que formam o 
custo das mercadorias vendidas, do custo de produzir o produto e custo de se prestar 
o serviço. 
 
Para isso é válido conceituar o que seja custo e o que seja despesa: 
 
Custo – é o esforço, o gasto para se ter um produto, mercadoria ou serviço; 
 
Despesa – o esforço, o gasto para se ter um faturamento obter uma receita. 
 
Nesse contexto, no caso de obter um produto, devemos tomar crédito de todos os 
insumos, de todos os custos de produção para elaboração de um produto, armazená-lo 
e disponibilizá-lo para venda. No caso de serviço, são todos os gastos incorridos para 
prestar tais serviços e disponibiliza-los para o adquirente. Na mesma linha, o custo da 
mercadoria vendido, que também será todo o custo incorrido para se adquirir a 
mercadoria, armazená-la e coloca-la disponível a venda. 
 
A verdade é que a Constituição deixou para as normas infraconstitucionais definir 
sobre não cumulatividade e, assim, virou uma verdadeira colcha de retalho. Veja o 
recurso extraordinário com agravo n. 790.928 do STF: 
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STF - Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n° 790.928 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART 
195, § 12, CF/88. PIS. COFINS. ARTIGO 3o, NOTADAMENTE INCISO II E §§ 1o E 2o, DAS LEIS N°s 
10.833/2003, 10.637/2002. ARTIGO 31, § 3o, DA LEI N° 10.865/2004. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E 
TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
As recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 
195, § 12, da Constituição Federal. Discute-se, na espécie, a eventual ofensa ao artigo 195, I, “b”, e § 
12, da Constituição Federal, que conferiu status constitucional à não cumulatividade do PIS e da 
COFINS e que segundo as recorrentes, restou restringido em razão da regulamentação 
infraconstitucional pertinente (art. 3o, notadamente inciso II e §§1°, 2o e 3o, das Leis n° 10.637/2002, 
10.833/2003, e art. 31, § 3o, da Lei n° 10.865/2004). ” 
 

Na falta de uma legislação uniforme e coerente com as normas Constitucionais, com a 
legislação societário, com os princípios de contabilidade, o contribuinte, mais arrojado 
vai se guiando pelos conceitos doutrinários e pelas jurisprudências administrativas 
nem sempre favorável e fiel as normas. Vejamos algumas:  
 
Incrível esse entendimento e tomara que com a evolução das discussões acerca do 
assunto, haja reforma em tal entendimento. Em qualquer atividade empresarial a 
utilização de material de limpeza é essencial a prestação do serviço. 
 

Jurisprudência administrativa 

CARF - Terceira Seção - ACÓRDÃO: 3401-002.547 

Data de decisão: 16/05/2014 

Necessidade de avaliação da essencialidade 

CRÉDITO DO PIS E DA COFINS NÃO-CUMULATIVOS. MATERIAL DE LIMPEZA. ESSENCIALIDADE PARA A 
ATIVIDADE DA CONTRIBUINTE. No presente caso, ainda que o material de limpeza se configure como 
essencial à produção da recorrente, mormente por exigência das autoridades sanitárias, é necessário 
que haja perfeita identificação e descrição da finalidade/forma de utilização dos insumos no processo 
produtivo, sem o que não há possibilidade de aferir sua procedência e, como conseqüência, o 
reconhecimento do direito vindicado. CRÉDITO DO PIS E DA COFINS NÃO-CUMULATIVOS. CONCEITO DE 
INSUMO. ESSENCIALIDADE. Para definir o conceito de insumo no PIS e na COFINS não-cumulativos, é 
necessário constatar a essencialidade do bem ao processo produtivo do contribuinte. Assim, geram 
crédito do PIS e da COFINS não-cumulativos somente as despesas com materiais considerados 
essenciais. 
 

Contrariando o entendimento acimo o acórdão abaixo ente a desnecessidade de 
provar a essencialidade do uso, bastando apenas comprová-lo na produção de bens ou 
na prestação de serviços.CARF - Terceira Seção - ACÓRDÃO: 3101-001.606 

Data de decisão: 28/08/2014 - Dispensa de avaliação da necessidade 

COFINS. DIREITO A CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO. Diante do 
enunciado prescritivo “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção 
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda” (Art. 3o, inciso II, da Lei n° 10.833/2003), não 
cabe ao intérprete dimensionar a necessidade ou a essencialidade material dos bens e serviços 
adquiridos, mas tão somente verificar se foram ou não UTILIZADOS “na prestação de serviços ou na 
produção ou fabricação de bens e produtos” inerentes à atividade submetida à não cumulatividade. 
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Alguns gastos, ainda ferindo ao conceito de custo, são essencialíssimos a manutenção 
da fonte de receita. É o caso das despesas com exigências regulatórias indispensáveis 
para atividade econômica. 

Insumos 

Jurisprudência administrativa - CARF -Terceira Seção - ACÓRDÃO: 3802-001.618 

Data de decisão: 10/09/2013 

Despesas de venda - Exigências regulatórias 

COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. CUSTO DE PRODUÇÃO. DESPESAS 
DE VENDA. EXIGÊNCIAS REGULATÓRIAS INDISPENSÁVEIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. 
O conceito de insumo, ressalvadas as exceções expressamente previstas na Lei n° 10.833/2003, 
abrange o custo de produção (Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, art. 13, § 1o; Decreto n. 3.000/1999, arts. 
290 e 291) e as despesas de venda do produto industrializado, quando incorridas para atender 
exigências regulatórias indispensáveis ao exercício de determinada atividade econômica ou à 
comercialização de um produto. 
 

Sem dúvida os materiais de embalagem, transporte, acondicionamento são essenciais 
a fonte geradora de receita e, portanto, devem ser admitidas a tomada de créditos. 

Insumos Jurisprudência administrativa 

CARF - Terceira Seção - ACÓRDÃO: 3802-001.618 

Data de decisão: 10/09/2013 

Despesas de venda - Exigências regulatórias 

LACTICÍNIOS. MATERIAL DE EMBALAGEM. AQUISIÇÃO DE “PALLETS” DE MADEIRA. PLÁSTICO DE 
COBERTO. FILME PLÁSTICO DO TIPO '‘STRETCH”. INSUMO. DIREITO AO CRÉDITO RECONHECIDO. Não 
cabe, à luz das disposições da Instruções Normativas n° 247/2002 e n° 404/2004, restringir o direito ao 
crédito às embalagens incorporadas ao produto no processo de industrialização. No segmento de 
laticínios, a paletização - que envolve o acondicionamento no “pallet”, plástico de coberto e colocação 
do filme “strecht” - não é realizada apenas para fins de transporte, mas para a própria estocagem do 
produto no estabelecimento industrial. Decorre ainda de normas de controle sanitário na área de 
alimentos (Portaria SVS/MS n° 326, de 30 de julho de 1997), que exigem o acondicionamento dos 
produtos acabados em estrados (item 5.3.10), de forma a impedir a contaminação e a ocorrência de 
alteração ou danos ao recipiente ou embalagem (item 8.8.1). Tratando- se, assim, de 
acondicionamento diretamente relacionado à produção do bem e que decorre de exigências 
sanitárias, deve ser reconhecido o direito ao crédito.  
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Infelizmente existem entendimentos contrários. 
 

Jurisprudência administrativa 

CARF - Terceira Seção - ACÓRDÃO: 3801-003.758 

Data de decisão: 28/08/2014 
Embalagens para transporte - Impossibilidade de crédito 

CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. 
Não se enquadram no conceito de insumos e não geram direito a créditos a serem descontados da 
contribuição as aquisições de embalagens para transporte porque não são aplicadas ou consumidas 
diretamente no processo fabril e são utilizadas após o encerramento do processo produtivo. 
 

Uniformes ou indumentárias são essenciais na linha de qualquer tipo de produção. 
Imprescindível para segurança do empregado e garantia de qualidade no produto. 

Insumos 

Jurisprudência administrativa 

CSRF - ACÓRDÃO: 9303-002.391 

Data de decisão: 02/06/2014 Indumentária 
obrigatória 

NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INDÚSTRIA AVÍCOLA. INDUMENTÁRIA. A indumentária de uso 
obrigatório na indústria de processamento de carnes é insumo indispensável ao processo produtivo e, 
como tal, gera direito a crédito de PIS/Cofins.  

Insumos 

Jurisprudência administrativa 

CARF - Terceira Seção - ACÓRDÃO: 3302-001.858 

Data de decisão: 12/08/2014 
Embalagens para transporte - Possibilidade de crédito 

INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. O conceito de 
insumo passível de crédito no sistema não cumulativo não é equiparável a nenhum outro conceito, 
trata-se de definição própria. Para gerar crédito de PIS e COFINS não cumulativo o insumo deve: ser 
UTILIZADO direta ou indiretamente pelo contribuinte na sua atividade (produção ou prestação de 
serviços); ser INDISPENSÁVEL para a formação daquele produto/serviço final; e estar RELACIONADO 
ao objeto social do contribuinte. CRÉDITOS. EMBALAGENS. TRANSPORTE. O custo com embalagens - 
quaisquer que seja a embalagem: utilizada para o transporte ou para embalar o produto, para 
apresentação - deve ser considerado para o cálculo do crédito no sistema não cumulativo de PIS e 
COFINS. 
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Os gastos com transportes como combustíveis, dentre outros, como pneus, peças 
fazem parte e são necessários ao processo fabril. 

Insumos 

Jurisprudência administrativa 

CARF - Terceira Seção - ACÓRDÃO: 3403-002.912 

Data de decisão: 15/05/2014 

Combustível para transporte 

COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à 
Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação 
do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando 
legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do 
produto final. São exemplos de insumos os combustíveis utilizados em caminhões da empresa para 
transporte de matérias primas, produtos intermediários e embalagens entre seus estabelecimentos. 
Por outro lado, não constituem insumos os combustíveis utilizados em veículos de passeio, 
motocicletas, e “kombis” que eventualmente transportam funcionários. 
 

Basicamente, no acórdão abaixo o entendimento é que os gastos com manutenção do 
processo produtivo, também dão direito a crédito. 

Insumos 

Jurisprudência administrativa 

CARF - Terceira Seção - ACÓRDÃO: 3403-002.764 

Data de decisão: 15/04/2014 Remoção de rejeitos e resíduos 

INDÚSTRIA DE ALUMINA. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO NA PRODUÇÃO. Em relação à 
atividade industrial de produção de alumina, deve ser reconhecido o direito de crédito pela aquisição 
de óleo combustível BPF, ácido sulfúrico e inibidor de corrosão, bem como de transporte de remoção 
de rejeitos e resíduos, por se tratarem de bens e serviços aplicados na produção.  
 

Na agroindústria, os gastos incorridos no cultivo de matéria prima para serem 
utilizados no processo administrativo configuram custo de produção e por isso 
também dão direito a crédito. 

Insumos 

Jurisprudência administrativa 

CARF - Terceira Seção - ACÓRDÃO: 3403-002.816 
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Data de decisão: 11/03/2014 Manutenção de fonte produtora 

REGIME NÃO CUMULATIVO. INCLUSÃO DE CUSTOS E DESPESAS. O art. 6o, § 3o, da Lei 10.833/03 
e o art. 27 da IN 900/08 não garantem aos contribuintes o direito à inclusão de todos os custos e 
despesas necessários à manutenção da fonte produtora no cálculo dos créditos do regime não-
cumulativo. 
CRÉDITOS. CUSTOS INCORRIDOS NO CULTIVO DE EUCALIPTOS. Os custos incorridos com bens e 
serviços aplicados na floresta de eucaliptos destinados à extração da celulose configuram custo 
de produção e, por tal razão, integram a base de cálculo do crédito das contribuições não-
cumulativas. 
FRETES. TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. 
Os custos Incorridos com fretes no transporte de madeira entre a floresta de eucaliptos e a 
fábrica configuram o custo de produção da celulose^e, por tal razão, integram a base de cálculo 
do crédito das contribuições não-cumulativas. 
 
 

De fundamental importância em uma linha de produção são os chamados gastos gerais 
de fabricação, tais como manutenção, limpeza, segurança, dentre outros, 
indispensáveis ao processo produtivo e, portanto, eventual custo dessas contribuições 
nele embutidos, devem ser aproveitados. 
 

CARF - Terceira Seção - ACÓRDÃO: 3202-001.019 

Data de decisão: 06/01/2014 Gastos gerais de fabricação 

GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO. POSSIBILIDADE. Os gastos gerais de fabricação são 
necessários, essenciais e pertinentes ao processo produtivo da empresa, portanto, geram direito 
de crédito das contribuições. 
 
O poder Judiciário, através de seus tribunais também se manifestaram sobre o 
conceito de insumos conforme o entendimento do STJ abaixo: 

Insumos na jurisprudência judicial 

     STJ - Recurso especial n° 1.246.317 - MG (2011/0066819-3) 

São ilegais o art. 66, §5°, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 247/2002 - Pis/Pasep (alterada 
pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e o art. 8o, §4°, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF 

n. 404/2004 - Cofins, que restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II, 
das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de creditamento na 
sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições. 

 Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico em vigor, a 
conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3°, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 
10.833/2003, não se identifica com a conceituação adotada na legislação do Imposto sobre 

Produtos Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo, não 
corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas Operacionais" utilizados na 
legislação do Imposto de Renda - IR, por que demasiadamente elastecidos.
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Insumos na jurisprudência judicial 

STJ - Recurso especial n° 1.221.170 - PR (2010/0209115-0) - Repetitivo (Pendente) 

O regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS não se assemelha ao regime não 

cumulativo do ICMS e do IPI. Este possui disciplina constitucional, sendo de observância obrigatória, 
enquanto aquele foi relegado à disciplina infraconstitucional, sendo de observância facultativa, 
visto que incumbe ao legislador ordinário definir os setores da atividade econômica que irão 
sujeitar- se a tal sistemática. 

 [...] 

As restrições ao abatimento de créditos da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS pelo 
regime não cumulativo, previstas nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, não ofendem o disposto no art. 
195, § 12, da Constituição Federal. 

