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APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO
O Educiens – Instituto Social de Educação e Pesquisa
Científico-Profissional do Brasil –, com apoio do escritório S. B.
Lewis Advogados & Consultores, disponibiliza o segundo dos quatro
volumes previstos sobre estudos de casos e pareceres elaborados
pelos consultores vinculados ao referido escritório.
Foram colhidos para publicação os mais recentes
importantes estudos, cuja aplicabilidade prática é notória para
leitores. Obviamente, foram retirados quaisquer traços capazes
indicar o cliente objeto de análise, preservando-se a identidade
todos.

e
os
de
de

O mais renomado currículo de cada um dos autores que
subscrevem cada artigo também corrobora a qualidade técnica e
jurídica envolta em cada texto.
Este volume, de nome Direito Tributário, é o segundo da
coleção, cujos volumes seguintes deverão abranger: Direito e Poder
Público e Direito do Terceiro Setor.
O livro sobre Direito Empresarial já está disponível para
consulta e download no sítio eletrônico www.lewis.adv.br.
Esperamos que, além de útil, a coleção seja capaz de
demonstrar o melhor entendimento do Direito.
Curitiba, agosto de 2016.
Os organizadores.
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INTRODUÇÃO AO VOLUME DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
A presente obra, que recebeu o nome de “Direito Tributário:
estudos de casos e pareceres” é a segunda de uma sequência de
quatro volumes que irão abordar aspectos práticos do cotidiano do
jurista. Este volume está direcionado às empresas privadas, muito
embora não exclua a aplicação subsidiária dos preceitos públicos.
O direito tributário é o segmento do direito financeiro que se
relaciona com os tributos, na sua função maior de gerar receita para o
Estado (Fisco). A disciplina se ocupa das relações jurídicas entre o
Estado e as pessoas de direito privado, concernentes à instituição,
imposição, escrituração, fiscalização e arrecadação dos impostos,
taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e
contribuições especiais.
Neste volume, trabalha-se com aspectos práticos de mercado,
com destaque pela análise jurídica de cenários para a obtenção de
benefícios fiscais ou redução da carga tributária.
Este livro foi organizado em duas partes que se
complementam. A primeira reúne pareceres e inicia-se com uma
sequência de trabalhos voltados à indicação de possibilidades de
redução da carga tributária de empresas nas diversas áreas de
atuação.
No contexto atual, ganha especial atenção estudos
direcionados a recuperação de créditos tributários. Sabe-se que o
pagamento do tributo é uma obrigação ex lege, sendo que o
pagamento a maior enseja a possibilidade de reaver (repetir) os
valores.
5

A complexidade e medo do Fisco implica que, não raras vezes,
são recolhidos valores que não necessitariam de pagamento, ou são
calculados sobre verbas que não deveriam compor a base de cálculo.
Tudo isso enseja a possibilidade de repetir os valores,
devidamente atualizados, e creditá-los em tributos vincendos. Tratase de uma solução, às vezes definitiva, para empresas endividadas.
Inicia-se, então, a segunda parte do livro, que traz seis estudos
de casos com detalhes pontuais, aptos a direcionar todos os leitores
que se encontrem em idênticas condições.
Com tais elementos, este livro comporta uma análise ampla
direito tributário, no seu pragmatismo. Deixam-se de lado teorias
inoportunas ou meramente retóricas, dando-se ênfase a diretrizes e
deveres legais que devem ser observados pela coletividade.
Muito embora os estudos que aqui se apresentam sejam
direcionados a clientes específicos, a qualidade técnica dos autores
aliado ao compromisso com a ética e legalidade das opiniões
jurídicas emitidas resultaram em trabalhos imparciais, idôneos e
aptos a serem repercutidos a terceiros.
Esperamos que a leitura seja proveitosa e útil para o jurista, o
executivo, o estudante ou qualquer outro profissional que tenha
interesse sobre os temas em debate.
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DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE
SALÁRIOS:
Contribuição previdenciária sobre verbas de natureza
indenizatória
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dra. Adriana Estigara
RESUMO
Objetiva o presente parecer esclarecer a Consulente quanto à possibilidade de
desoneração da folha de pagamento de salários via propositura de demanda
judicial hábil a questionar a incidência de contribuição social previdenciária
sobre verbas de natureza indenizatória, bem como a orientar os procedimentos
cabíveis para tanto.

1 PARECER
No exercício de sua atividade encontra-se a Consulente sujeita
ao recolhimento de contribuição social previdenciária incidente sobre
os valores pagos aos seus empregados públicos.
Sobre muitas das verbas que compõem esses pagamentos não
ocorre a incidência da contribuição social previdenciária, seja por
contemplarem natureza indenizatória, seja por não refletirem na
aposentadoria do servidor.
Todavia, demanda-se reconhecimento judicial dessa não
incidência, razão pela qual esta Consultoria orienta nesse parecer
uma série de providências a cabo da Consulente para que o pedido
judicial possa ser ajuizado.
O tributo contribuições sociais previdenciárias é devido pelas
pessoas jurídicas sobre o pagamento de remunerações destinadas
a retribuir o trabalho, seja pelos serviços prestados, seja pelo
tempo em que o empregado ou trabalhador avulso permanece à
disposição do empregador ou tomador de serviços (art. 22, I, da Lei
nº. 8.212/90).
Todavia, verifica-se que a Secretaria da Receita Federal do
Brasil exige o recolhimento da contribuição social previdenciária
sobre valores pagos em situações em que não há remuneração por
serviços prestados.
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No campo da relação com o empregado público, pode-se
contemplar as seguintes verbas:
i) importâncias pagas nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes
da obtenção do auxílio-doença ou auxílio-acidente1);
ii) valores pagos a titulo de salário-maternidade2;
iii) importâncias pagas a titulo de férias e adicional de férias
de 1/3 (um terço)3;
iv) indenização paga pelo aviso prévio não cumprido, ou
seja, quando não há prestação de serviço.
A hipótese de incidência das contribuições previdenciárias é o
pagamento de REMUNERAÇÕES devidas em razão de
TRABALHO PRESTADO, efetivo ou potencialmente.
De fato, quando são pagos os valores em debate, NÃO SE
ESTÁ RETRIBUINDO TRABALHO ALGUM, não se realizando
no mundo físico a hipótese legal prevista.
Portanto, inequívoco, repita-se, que os valores pagos nos 15
(quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou
acidentado ou a titulo de salário-maternidade, férias e seu adicional
de 1/3 (um terço), bem como o aviso prévio indenizado, não se
enquadram na hipótese de incidência, não havendo que se falar em
cobrança de contribuição social previdenciária.
A jurisprudência é pacífica, senão veja-se:
a) Quanto ao auxílio doença:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
REMUNERAÇÃO PAGA PELO EMPREGADOR NOS

1

2

3

Valores considerados como “salário” pela autoridade Requerida ante
equivocada exegese do artigo 60, § 3º, da Lei nº 8.213/91.
IN RFB nº 971/2009, artigo 56, parágrafo único: “O salário-maternidade é
base de cálculo para a contribuição do empregador, observado o disposto no
artigo 91.”
IN RFB nº 971/2009, artigo 57, § 8º: “A remuneração adicional de férias de
que trata o inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal integra a base de
cálculo, no mês a que ela se referir, mesmo quando pagas antecipadamente
na forma da legislação trabalhista”