 

Insumos na jurisprudência judicial 

STJ - Recurso especial n° 1.221.170 - PR (2010/0209115-0) - Repetitivo (Pendente) 

O conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo das contribuições PIS e 
COFINS, abrange os elementos que se relacionam diretamente à atividade da empresa, com 
restrições. 

A questão controvertida refere-se ao conceito de insumo tal como empregado nas Leis 10.637/02 
e 10.833/03 para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos valores 

incorridos na aquisição. 

Destarte, há multiplicidade de recursos relativos a essa mesma matéria, que ainda não foi 
apreciada sob o rito dos recursos repetitivos; assim, submeto o julgamento do feito à egrégia 1a. 
Seção, como recurso representativo de controvérsia, com fundamento no art. 543-C do CPC e art. 
2o., § 1o., da Resolução STJ 8/2008. 

Apuração pelo método não 
cumulativo 

Insumos na jurisprudência judicial 

STJ - Recurso especial n° 1.246.317 - MG (2011/0066819-3) 

São "insumos", para efeitos do art. 3°, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3°, II, da Lei n. 10.833/2003, 
todos aqueles bens e serviços pertinentes ao ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação 
de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuia subtração importa na 
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a 
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí 
resultantes. 
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Como se vê nas diversas decisões, os tribunais administrativos e judiciais dão um 
entendimento melhor sobre o que seja insumo, diferentemente da RFB que o restringe. 
Cabe ao contribuinte, através de uma análise da relevância dos valores, da fragilidade de 
seus controles adotar os procedimentos necessários, posto que questionar a legislação ou 
o entendimento da RFB também é planejamento tributário. 
 
Além do crédito relativamente aos insumos temos outros itens que dão direito ao crédito 
e que estão dispostos também no artigo 3º. Da Lei n. 10833/03, conforme analisaremos a 
seguir. 
 
Art. 3o - ....... III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos 
estabelecimentos da pessoa jurídica; 

Aplicável para todas as atividades, comercial, industrial e serviços. Diferentemente de que 
alguns pensam crédito pode ser apurado em relação a toda a empresa e não somente a 
área produtiva. 

Art. 3o [...]  IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas 
atividades da empresa: 

 

Aplicável também a todas as empresas desde que utilizados na atividade. Vejam que não 
abrange veículos. Não existe razão lógica para não incluírem veículos, exceto no 
entendimento que a lista é exemplificativa. Mas a RFB vai muito pela literalidade, 
portanto, temos que apelar para planejamentos. 
Assim, caso o uso de veículo seja relevante, alternativamente, a empresa poderá se 
utilizar do leasing, que não tem restrição, conforme veremos a seguir. 
Outro planejamento é no caso de o aluguel de prédio ser com pessoa física, o que 
significa uma proposta para o locador constituir uma pessoa jurídica, tipo Eireli, por 
exemplo. Haverá ganho para ambas as partes. O locador trocará uma alíquota de IR por 
uma tributação de 11,33% 
 
Art. 3° [...] – VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou 
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na 
prestação de serviços. 
VI - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa; 

XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens destinados a 

venda ou na prestação de serviços. 
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Notem que o inciso VI e o XI somente é aplicável para as empresas industriais e as 
prestadoras de serviços desde que esses bens estejam ao incorporados ao imobilizado e 
utilizados na produção de bens ou de serviços. No caso de máquina e equipamentos 
poderá o crédito ser utilizado de uma só vez no case de aquisições a partir de julho de 
2012 na forma da Lei n. 11774/08. No caso do item VI, as depreciações poderão ser 
aproveitadas por qualquer atividade. 

Art. 3° [...] – Armazenagem e frete – armazenagem de mercadorias e fretes na operação de venda nos 
casos do item I e II, quando op ônus for suportado pelo vendendor.  

Aplicável a todas as empresas. Já abordamos planejamento de incluir no contrato de 
armazenagem todo o serviço de logística. No caso de frete em frota, como planejamento, 
melhor constituir uma empresa a parte. 

Art. 3o [...]  X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme fornecidos 
aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de limpeza, 
conservação e manutenção. 
 

Pela literalidade do texto é válido apenas para empresas de prestação de serviços de 
limpeza e conservação e manutenção. Contudo, a jurisprudência predominante é que é 
aplicável a indústria desde que destinado a área produtiva e contabilizado como custo. 
 
Apuração proporcional de créditos 
 
O artigo 3º. Em seus §§ 7º e 8º., determinam que no caso de custos, despesas e encargos 
vinculados às receitas não cumulativas e àquelas submetidas ao regime de incidência 
cumulativa dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, 
pelo método de: 
 

 Apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de 
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou  
 

 Rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a 
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não 
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada Mês. 

 

Crédito presumido de pessoas físicas 
 
As pessoas jurídicas com atividade agroindustrial, em alguns casos, poderão tomar 
créditos presumidos de aquisições de mercadorias animal ou vegetal de pessoas físicas. 
Esse benefício na realidade faz sentido, posto que os produtos produzidos por pessoas 
físicas que não são contribuintes dessas contribuições, ao adquirirem insumos para suas 
atividades, esses vêm com carga de Pis e Cofins. Dessa forma o art. 8º. da Lei n. 10833/03 
admitiu essa presunção de crédito. 
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Manutenção de crédito nas vendas não tributadas 
 
Importante lembrar que o art. 17 da Lei n. 11.033/04 que mesma nas vendas de produtos 
com suspensão, não incidência e alíquota zero, não impedem a manutenção dos créditos 
quando de aquisições tributadas por essas contribuições. Com isso, os créditos 
acumulados poderão ser objeto de compensação com débitos administrados pela RFB.   
 
Na forma da legislação vigente, a utilização dos créditos de forma geral, serão utilizados 
dentro do próprio mês em que roam gerados com os débitos das contribuições devidas 
no próprio cada mês. É possível que haja excedente de créditos, e assim ocorrendo 
deverá ser feita a transferência para meses subsequentes, que antes eram controlados 
pelo DACON e agora é controlado na EFD-Contribuições. 
 
O aproveitamento de crédito na dedução das contribuições a recolher não ensejará 
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores. Caso o valor 
excedente ainda seja superior às contribuições apuradas em meses seguintes, e esteja 
vinculado a operações não-tributadas, tais como exportação e beneficiadas por alíquota 
zero, haverá possibilidade de ressarcimento e/ou compensação de tais créditos.  Tais 
regras estão dispostas na Instrução Normativa n° 1300;12 e alterações. O ressarcimento 
ou compensação será operacionalizado via Perdcomp.  
 
 
Créditos extemporâneos 
 
Esta é uma questão muito polêmica. O fato aqui é a falta de tomada de crédito 
tempestivamente, ou seja, exemplificando, a empresa poderia abater crédito de energia 
elétrica em 2013 e não o fez. Entendemos que por se tratar de conta gráfica, pode se o 
crédito na competência, retificando as diversas declarações ou tomar o crédito na 
competência atual. Temos uma solução de consulta: 
 
Solução de Consulta n° 178, de 21.06.2012, da 8a Região Fiscal APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE 
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. FATO GERADOR DE IRPJ E CSLL  
 
a). É obrigatório o recolhimento dos montantes devidos de IRPJ e CSLL, apurados de agosto de 2004 a 
julho de 2008 e decorrentes do aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS/PASEP e COFINS com 
fulcro na IN SRF n° 594, de 2005, incidindo multa e juros a partir dos respectivos fatos geradores, que se 
consideram ocorridos ao longo dos anos- calendário de 2004 a 2008. 
 
b) O procedimento correto a ser adotado pelo contribuinte seria a retificação tanto das DCTFs como da 
DIPJs também quanto aos débitos adicionais (fatos geradores) de IRPJ e CSLL surgidos (ocorridos) para o 
período de agosto de 2004 a julho de 2008 e igualmente oriundos do aproveitamento extemporâneo dos 
créditos de PIS e COFINS com fulcro na IN SRF n° 594, de 2005, permitido o recolhimento espontâneo dos 
débitos de IRPJ e CSLL apurados a partir do ano- calendário de 2005 até o ano-calendário de 2008 mesmo 
quando da inexistência, impropriedade ou atual impossibilidade de retificação, desde que no prazo de 30 
dias contados da ciência da presente consulta.   
 
CARF - ACÓRDÃO 3401-001.577em 01/09/2011, da 1a Turma Ordinária do Conselho de Contribuintes /4a 
Câmara NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. DESNECESSIDADE DE 
PRÉVIA RETIFICAÇÃO DO DACON. Desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do 
insumo, o crédito apurado não cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, 
sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte. 1a Turma Ordinária- do Conselho 
de Contribuintes /4a Câmara/ACÓRDÃO 3401-001.577em 01/09/2011. Apuração pelo método não 
cumulativo Créditos extemporâneos Retificaçãos Vantagem: Selic Desde que elaborado PER/DCOMP (um 
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para cada pagamento a maior) É possível evitar o PER/DCOMP, fazendo a transferência do saldo credor 
mês a mês, mas com isso perde a Selic Evita problema fiscal Risco de multa formal de 3% do valor das 
transações comerciais ou financeirass Desvantagens: Trabalho (Retificação da EFD-Contribuições (e 
DACON), DCTF e DIPJ Reabertura do período prescricional. 
 
Nosso entendimento é que depende do caso. Como o crédito é de conta gráfica há quem 
entenda que são imprescritíveis e, dessa forma, pode se ajustar desde o início, 
transferindo o saldo ano a ano, até que chega o início do período prescricional. A partir 
desse ponto insere-se o novo saldo anterior no Dacon e recomeça a refazer a base de 
cálculo dos últimos 5 anos. 
 
Daí então, retifica-se Dacon, EFD (se for o caso), DCTF e apura-se agora, o valor a menor, 
por aproveitamento do saldo anterior ajustado. Com isso podemos pedir através de 
Perdcomp a diferença paga a maior com Selic. 
 

Prazo de pagamento - Até o dia 25 do mês subsequente. 

Códigos: 

 PIS/PASEP: 5856 

 COFINS:  6912 

Na realidade os conceitos, jurisprudência e doutrinas vista até agora servem como 
parâmetro para que sejam tomadas medidas de contenção tributária dento das 
empresas. Alguns administradores têm características mais ousadas, outros mais 
cautelosos, outros, ainda, acham melhor não mexer com o leão. 
 
Hoje a concorrência está por demais acirrada, uma crise, alimentada pela própria crise e o 
governo, não conseguindo conter o défit público com redução de seus gastos, não vê 
outra saída senão aumentar os tributos e, na maioria das vezes de forma ilegal. Assim, o 
administrador tem que se posicionar em relação a carga tributária, escolhendo uma das 
seguintes condutas. É decisão é do Administrador, mas demonstrar a ele o quanto pode 
ser reduzido de tributo adotando medidas legais, planejadas é obrigação nossa. 
Apresentaremos alguns créditos, a seguir, incontestáveis e que podem ser tomados sem 
qualquer risco de autuação ou glosa. 
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Pis e Cofins - Importação 

A Lei n. 10865/04, com as alterações da  Lei 13.137/2015, criaram as contribuições 

incidentes sobre Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços. Os serviços tributados 

são os provenientes do exterior prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente 

ou domiciliada no exterior, executados no Brasil ou executados no exterior, cujo 

resultado se verifique no Brasil. Determinou alguns casos de não incidência, quais sejam: 

 

a) bens estrangeiros que, corretamente descritos nos documentos de transporte, 
chegarem ao País por erro inequívoco ou comprovado de expedição e que forem 
redestinados ou devolvidos para o exterior; 

b) bens estrangeiros idênticos, em igual quantidade e valor, e que se destinem à 

reposição de outros anteriormente importados que se tenham revelado, após o 
desembaraço aduaneiro, defeituosos ou imprestáveis para o fim a que se 
destinavam, observada a regulamentação do Ministério da Fazenda; 

c) bens estrangeiros que tenham sido objeto de pena de perdimento, exceto nas 

hipóteses em que não sejam localizados, tenham sido consumidos ou revendidos; 

d) bens estrangeiros devolvidos para o exterior antes do registro da declaração de 

importação, observada a regulamentação do Ministério da Fazenda; 
e) pescado capturado fora das águas territoriais do País por empresa localizada no 

seu território, desde que satisfeitas as exigências que regulam a atividade 
pesqueira; 

f) bens aos quais tenha sido aplicado o regime de exportação temporária; 
g) bens ou serviços importados pelas entidades beneficentes de assistência social, 

nos termos do § 7o do art. 195 da Constituição Federal, inclusive os recebidos em 
doação de representações diplomáticas estrangeiras sediadas no Brasil por 
entidades beneficentes, reconhecidas como de utilidade pública, para serem 
vendidos em feiras, bazares e eventos semelhantes; 

h) bens em trânsito aduaneiro de passagem, acidentalmente destruídos; 
i) bens avariados ou que se revelem imprestáveis para os fins a que se destinavam, 

desde que destruídos, sob controle aduaneiro, antes de despachados para 
consumo, sem ônus para a Fazenda Nacional; e 

 J) o custo do transporte internacional e de outros serviços, que tiverem sido 

computados no valor aduaneiro que serviu de base de cálculo da contribuição. 

 k) valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido à pessoa física ou jurídica 
a título de remuneração de serviços vinculados aos processos de avaliação da 
conformidade, metrologia, normalização, inspeção sanitária e fitossanitária, 

homologação, registros e outros procedimentos exigidos pelo país importador sob o 
resguardo dos acordos sobre medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS) e sobre 
barreiras técnicas ao comércio (TBT), ambos do âmbito da Organização Mundial do 
Comércio (OMC). 
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Fato Gerador nas importações 

O fato gerador do PIS/PASEP-Importação e da COFINS- Importação será a entrada de bens 

estrangeiros no território nacional ou o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a 

remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por 

serviço prestado. 