14

Desoneração da folha de pagamento de salários: Contribuição...
PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXILIO-DOENÇA.
NÃO-INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. É dominante no STJ o entendimento segundo o qual
não é devida a contribuição previdenciária sobre a
remuneração paga pelo empregador ao empregado,
durante os primeiros dias do auxilio doença, à
consideração de que tal verba, por não consubstanciar
contraprestação a trabalho, não tem natureza salarial.
2. Recurso especial provido.4
[sem grifos no original]
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUXILIO-DOENÇA.
1. O empregado afastado por motivo de doença, não
presta serviço e, por isso, não recebe salário, mas,
apenas uma verba de caráter previdenciário de seu
empregador, durante os primeiros 15 (quinze) dias. A
descaracterização da natureza salarial da citada verba
afasta a incidência da contribuição previdenciária
precedentes.
Recurso especial provido.”5[sem grifos no original]

b) Quanto ao salário maternidade:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO-MATERNIDADE.
PRETENSÃO
À
EXIGÊNCIA DO INSS CONTRA O EMPREGADOR.
ART. 71, DA LEI N. 8213/91, COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI 9876/99.
É razoável o entendimento de que não incidem as
contribuições previdenciárias a cargo do empregador
sobre o valor do salário maternidade devido às seguradas
mães pelo INSS.
É irrelevante para emprestar natureza ao instituto a
denominação que lhe é atribuída, daí porque o salário
maternidade, despeito do nome, não constitui salário,
donde não ensejar cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo do empregador.
Durante o período de licença maternidade o contrato
de trabalho resta suspenso e, consequentemente, sem
produzir efeitos.
4

STJ, 1ª Turma, REsp 550.473-RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI,
v.u., DJ de 26.09.2005.
5
STJ, 2ª Turma, REsp 735.199-RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, v.u., DJ
de 10.10.2005
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Agravo de instrumento improvido. Agravo inominado
prejudicado.6
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIOMATERNIDADE
E
FÉRIAS
USUFRUÍDAS.
AUSÊNCIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PELO EMPREGADO. NATUREZA JURÍDICA DA
VERBA QUE NÃO PODE SER ALTERADA POR
PRECEITO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE CARÁTER
RETRIBUTIVO. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO
AO
SALÁRIO
DO
TRABALHADOR.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PARECER DO MPF PELO
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
AFASTAR
A
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
O
SALÁRIOMATERNIDADE E AS FÉRIAS USUFRUÍDAS.
1. Conforme iterativa jurisprudência das Cortes
Superiores, considera-se ilegítima a incidência de
Contribuição
Previdenciária
sobre
verbas
indenizatórias ou que não se incorporem à
remuneração do Trabalhador.
2. O salário-maternidade é um pagamento realizado
no período em que a segurada encontra-se afastada do
trabalho para a fruição de licença maternidade,
possuindo clara natureza de benefício, a cargo e ônus
da Previdência Social (arts. 71 e 72 da Lei 8.213/91), não
se enquadrando, portanto, no conceito de remuneração de
que trata o art. 22 da Lei 8.212/91.
3. Afirmar a legitimidade da cobrança da Contribuição
Previdenciária sobre o salário-maternidade seria um
estímulo à combatida prática discriminatória, uma vez
que a opção pela contratação de um Trabalhador
masculino será sobremaneira mais barata do que a de uma
Trabalhadora mulher.
4. A questão deve ser vista dentro da singularidade do
trabalho feminino e da proteção da maternidade e do
recém nascido; assim, no caso, a relevância do benefício,
na verdade, deve reforçar ainda mais a necessidade de sua
exclusão da base de cálculo da Contribuição
6

AL n. 2001.05.00.047834-4, Rel. Des. Fed. PAULO ROBERTO DE
OLIVEIRA LIMA, v.u.,j. 18.05.2002
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Previdenciária, não havendo razoabilidade para a exceção
estabelecida no art. 28, § 9o., a da Lei 8.212/91.
5. O Pretório Excelso, quando do julgamento do AgRg
no AI 727.958/MG, de relatoria do eminente Ministro
EROS GRAU, DJe 27.02.2009, firmou o entendimento
de que o terço constitucional de férias tem natureza
indenizatória. O terço constitucional constitui verba
acessória à remuneração de férias e também não se
questiona que a prestação acessória segue a sorte das
respectivas prestações principais. Assim, não se pode
entender que seja ilegítima a cobrança de Contribuição
Previdenciária sobre o terço constitucional, de caráter
acessório, e legítima sobre a remuneração de férias,
prestação principal, pervertendo a regra áurea acima
apontada.
6. O preceito normativo não pode transmudar a natureza
jurídica de uma verba. Tanto no salário-maternidade
quanto nas férias usufruídas, independentemente do
título que lhes é conferido legalmente, não há efetiva
prestação de serviço pelo Trabalhador, razão pela
qual, não há como entender que o pagamento de tais
parcelas
possuem
caráter
retributivo.
Consequentemente, também não é devida a
Contribuição Previdenciária sobre férias usufruídas.
7. Da mesma forma que só se obtém o direito a um
benefício previdenciário mediante a prévia contribuição, a
contribuição também só se justifica ante a perspectiva da
sua retribuição futura em forma de benefício (ADI-MC
2.010, Rel. Min. CELSO DE MELLO); dest'arte, não há de
incidir a Contribuição Previdenciária sobre tais verbas.
8. Parecer do MPF pelo parcial provimento do Recurso
para afastar a incidência de Contribuição Previdenciária
sobre o salário-maternidade.
9. Recurso Especial provido para afastar a incidência de
Contribuição Previdenciária sobre o salário-maternidade
e as férias usufruídas.7 [grifos nossos]

c) Quanto ao 1/3 de férias usufruídas:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
NÃO
7

STJ. REsp 1322945/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 08/03/2013
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INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
ALEGADA OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA
DE PLENÁRIO (CF, ART. 97). NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na
linha de orientação adotada pelo Supremo Tribunal
Federal, revendo seu posicionamento, firmou compreensão
segundo a qual não incide contribuição previdenciária
sobre 'o terço constitucional de férias, verba que detém
natureza indenizatória por não se incorporar à
remuneração do servidor para fins de aposentadoria'
(Pet 7.296/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe
10/11/09)" (AgRg na Pet 7.207/PE, de minha relatoria, DJe
15/9/10) 2. Não caracteriza ofensa à reserva de plenário a
interpretação dispensada por órgão fracionário de Tribunal
a dispositivo de lei que, mediante legítimo processo
hermenêutico, tem sua incidência limitada.
3. Agravo regimental não provido.8 [sem grifos no
original]

Por seu turno, em relação às férias e seu adicional
constitucionalmente previsto de 1/3 (um terço), decidiu a Colenda
Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no
mesmo norte da tese ora sustentada, qual seja, de que os valores em
debate não são pagos por retribuição de serviços9:
PREVIDENCIÁRIO. ABONO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
REMUNERAÇÃO.
[...]
II – Abono constitucional de férias é pago não em
razão da contraprestação de serviços, mas sim, e tal
como de férias, pelo tempo de serviço, não podendo
ser entendido como integrante da remuneração.10

d)

8

Quanto ao aviso prévio indenizado:

STJ. AgRg no AREsp 223988/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 09/05/2013.
9
Decisão que cujo raciocínio também se estende aos auxílios doença e acidente
e salário-maternidade.
10
TRF 2ª R., 5ª T., AC nº 113.734, Rel. Des. Fed. IVAN ATHIÉ, DJ de
19.06.2001

18

Desoneração da folha de pagamento de salários: Contribuição...
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIOMATERNIDADE. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
GOZADAS. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
[...]
3. O valor pago ao trabalhador a título de aviso prévio
indenizado, por não se destinar a retribuir o trabalho e
possuir cunho indenizatório, não está sujeito à
incidência da contribuição previdenciária sobre a
folha de salários. Precedentes do STJ.
4. Agravos Regimentais não providos.11 [grifos nossos]
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não incide contribuição previdenciária sobre os
primeiros 15 dias do pagamento de auxílio-doença e
sobre o aviso prévio, ainda que indenizado, por
configurarem verbas indenizatórias. Precedentes do
STJ.
2. Agravo regimental não provido.12 [sem grifos no
original]
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. VERBETE N. 83 DA
SÚMULA DO STJ.
- Conforme jurisprudência assente nesta Corte, o aviso
prévio indenizado possui natureza indenizatória, não
incidindo sobre ele contribuição previdenciária.
Agravo regimental improvido.13 [sem grifos no original]

11

STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 135.682/MG, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/05/2012, DJe 14/06/2012
12
STJ. AgRg no AREsp 231.361/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013
13
STJ. AgRg no REsp 1220119/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 29/11/2011
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Não obstante, a jurisprudência tem se postado
absolutamente pacífica acerca da não incidência de contribuição
previdência em face dos valores de remuneração mensal devida aos
ocupantes de cargos comissionados ou do percentual incidente de
função gratificada.
e) Quantos aos valores pagos pelo exercício do cargo em
comissão e de função comissionada ou gratificada:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA E
CARGO EM COMISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A
jurisprudência do STJ entende que não incide a
contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas aos
servidores públicos a título de cargo em comissão e
função comissionada ou gratificada. 2. Os valores
indevidamente recolhidos devem ser restituídos a partir
da legislação que deixou de prever a incorporação. 3.
Apelação do autor a que se dá provimento. 4. Apelação
da Fazenda Nacional e remessa oficial a que se negar
provimento.
(AC
0013839-44.2002.4.01.3400
/
DF,
Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO
CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 p. 519
de 16/08/2013)

Em relação a outras verbas pode-se requerer a desoneração.
Todavia, diante da inexistência de jurisprudência pacificada em
relação a estas, a posição desta Consultoria é por se demandar
judicialmente neste primeiro momento apenas pela desoneração das
acima descritas, adotando-se uma postura conservadora.
2 PROCEDIMENTO

Para que se possa promover o ajuizamento da ação judicial
tendente a se obter a desoneração em pauta, esta Consultoria
necessitará do auxílio do Departamento de Recursos Humanos da
Consulente, no sentido de esta providenciar dossiê contendo os
seguintes aspectos:
a) confirmação do recolhimento de contribuição social
previdenciária sobre as verbas acima especificadas – ex:
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b)

c)

já se constatou recolhimento sobre 1/3 de férias e salário
maternidade;
após,
levantamento
dos
valores
que
foram
“indevidamente” recolhidos a título de contribuição social
previdenciária nos últimos 5 anos – mês a mês, verba por
verba;
após cálculos de atualização utilizando-se como critério
de correção monetária a UFIR, nos moldes estabelecidos
pelos artigos 1º e 66, § 3º, ambos da Lei nº. 8.383/91,
bem como que o montante indevidamente pago seja
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial da
SELIC, calculados a partir da data do pagamento
indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação, a partir de 1º de janeiro de 1996, conforme
determina o artigo 39, § 4º da Lei nº. 9.250/95, e de 1%
(um por cento) relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada nos termos do § 4o do artigo 89 da Lei nº
8.212/1991; ou subsidiariamente, com a aplicação dos
mesmos índices de correção de seus créditos – com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em especial com
as contribuições arrecadadas ao INSS, como as incidentes
sobre a folha de salários, afastando-se a aplicação das
restrições presentes em qualquer outra norma legal ou
infralegal (como a IN RFB nº. 971/2009).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, vislumbra-se à Consulente a possibilidade
de ajuizar demanda para recuperar a contribuição social
previdenciária – cota patronal – recolhida nos últimos 5 anos, sobre:
 valores pagos aos empregados públicos nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento em caso de doença ou de
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acidente (antes da obtenção do auxílio-doença ou auxilioacidente), bem como, a titulo de salário maternidade,
férias e adicional de férias de 1/3 (um terço) e aviso
prévio indenizado;
 valores pagos aos que exercem funções comissionadas ou
cargos em comissão, sobre a retribuição pelo exercício de
função de direção, chefia e assessoramento, ante o fato de
tais parcelas não se incorporarem aos proventos de
aposentadoria.
Nesta demanda judicial, requerer-se-á:
a) a antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
inaudita altera pars, para se suspender, nos termos do
artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, a
exigibilidade do crédito tributário referente à contribuição
social previdenciária incidente sobre os valores em
debate, bem como que se determine que à União se
abstenha de promover, por qualquer meio –
administrativo ou judicial -, a cobrança ou exigência dos
valores correspondentes à contribuição em debate –
referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento dos empregados doentes ou acidentados
(antes da obtenção do auxilio-doença ou auxilioacidente), bem como a titulo de salário-maternidade,
adicional de férias 1/3 (um terço), aviso prévio
indenizado, valores pagos aos que exercem função
comissionada, afastando-se quaisquer restrições,
autuações fiscais, negativas de expedição de Certidão
Negativa de Débitos, imposições de multas, penalidades,
ou, ainda inscrições em órgãos de controle, como
CADIN, por exemplo;
b) o julgamento procedente da Ação Declaratória,
garantindo-se à Consulente o direito de não ser
compelida ao recolhimento da contribuição social
previdenciária pretensamente incidente sobre valores
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c)

pagos em situações em que não há remuneração por
serviços prestados (de modo efetivo ou potencial);
a concessão do direito à Consulente de ter restituídos ou
compensados – independentemente de autorização ou
processo administrativo – os valores indevidamente
recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos (e eventualmente
no curso da demanda) – utilizando-se como critério de
correção monetária a UFIR, nos moldes estabelecidos
pelos artigos 1º e 66, § 3º, ambos da Lei nº. 8.383/91,
bem como que o montante indevidamente pago seja
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial da
SELIC, calculados a partir da data do pagamento
indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação, a partir de 1º de janeiro de 1996, conforme
determina o artigo 39, § 4º, da Lei nº. 9.250/95, e de 1%
(um por cento) relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada nos termos do § 4o do artigo 89 da Lei nº.
8.212/1991; ou subsidiariamente, com a aplicação dos
mesmos índices de correção de seus créditos – com
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em especial com
as contribuições arrecadadas ao INSS, como as incidentes
sobre a folha de salários, afastando-se a aplicação das
restrições presentes em qualquer outra norma legal ou
infralegal (como a IN RFB nº 971/2009).
Parecer elaborado em 10 de fevereiro de 2014.
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A LEI Nº. 12.973/2014 E O ALARGAMENTO DA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS:
Reflexos e possíveis questionamentos
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dra. Adriana Estigara
Dr. Kristian Rodrigo Pscheidt
RESUMO
A MP nº. 627/2013 foi convertida na Lei nº. 12.973, em 13 de maio de 2014.
Como esta lei altera a legislação tributária federal relativa ao IRPJ, à CSLL, à
COFINS, revoga o Regime Tributário de Transição (RTT), deseja a Consulente
obter resposta às seguintes questões: (a) quais são as mudanças promovidas no
conceito de receita bruta? Essas alterações são legais e constitucionais? Há
possibilidade de questionamento? (b) quais são os reflexos das alterações na
tributação do PIS e da COFINS com relação à receita bruta e demais receitas?
(c) no que tange à tributação do PIS e da COFINS sobre bonificações recebidas,
como são outras receitas, devem ser tributadas? E como são produto de revenda
serão tributadas na venda novamente? Adverte-se inicialmente que a solução
de muitas questões ficará a cargo dos novos Regulamentos, que em breve
serão publicados, bem como da interpretação que será declarada pela
Receita Federal do Brasil, dispondo-se esta Consultoria a entregar Parecer
Complementar assim que estes novos normativos forem publicados.