 São contribuintes do PIS/PASEP-Importação e da COFINS- Importação: 

 

a) o importador, assim considerada a pessoa física ou jurídica que promova 

a entrada de bens estrangeiros no território nacional; 

b) a pessoa física ou jurídica contratante de serviços de residente ou 

domiciliado no exterior; e 

c) o beneficiário do serviço, na hipótese em que o contratante também 

seja residente ou domiciliado no exterior. 

Base de Cálculo 

 
A base de cálculo das mercadorias será o valor aduaneiro, segundo definido no Decreto 
6759/2009, que no art. Deteremina: 
 
Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado (Acordo de Valoração 

Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado 

pelo Decreto n° 1.355, de 1994; e Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira de Mercadorias, 

Artigo 7o, aprovado pela Decisão CMC n° 13, de 2007, internalizada pelo Decreto n° 6.870, de 4 de junho 

de 2009) 

I:- o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga 

ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território 

aduaneiro; 

II- os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria 

importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I; e- o custo do seguro da mercadoria durante as 

operações referidas nos incisos I e II. 

 

 
No caso de serviços será o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para 
o exterior, antes da retenção do imposto de renda, acrescido do ISS e do valor das 
próprias contribuições, na hipótese de pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa 
de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço 
prestado; ou 
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Alíquotas 

 

- Mercadorias 

• 2,1% e 9,65% (Medida Provisória n° 668/2015) 
- Produtos sujeitos à contribuição substitutiva: COFINS 10,65% (Lei n° 

12.715/2012) 
- Alíquotas até 30/04/2015: 1,65% e 7,6% 

- Serviços 

• 1,65% e 7,6% 

Alíquotas para Produtos com Tributação Diferenciada - Os setores cujos produtos têm 
tributação diferenciada, devem observar as normas específicas para esses regimes. 
 
 
Créditos 
 
Os valores pagos na importação conforme art 15 da Lei n. 10865/04, com as alterações da  
Lei 13.137/2015, poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas 
contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de 
que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: 
 
 

 bens adquiridos para revenda; 
 bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na        

produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive 
combustível e lubrificantes; 

 energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; 
 aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, 

máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da 
empresa; 

 máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, 
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens 
destinados à venda ou na prestação de serviços. 

 

A seguir apresentamos algumas jurisprudências sobre o assunto: 

 

Solução de Divergência n° 7/12 

CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. GASTOS COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO. A 

pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep 

não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com desembaraço aduaneiro, 

relativos a serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, decorrentes de importação 

de mercadorias, por falta de amparo legal. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n° 10.865, de 2004, art. 7o, I e 

art. 15. 
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  Gastos pós desembaraço aduaneiro 
Processo de Consulta n° 186/10 - 8a. RF 

Ementa: CRÉDITOS. DESEMBARAÇO. FRETE DE COMPRA. LEI N° 10.865/04. Inexiste na Lei N° 

10.833, de 2003, fundamento para a apuração de créditos de Cofins a partir do custo de aquisição 

de mercadorias importadas, ainda que estas se caracterizem como insumos de processo 

produtivo. O direito a crédito estabelecido pelo art. 3° da Lei N° 10.833, de 2003, aplica-se, 

exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, 

como estabelecem de forma expressa os mandamentos do §1° daquele artigo. 

 
Alguns, como forma de planejamento tributário, constitui uma empresa próximo ao 
local do desembaraço para aproveitamento de crédito sobre frete, de forma que se  
o frete for pago pela vendedora, enquadra-se no inciso IX e se o frete for pago pela 
compradora, enquadra-se no inciso I ou II (desde que o produto dê direito a 
crédito). A RFB pode exigir haver propósito negocial. 

 

Prazo de recolhimento e código do DARF 

 

O recolhimento do pis/cofins importação se dará e com os seguintes códigos: 

 

 data do registro da declaração de importação (bens); 

 data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa (serviços); 

 data do vencimento do prazo de permanência do bem no recinto 

alfandegado (se iniciado o despacho antes da pena de perdimento). 

Os códigos para recolhimento são os seguintes: 

 

• PIS/PASEP-Importação de Bens: 5602; 

• COFINS-Importação de Bens: 5629 

• PIS/PASEP-Importação de Serviços: 5434 

• COFINS-Importação de Serviços: 5442 

 

Substituição Tributária 

Basicamente na legislação atual somente dois produtos estão no regime de substituição 
tributária que são os cigarros (cadeia completa) e as motocicletas (fabricante ou 
importador para varejista). Para simplificar apresentamos a seguir esquema de 
substituição tributário: 

 

mailto:gilmar@irlegal.adv.br


 Seminário sobre Planejamento Tributário 
              Enfoque atual à luz da Jurisprudência  

 

GGS Consultoria Empresarial – Cnpj: 25.234.180/0001-05  
E-mail gilmar@irlegal.adv.br – sitio: www.irlegal.adv.br – 81-98654-1641 

 

 

91 

 

 

 

 

 

Tributação do PIS/Cofins próprio   Não há contribuição já houve na indústria. 

e também do atacadista/distribuidor  

e varejista 

 

Forma de cálculo 

 

a) Cigarros e cigarrilhas - Há um único recolhimento, com majoração da basede cálculo (preço 

de venda ao consumidor final) 

 
• COFINS 291,69% 

• PIS 3,42 (multiplicação 

b) Motocicletas - Há dois recolhimentos (preço “fábrica”) - No valor cobrado por ST, o IPI 
deve ser acrescido à base de cálculo 

Alíquotas - 0,65% e 3% 

Atenção - Simples Nacional 

Atacadistas e varejistas - Poderão destacar as receitas relativas à venda desses produtos, 

para que não sofram nova tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS. 

Produtor ou importador atividades impeditivas ao Simples Nacional. 

(Fundamentação: Art. 18, §§ 4°-A e 14, da LC 123/2006.) 
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Incidência monofásica 

Parecendo um pouco com o sistema de substituição tributária a incidência monofásica se 

diferencia por haver uma tributação no início da cadeia produtiva sendo que no restante 

da cadeia a alíquota é zero. 

Esquema prático 

 

 

Importante destacar que a Incidência monofásica está incluída do regime não cumulativo, 
podendo o produtor ou importador tomar créditos dos insumos, segundo as alíquotas a 
ele aplicáveis. O restante da cadeia também poderá tomar crédito, exceto, em relação 
aos produtos adquiridos sujeito a esse regime.  Mas em relação aos outros créditos não 
há problema, tais como energia, aluguel, leasing, etc. A sujeição ao regime cumulativo ou 
não cumulativo, em relação aos produtos sujeitos à tributação diferenciada, não altera as 
alíquotas especiais. 
 
Produtos abrangidos: 
 

a) Gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e nafta 

petroquímica (Lei n° 9.718/98; Lei n° 10.336/2001; Lei n° 10.560/2002; Lei n° 
11.196/2005); 

b) Biodiesel (Lei n° 11.116/2005); 
c) Álcool, inclusive para fins carburantes (Lei n° 9.718/98); 

d) Veículos, máquinas, autopeças, pneus novos de borracha e câmaras-de-ar de borracha 
(Lei n° 10.485/2002); 

e) Medicamentos, produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal (Lei n° 
10.147/2000); 

f) Bebidas frias (Lei n° 10.833/2003). 
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Atenção - Simples Nacional 

Atacadistas e varejistas - Poderão destacar as receitas relativas à venda desses produtos, 

para que não sofram nova tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS. 

Produtor ou importador atividades impeditivas ao Simples Nacional. 

(Fundamentação: Art. 18, §§ 4°-A e 14, da LC 123/2006.) 
 

Bebidas Frias 
 
Embora se afirme que essa atividade esteja no regime não cumulativo, na verdade, houve 
uma mistura de todos os regimes, pela Lei n° 13.097/2015 (vigência 1°/05/2015), assim 
apresentamos um resumo da sistemática: 
 
Indústrias e atacadistas passam a pagar no monofásico 
• Alíquotas de 2,32% e 10,68% 
• Monofásico bifásico? 

Alíquota diferenciada para venda a varejista ou consumidor final 
• Alíquotas de 1,86% e 8,54% 

Indústrias e atacadistas do Simples Nacional passam a tributar os monofásicos no regime 
unificado 
 
• Varejistas do Simples Nacional podem excluir a parcela do PIS e da COFINS do regime 
unificado 

Atacadistas passam a ter direito a crédito 
 
• Inclusive no regime cumulativo 
• Valor informado no documento fiscal 

Créditos diferenciados na compra do Simples Nacional 
 
• Alíquotas de 0,38% e 1,60% 

- Extinção do Regime Especial 

• Previsão de "pauta mínima” 

- Previsão de redução da alíquota para cervejas e chopes especiais 

• Decreto n° 8.442/2015 

- Previsão geral de redução das alíquotas até 31/12/2017 (produtos 
relacionados no Anexo III) 
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-  

• Entre 5% a 20%. 

- Obrigação de instalação de equipamentos contadores de produção para todas 
as indústrias 

- Indústrias, importadoras e atacadistas, exceto do Simples Nacional, deverão 
informar os valores devidos nas notas fiscais de saída referentes a suas 
operações 

5. Obrigações Tributárias: principal e acessória 

Detalhes sobre as obrigações tributárias acessórias específicas a cada um dos tributos 
aqui estudados, já foram feitas nos comentários sobre cada sistemática. O CTN conceitua 

no artigo 113 o quais são obrigações tributárias. Vejamos: 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência 

do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 

juntamente com o crédito dela decorrente. § 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e 

tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da 

fiscalização dos tributos. § 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se 

em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. 

A verdade é que hoje a RFB burocratizou tanto o processo de obrigações acessórias para 
o contribuinte, que já carrega um pesado fardo no pagamento de tributo, que, em 
algumas situações o custo de manter uma equipe para cuidar das obrigações acessórias 
de uma sociedade as vezes é muito maior que a obrigação principal. 

Além de manter a escrituração contábil em meio magnético e a disposição do fisco, os 
livros auxiliares e documentos durante o prazo de 5 anos contados do fato gerador, as 
empresas estão obrigadas a entregar as seguintes declarações, dependendo de cada caso 
e atividade: 

 DCTF – Declaração de débitos e créditos tributários federais 

 DACON  - Declaração de apuração de contribuições sociais (obrigado até 2014) 

 DIMOB – Declarações de operações Imobiliárias 

 DMED – Declaração de serviços médicos 

 DBF – Declarações de Benefícios Fiscais 

 DECRED – Demonstração de Operações com Cartões de créditos 

 Sped 

 EFD-Contribuiçoes 

 SEF 
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A novidade, não tão recente, é a EFD – Contribuições que veio substituir o DACON e 
ambos conviveram juntos durante um período. Com o objetivo de simplificar os processos 
e reduzir as obrigações acessórias impostas aos contribuintes, foi instituída a EFD-
Contribuições. A EFD-Contribuições é parte integrante, do projeto SPED, que busca 
promover a integração dos fiscos e dos Órgãos de Controle mediante a padronização, 
racionalização e compartilhamento das informações fiscais digitais, bem como integrar 
todo o processo relativo à escrituração fiscal, com a substituição do atual documentário 
em meio físico (papel) por documento eletrônico com validade jurídica para todos os fins. 
A EFD-Contribuições nasceu como EFD-PIS/COFINS, por meio da Instrução Normativa RFB 
n° 1.052/2010, que foi revogada pela IN n. 1252/12. O seu prazo de entrega está disposto 
no artigo Art. 7o, que dispõe:  

“A EFD-Contribuições será transmitida mensalmente ao Sped até o 10° (décimo) dia útil do 20 (segundo) 

mês subsequente ao que se refira a escrituração, inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão e 

cisão total ou parcial. Parágrafo único. O prazo para entrega da EFD- Contribuições será encerrado às 

23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de 

Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração. ” 

PENALIDADES 

• Apresentação extemporânea 

- R$ 500,00 por mês ou fração - Lucro Presumido 

- R$ 1.500,00 por mês ou fração - Lucro Real ou Arbitrado 
• Redução de 50% quando apresentada antes de qualquer procedimento de 

ofício. 

• Não atendimento a intimação 

- R$ 500,00 por mês-calendário 

• Apresentar informações inexatas, incompletas ou omitidas 
- 3% (não inferior a R$ 100,00) do valor das transações comerciais ou das 

operações financeiras. 
 

RETIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO - A EFD-Contribuições entregue poderá ser substituída, 
mediante transmissão de novo arquivo digital. Novo prazo: 5 anos 
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6. Questões de crimes contra a ordem tributária 

A questão hoje está muito em evidência, tendo em vista os escândalos envolvendo 
grandes empresas tanto na operação lava jato, como também na operação zelotes. 
Temos vistos, muitos empresários sendo presos sob a acusação de crime contra a 
ordem tributária. E acompanhado desse tipo penal tributário, sempre está a pratica 
de outros crimes de ordem penal, como falsificação de documentos, formação de 
quadrilha etc. O Decreto-lei n. 1598/77 já previa tal ilicitude. Está consolidado no 
artigo 256 do RIR/99:  

Art. 256. A falsificação, material ou ideológica, da escrituração e seus comprovantes, ou de 
demonstração financeira, que tenha por objeto eliminar ou reduzir o montante de imposto devido, 
ou diferir seu pagamento, submeterá o sujeito passivo a multa, independentemente da ação penal 
que couber (Decreto-lei 1.598, de 1977, art. 7º, § 1º). 

Contudo, em 1990 foi publicada a Lei n. 8137/90 que trata desses delitos. A 
tipificação do crime encontra-se logo no artigo 1 e 2, a seguir reproduzidos:  

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social 
e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:    

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de 
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento 
relativo à operação tributável; 

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou 
inexato; 

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa 
a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em 
desacordo com a legislação. 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que 
poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da 
dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V. 

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:   

I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra 
fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; 

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou 
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cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;  

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem 
sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal;  

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de 
imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; 

V - Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da 
obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à 
Fazenda Pública. 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Importante destacar que em toda a ação fiscal que houver indícios de crime contra 
ordem tributária o AFRFB deverá observar a Portaria RFB nº 2.429/2010 que 
estabelece procedimentos a serem observados na comunicação ao Ministério 
Público Federal de fatos que configurem, em tese, crimes contra a ordem tributária; 
contra a Previdência Social; contra a Administração Pública Federal, em detrimento 
da Fazenda Nacional; contra Administração Pública Estrangeira; bem como crimes 
de contrabando ou descaminho, de falsidade de títulos, papéis e documentos 
públicos e de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. 