1 RESPOSTA ÀS QUESTÕES FORMULADAS
1.1 As sucessivas alterações da base de cálculo da contribuição
para o PIS e da COFINS
Quando da criação da Contribuição para o PIS e a COFINS
estabeleceu-se como base de cálculo o faturamento, isto é, a receita
operacional, de venda de mercadorias e da prestação de serviços.
Por meio dos Decretos Leis nº. 2.445/88 e 2.449/88, assim
como por via da Lei nº. 9.718/98, almejou-se ampliar a base de cálculo
dessas contribuições para receita bruta, isto é, para o somatório de
todas as receitas, sejam elas operacionais, como as receitas de
faturamento, sejam as não operacionais, como as receitas financeiras.
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Os referidos decretos leis, todavia, foram julgados
inconstitucionais por vício de forma e a Lei nº. 9.718/98 igualmente,
mas por vício material, já que ao tempo da sua edição a CF/88 (art.
195, I) não autorizava a estas contribuições terem por base de cálculo
a receita bruta, mas apenas o faturamento.
Posteriormente a esses eventos, a CF/88 foi alterada pela
Emenda Constitucional nº. 20, que passou a contemplar como base
de cálculo das contribuições a receita ou o faturamento (art. 195, I,
“b”). Em decorrência, foram editadas as Leis nº. 10.637/2002 e
10.833/2003, que ampliaram a base de cálculo da contribuição para o
PIS e da COFINS para a receita bruta.
Na sistemática cumulativa, regulada pela Lei nº. 9.718/98,
continuou a vigorar a base de cálculo faturamento.
Portanto, antes da edição da Lei nº. 12.973/2014, tinha-se o
seguinte cenário:
SISTEMÁTICA
DO PIS E DA
COFINS
Leis reguladoras
Base de cálculo

CUMULATIVAS

NÃO CUMULATIVAS

Lei nº. 9.718/98
FATURAMENTO.

Leis nº. 10.637/2002 e 10.833/2003
RECEITA BRUTA

Hoje, com a novel Lei, passa-se a ter como base de cálculo em
ambas as sistemáticas a Receita Bruta.
Todavia, além desta alteração no regime cumulativo, o próprio
conceito de receita bruta sofreu alargamentos, os quais serão abaixo
delineados.
1.2 O alargamento do conceito de receita bruta e a alteração do
artigo 12 do Decreto Lei nº. 1.598/77
A Lei nº. 12.973/2014 ampliou o conceito de receita bruta por
via da redação do art. 12 do Decreto Lei nº. 1.598/77. A exposição
de motivos da MP nº. 627/2013, antecedente daquela lei, explicita
que o art. 12 foi alterado com o objetivo de aperfeiçoar a definição
de receita bruta e de receita líquida.
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Referida lei teve por fim também:
(a) unificar o conceito de receita bruta, para fins da adoção das
novas práticas contábeis e para apuração do lucro real;
(b) adequar a legislação tributária à legislação societária e
definir os ajustes que devem ser efetuados em livro fiscal
para a apuração da base cálculo do IRPJ e da CSLL;
(c) alinhas as regras tributárias às regras contábeis.
A lei entra em vigor em janeiro de 2015, mas é permitida a
opção irretratável retroativamente a janeiro de 2014.
Logo, a contribuição para o PIS e a COFINS cumulativas
passam a incidir sobre a receita bruta e num cenário deste conceito já
ampliado.
1.2.1 O conceito de receita bruta antes e depois da Lei nº.
12.973/2014
Referido art. 12 contemplava como receita bruta “o produto
da venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos
serviços prestados”.
Primeiramente, a lei determinou que a receita bruta passará a
compreender também a receita de vendas de produtos e de prestação
de serviços, mas também as receitas da atividade ou objeto principal
da pessoa jurídica e o resultado auferido nas operações de conta alheia.
A legislação explicitou que receita bruta é a obtida com a
exploração da atividade descrita no contrato social ou estatuto
da empresa, seja ela qual for: venda, revenda, serviços, locação,
intermediação ou qualquer outro tipo.
Logo, antes da Lei tinha-se o seguinte cenário:
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Já com a Lei nº. 12.973/2014, passa-se a ter outro cenário:

Abaixo, compara-se o texto original do art. 12 do Decreto Lei
nº. 1.598/77 e o novo texto, em decorrência das alterações ora
implantadas.
TEXTO ANTERIOR DO
ART. 12 DO DL 1.598/77
Art. 12 - A receita bruta das
vendas e serviços
compreende o produto da
venda de bens nas
operações de conta própria
e o preço dos serviços
prestados.
[sem incisos]

NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº.
12.973/2014
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de
conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de
conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto
principal da pessoa jurídica, não
compreendidas nos incisos I a III.

Com essas alterações, uniformizou-se o conceito de receita
bruta na legislação tributária, ampliando a base de cálculo do PIS e
da COFINS especialmente na sistemática cumulativa (o art. 12 do
Decreto Lei nº. 1.598/77 alterou o art. 3º da Lei nº. 9.718/98),
conforme já explicado.
No mais, por força dos §§4º e 5º, na receita bruta não se
incluem os tributos não cumulativos cobrados, destacadamente,
do comprador ou contratante, pelo vendedor dos bens ou pelo
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prestador dos serviços na condição de mero depositário, a
exemplo do IPI, do ICMS, do ISS, do PIS e da COFINS
Substituição Tributária.
Esquematicamente, tem-se:
Receita Bruta
IPI destacado
ICMS Substituição Tributária
Receita Bruta

R$ 10.000.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 7.800.000,00

1.2.2 O resultado auferido nas operações de conta alheia
O resultado auferido nas operações de conta alheia é aquele
obtido com a venda de produtos ou mercadorias pertencentes a
terceiros, mediante o pagamento de uma comissão. Passa a ser
tributada pelo PIS e pela COFINS a comissão obtida com a operação.
Logo, se numa venda de R$ 200 mil reais, a Consulente auferir uma
comissão de 10%, será objeto de tributação pelo PIS e pela COFINS
o montante de R$ 20 mil.
Todavia, quanto a este aspecto já havia disciplina no art. 224
do RIR/99, o qual dispõe que “a receita bruta das vendas e
serviços compreende o produto da venda de bens nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia”.
1.2.3 O conceito de receita líquida antes e depois da Lei nº.
12.973/2014
Da receita bruta, para se chegar à líquida, por sua vez, serão
diminuídos os montantes dos tributos sobre ela incidentes sobre a
receita bruta, bem como os valores decorrentes do ajuste a valor
presente (AVP), de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei
nº. 6.404/76, das operações vinculadas à receita bruta. Veja-se:
TEXTO ANTERIOR DO
NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº.
ART. 12 DO DL 1.598/77
12.973/2014
[...]
[...]
§ 1º - A receita líquida de § 1º A receita líquida será a receita bruta
vendas e serviços será a diminuída de:
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receita bruta diminuída das
vendas canceladas, dos
descontos
concedidos
incondicionalmente e dos
impostos incidentes sobre
vendas.
§ 2º e § 3º - Falam da
omissão de receitas.
§ 4º NÃO EXISTIA
§ 5º NÃO EXISTIA

I - devoluções e vendas canceladas;
II - descontos concedidos incondicionalmente;
III - tributos sobre ela incidentes; e
IV - valores decorrentes do ajuste a valor
presente, de que trata o inciso VIII do caput
do art. 183 da Lei nº 6.404/76, das operações
vinculadas à receita bruta.
§ 4º Na receita bruta, não se incluem os
tributos
não
cumulativos
cobrados,
destacadamente,
do
comprador
ou
contratante, pelo vendedor dos bens ou pelo
prestador dos serviços na condição de mero
depositário.
§5º. Na receita bruta, incluem-se os tributos
sobre ela incidentes e os valores decorrentes
do ajuste a valor presente, de que trata o
inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº.
6.404/76, das operações previstas no caput,
observado o disposto no §4º.