Os Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, sempre que, nas atividades de 
fiscalização, encontrarem documentos com indícios de falsidade material ou 
ideológica, deverão apurar, em procedimento administrativo sumário, a 
inidoneidade desses documentos (Súmula Administrativa) –  

A Portaria RFB nº 2.429/2010 determina que a representação fiscal para fins penais 
relativa aos crimes de falsidade de títulos, papéis e documentos públicos, previstos 
nos arts. 293, 294 e 297 do Código Penal, aos crimes de “lavagem” ou ocultação de 
bens, direitos e valores, definidos no art. 1º da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, e 
aos crimes contra a Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda 
Nacional, e contra Administração Pública Estrangeira será protocolizada pelo 
servidor que a elaborar, no prazo de 10 (dez) dias contados da data em que for 
identificado o fato caracterizador de crime e remetida ao órgão do Ministério 
Público Federal (MPF) competente para promover a ação penal. 

O que vale comentar aqui, é no sentido de que o Planejamento tributário tem estar 
eivado de licitude nos atos e nos negócios jurídicos. Qualquer desvio de conduta, 
pode caracterizar fraude, e o contribuinte ser enquadrado na tipificação desta lei.  
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Módulo I – Contabilidade como ferramenta de economia de tributos 

Não se pretende nesse módulo, ensinar contabilidade e sim fazer com que os 
participantes entendam a contabilidade e, a partir de então, possa compreende-la, 
fazendo uma análise crítica e diante dessa ferramenta propor algumas alternativas 
legais que possam diminuir a carga fiscal. Seremos bastante objetivo nesse módulo. 

7. Conceito de Balanço Patrimonial  

As demonstrações contábeis, previstas na Lei n. 6404/76, com as importantes 
alterações da Lei 11638/07, que veio equalizar as normas brasileiras com as normas 
mundiais de contabilidade, dentre outras´, as mais principais e que comentaremos são 
o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício. 

Já comentamos que a contabilidade não é uma exigência da legislação tributária e sim 
do Direito Civil, que aliás impõe como obrigatoriedade seus registros sob pena de 
responsabilidade civil e criminal. 

Balanço patrimonial, de uma forma bastante resumida, é a demonstração do 
patrimônio de uma entidade em um dado momento, relativamente a um determinado 
período chamado exercício social.  

Patrimônio é a diferença de bens e direitos menos as obrigações. Importante destacar, 
que os registros se fazem através do regime de competência e não de caixa, os fatos 
contábeis são contabilizados no momento de sua incorrência e não no momento do 
pagamento ou do recebimento. 

Isso, por si só já traz uma certa economia, antecipando a contabilização de receitas, 
custos e despesas. Os bens e direitos são representados no lado esquerdo do balanço 
enquanto que as obrigações do lado esquerdo e a diferença, também do lado esquerdo 
fica o grupo do patrimônio líquido, composto pelo capital integralizado e os lucros 
apurados. 

Exemplo: 
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O objetivo do balanço é demonstrar a REAL situação patrimonial no final do exercício: o 
quanto se deve efetivamente, o quanto se tem a receber; o quanto se tem em caixa; o 
quanto se tem estoque, etc.  

Quando se diz REAL situação é a mais próxima possível da realidade. A contabilidade 
também tem suas normas e seus princípios e devem ser seguidos. 
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Perdas no “contas a receber” 

A conta que representa “Contas a receber” ou duplicatas a receber, no final do 
exercício deve refletir exatamente o saldo a receber e, se estiver indexado por índice 
legal ou contratual, tem que estar corrigido, sob pena de estar cometendo infração 
fiscal, passível de lançamento de ofício. E evita-las também é economizar tributos. Por 
outro lado, se houver duplicatas a receber de clientes inadimplentes, essas supostas 
perdas devem ser contabilizadas no resultado do período como perdas.  

A partir de ano-calendário de 1997, foi revogada a dedução, na determinação do Lucro 
Real, da provisão para créditos de liquidação duvidosa – a famosa PDD. Hoje a regra é 
disciplinada pelos artigos 9º a 12 da Lei 9.430/96 (arts. 340 a 343 do RIR/99). 
 
Existem várias condições de registrar essas perdas, dependendo do crédito e valor: 
 
Até R$ 5.000,00 sem garantias de valor por operação, vencidos há mais de seis meses, 
poderão ser deduzidos como perdas independente de processo judicial. 
 
De R$ 5.000,00 até R$ 30.000,00 por operação, a dedução só poderá ocorrer após um 
ano da data do vencimento, independente de processo judicial, desde que mantida a 
cobrança administrativa. 
 
No caso de contrato de crédito em que a falta de pagamento de uma ou mais parcelas 
implique no vencimento automático das demais, os limites de R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00 
serão considerados em relação ao total dos créditos, por operação, com o mesmo 
devedor. 
 
O crédito superior a R$ 30.000,00 somente poderá ser deduzido, após um ano de seu 
vencimento e desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais. 
 
Créditos com Empresa Falida ou Concordatária. – É admitida a perda, desde que a 
empresa tenha adotado os procedimentos judiciais para o recebimento. A legislação do 
imposto de renda, disciplina tais perdas e as considera dedutíveis para fins de apuração 
do IRPJ e CSLL, conforme disciplina o artigo 341 do RIR/99. 
 
Dessa forma pode-se reduzir a carga tributária sem maiores problemas e dentro da lei. 
Essa perda pode ser significativa. Isso não impede de continuar os procedimentos de 
cobrança.   
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7. Perdas no Estoque 
 
A conta de estoque representa o valor que a empresa tem em mercadorias no final do 
exercício. Assim, além do controle de estoque, obrigatoriamente têm que se fazer seu 
inventario, ou seja, contagem física do estoque, no final de cada período base. Na maioria 
das vezes ocorre perda no estoque seja por extravio, quebras, roubos, etc.  Assim, essas 
perdas também devem ser reconhecidas no resultado, na forma do art. 291 do RIR/99: 
Assim podem ser consideradas despesas as: 
 

 Quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da atividade, 
ocorridas na fabricação, no transporte e manuseio; 

 Quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou pela 
ocorrência de riscos não cobertos por seguros, desde que comprovadas: 

o a) por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança, que 
especifique e identifique as quantidades destruídas ou inutilizadas e as 
razões da providência; 

o b) por certificado de autoridade competente, nos casos de incêndios, 
inundações ou outros eventos semelhantes; 

o c) mediante laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a destruição 
de bens obsoletos, invendáveis ou danificados, quando não houver valor 
residual apurável. 

 
Importante destacar que a legislação do imposto de renda determina que para 
valorização dos estoques deve-se utilizar dois métodos, via de regra: 
 

 PEPS – primeiro produto que entre é o primeiro que sai; 

 Custo médio – o valor muda a média a cada entrada de mercadorias. 
 
Vamos verificar, a seguir, se existe vantagem na adoção de um ou de outro método: 

 
 

Em 20/02/16 Venda de 2100 unidades 
       

           Método PEPS 

Data Produto 
Entrada Saida Saldo 

Qtde 
 Vr 

Unitário   Valor  Qtde Unitário Custo Qtde Custo Valor 

10/1/16 Lata de tinta 1800 
            
100,00     180.000,00  0                 -    

                          
-    1800    100,00     180.000,00  

10/2/16 Lata de tinta 1500 
            
130,00     195.000,00  0   

                          
-    3300    130,00     429.000,00  

20/2/16 0 0 

                         

-    

                          

-    1800    100,00     180.000,00  1500 

                

-    

                          

-    

20/2/16 0 0 
                         
-    

                          
-    300    130,00  

      
39.000,00  1200    130,00     156.000,00  

  CUSTO PELO METODO PEPS        219.000,00      
                          
-    
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Como se verifica, a adoção do custo médio é mais vantajosa, uma vez que leva para o 
resultado um custo maior no valor de R$ 19.636,36 e, com isso, uma menor carga 
tributária em um valor de R$ 6.676,36. 
 
Com relação as quebras e perdas de estoque temos algumas jurisprudências 
administrativas como mostramos a seguir: 
 
SOLUÇÕES DE CONSULTAS 
 
QUEBRAS E PERDAS NO PROCESSO – Integra o custo o valor das perdas razoáveis ocorridas no processo 
produtivo, sem a necessidade de laudo de autoridade competente, contudo devendo o contribuinte 
comprovar de forma idônea e plausível as perdas ocorridas. Dispositivos Legais: Art. 291, inciso I do 
RIR/1999. Processo de Consulta nº 94/00. SRRF/10ª Região Fiscal. Data da Decisão: 30.08.2000. Publicação 
no DOU: 25.09.2000.2  
QUEBRAS E PERDAS DE ESTOQUE. DEDUTIBILIDADE. a) Na hipótese de destruição e descarte de produtos 
nos estabelecimentos de clientes, sempre que não restar caracterizada a reincorporação prévia das 
mercadorias assim destruídas e descartadas ao patrimônio da fabricante (ou vendedora), inaplicável a 
dedutibilidade prevista no art. 291 do RIR/99. Assim, após recebimento das mercadorias pelo cliente, a 
aplicabilidade do dispositivo se circunscreve às mercadorias que sejam efetivamente devolvidas ao estoque 
da fabricante (ou vendedora), mesmo na hipótese de existência de cláusula contratual que obrigue a 
reposição das referidas quebras e perdas por novas mercadorias.b) Permite-se a dedutibilidade, como 
custo, das quebras e perdas de mercadorias que efetivamente componham o estoque da pessoa jurídica, 
desde que: a) nos casos de quebra ou perda por fabricação, manuseio e transporte, estas sejam razoáveis, a 
partir de suporte fático-probatório específico; ou b) nos casos de deterioração, obsolescência ou ocorrência 
de riscos não cobertos por seguros, haja o respectivo laudo exigido na forma das hipóteses elencadas nas 
alíneas “a” a “c” do inciso II do art. 291 do Decreto nº 3.000, de 1999 (RIR/99) Dispositivos Legais: Art. 291 
do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99). Processo de Consulta nº 124/13. Órgão: SRRF/8ª. 
Região Fiscal. Publicação no D.O.U.: 26.08.2013. 
 

 

Método DO CUSTO MÉDIO 

Data Produto 
Entrada Saida Saldo 

Qtde 
 Vr 

Unitário   Valor  Qtde Unitário Custo Qtde Custo Valor 

10/1/16 Lata de tinta 1800 
            
100,00     180.000,00  0                 -    

                          
-    1800    100,00     180.000,00  

10/2/16 Lata de tinta 1500 
            
130,00     195.000,00  0   

                          
-    3300    113,64     375.000,00  

20/2/16 0 0 
                         
-    

                          
-    2100    113,64     238.636,36  1200    113,64     136.363,64  

  CUSTO PELO METODO PEPS        238.636,36        
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JURISPRUDÊNCIA 
 
 PRODUÇÃO DE BENS. PERDA RAZOÁVEL. Na produção de bens, são admitidas as perdas compatíveis com a 
natureza do bem e da atividade. 1ºCC, Acórdão nº 103-21.859, de 24/02/2005.2 – OBSOLESCÊNCIA – 
Somente serão computáveis na determinação do lucro real as perdas de capital resultantes da 
obsolescência de bem do ativo permanente quando a baixa contábil do bem corresponder a sua efetiva 
saída do patrimônio da empresa (Ac. 1ºCC 105-2.024/86 – Resenha Tributária, Jurisprudência IR, Vol. 1.2.2, 
pág. 88).3 
BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE – OBSOLESCÊNCIA – A baixa de bens do ativo permanente, por 
obsolescência, deve estar apoiada em documentação hábil e idônea, apta a comprovar não somente o fato 
econômico que a motivou, bem assim a efetiva saída dos bens do patrimônio da pessoa jurídica. A mudança 
ou alteração, parcial ou total, da planta de produção de empresa, não são fatos econômicos clássicos de 
obsolescência, que se caracteriza pela defasagem tecnológica do equipamento, máquina ou instrumento à 
finalidade a que se destinava. 1º CC/3ª Câmara/ACÓRDÃO 103-20.621 em 19.06.2001. Publicado no D.O.U 
em: 13.08.2001.4  
AJUSTE DE INVENTÁRIO. Somente se admite a dedução de quebras ou perdas de estoques, se demonstrada 
por meio de documentos hábeis e idôneos a sua ocorrência, preferencialmente no transcurso da auditoria 
fiscal. Indispensável ainda a comprovação de que estas, se decorrentes do processo produtivo, transporte e 
manuseio, estavam dentro do limite de razoabilidade previsto em lei. Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais – CARF – 1ª. Seção – 2ª Turma da 4ª. Câmara/ACÓRDÃO 1402-00.593. em 30.06.2011. Publicado em: 
18.10.2011.5 – 
 ÁLCOOL - QUEBRA POR EVAPORAÇÃO – Os estoques registrados contabilmente no encerramento do 
balanço refletem as quantidades e valores apurados no final do período de apuração, já computada a real 
evaporação. Entretanto, sobre o estoque do balanço é admitida a perda, ainda não contabilizada no 
decorrer do ano calendário seguinte, quando da apuração de estoque por contagem física. 1º CC./3ª 
Câmara/ACÓRDÃO 103-21.336 em 14/08/2003. Publicado no DOU em: 24.12.2003.6 – CUSTOS OU 
DESPESAS OPERACIONAIS – DESTRUIÇÃO DE MERCADORIASGLOSA – PERDAS NORMAIS – 
IMPROCEDÊNCIA – A glosa do custo de mercadorias, destruídas em face de sua deterioração, em montante 
razoáveis com o faturamento bruto da empresa, mesmo inexistindo prova material de sua ocorrência não 
se justifica, mormente em se tratando de mercadorias (produtos derivados de chocolate) que, 
notoriamente, são passíveis de perdas. 1º CC./7ª Câmara/ACÓRDÃO 107-06373 em 22.08.2001. Publicado 
no DOU em: 28.02.2002. 
QUEBRAS OU PERDAS NO PROCESSO INDUSTRIAL – Incabível a glosa das quebras ou perdas no 
envazamento de gás liquefeito de petróleo (GLP), calculadas com base na observação do processo 
produtivo, por meio de mapas de controle de estoque, quando o Fisco não consegue contrapor com 
segurança percentual diferente, usando como elemento de prova apenas a informação sobre perdas em 
empresas congêneres, concluindo por não admitir que qualquer valor fosse lançado para custo a este título. 
O percentual de 0,51% fixado pelo antigo Conselho Nacional de Petróleo – CNP, por se referir à média de 
diversos seguimentos da indústria de gás, influenciada por valores extremos e fixada em época distante da 
apuração da infração, no ano de 1969, em empresas com parque industrial de perfil tecnológico distinto, 
não pode ser aceito para a contestação do índice adotado pela autuada. 1º CC./8ª Câmara/ACÓRDÃO 108-
06.766 em 08.11.2001. Publicado no DOU em: 27.06.2002. 8 – ÍNDICE DE QUEBRAS – ELEMENTOS 
SUBSIDIÁRIOS – Assentado o levantamento a partir de elementos subsidiários, representado por índice de 
perdas informado pelo contribuinte, é procedente o lançamento, somente podendo ser alterado o índice de 
quebras fornecido por registros contábeis assentados em documentos idôneos que demonstrem as efetivas 
quebras. 2º CC./3ª Câmara/ACÓRDÃO 203-08569 em 03/12/2002. Publicado no DOU em: 08.08.2003. 
GLOSA DE DESPESAS – DESTRUIÇÃO DE MERCADORIAS SEM LAUDO – Os ajustes no estoque decorrentes 
de incineração/inutilização não comprovados por laudo/certificado da autoridade competente, bem como 
sua dedução do lucro operacional, são considerados como despesas indedutíveis, passíveis de tributação 
por adição ao lucro tributável do respectivo exercício. 1º CC./1ª Câmara/ACÓRDÃO 101-94.164 em 
16/04/2003. Publicado no DOU em: 03.06.2003. 
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PERDAS DE MERCADORIAS – São admitidas como custo, independentemente de laudo, as quebras e 
perdas ocorridas na produção, de acordo com a natureza do bem e da atividade da empresa, se a 
fiscalização não logra mostrar que não são razoáveis ou que estão cobertas por seguro. 1º Conselho de 
Contribuintes/7ª Câmara/ACÓRDÃO 107-08.306 em 20.10.2005. Publicado no DOU em: 05.04.2006. 