Antes da Lei nº. 12.973/2014, receita líquida compreendia:

Com a Lei nº. 12.973/2014, passou-se a ter o seguinte cenário:

Consequentemente, apurada a receita bruta a partir dos
montantes acima, parte-se para a apuração da receita líquida,
segundo o formato:
ESTRUTURA BÁSICA DA DRE
Empresa Exemplo
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Período de 01.01.XX a 31.12.XX
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RECEITA BRUTA
( - ) Devoluções e vendas canceladas
( - ) Descontos concedidos incondicionalmente
( - ) Tributos sobre ela incidentes
( - ) Valores decorrentes do ajuste a valor presente das operações vinculadas à
receita bruta
= RECEITA LÍQUIDA

1.2.4 O Ajuste a Valor Presente - AVP
Representa dado novo nas regras contábeis e fiscais. O AVP
passa a integra o rol das receitas brutas e líquidas. Antes da Lei nº.
12.973/2014 não se contemplava essa figura na legislação brasileira.
O Ajuste a Valor Presente - AVP, contemplado pelo §1º, IV
e parágrafos 4º e 5º, será utilizado nas vendas realizadas para
recebimento acima de doze meses e nas operações de curto prazo
quando relevantes. Os valores respectivos devem integrar a receita
bruta, sendo extraídos para fins de apuração da receita líquida.
Utilizar-se-á, em decorrência a seguinte fórmula:
Receita Bruta
(-) deduções: AVP
Receita Líquida

200.000,00
100.000,00
100.000,00

A receita, no caso, utilizada nas bases de PIS e COFINS seria
R$ 200 mil, assim como na base estimada (Lucro Real), e nas bases
do lucro presumido e do lucro arbitrado, a aplicação dos percentuais
de presunção (8% e 12% para vendas ou revendas ou 32% para
prestação de serviços) seria feita sobre R$ 200 mil.
E no lucro real o resultado também será apurado
desconsiderando a separação do ajuste a valor presente, que deverá
ser integrado ao resultado no mesmo período da receita ou despesa
original. Neste caso, embora a receita líquida no mês da venda fosse
R$ 100 mil, a empresa deveria adicionar R$ 100 mil nas bases de IR
e CSLL.
1.2.5 Receita Bruta segundo a Lei nº. 12.973/2014
Logo, agora a composição da receita bruta passa a se
apresentar da seguinte forma:
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RECEITA BRUTA
(i) Produto da venda de bens nas operações de conta própria;
(ii) O preço da prestação de serviços em geral;
(iii) O resultado auferido nas operações de conta alheia; e
(iv) Receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não
compreendidas nos itens (i) a (iii).
NÃO SE INCLUEM
Os tributos não cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou
contratante, pelo vendedor dos bens ou pelo prestados dos serviços na condição
de mero depositário.

Comparando-se as redações das legislações, percebe-se
ampliação do conceito de receita bruta. Em que pese contabilmente
já se seguir esse padrão (dado pelo IFRS – International Financial
Reporting Standards), evidente que diante da redação explícita da lei
é possível questioná-la, a exemplo de outras várias demandas já em
trâmite no Poder Judiciário brasileiro.
1.2.5.1 Provável alargamento: de “impostos incidentes sobre
vendas” para “tributos incidentes sobre a receita bruta”
Dispõe o art. 12, §5º, do Decreto Lei nº. 1.598/77, que “na
receita bruta, incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os
valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei nº. 6.404/76, das operações previstas
no caput, observado o disposto no §4º.
Neste ponto, veja-se que a Lei anterior referia-se a
“impostos incidentes sobre vendas”.
Tributo é gênero do qual uma das espécies é o imposto. A
alteração nesse ponto, inovação da Lei nº. 12.973/2014, pode alargar
a base de cálculo do PIS e da COFINS. Tudo irá depender da
realidade de cada pessoa jurídica, exigindo-se simulação que
compare os resultados dos dois modelos.
Antes desta Lei, incluíam-se os impostos incidentes sobre
vendas, compreendendo-se, assim, o ICMS e o IPI. Com efeito, é o
que determina o art. 24, III e IV, da IN SRF 247/2002:
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[...]
III – do IPI;
IV – do ICMS, quando destacado em nota fiscal e
cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário;
[...]

Com a alteração, passa-se a obrigar que a receita bruta
compreenda os tributos incidentes sobre a receita bruta, de forma a se
ter: PIS COFINS, bem como o IRPJ e a CSLL, em caso de pessoa
jurídica optante pelo Lucro Presumido.
Todavia, essa alteração de “impostos incidentes sobre vendas”
para “tributos incidentes sobre a receita bruta”, ensejará o chamado
“cálculo por dentro” do PIS e da COFINS, já que tais contribuições
incidirão sobre si próprias.
Cabe ressaltar que este cálculo foi praticado no que se refere
ao PIS e à COFINS importação, tendo “caído por terra” em razão do
Recurso Extraordinário nº. 559.937, que declarou inconstitucional tal
prática. Em decorrência, foi editada a Lei nº. 12.865/2013,
reafirmando ser a base de cálculo apenas e tão somente o valor
aduaneiro.
Posto isso, passa-se a descortinar os reflexos da alteração do
art. 12 do Decreto Lei nº. 1.598/77.
1.2.6 Redefinição do tratamento contábil e tributário das
subvenções, doações, redução de tributos
A Lei nº. 12.973/2014 redefiniu o tratamento contábil e
tributário das subvenções para investimento, inclusive mediante
isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e de
doações feitas pelo poder público, que não integrarão, nos termos do
art. 54, X, a base de cálculo do PIS e da COFINS no regime não
cumulativo.
Também o art. 19, V, da Lei, estabeleceu que se considera
lucro da exploração o lucro líquido do período-base, ajustado pela
exclusão dos seguintes valores: [...] V - as subvenções para
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investimento, inclusive mediante isenção e redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo poder
público.
A partir da Lei nº. 12.973/2014 doações, subvenções etc
tornam-se receita, passam a transitar pela Demonstração de
Resultados do Exercício (DRE), destinando-se à conta “Reserva de
lucro” e não haverá tributação, a não ser que os montantes
respectivos sejam utilizados em finalidade diversa da preconizada
pela Lei.
A respeito disso, o valor do imposto que deixar de ser pago em
virtude das isenções e reduções não poderá ser distribuído aos sócios
e constituirá a reserva de incentivos fiscais de que trata o art. 195-A
da Lei nº. 6.404/76, que poderá ser utilizada somente para: I absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção
da Reserva Legal; ou II - aumento do capital social.
1.2.7 Alteração do tratamento contábil e fiscal da aquisição de
investimento
Antes apenas se permitia classificar o reflexo da aquisição de
investimento como ágio e deságio. Com a nova lei, passa a ser
permitido outras classificações decorrentes da Avaliação do
Investimento, quais sejam:
 Mais ou menos valia: diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem
da participação adquirida e o valor da participação
(investimento);
 Ágio por rentabilidade futura (goodwill): corresponde à
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o
somatório dos valores do mais ou menos valia e da
participação societária (investimento);
 Compra vantajosa: antigo deságio.
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Em toda aquisição de ações ou cotas que represente controle
ou coligação, a investida deverá proceder, mediante laudo enviado
para a RFB e registrado em cartório, a avaliação dos ativos e
passivos da investida, para verificar o valor da Mais-Valia, que deve
ser destacada do investimento em subconta interna. Em Ágio
(Goodwill) só ficará o valor pago por rentabilidade futura, que
represente a diferença entre o valor justo atribuído ao negócio e o
valor justo dos ativos líquidos. Em síntese, representa o intangível,
ou seja, aquela famosa combinação de ativos que geram “expectativa
positiva de resultado”.
1.3 Reflexos da alteração do art. 12 do Decreto Lei nº. 1.598/77
O alargamento do conceito de receita bruta enseja reflexo não
apenas em termos de aumento de tributação pelo PIS e pela COFINS,
em ambos os regimes, embora mais profundamente no PIS e na
COFINS cumulativos, mas também em termos de IRPJ e CSLL para
as pessoas jurídicas optantes do lucro presumido, bem como no que
tange ao IRPJ calculado segundo a base mensal por estimativa, para
as pessoas jurídicas optantes do regime anual, já que para apuração
destes usa-se como parâmetro a receita bruta.
E nesse sentido, vários outros dispositivos foram alterados
para se adaptarem ao novo conceito de receita bruta estabelecido
pelo art. 12 do Decreto Lei nº. 1.598/77. Um deles é o art. 2º da Lei
nº. 9.430/96. Vide a seguir a comparação:
TEXTO ORIGINÁRIO DO
ART. 2º DA LEI Nº. 9.430/96
Art. 2º - A pessoa jurídica
sujeita a tributação com base no
lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada
mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a
aplicação, sobre a receita bruta
auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15
da Lei nº 9.249/95 e alterações

NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº.
12.973/2014
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação
com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que
trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das
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posteriores.

devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.

Da mesma forma ocorreu com o art. 15 da Lei nº. 9.430/96.
Dispõe que “a base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por
cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o
disposto no referido art. 12, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos”.
A alteração da redação do art. 20 adapta a base da CSLL em
relação ao novo conceito de receita bruta, assim como fez o ajuste no
art. 15: “a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o
pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2º, 25 e
27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá a
12% (doze por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 12
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no
período, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, exceto para as pessoas
jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do
§ 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a 32% (trinta e
dois por cento)”.
Ademais, para o regime cumulativo, por exemplo, a legislação
anterior previa a exclusão na base de cálculo as receitas não
operacionais com a venda de bens do ativo permanente. No entanto,
a MP revogou esta disposição sem incluir qualquer regra a respeito
em seu lugar. Acredita-se, em tese, que tais receitas passariam a ser
incluídas na base do PIS e da Cofins, o que se entende ser
questionável, eis que tal receita não é oriunda do faturamento.
Da mesma forma ocorreu com as receitas oriundas da
equivalência patrimonial. A legislação previa a exclusão dessas
receitas da base de cálculo das contribuições no regime cumulativo,
ocorre que a MP retirou tal disposição sem dispor qualquer norma
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que a substituísse. Sendo assim, acredita-se que as receitas oriundas
da equivalência patrimonial passariam a ser, portanto, adicionadas às
bases de cálculo do PIS e da Cofins, o que também é questionável.
Por outro lado, a MP houve por bem determinar que os
lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, caso sejam reconhecidos como receita, devem
ser excluídos da receita bruta para fins de PIS e Cofins.
Diante de todas as mudanças acima expostas, nota-se que o
maior impacto ocorrerá para as empresas optantes pelo regime
cumulativo, eis que houve um nítido alargamento da base de
cálculo, aumentando, por conseguinte, o montante a ser pago a
título destas contribuições. Para o regime não cumulativo, a maior
novidade fica por conta da adição do AVP, uma vez que
anteriormente já se considerava o total das receitas auferidas para
determinação da base de cálculo deste regime.
Pela relevância do tema, muitas discussões e interpretações se
formaram desde a publicação da MP nº. 627/2013. Todavia, todas as
regras aqui expostas são oriundas de uma leitura atual da legislação.
1.4 O questionamento judicial do alargamento do conceito de
receita bruta
Passa-se a questionar a adequação do alargamento do conceito
de receita bruta em face do texto constitucional, primeiramente sob
os aspectos do PIS e da COFINS cumulativas e depois no que tange
à composição do conceito de receita bruta.
1.4.1 Constitucionalidade da alteração da base de cálculo
“faturamento” para “receita bruta”, no que concerne à
contribuição para o PIS e da COFINS
A ampliação que se tentou promover por meios dos Decretos
Leis nº. 2.445/88 e 2.449/88, assim como por via da Lei nº. 9.718/98,
foi considerada inconstitucional, especialmente pelo fato de o texto
constitucional contemplar como base de cálculo apenas o
faturamento.
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Atualmente, em decorrência da Emenda Constitucional nº.
20/98, a base de cálculo das contribuições sociais é a receita ou o
faturamento, de forma que, nominalmente, a alteração se adéqua ao
texto constitucional.
Todavia, há que se analisar se tudo o que a nova legislação
insere na composição da receita bruta pode legitimamente ser assim
considerado.
A propósito, existem discussões relativas a algumas rubricas
que foram inseridas na receita bruta do PIS e da COFINS não
cumulativas, que servirão de referência para embasar o estudo do
tópico a seguir.
1.4.2 A ampliação de conteúdo da receita bruta promovida pela
Lei nº. 12.973/2014
Visa-se com este tópico analisar se os elementos inseridos pela
Lei nº. 12.973/2014 na receita coadunam-se com o conceito de receita.
Segundo Tércio Sampaio Ferraz, “receita é a quantidade de
valor financeiro, originário de outro patrimônio, cuja propriedade é
adquirida pela sociedade empresária ao exercer as atividades que
constituem as fontes do resultado, conforme o tipo de atividade por
ela exercida”.14
O art. 187, §1º, da Lei nº. 6.404/76 (Lei das SAs), estabelece
que “na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período,
independentemente da sua realização em moeda; b) os custos,
despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a
essas receitas ou rendimentos.”
Segundo o CPC nº. 30, “a receita surge no curso das atividades
ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de nomes,
tais como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties”.
Também é considerada “o ingresso bruto de benefícios econômicos
durante o período proveniente das atividades ordinárias da entidade
14

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Revista Fórum de Direito Tributário nº.
28.
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que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto as
contribuições dos proprietários.”15
Conceito semelhante é compartilhado pela NPC 14 de autoria
do Instituto de Auditores Independentes do Brasil (IBRACON): é “[...]
a entrada bruta de benefícios econômicos durante o período que ocorre
no curso das atividades ordinárias da empresa, quando tais entradas
resultam em aumento do patrimônio líquido, excluídos aqueles
decorrentes de contribuições dos proprietários, acionistas ou cotistas”.
Segundo a NBC T 19.30, corporificada na Resolução CFC nº.
1.187, de 28.08.2009, “receita é o ingresso bruto de benefícios
econômicos durante o período proveniente das atividades ordinárias
da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio líquido,
exceto as contribuições dos proprietários”.
De se anotar que esta NBC, ao enfatizar ser aplicável na
contabilização da receita proveniente da venda de bens, da prestação
de serviços e da utilização, por parte de terceiros, de ativos da
entidade, circunscreve a receita a tais elementos.
A venda de bens inclui bens produzidos pela entidade com a
finalidade de venda e bens comprados para revenda, tais como
mercadorias compradas para venda no atacado e no varejo, terrenos e
outras propriedades mantidas para revenda.
No que se refere à utilização, por parte de terceiros, de ativos
da entidade, dá origem a receitas, a NBC esclarece que aí estão
incluídos “(a) juros - encargos pela utilização de caixa e equivalentes
de caixa ou de quantias devidas à entidade; (b) royalties - encargos
pela utilização de ativos de longo prazo da entidade, como, por
exemplo: patentes, marcas, direitos autorais e software de
computadores; e (c) dividendos - distribuição de lucros a detentores
de instrumentos patrimoniais na proporção das suas participações em
uma classe particular do capital”.
Como se percebe, o conceito de receita é um conceito
eminentemente contábil, conceito este que não pode ser modificado
15

Item 7 da Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG nº 30, aprovada pelo
Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC nº 1.187, de 28 de
agosto de 2009.
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pelo Direito Tributário. Isso porque, conforme o art. 110 do Código
Tributário Nacional, “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”.
Abaixo, a opinião acerca das alterações promovidas e de sua
constitucionalidade.
1.4.2.1 Inclusão dos tributos incidentes sobre a receita bruta
O foco da discussão sobre a constitucionalidade do
alargamento do conceito de receita reside na inclusão dos tributos
incidentes sobre a receita bruta, já que os tributos não representam
ingresso positivo de valores ao patrimônio, não podendo, por
essa razão, integrar a receita bruta.
No mais, admitir esse alargamento ao conceito de receita bruta
não ensejaria reflexo em termos de aumento de tributação apenas pelo
PIS e pela COFINS, mas também em termos de IRPJ e CSLL para as
pessoas jurídicas optantes do lucro presumido. É dizer: permitiria-se
na base de cálculo da COFINS incluir PIS, IRPJ e CSLL para as
pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Presumido, bem como na base
de cálculo do IRPJ a inclusão do PIS, da COFINS e da CSLL.
Inúmeras discussões existem e aguardam decisão do STF
acerca da inclusão de tributos na base de cálculo de outro tributo.
Uma delas diz respeito à inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS, que aguarda definição pelo julgamento do
Recurso Extraordinário nº. 240.785, reconhecido como de
repercussão geral:
Ementa: Reconhecida a repercussão geral da questão
constitucional relativa à inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS.
Pendência de julgamento no Plenário do Supremo
Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n. 240.785.
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(RE 574706 RG, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
julgado em 24/04/2008, DJe-088 DIVULG 15-05-2008
PUBLIC 16-05-2008 EMENT VOL-02319-10 PP-02174)