Adotando novamente o que prescreve a legislação do imposto de renda, mais uma vez a sociedade 
pode diminuir seu resultado tributável sem maiores problemas ou questionamentos. 

8. Créditos fiscais decorrente de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL 

 
Como já observamos, a contabilidade deve refletir o patrimônio em um dado momento, 
demonstrando os seus bens, direitos e obrigações. Sabemos que o prejuízo fiscal e a base 
negativa de CSLL, podem abater os lucros tributáveis futuros, ainda que limitado a 30% 
desse lucro apurado.  
Ora, se compensamos prejuízo com lucro, há uma diminuição no imposto devido daquele 
lucro apurado, pois resta patente um crédito de imposto sobre o prejuízo acumulado 
fiscal. Com isso, podemos contabilizar esse crédito na contabilidade, posto que nela deve 
refletir. Com isso, registra-se um ativo circulante maior (melhora os índices) e em 
contrapartida um patrimônio líquido maior.  Veja o quadro abaixo: 
 

ANO I 

  IRPJ CSLL Total 

 Base negativa     100.000,00    100.000,00    200.000,00  

Alíquota 25% 9% 34% 

Credito     25.000,00         9.000,00      34.000,00  

    ANO II 

  IRPJ CSLL Total 

 Lucro    450.000,00    450.000,00    900.000,00  

 Compensação  - 100.000,00  - 100.000,00  - 200.000,00  

 Lucro após compensação    350.000,00    350.000,00    700.000,00  

Alíquota 25% 9% 34% 

Credito     87.500,00      31.500,00    119.000,00  

Cálculo do imposto antes da compensação   112.500,00      40.500,00    153.000,00  

Pagamento a menor de imposto     25.000,00         9.000,00      34.000,00  

 

 
Melhorando assim, a situação patrimonial. O objetivo aqui é melhorar os índices 
financeiros da empresa, bem como sua situação patrimonial. Com certeza ajudará em 
participação de licitações e, também, na obtenção de empréstimos e financiamentos. 
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Empréstimos de mútuo 

O empréstimo de mútuo está previsto no art. 586 do Código Civil, conceituado como 
empréstimos de coisas fungíveis onde o mutuário (quem recebe) é obrigado a restituir ao 
mutuante (quem empresta) o que dele recebeu do mesmo gênero, qualidade e 
quantidade. Portanto, esse instituto, é plenamente válido, comum e legal no mundo 
corporativo. 

 
É comum uma empresa pertencente a um grupo empresarial, emprestar recursos para 
outra. E gerencialmente pensando, não é justo que esse empréstimo não tenha 
remuneração, sob pena de descapitalizar a mutuante. Ocorre que, cobrando juros, haverá 
incidência de imposto de renda tanto na fonte como no lucro no final do período base. 
Outro problema, é a incidência de IOF, que deve recolhido pela mutuante em nome da 
mutuaria. 
 
Uma alternativa, caso seja entre empresas controladora e controlada, modificar o 
contrato para adiantamento para futuro aumento de capital. 

 
Resumindo, esse tipo de empréstimo pode estar aumentando a carga tributária da 
mutuante e do grupo. O que se levanta aqui é tomar cuidado com esses empréstimos e, 
se for o caso, fazer uma reorganização societária, criando uma holding como cash 
company.  
 
 

9. Depreciação, amortização e exaustão 
 
A depreciação no conceito contábil é o desgaste econômico de um bem do imobilizado 
pela sua utilização. Tais desgastes devem ser reconhecidos como despesa conforme 
determinado pelo RIR/99:  

Art. 307. Podem ser objeto de depreciação todos os bens sujeitos a desgaste pelo uso ou por causas 
naturais ou obsolescência normal, inclusive: 

Esse dispositivo legal, faculta a sociedade a reconhecer no resultado do exercício a 
despesa pelo uso dos bens do ativo imobilizado. A taxa de depreciação, varia de acordo 
com o bem, e a título de sugesta, feita pela RFB são as seguintes: 

 Maquinas, equipamentos, moveis e utensílios – 10% 

 Veículos -  20% 

 Veículos em estrada - 25% 

 Edifícios - 4% 

mailto:gilmar@irlegal.adv.br


 Seminário sobre Planejamento Tributário 
              Enfoque atual à luz da Jurisprudência  

 

GGS Consultoria Empresarial – Cnpj: 25.234.180/0001-05  
E-mail gilmar@irlegal.adv.br – sitio: www.irlegal.adv.br – 81-98654-1641 

 

 

106 

 Software - 25% 

Essas taxas são utilizadas normalmente para um turno de utilização do bem. Contudo, 
se o bem for utilizado mais de um turno poderá acelerar a depreciação conforme prevê 
o artigo 312 do RIR/99: 

Art. 312. Em relação aos bens móveis, poderão ser adotados, em função do número de horas diárias de 
operação, os seguintes coeficientes de depreciação acelerada (Lei 3.470, de 1958, art. 69): 

I — um turno de 8 h (oito horas) — 1,0; 

II — dois turnos de 8 h oito horas — 1,5; 

III — três turnos de 8 h oito horas — 2,0. 

Parágrafo único. O encargo de que trata este artigo será registrado na escrituração comercial. 

Assim, por exemplo, se um caminhão de estrada é utilizado em 3 turnos sua 
depreciação será de 50% ao ano. Em resumo, todo o seu custo será lançado em 
resultado nesse período. 

No entanto, de acordo com a nova legislação contábil periodicamente a empresa 
deverá adequar suas taxas de depreciação a realidade da utilização dos bens. 

NOVO TRATAMENTO CONTÁBIL DO ATIVO IMOBILIZADO – A aplicação das Normas 
Internacionais de Contabilidade (IFRS) trouxe alterações relevantes na avaliação do 
Ativo Não Circulante, destacando-se: 

 DEPRECIAÇÃO POR CRITÉRIOS ECONÔMICOS – Nova redação dada ao § 3º do art. 183 
da Lei nº 6.404/76 pelo art. 37 da Lei nº 11.941/2009 determina que a companhia 
deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados 
no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam revisados e ajustados os critérios 
utilizados para determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da 
depreciação, exaustão e amortização. 

Vale destacar também a existência da depreciação acelerada instruída por com o 
objetivo de, por exemplo, renovar o parque industrial brasileiro, o governo dá este 
incentivo. 

 Notadamente, mais um procedimento legal que pode diminuir acentuadamente a 
base de dos tributos incidentes sobre o lucro. 
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10. Empréstimos e financiamentos 

Tais obrigações que figuram, no passivo da sociedade, conforme cláusula contratual 
normalmente prevista, incidem juros e variações monetárias. Assim, de acordo com o 
RIR/99, os seus saldos podem ser atualizados gerando, dessa forma despesas 
financeiras, é o que está previsto no artigo 374 do RIR/99. Além dos juros, as variações 
monetárias incorridas também são despesas para fins tributários. 

Indubitavelmente, esse valor é bastante expressivo e reduz consideravelmente o 
resultado tributável. Mas uma economia sem precisar recorrer a complexos 
procedimentos de engenharia tributária que poderá ser questionado pelo fisco. 

11. Tributos a pagar 

Não raramente as empresas atrasam seus tributos e com isso incorrem em juros e 
variação monetária que, conforme comentado anteriormente, são despesas 
dedutíveis de imposto de renda. Incorrem também em multa que via de regra é de 
20% sobre o valor principal. Tais valores são também considerados despesas 
dedutíveis antes mesmos de serem pagas é o que determina artigo 344 do RIR/99. 

 O cuidado que precisa ser tomado, é que as despesas com multas decorrentes de 
infração a legislação tributária ou administrativa, são considerados não dedutíveis por 
ser consideradas desnecessárias a atividade. 

Mais um ponto de economia fiscal com registro dos juros, variação da Selic ou outra 
qualquer e a multa de mora. 

12. Contabilização de benefícios no Refis 

A Lei n. 11941/09 permitiu que as empresas pagassem seus tributos atrasados em até 
180 meses, com anistia de parte de juros e da multa. Não somente esse REFIS, 
chamado da copa, deu esse benefício. Todos os parcelamentos especiais deram essa 
oportunidade. Interessante que ao formatar a dívida tributária a empresa consolida 
todos os tributos atrasados, atualiza com a Selic, calcula os juros, a multa e os 
honorários da PGFN, se for o caso, e registra como despesa dedutível. O perdão de 
parte de juros, multa e honorários da PGFN é um perdão de dívida é portanto, uma 
receita no resultado. Ocorre que a legislação que facultou esse parcelamento, 
determinou que essa “receita” pelo perdão da dívida não será tributado para o 
IRPJ/CSLL e nem para o Pis/Cofins, sendo uma exclusão na apuração dessas bases de 
cálculo. 

Sem dúvida um valor bastante expressivo que provoca uma economia fiscal brutal, sem 
qualquer artimanha. 

mailto:gilmar@irlegal.adv.br


 Seminário sobre Planejamento Tributário 
              Enfoque atual à luz da Jurisprudência  

 

GGS Consultoria Empresarial – Cnpj: 25.234.180/0001-05  
E-mail gilmar@irlegal.adv.br – sitio: www.irlegal.adv.br – 81-98654-1641 

 

 

108 

13. Provisões dedutíveis 

Embora chamadas de provisão na realidade trata-se de um “contas a pagar”. A 
diferença entre contas a pagar e provisão é que no primeiro é possível identificar o 
credor e quantificar exatamente a dívida. Já na chamada provisão, uma dessas 
premissas não é identificada. Atualmente são admitidas como despesas dedutíveis as 
seguintes provisões: 

 
Provisão Para Férias. 
 
A redação do art. 337 do RIR/99 é a seguinte: O contribuinte poderá deduzir, como custo 
ou despesa operacional, em cada período-base, importância destinada a constituir 
provisão para pagamento de remuneração correspondente a férias e encargos de seus 
empregados. 
 
Provisão para o pagamento do 13º Salário. 
 
Essa provisão, também prevista no RIR/99, tem a mesma finalidade da provisão de férias. 
Entretanto, ao final de cada exercício seu saldo será zero, pois já haverá ocorrido o 
pagamento no mês de dezembro, contudo a despesa será contabilizada mensalmente. 
 
Em uma sociedade com bastante empregados, essa despesa com certeza é relevante e a 
economia fiscal, mas uma vez se revela de forma clara e cristalina. 
 

14. Adiantamento para aumento de capital 

Esse adiantamento, muitas vezes utilizado para evitar o empréstimo de mútuo, é 
destinado única exclusivamente para aumentar o capital e deve ocorrer na primeira 
alteração contratual ou AGE. Ele evita a incidência de juros e de IOF na investida, além 
de melhorar sua situação patrimonial uma vez que o mesmo é contabilizado em conta 
de patrimônio líquido. A Resolução n. 1159/09 que aprovou o Comunicado CTG n. 2000 
item 69 determinou que o adequado registro dessa operação seria em conta do 
patrimônio líquido com a mesma nomenclatura. 

Assim essa ferramenta pode se revelar importante na economia fiscal, pois poderá 
evitar a incidência de IOF. 
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15. Contratos com órgãos públicos 

Mais uma vez a legislação societária possibilita um aumento do lucro contábil, 
melhorando os índices financeiros e a situação patrimonial, inclusive distribuição de 
lucro para sócios sem haver de imediato aumento das bases tributáveis. É que o artigo 
409 do RIR/99, permite que nos contratos de empreitada ou fornecimento contratado, 
nas condições dos arts. 407 ou 408, com empresas públicas, o contribuinte poderá 
diferir a tributação do lucro até sua realização, ou seja, poderá tributar o IRPJ e CSLL, 
inclusive PIS e Cofins, pelo regime de caixa. Dessa forma, contabiliza normalmente na 
forma da lei comercial e, na apuração do lucro real de base da CSLL se faz uma exclusão 
do lucro na operação. 