No mais, a mesma discussão é alvo da Ação Declaratória de
Constitucionalidade nº. 18, proposta pela União, para que o STF
declare constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS
e da COFINS, e que até então pende de julgamento.
Se o ICMS – que compõe o preço do produto e transita
provisoriamente nos cofres da empresa – não pode ser considerado
receita, por não representar ingresso positivo de valores ao
patrimônio, com muita mais razão não se pode considerar como
receita os valores dos tributos sobre ela incidentes, já que, nesse
caso, tais valores sequer ingressam na empresa, por não comporem o
preço do produto ou serviço.
Na realidade, os tributos incidentes representam decréscimo
patrimonial.
Também se argumenta que essa incidência recíproca de um
tributo sobre o outro dará ensejo ao cálculo por dentro, pois haverá
a inclusão do tributo incidente sobre a receita bruta na sua própria
base de cálculo, o que apenas é admitido no ICMS. E o cálculo por
dentro é apenas autorizado pela CF/88 para o ICMS, conforme se
nota do art. 155, §2º, II, não havendo qualquer previsão semelhante
para o PIS e a COFINS.
Por outro lado, há quem entenda que com a edição da
legislação, indicando que o conceito de faturamento do art. 3º da Lei
nº 9.718/98 não abrangia, até então, as receitas decorrentes do objeto
social da empresa, contribuirá para o julgamento do RE nº. 609.096
pelo STF, leading case acerca do conceito de “faturamento” para as
Instituições Financeiras.
1.5 Tributação do PIS e da COFINS sobre bonificações recebidas
Indaga a Consulente, com relação às bonificações recebidas,
como são outras receitas, se devem ser tributadas? E como são
produtos de revenda se devem ser tributadas na venda novamente.
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A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na
entrega de uma maior quantidade de produto vendido em vez de
conceder uma redução no valor da venda, em razão do que o
comprador das mercadorias acaba sendo beneficiado com a redução
do preço médio de cada produto, sem que isto implique redução no
preço do negócio.
A bonificação equivale a um desconto incondicional. Nesse
sentido, nas passagens da Lei nº. 12.973/2014, onde há referência a
“desconto incondicional”, pode-se interpretar como aplicável o
mesmo tratamento jurídico às bonificações.
Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
em caso envolvendo a base de cálculo do ICMS, que se aplica à
composição da base de cálculo da receita bruta, aliás, confirma a
equiparação:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC
INEXISTENTE. ICMS. MERCADORIAS DADAS EM
BONIFICAÇÃO.
ESPÉCIE
DE
DESCONTO
INCONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO
MERCANTIL. ART. 13 DA LC 87/96. NÃOINCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
RESP. 1.111.156/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS,
DJE 22.10.2009, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RES. 8/STJ.
POSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO
DOS
VALORES
DO
TRIBUTO
INDEVIDAMENTE
RECOLHIDOS. DESNECESSIDADE DA PROVA DA
REPERCUSSÃO JURÍDICA.INAPLICABILIDADE DO
ART. 166 DO CTN NO CASO CONCRETO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuidam os autos de ação objetivando a declaração de
não incidência do ICMS sobre operações de saída de
mercadorias a título de bonificação e, consequentemente,
o direito de se creditar de valores que, nos últimos dez
anos, recolheu a esse título.
2. O acórdão do TJSP deu parcial provimento a Apelação
da autora para, na esteira da jurisprudência desta Corte
firmada em recurso representativo de controvérsia (REsp.
1.111.156/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ
22.10.2009), afirmar que o valor das mercadorias dadas
a título de bonificação não integra a base de cálculo do
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ICMS, afastando a limitação imposta na sentença que
concedeu a exclusão até a entrada em vigor da Lei
Estadual 10.616/2000; todavia, também proveu a remessa
oficial, para negar o pedido de creditamento, ante a
necessidade de comprovação da não repercussão, nos
termos do art. 166 do CTN.
3. No tocante ao art. 535, I do CPC, inexiste a violação
apontada.
O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade, apenas externando
entendimento contrário à tese defendida pela recorrente.
4. Em tese e normalmente, os tributos ditos indiretos,
como o são o ICMS e o IPI, ou seja aqueles que, por sua
própria natureza comportam a transferência do encargo
financeiro, são feitos obrigatoriamente para repercutir;
consequentemente, no caso de repetição ou compensação,
exige-se a prova da não repercussão, para se evitar o
enriquecimento sem causa de quem não suportou
efetivamente o pagamento da exação.
5. Todavia, a configuração dessa repercussão jurídica,
acha-se condicionada à verificação de alguns fatores,
principalmente que o negócio jurídico bilateral configure
fato gerador do gravame repercutido, e que este gravame
esteja embutido no preço e destacado na nota fiscal
respectiva; dest'arte, seguindo essa linha de raciocínio, se
a mercadoria foi dada em bonificação, ou seja, foi
entregue sem o pagamento de qualquer quantia pelo
contribuinte final, e se sobre essas não incide qualquer
tributo (não configura fato gerador tributário), como já
assentou essa Corte de Justiça, ausentes estão os
pressupostos para a atração do art. 166 do CTN,
constituindo um contra-senso exigir-se a prova da não
repercussão para permitir o creditamento ou a repetição.
6. Em nenhum momento dos autos, seja por parte da
Fazenda Estadual ou do Tribunal Estadual cogitou-se de
que as vendas bonificadas sujeitam-se ao regime de
substituição tributária, o que poderia motivar outra
espécie de discussão.
7. No caso dos autos, a ação foi proposta em 08.06.2001
(fls. 03);
dest'arte, deverá ser observada a sistemática anterior à
vigência da LC 118/05, que impõe o prazo decadencial de
cinco anos para a homologação da constituição do crédito
tributário operada pelo assim chamado autolançamento,
bem como o prazo prescricional de cinco anos para o
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exercício do direito de ação (tese dos cinco mais cinco
anos) (RE 566.621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe
11.10.2011, julgado sob o regime de repercussão geral).
8. Recurso Especial provido para julgar procedente o
pedido inicial, reconhecendo o direito da recorrente ao
creditamento dos valores indevidamente recolhidos a
título de ICMS em saídas bonificadas, condenando a
recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais
(respeitada a imunidade da Fazenda em relação àquelas) e
honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00.
(REsp 1366622/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/04/2013, DJe 20/05/2013) [sem grifo no original]