Em resumo, contabilizando a receita pela competência e tributando pelo regime de 
caixa, ou seja, quando do recebimento, é mais uma economia lícita de tributos, 
inclusive pis e cofins.  

16. Integralização de capital mínimo 

Algumas atividades, tais como comércio exterior, exigem um capital mínimo e, muitas 
das vezes os sócios não tem recursos nem bens para integralizar o capital. Em outras 
oportunidades, para participar de uma licitação, é necessário um capital mínimo. Sabe-
se que integralização de capital pode ser feita com bens e direitos. Uma alternativa é o 
sócio integralizar o capital com título de crédito, um direito, como por exemplo ele 
prometendo pagar a Sociedade o valor do capital em um determinado tempo, 
assinando uma nota promissória em caráter pró-soluto para a sociedade. 

Essa é uma forma de melhorar a situação patrimonial da empresa e atender terceiros 
com tais exigências continuando no mercado competitivamente. 

Por fim, mais uma vez é bom frisar, que a contabilidade é uma importante ferramenta 
de decisões e planejamento gerencial. Através dela pode-se verificar o nível de 
rentabilidade, lucratividade dentre outros índices. 

Além do mais, em caso de fiscalização, litígio com sócios, fornecedores, bancos, 
licitações e importante ciência poderá fazer prova a favor da Sociedade. 
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Módulo II – Planejando as operações tributárias 

 

17. Opção da Sistemática de tributação 

Muito importante, ao iniciarmos uma atividade fazermos um estudo de viabilidade 
econômica, ou mesmo um novo ano, diante do quadro econômico em que vive o país, 
fazermos nosso planejamento estratégico, projetando receitas, custos e despesas. Para 
tanto, mais uma vez a contabilidade é a melhor ferramenta. Diante de um novo negócio 
ou novo ano, qual será a melhor sistemática de tributação, dentre as quais a legislação 
nos permite?  Lucro Real – Presumido – Arbitrado – Simples. 
 
Sem dúvida, se a empresa é comercial ou industrial, ou mesmo prestadora de serviço cuja 
faturamento esperado está dentro do limite de R$ 3.600.000,00/ano é melhor optar pelo 
Simples Nacional, ainda mais se tiver muitos funcionários e pague a previdência social 
pelo valor da folha de pagamento. 
 
Por outro lado, exceto em condições excepcionais o lucro arbitrado também não é a 
melhor forma, comparando-se entre presumido ou real. Resta-nos, portanto, analisar 
entre lucro presumido e lucro real. Obviamente, se a presunção da alíquota foi feita pelas 
Autoridades Fiscais, é de se admitir que as mesmas foram majoradas por um percentual 
acima da realidade de mercado. Hoje, uma empresa comercial com uma margem de lucro 
acima de 8%, pode-se considerar uma exceção. A concorrência é acirrada, os impostos 
cada vez maiores, os empregados com, mais direitos através dos sindicatos.  
 
Vamos admitir para nosso estudo as seguintes situações: 
 
Faturamento      R$ 30.000.000,00 
 
Custo dos produtos    R$  23.000.000,00 
 
Despesas geradores de créditos pis/cofins R$     1.000.000,00 
 
Despesas gerais    R$     4.000.000,00 
 
Lucro      R$     2.000.000,00 
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Lucro Real      Lucro Presumido    

Faturamento  
            

30.000.000,00     Faturamento  
   

30.000.000,00  

Custo das mercadorias 
            

23.000.000,00     Base de cálculo IRPJ 8%  
      

2.400.000,00  

Despesas geradores de créditos pis/cofins 
               

1.000.000,00     Base de cálculo CSLL 12%  
      

3.600.000,00  

Despesas gerais 
               

4.000.000,00     ////////////////////////// ///////////  

Lucro 7% 
               

2.000.000,00     ////////////////////////// ////////////  

Imposto de renda e CSLL 34% 
                    

680.000,00     Imposto de renda e CSLL  
          

924.000,00  

Pis cofins 9,25% 
                    

555.000,00    Pis e Cofins 3,65% 
      

1.095.000,00  

Carga fiscal 
               

1.235.000,00     Carga fiscal 
      

2.019.000,00  

 
Os dados no exemplo acima foram hipotéticos, mas com certo grau da realidade atual de 
uma empresa comercial ou industrial. O fato é, que, precisamos fazer essas simulações, 
para saber qual a melhor alternativa de recolhimento. No caso em tela foi o lucro real. O 
que concordamos que deva ser essa a realidade. 
 

18. Planejando a tributação do Grupo e sócios 

 
A idéia é que estejamos atento as diversas atividades dentro do grupo de forma a utilizar 
as formas de tributação mais adequada, fazendo operações ou segregando atividades em 
empresas separadas. 
 
Segregando operações 
 
Exemplificando, uma empresa de transportes de passageiros que deve necessariamente 
renovar a frota em dado período. Primeiro se valer da depreciação acelerada pois tem 
linhas de ônibus que rodam 3 turnos. 
Com isso em 2 anos este ônibus está com custo zero, porém com valor no mercado. Ao 
vende-lo nessa empresa tributará o ganho de capital a 34%. Eis aqui a oportunidade de 
montar uma empresa paralela, para comercializar esses veículos e tributar pelo lucro 
presumido. 
 
A legislação do pis/cofins limita a tomada de crédito em frota própria. Assim seria viável 
também segregar esta operação. Ou fazer leasing destes caminhões. Dessa forma poder-
se-ia aproveitar créditos dessas contribuições. 
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Holding 
 
Interessante, ainda, a criação de uma holding com atividade de cash company, de forma a 
centralizar os recursos. Assim se evitaria o mútuo, pois os investimentos sairiam em 
forma de AFAC e o retorno em forma de lucro da investida para investido, que não é 
tributável. 
A holding também é interessante, pois a ela não responde pelas eventuais execuções 
fiscais das investidas que estão se expondo no mercado. Os recursos ficam concentrados 
nela. 
 
Remuneração dos sócios 
 
Esse é um tema delicado na vida de uma sociedade, principalmente, as empresas 
familiares. Muitas das vezes nos deparamos com sócios que não tem retirada qualquer, 
não tem outra fonte de renda e seu patrimônio é considerável. As vezes o patrimônio né 
incompatível com a retirada dos sócios. Nesse sentido, importante se faz, identificar a 
melhor forma de remunerar os sócios. A legislação vigente prevê as seguintes hipótese: 
 
Pró-labore 
Tal qual o salário de um trabalhador, assim é esse tipo de remuneração que é a 
contrapartida pelo trabalho dedicado a empresa pelo sócio. Na forma da tabela de 
imposto de renda incidirá IRRF e na Declaração de Ajuste. Com salário também tem os 
encargos sociais. Tributação: 
 
IRPF  27% 
INSS  31% (11% + 20%) 
Total   58% 
 
Todavia, todas essas despesas serão dedutíveis do imposto de renda e, portanto, como se 
aproveita 34% do IPJ e CSLL temos uma taxação líquida de 24%. 
 
Lucros pagos  
 
O Lucro é a remuneração pelo capital empregado pelo sócio e de acordo com a legislação 
atual não é tributado (alíquota zero). Porém, por ser distribuído depois da tributação não 
se fala em despesas dedutível, pois é destinação de lucro.  
 
Juros sobre o capital próprio 
 
Foi instituído pelo artigo 9º. Da Lei n. 9249/95, e remunera os sócios pelo valor 
“emprestado”, ou seja, disponibilizado na sociedade representado pelo patrimônio 
líquido. Atualmente a tributação na pessoa física é exclusiva de fonte, pela alíquota de 
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15% e a despesa é dedutível. 
 
Como a despesa é dedutível, economiza-se na pessoa jurídica 34% que é alíquota da CSLL 
e do IRPJ. Assim, paga-se 15% na pessoa física e reduz 34% na pessoa jurídica, havendo 
“um ganho” de 19%. É calculado com base no patrimônio líquido (capital próprio).Vamos 
imaginar a seguinte situação e assim refletirmos na melhor forma de remuneração dos 
sócios ou acionistas: 

Valor do Juros capital próprio 

 

Pro labore - tributação da pessoa jurídica 

Patrimônio Líquido   

 

Lucro do exercício 
                                                     

800.000,00  

Capital Social 4.500.000,00 

 

Pró-labore 39.583 x 12 
                                                    

-475.000,00  

Reserva de Reavaliação 700.000,00 

 

INSS empresa 20% 
                                                      

-95.000,00  

Outras Reservas 250.000,00 

 

Lucro liquido 
                                                     

230.000,00  

Lucros Acumulados 950.000,00 

 

IRPJ e CSLL 34% 
                                                       

78.200,00  

Total Patrimônio Líquido 6.400.000,00 

 

Pro labore - tributação da pessoa física   

Lucro do Exercício antes dos juros s/capital próprio 800.000,00 

 

Pró-labore 39.583 x 12 
                                                     

475.000,00  

Taxa anual – TJLP 12% 

 

INSS sócio 11% 
                                                       

52.250,00  

Demonstrativo do Cálculo   

 

IRPF 27% 
                                                     

128.250,00  

(+)Total Patrimônio Líquido 6.400.000,00 

 

Total da carga fiscal socio 
                                                     

180.500,00  

(-)Reserva de Reavaliação -700.000,00 

 

Total da carga fiscal (110.500 + 71.250) 
                                                                                  

353.700,00  

PL líquido 5.700.000,00 

   Alíquota 12% 

   Valor dos Juros 684.000,00 

   Limite de Dedutibilidade   

   Maior valor de:   

 

Lucro distribuído- tributação da pessoa jurídica 

50% Lucro do Exercício (800.000 x 50%) 400.000,00 

 

Lucro do exercício 
                                                     

800.000,00  

Ou   

 

(-) IRPJ e CSLL 34% 
                                                    

-272.000,00  

50% Lucros Acumulados (950.000,00 x 50%) 475.000,00 

 

Lucro liquido 
                                                     

528.000,00  

Valor do Juros capital próprio 475.000,00 

 

Lucro distribuido 
                                                     

475.000,00  

    

 

IRPJ e CSLL 34% 
                                                    

272.000,00  

IRRF - 15%  a recolher 71.250,00 

   Lucro do Exercício antes dos juros s/capital próprio 800.000,00 

   Valor do Juros capital próprio -    475.000,00  
   Lucro do exercicio antes IRPJ e CSLL 325.000,00 

   IRPJ e CSLL 34%       110.500,00  
   Total da carga fiscal (110.500 + 71.250)       181.750,00  
    

Vejam vocês que no exemplo acima a melhor forma de remuneração é o juros de capital 
próprio. Contudo, tendo em vista que os fiscais da previdência social questionam a falta 
de pró-labore, recomendamos um valor mínimo a esse título. 
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19. Contratação de pessoa jurídica x pessoa física  

Já demos exemplo de contrato de aluguel feito por pessoa jurídica tributada com base no 
lucro presumido onde a tributação será de 11,33% aproximadamente contra 27,5% na 
pessoa física. 
Pode-se pensar também na contratação dos executivos da mesma forma, via sociedade. 
Essa opção pode ser bastante econômica tanto para a empresa quanto para o contratado, 
pois os dois podem economizar em tributos. Entretanto, não devemos banalizar a 
situação a sair contratando todos os funcionários nessa modalidade. 
 
Vejamos o exemplo abaixo: 
 
Premissas: 

a. Salário pela CLT R$ 10.000,00 
b. Sat com grau de risco 3% 
c. Contratado sem dependentes. 

 

Salário – CLT 10.000,00 

INSS (emp. Sat. SE, sest/senat, sebrae, incra) 28,8% 

FGTS 8,0% 

1/12 de 13o Salário 8,33% 

1/12 de Férias + 1/3 11,11% 

FGTS e INSS 13o Salário 3,11% 
FGTS e INSS Férias 4,14% 

% Total dos Encargos 63,49% 

Custo dos Encargos 6.349,00 

Custo Total para a Empresa 16.349,00 

  

Salário – Como Empresa 10.000,00 

INSS (emp. Sat. SE, sest/senat, sebrae, incra)  
FGTS 8,0% 

1/12 de 13o Salário 8,33% 

1/12 de Férias + 1/3 11,11% 

FGTS s/ 13º Salário 0,71% 

FGTS s/ Férias 0,94% 

% Total dos Encargos 29,09% 

Custo dos Encargos 2.909,00 

Negociação (repasse de parte do INSS) 1.091,00 
Custo Total para a Empresa 14.000,00 

 
Nesse caso a empresa tem uma economia mensal de R$ 2.349,00, em apenas um 
executivo, no ano R$ 28.188,00. 
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Quanto o Executivo Recebe em cada situação – Salário 
 

Salário 10.000,00 

(-) INSS (334,29) 

(-) IRRF (2.109,25) 

Líquido 7.556,46 

FGTS 800,00 
Mensal 8.356,46 

Remuneração Anual *13 

Total 108.633,98 

1/3 de férias + FGTS 2.785,49 

Remuneração anual 111.419,47 

 
 
Quanto o Executivo Recebe em cada situação – Empresa 
 

Remuneração anual R$ 14.000,00 * 12 168.000,00 
(-) IRPJ 32% * 15% = 4,8% (8.064,00) 

(-) CSLL 32% * 9% = 2,88% (4.838,40) 

(-) PIS 0,65% (1.092,00) 

(-) COFINS 3% (5.040,00) 

(-) ISS 5% (8.400,00) 

(-) INSS s/ R$ 2.894,28 (11.305,08) 

(-) IRRF s/ Pro-labore (2.397,48) 

 -------------- 
Remuneração anual 126.863,04 

 
Ganho anual de R$ 15.443,57 
 
Base Legal, artigo 129 da Lei 11.196 de 21 de novembro de 2005. 

Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza 
científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer 
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se 
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto 
no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.   
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20. Retirada do sócio – Devolução do capital 

Sempre traumática a retirada de um sócio quando da prestação de conta de seus haveres. 
Ao fazer seu investimento inicial e depois de tanto tempo trabalhando e levantando a 
empresa, que agora vale mais, tem bom mercado, bons clientes. 

O artigo 22 da Lei n. 9249/95 disciplinou que o valor do capital restituído ao sócio, em 
forma de bens ou direito, poderá ser feito avaliado pelo valor contábil ou de mercado. 
Caso seja devolvido pelo valor de mercado a diferença entre esse valor e o valor contábil 
dos bens, será considerado ganho de capital e será tributado na pessoa jurídica. Por outro 
lado, na pessoa física que recebeu o bem, a diferença entre o valor de mercado e aquele 
que constar na declaração de bens da pessoa física, conforme disciplinou o § 4º. Do cita 
art. 22 da Lei n.9249/95. 

A idéia é devolver sua parte pelo valor integralizado, porem com um imóvel que esteja, 
contabilizado pelo valor equivalente, mas que no mercado valha mais. Assim, postergará 
o ganho de capital para quando vender o imóvel. Outra saída é fazer uma cisão parcial e 
assim dividir a sociedade e cada um ficar com o que é seu, sem antecipar pagamento de 
tributos. 

REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS SÓCIOS E ACIONISTAS PELO VALOR 
CONTÁBIL. SITUAÇÃO AUTORIZADA PELO ARTIGO 22 DA LEI Nº 9.430 DE 1996. PROCEDIMENTO LÍCITO. Os 
artigos 22 e 23 da Lei nº 9.249, de 1995, adotam o mesmo critério tanto para integralização de capital 
social, quanto para devolução deste aos sócios ou acionistas, conferindo coerência ao sistema jurídico. O 
artigo 23 prevê a possibilidade das pessoas físicas transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização 
de capital social, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração ou pelo valor de mercado. 
O artigo 22, por sua vez, prevê que os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao 
titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de sua participação no capital social, poderão ser 
avaliados pelo valor contábil ou de mercado. Ademais, o fato dos acionistas planejarem a redução do 
capital social, celebrando contratos preliminares de que tratam os artigos 462 e 463 do Código Civil, 
visando a subsequente alienação de suas ações a terceiros, tributando o ganho de capital na pessoa 
física, se constitui em procedimento expressamente previsto no direito brasileiro. CARF: Acórdão nº 1301-
001.302 em 09/10/2013. Publicado em: 28/03/2014. 
 

21. Programa de alimentação ao trabalhador  
 
A maioria das empresas fornecem alimentação para seus trabalhadores. A Lei. 6321/76 
que incentiva tal benefício, determina que esse incentivo não integra o salário, porém é 
necessário que o programa seja aprovado nos órgãos reguladores. Além da despesa com 
o gasto ser dedutível do imposto de renda, haverá outro incentivo deduzido diretamente 
do imposto a pagar. Em regra, diminui-se a despesas duas vezes. O cálculo é o seguinte: 
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Lucro antes do gasto    300.000,00  

Despesa c/ refeição - 100.000,00  

Lucro após a dedução    200.000,00  

IRPJ 15%      30.000,00  

Programa alimentção ao trabalhador até 4% do IR -      1.200,00  

Imposto a pagar      28.800,00  

 
Note-se que existe algumas regras e limites que estão nos artigos 581 à 589 do RIR/99. O 
maior benefício é a satisfação do funcionário. Certamente além da economia fiscal, a 
empresa terá melhor produtividade.  
 

22. Venda de imóvel da empresa – ITBI 

 
O ITBI está previsto na Constituição no artigo 156 que assim disciplina: 

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) 

II - transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem 
como cessão de direitos a sua aquisição. (...) 

§ 2º - O imposto previsto no inciso II: 

I – Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de 
pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos 
decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, 
nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses 
bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; ” 

Veja que no texto Constitucional há previsão de imunidade na integralização do capital 
com imóveis. Assim, a pessoa física que integralizar o capital com imóvel, embora haja 
mudança onerosa de titularidade, não será tributado pelo respectivo imposto municipal. 
Na mesma linha de imunidade, quando da restituição do capital ao sócio com imóvel, nos 
processos de transformação e na extinção da sociedade a parcela vertida com imóvel, não 
será tributado. 
 
Vislumbra-se aqui, um planejamento tributário. Imaginem que uma sociedade qualquer, 
operando normalmente, resolve alienar um imóvel de seu ativo para uma terceira pessoa. 
Se fizer alienação pura e simples haverá incidência do ITBI por volta de 2% do valor da 
operação. Nessa hipótese, pode-se propor uma cisão da empresa onde a parcela cindida 
será somente o imóvel, e agora a operação será de alienação societária e não venda de 
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imóvel.  
 

23. Ágio na emissão de ações 
 
Como sabemos, o patrimônio líquido nem sempre reflete o verdadeiro patrimônio da 
empresa nem suas condições futuras de mercado, como sua rentabilidade..  Assim, uma 
ação tem um valor nominal com base no patrimônio e, no entanto, seu valor de mercado 
é muito superior, devido a alguns fatores econômicos, como maior valia do imobilizado, 
expectativa de lucros futuros, dentre outros. 
Assim, não é justo que um novo acionista, seja pessoa física ou jurídica, objetivando 
ingressar nessa sociedade, com boa expectativa de lucro, pague pelas ações somente o 
valor patrimonial. Neste contexto, essas ações serão adquiridas com um ágio em relação 
ao valor patrimonial. Vamos imaginar o seguinte exemplo: 
 
Um novo acionista resolve ingressar na sociedade e quer adquirir ações emitidas pela 
sociedade. Quantidade adquirida – 200.000 ações 
 

Patrimônio líquido         

Capital    1.000.000,00    Valor real do PL    3.000.000,00  

Reservas de capital        400.000,00    Valor de mercado das ações 
                        

3,00  

Reservas de lucros        300.000,00        

Total do PL    1.700.000,00    Novas ações - 200.000        600.000,00  

      Valor  patrimonial - 200.000        200.000,00  

Quantidade de ações 1.000.000    Ágio na emissão de ações        400.000,00  

Valor nominal 
                        

1,00        

Valor patrimonial 
                        

1,70        

          

     

     

     Nova estrutura patrimonial   
   Capital    1.200.000,00  
   Reservas de capital        400.000,00  
   Ágio na emissão de ações        400.000,00  
   Reservas de lucros        300.000,00  
   Total do PL    2.300.000,00  
   

      
Segundo o artigo 442 e incisos do RIR/99, esse ágio, integrante do patrimônio líquido, 
quando capitalizado, cada acionista terá um ganho sem ser tributado. Essa operação, no 
caso de venda da empresa, se bem planejada poderá propiciar uma economia no ganho 
de capital na venda de ações. 
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24. Amortização do ágio na incorporação 

 
Como comentado no item anterior, o ágio na empresa investida será contabilizado 
separadamente em uma conta chamada de “ágio na emissão de ações”. Sendo uma 
empresa a investidora esse ágio será contabilizado separadamente na conta de 
investimento e será levado para o resultado na medida em que o fato econômico que deu 
fundamento ao ágio for se realizando. A fundamentação do ágio deverá ser feita através 
de laudo de avaliação. 
 
Vamos imaginar que uma sociedade “A” adquira participação em outra sociedade “B” 
com ágio, decorrente de maior valia de seu imobilizado. Assim, na mediada em que a 
investida faz depreciação desse imobilizado, a investidora vai amortizando o seu ágio na 
mesma proporção. Veja o quadro abaixo: 

 
No demonstrativo acima, cada vez que a Sociedade A investida, deprecia seu imobilizado 
em 10%, a Sociedade investidora amortiza o seu ágio também em 10%. Esse ágio deverá 
ser controlado no Lalur para fazer parte do custo na apuração do ganho de capital 
quando da venda desses investimentos. 
 
Uma operação de planejamento tributário bastante questionada é uma empresa investir 
na outra pagando ágio e depois fazer a incorporação, nesse caso, desaparece o ágio que 
estava no investimento levando para resultado e reduzindo o imposto a pagar (artigo 430 
RIR/99). 
 

Sociedade B - Investida 
 

Sociedade A - Investidora 

Diversos    200.000,00  Capital 
                

200.000,00  
 

Investimentos    200.000,00  Capital 
   

350.000,00  

        
 

Agio    150.000,00      

         Sociedade A - Investidora 
     

Diversos    200.000,00  Capital 
                

350.000,00  
         Prejuízo agio       (150.000,00)  

     
     200.000,00    

                
200.000,00  

      
 
 
 

Sociedade A - Investida 
 

Sociedade A - Investidora 

  Contábil Mercado 

 

Investimento em B           300.000,00  

Valor imobilizado                 450.000,00                  800.000,00  
 

Ágio em Investimentos           225.000,00  

Depreciação 10%     
    Patrimônio liquido            1.000.000,00             1.750.000,00  
 

   

Valor das ações                                 1,00  1,75 
 

   

Compra 300.000 ações   
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Segundo a Lei nº 9.249/95, art. 21, com redação dada pelo art. 9º da Lei nº 
12.973/2014, 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.  

Com base no artigo art. 117, VI da Lei nº 12.973/2014, em face da nova redação 
dada ao art. 21 da Lei nº 9.249/95, não há mais a opção pela avaliação dos bens a 
valor contábil ou de mercado, pois o balanço do evento deverá refletir as novas 
regras contábeis. Por isso foi revogado os §§ 2º e 3º do art. 21 da referida Lei que 
previa, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou 
arbitrado, que optasse pela avaliação a valor de mercado, a diferença entre este e o 
custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação, amortização ou 
exaustão, seria considerada ganho de capital, que deveria ser adicionado à base de 
cálculo do imposto de renda devido e da contribuição social sobre o lucro líquido. 

A Instrução Normativa RFB nº 1.515/2014, com as alterações da Instrução Normativa RFB nº 
1.556/2015, consolidou as normas de apuração e pagamento do IRPJ e da CSLL, nos casos de fusão, 
incorporação ou cisão, revogando a Instruções Normativa SRF nº 93/97, que antes consolidava a 
matéria, assim dispõe em seu art. 143: 

1.1 – LEVANTAMENTO DE BALANÇO E APRESENTAÇÃO DA ECF – A pessoa jurídica que tiver 
parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá, na 
data do evento (data da deliberação societária que aprovar a incorporação, fusão ou cisão), 
levantar balanço específico para esse fim, observada a legislação comercial. Também deverá 
apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) correspondente ao período transcorrido durante o 
ano-calendário, conforme regras estabelecidas na Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013 e 
alterações posteriores. 

1.1.1 – APURAÇÃO E PAGAMENTO DO IRPJ E DA CSLL – A apuração do imposto sobre a renda e 
da contribuição social sobre o lucro líquido será efetuada na data do evento, observadas as normas 
relativas à alíquotas e adicional. O IRPJ e a CSLL apurados deverão ser pagos, em quota única, até o 
último dia útil do mês subsequente ao do evento. 

1.2 – INCORPORAÇÃO FORA DE GRUPO SOCIETÁRIO – Tratando-se de evento de incorporação 
entre pessoas jurídicas que não estivessem sob o mesmo controle societário, desde o ano-calendário 
anterior ao do evento, a pessoa jurídica incorporadora também deverá observar os procedimentos 
desta Nota. 

2 – LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO – DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EVENTO – 
Instrução Normativa SRF nº 11/96, art. 58 – A obrigatoriedade de levantar balanço e de apresentar 
a declaração de rendimentos do evento aplica-se, inclusive à pessoa jurídica submetida ao regime 
de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado. 

3 – LUCRO PRESUMIDO – AVALIAÇÃO DOS BENS – AUSÊNCIA OU IMPRESTABILIDADE DA 
ESCRITURAÇÃO (Até 31.12.2014) – Inexistindo ou sendo imprestável a escrituração contábil do 
contribuinte, o ganho de capital a que se refere o art. 21 da Lei nº 9.249/95 seria apurado a partir 
de demonstrativo e dos respectivos documentos de aquisição, benfeitorias ou reformas dos bens e 
direitos vertidos, observando-se: 
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a) os encargos de depreciação, amortização ou exaustão seriam considerados incorridos, ainda 
que não tenham sido registrados contabilmente; 

b) os bens e direitos e respectivos encargos de depreciação, amortização ou exaustão, havidos 
até 31 de dezembro de 1995, seriam corrigidos monetariamente com base no valor da UFIR de R$ 
0,8287 (Portaria MF nº 312/95). 

4 – CISÃO – COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA – Parecer Normativo CST nº 21/87: Não descaracteriza a 
cisão o fato da divisão do patrimônio da pessoa jurídica resultar em composição societária diferente 
daquela anterior ao evento. 

5 – INCORPORAÇÃO FUSÃO E CISÃO – SIMULAÇÃO – Parecer Normativo CST nº 46/87: A 
realização de operações simuladas, com o objeto de elidir o surgimento da obrigação tributária 
principal ou de gerar maiores vantagens fiscais, não inibe a aplicação de preceitos específicos da 
legislação de regência, bastando que, pela finalidade do ato ou negócio, sejam obtidos rendimentos 
ou ganhos de capital submetidos à incidência do Imposto de Renda, qualquer que seja a 
denominação que lhes seja dada. 

Muitos acórdãos no CARF nesse sentido, uns contra outros a favor. 

AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. A pessoa jurídica que, em 
virtude de incorporação, fusão ou cisão, absorver patrimônio de outra que dela detenha participação 
societária adquirida com ágio, poderá amortizar o valor do ágio, cujo fundamento seja o de expectativa 
de rentabilidade futura, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados 
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão. CARF/Acórdão n. 1402-001.954, de 02/07/2015. 

AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO. PARTES INDEPENDENTES. EXPECTATIVA DE 
RENTABILIDADE FUTURA. POSTERIOR INCORPORAÇÃO. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. DEDUTIBILIDADE. Ao 
se constatar que o ágio questionado pelo Fisco foi formado em operação de compra e venda de 
participações societárias, firmada entre partes independentes, baseado em expectativa de 
rentabilidade futura da investida, e cujo preço foi pago, sendo ainda o preço superior ao valor de 
patrimônio líquido do investimento, correta a segregação do custo do investimento em valor de 
patrimônio líquido e ágio. Ao ocorrer, posteriormente, a incorporação da investida pela investidora, a 
amortização do ágio passa a ser dedutível para fins tributários. Inexistente qualquer acusação de 
simulação ou outro vício dos atos praticados, e havendo motivação negocial, correta a decisão de 
primeira instância que afastou essa parte do lançamento. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. 
ÁGIO. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. PARTES INDEPENDENTES. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE 
FUTURA. POSTERIOR INCORPORAÇÃO. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. DEDUTIBILIDADE. O instituto da 
incorporação de ações, previsto no art. 252 da Lei nº 6.404/1976, não proíbe que o critério para 
determinar a relação de substituição de ações leve em consideração a expectativa de rentabilidade 
futura. Deve haver equivalência econômica na operação, ou seja, as ações na incorporada são 
entregues em substituição por novas ações emitidas pela incorporadora, e essas riquezas devem se 
equivaler. A relação de substituição de ações tem sentido econômico, não sendo possível empregá-la 
para fins de comparação entre valores patrimoniais. Efetuada a substituição de ações, e sendo o valor 
do aumento de capital (valor das ações emitidas e entregues) superior ao valor patrimonial das ações 
recebidas, correta a segregação do custo do investimento em valor de patrimônio líquido e ágio, por 
imposição do art. 20 do DL 1.598/1977. Ao ocorrer, posteriormente, a incorporação da investida pela 
investidora, a amortização do ágio passa a ser dedutível para fins tributários. Inexistente qualquer 
acusação de simulação ou outro vício dos atos praticados, e havendo motivação negocial, deve ser 
afastada também essa parcela do lançamento. CARF/Acórdão n. 1301-001.852, de 06.01.2016. 
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25. Aproveitamento de prejuízo fiscal 

Ocorre muito uma empresa com prejuízos fiscais acumulados em grande volume, 
chegando a ser o seu maior patrimônio devido ao crédito existente de imposto de renda e 
contribuição social, mas que está inviabilizada operacionalmente.  
 
Por outro lado, uma empresa lucrativa e pagando imposto, como forma de planejamento 
tributário, idealiza adquirir essa empresa para aproveitar o prejuízo. Assim, só existe um 
caminho, para não perder o prejuízo: a empresa deficitária tem que incorporar a lucrativa 
e, para tanto, as duas tem que ter o mesmo objeto social e não haver mudança no 
controle acionário. 
 
Havendo essa compatibilização de atividades, o que se faz geralmente são os acionistas 
da empresa lucrativa adquirir, pelas pessoas físicas, a totalidade do capital da empresa 
deficitária. Em seguida, havendo agora o mesmo controle e mesma atividade econômica, 
a empresa deficitária incorpora a lucrativa e, dessa forma, são preservados os prejuízos 
fiscais. 
 
Existem alguns estudos e alternativas que permitem viabilizar o negócio. Também muitas 
decisões a respeito desse planejamento. 

INCORPORAÇÃO. APROVEITAMENTO DE PREJUÍZOS. REDUÇÃO DA CSSL DEVIDA.SIMULAÇÃO. SÚMULA 
7/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 98/STJ.1. Hipótese em que se discute compensação de prejuízos 
para fins de redução da Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSSL devida pela contribuinte.2. A 
empresa [Comercial Ltda] formalmente incorporou [S/A] (posteriormente incorporada pela 
recorrente). Aquela acumulava prejuízos (era deficitária, segundo o TRF), enquanto esta era empresa 
financeiramente saudável. 3. O Tribunal de origem entendeu que houve simulação, pois, em realidade, 
foi a [S/A] que incorporou a [Comercial Ltda]. A distinção é relevante, pois, neste caso (incorporação 
da Comercial Ltda pela S/A), seria impossível a compensação de prejuízos realizada, nos termos do art. 
33 do DL 2.341/1987.4. A solução integral da lide, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa 
ao art. 535 do CPC.5. Não há controvérsia quanto à legislação federal.6. A contribuinte concorda que a 
incorporadora não pode compensar prejuízos acumulados pela incorporada, para reduzir a base de 
cálculo da CSSL, nos termos do art. 33 do DL 2.341/1987. Defende que a empresa com prejuízos 
acumulados ([Comercial Ltda]) é, efetivamente, a incorporadora. 7. O Tribunal de origem, por seu 
turno, não afasta a possibilidade, em tese, de uma empresa deficitária incorporar entidade 
financeiramente sólida. Apenas, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto, entendeu que isso não 
ocorreu. 8. Tampouco se discute que, em caso de Simulação, “é nulo o negócio jurídico simulado, mas 
subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma” (art. 167,caput, do CC).9. A 
regularidade formal da incorporação também é reconhecida pelo TRF.10. A controvérsia é 
estritamente fática: a recorrente defende que houve, efetivamente, a incorporação da [S/A] (empresa 
financeiramente sólida) pela [Comercial Ltda] (empresa deficitária); o TRF, entretanto, entendeu que 
houve simulação, pois, de fato, foi a[S/A] que incorporou a [Comercial Ltda].11. Para chegar à 
conclusão de que houve simulação, o Tribunal de origem apreciou cuidadosa e aprofundadamente os 
balanços e demonstrativos de [Comercial Ltda] e [S/A], a configuração societária superveniente, a 
composição do conselho de administração e as operações comerciais realizadas pela empresa 
resultante da incorporação. Concluiu, peremptoriamente, pela inviabilidade econômica da operação 
simulada.12. Rever esse entendimento exigiria a análise de todo o arcabouço fático apreciado pelo 
Tribunal de origem e adotado no Acórdão recorrido, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos 
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da Súmula 7/STJ.13. Aclaratórios opostos com o expresso intuito de prequestionamento não dão 
ensejo à aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, que deve ser afastada 
(Súmula 98/STJ).14. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão: Vistos, 
relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da 
Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: “A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do 
recurso e, nessa parte, deu-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os 
Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon, Castro Meira e Humberto Martins votaram 
como Sr. Ministro Relator. (STJ – Resp 946.707/RS. Data do Julgamento:25/08/2009. Data da 
Publicação/Fonte: DJe 31/08/2009). 

INCORPORAÇÃO ÀS AVESSAS – GLOSA DE PREJUÍZOS – IMPROCEDÊNCIA – A denominada 
“incorporação às avessas”, não proibida pelo ordenamento jurídico, realizada entre empresas 
operativas e que sempre estiveram sob controle comum, não pode ser tipificada como operação 
simulada ou abusiva, mormente quando, a par da inegável intenção de não perda de prejuízos fiscais 
acumulados, teve por escopo a busca de melhor eficiência das operações entres ambas praticadas. 
Recurso especial negado. CSRF/Primeira Turma/ACÓRDÃO CSRF/01-05.413 em 20.03.2006. Publicado 
no DOU em: 16.07.2007. 

INCORPORAÇÃO ÀS AVESSAS. Não existe realidade negocial quando uma empresa com registro de 
prejuízo fiscal, mas sem atividade efetiva e sem operação, incorpora outra empresa operacional, ainda 
que do mesmo grupo. Hipótese em que todo o ativo operacional da empresa foi transferido por meio 
de cisão seguida de incorporação, ficando na empresa original apenas o registro de prejuízo. Assim, 
não restou justificado ou comprovado qual o sentido e realidade negocial em se esvaziar o ativo 
operacional de uma empresa, deixando-a apenas e tão somente com seu prejuízo fiscal. Na verdade, 
ao fazê-lo, criou-se uma empresa fictícia, de fachada, cujo único objetivo era carregar o  

Prejuízo fiscal acumulado. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF: Acórdão nº 1401-
001.059 em 06/01/2014. Publicado em: 06/01/2014. 

INCORPORAÇÃO. APROVEITAMENTO DE PREJUÍZOS. REDUÇÃO DA CSSL DEVIDA. SIMULAÇÃO. SÚMULA 
7/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 98/STJ. 1. Hipótese em que se discute compensação de prejuízos 
para fins de redução da Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSSL devida pela contribuinte. 2. A 
empresa [Comercial Ltda]. formalmente incorporou [S/A] (posteriormente incorporada pela 
recorrente). Aquela acumulava prejuízos (era deficitária, segundo o TRF), enquanto esta era empresa 
financeiramente saudável. 3. O Tribunal de origem entendeu que houve simulação, pois, em realidade, 
foi a [S/A] que incorporou a [Comercial Ltda]. A distinção é relevante, pois, neste caso (incorporação 
da Comercial Ltda pela S/A), seria impossível a compensação de prejuízos realizada, nos termos do art. 
33 do DL 2.341/1987.4. A solução integral da lide, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa 
ao art. 535 do CPC. 5. Não há controvérsia quanto à legislação federal. 6. A contribuinte concorda que 
a incorporadora não pode compensar prejuízos acumulados pela incorporada, para reduzir a base de 
cálculo da CSSL, nos termos do art. 33 do DL 2.341/1987. Defende que a empresa com prejuízos 
acumulados ([Comercial Ltda]) é, efetivamente, a incorporadora. 7. O Tribunal de origem, por seu 
turno, não afasta a possibilidade, em tese, de uma empresa deficitária incorporar entidade 
financeiramente sólida. Apenas, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto, entendeu que isso não 
ocorreu. 8. Tampouco se discute que, em caso de simulação, “é nulo o negócio jurídico simulado, mas 
subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma” (art. 167,caput, do CC).9. A 
regularidade formal da incorporação também é reconhecida pelo TRF.10. A controvérsia é 
estritamente fática: a recorrente defende que houve, efetivamente, a incorporação da [S/A] (empresa 
financeiramente sólida) pela [Comercial Ltda] (empresa deficitária); o TRF, entretanto, entendeu que 
houve simulação, pois, de fato, foi a[S/A] que incorporou a [Comercial Ltda].11. Para chegar à 
conclusão de que houve simulação, o Tribunal de origem apreciou cuidadosa e aprofundadamente os 
balanços e demonstrativos de [Comercial Ltda] e [S/A], a configuração societária superveniente, a 
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composição do conselho de administração e as operações comerciais realizadas pela empresa 
resultante da incorporação. Concluiu, peremptoriamente, pela inviabilidade econômica da operação 
simulada. 12. Rever esse entendimento exigiria a análise de todo o arcabouço fático apreciado pelo 
Tribunal de origem e adotado no Acórdão recorrido, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos 
da Súmula 7/STJ.13. Aclaratórios opostos com o expresso intuito de prequestionamento não dão 
ensejo à aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, que deve ser afastada 
(Súmula 98/STJ).14. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (Superior 
Tribunal de Justiça – STJ – Segunda Turma. Data do Julgamento:25/08/2009. Data da 

Publicação/Fonte: DJe 31/08/2009). 

26. Planejamento Judicial – tese 

Por fim senhores, faz parte do planejamento tributário ficar atento as possibilidades de 
nova tese e, diante de uma atitude conservadora, se resguardar para não aproveitar o 
benefício se a tese ainda não estiver consolidada. Mas para isso, é necessário tentar 
buscar defender a tese até a última instância. 

Existem teses tributárias, que por mais defensável que seja, os tribunais resistem em 
decisão favorável ao contribuinte, muitas vezes, pelas consequências econômicas que 
podem os entes tributantes vir a ter, em função de tais decisões. De toda a forma, o 
contribuinte, através de associação de classes, federações e demais entidades 
representantes de suas atividades, devem buscar no judiciário a consolidação de novas 
teses. Temos muitas, tais como: 

 Aproveitamento de 100% do prejuízo fiscal e base negativa de CSLL 

 Adotar um conceito amis amplo de insumos; 

 Registrar no efeito da inflação no Balanço; 

 Adotar para o comércio e serviços, créditos sobre despesas imprescindíveis a 
atividade (propaganda, segurança, uniforme, limpeza, etc); 

A adoção de medidas que visem a redução da carga fiscal, devem ser analisadas, através 
de relevância, grau de vulnerabilidade de controles da empresa, segurança do 
procedimento. O quadro abaixo pode auxiliar na tomada de decisão: 
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Medida Riscos Vantagem Desvantagem 

Adotar definição fiscal 

Perda de competitividade 

Sem risco de autuação fiscal 

Maior carga tributária 

Consultar a 
administração 
tributária 

Obter decisão desfavorável Baixo risco de autuação fiscal Decisões normalmente são 

desfavoráveis 

Ingressar com medida 

judicial 

Perda de competitividade até decisão 

final; decisão final pode ser 

desfavorável; para prevenir encargos 

em decisão desfavorável, necessário 

efetuar depósito judicial 

Baixo risco de autuação fiscal 

Custos elevados 

(advogados, custas 

judiciais); tempo gasto nas 

ações; valor a ser 

depositado judicialmente 
Adoção de definição 

mais ampla sem 

respaldo 
Autuação fiscal: pagamento do tributo 

não recolhido + Selic + 75% multa 

Certidões negativas ok; se 

pago em até 30 dias, 

redução de 50% da multa 

Custo 

Autuação fiscal - Não concordância - 

Discussão administrativa ou judicial 
Resultado da discussão 

favorável: dispensa do 

recolhimento do tributo e da 

respectiva multa. 

Custos inerentes ao 

processo 

Decisão desfavorável: 

ficaráobrigado ao 

pagamento do valor devido, 

mas ainda poderá se 

beneficiar da redução da 

multa, caso realize o 

pagamento do débito em 30 

dias. 

Pagamento das custas 

judiciais, salvo se tenha 

ingressado com um 

Mandado de Segurança. 

,  

“ A Cesar o que é de Cesar. Mas somente o que é de Cesar. Nada 
mais além do que o devido e Justo” 
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