No que tange à pessoa jurídica que concede a bonificação,
como o art. 12, §1º, II, alterado pela Lei nº. 12.973/2014, estabelece
que para se determinar a receita líquida, diminuir-se-á da receita
bruta os descontos concedidos incondicionalmente, o mesmo se
aplica para as bonificações concedidas.
No mais, o art. 2º da Lei nº. 9.430/96 prevê que a base de
cálculo estimada para recolhimento mensal do imposto de renda
pessoa jurídica será a receita bruta auferida mensalmente, deduzida
das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos. [sem grifo no original]
Interessante perceber, ademais, que o art. 25, I, da Lei nº.
9.430/96, foi alterado, passando a prever, expressamente, a dedução
dos descontos incondicionais concedidos, senão veja-se:
TEXTO ORIGINÁRIO DO
ART. 25, I, DA LEI Nº. 9.430/96
Art. 25. O lucro presumido será o
montante determinado pela soma
das seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação
dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei nº 9.249/95, sobre a
receita bruta definida pelo art. 31
da Lei nº 8.981/95, auferida no
período de apuração de que trata
o art. 1º desta Lei;
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TEXTO ALTERADO PELA LEI Nº.
12.973/2014
Art. 25. O lucro presumido será o montante
determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a
receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, auferida no período de apuração
de que trata o art. 1o, deduzida das
devoluções e vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos;
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Da mesma forma, as leis que regulam a Contribuição para o
PIS e a COFINS estabelecem que para fins de determinação da base
de cálculo das contribuições excluem-se da receita bruta os
descontos incondicionais concedidos (art. 3º, §2º, I, Lei nº. 9.718/98;
art. 1º, §3º, V, “a”, Lei nº. 10.833/2003).
Cabe alertar que quem recebe a mercadoria deve comprovar
que a bonificação está atrelada à compra das mercadorias para fins
de rateio do custo de aquisição pela quantidade entregue pelo
fornecedor, eis que no caso de não comprovação de que essas
bonificações estejam relacionadas com a aquisição das mercadorias,
entende-se que será caracterizada como doação, que é considerado
um acréscimo patrimonial, o qual será classificado contabilmente
como outras receitas operacionais, tributável, portanto, pelo
PIS/PASEP e COFINS não cumulativos e pelo IRPJ e CSLL.
De acordo com a antiquíssima IN SRF nº. 51, de 1.978, os
descontos incondicionados e as bonificações representam parcelas
redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal de
venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão
desse documento. Logo, neste caso, as bonificações em mercadoria
devem ser transformadas em parcelas redutoras do preço de venda,
para serem consideradas como descontos incondicionais e
consequentemente excluídas da base de cálculo das contribuições.
Mais recentemente, a Solução de Consulta nº. 10, de 11 de
fevereiro de 2009:
Solução de consulta nº 10, de 11 de fevereiro de 2009.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins
Ementa: 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
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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 de custos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 1º, § 3º, V, “a”, da Lei nº
10.833, de 2003; Parecer CST/SIPR nº 1.386/82.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ementa: BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS.
DESCONTO INCONDICIONAL. COMPOSIÇÃO DA
RECEITA BRUTA. CUSTO DE 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 do PIS, 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 de custos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 1º, § 3º, V, “a”, da Lei nº
10.637, de 2002; Parecer CST/SIPR nº 1.386/82.
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA GONZAGA
Chefe da Divisão

Ademais, no Acórdão nº. 3402002.092, em julho de 2013, o
CARF decidiu que não incide PIS e Cofins sobre as bonificações e
descontos comerciais, visto que não possuem natureza jurídica de
receita, devendo ser tratados como redutores de custos. A matéria
ainda não está pacificada no âmbito do CARF, mas o julgado
mencionado é um importante precedente.
A decisão, que se reportou a outros precedentes do CARF,
consignou que nas operações com produtos bonificados, o
fornecedor entrega ao adquirente uma quantidade de produto maior
do que a quantidade contratada, sem acréscimo do preço total. Por
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esta razão, a bonificação tem a mesma natureza de um desconto
concedido, pois o vendedor, apesar de não reduzir o preço, aumenta a
quantidade de produtos. A consequência é que, de qualquer forma,
acaba ocorrendo a diminuição do valor unitário do bem, o que
significa uma redução de custo.
A diminuição do custo não se equipara à geração de receita,
mesmo no regime de apuração do PIS e Cofins não cumulativos.
Mesmo porque, os bens bonificados não implicam valor maior de
créditos no regime não cumulativo. Assim, as mercadorias
recebidas como bonificações não integram a base de cálculo de
PIS e de COFINS.
O acórdão mencionou também, que o regime jurídico
das bonificações e dos descontos comerciais é o mesmo, “seja
porque estão ambos tratados nos CPCs nºs. 16 e 30, aprovados pelas
Deliberações CVM nºs. 575 e 597/2009, seja porque,
independentemente disto, na essência o fato do vendedor oferecer
vantagem ao comprador para incrementar as vendas, preenche o
conceito de bonificação, conforme já reconhecido pela própria
Administração Tributária, no já citado Parecer CST/SIPR nº.
1.386/1982 e na IN SRF nº. 51/78, os quais conceituam as
bonificações e os descontos comerciais como vantagens ofertadas
pelo vendedor ao comprador”.
A decisão conclui que “se a vantagem (bonificação ou
desconto comercial) se der mediante a entrega de mercadoria (a.), em
moeda para rebaixe/rebate de preço (b.) ou em desconto em duplicata
a vencer (c.), trata-se, na essência, de redução de custos de aquisição
de produtos, que não revelam ingresso de recursos novos no caixa da
entidade, e, como tal, nos termos da Lei Comercial, não preenchem o
conceito de “receita”, mas antes servem para reduzir o custo de
aquisição de seus estoques”.
Mesmo considerando que a legislação do PIS e da Cofins
estabelece apenas exclusão dos descontos incondicionais da base de
cálculo das contribuições, nada mencionando sobre as bonificações,
há que se considerar que não se pode tributar como receita, algo
que não é receita, de modo que “não se está criando hipótese de
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exclusão da tributação para “descontos condicionais”, mas antes,
permitindo que não incida tributação sobre um elemento que
não é definido como sendo receita pela legislação comercial,
estando excluído da tributação pelo próprio “caput” dos arts. 1º, das
Leis nºs. 10.637/02 e 10.833/03, ante sua própria natureza jurídica de
“redução de custos” do estoque”.
Eis passagem do referido Acórdão:
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
BONIFICAÇÕES E DESCONTOS COMERCIAIS.
NATUREZA JURÍDICA DE REDUÇÃO DE CUSTOS.
Por força dos arts. 109 e 110, do CTN e segundo a
definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e
formas de direito privado (Direito Societário), nos termos
do art. 177, da Lei nº 6.404/76, e conforme as Deliberações
CVM nº. 575, de 05 de junho e nº. 597, de 15 de Setembro
de 2009, e CPC nºs. 16 e 30, de 2009, tem-se que as
bonificações e descontos comerciais não possuem natureza
jurídica de receita, devendo ser tratados como redutores de
custos, e como tal devem ser reconhecidos à conta de
resultado ao final do período, se o desconto corresponder a
produtos já efetivamente comercializados, ou à conta
redutora de estoques, se o desconto referir-se a mercadorias
ainda não comercializadas pela entidade.” (CARFAcórdão 3402002.092 – 4ª Câmara / 2ª Turma Ordinária,
Processo: 10510.721517/201109) [sem grifo no original]

Como se infere, a bonificação recebida, observada a cautela
acima, não será passível de tributação pelo PIS e pela COFINS,
assim como pelo IRPJ e pela CSLL. Todavia, a Consulente
também questiona quando ao reflexo desse desconto no momento da
tributação da revenda.
O art. 12 do Decreto Lei nº. 1.598/77, alterado pela Lei nº.
12.973/2014, estabelece que a receita bruta compreende o “produto
da venda de bens nas operações em conta própria”.
O reflexo da obtenção de bonificações é a redução do custo de
aquisição das mercadorias submetidas à revenda. Quando esta se
realizar, como a atual legislação determina a incidência do PIS e da
COFINS sobre “o produto da venda de bens nas operações em conta
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própria”, entende-se que o valor global da mercadoria revendida será
tributado.

CONCLUSÕES
Diante do exposto, diante dos questionamentos postos pela
Consulente, tem-se as seguintes conclusões:
a) quais são as mudanças promovidas no conceito de
receita
bruta?
Essas
alterações
são
legais
e
constitucionais? Há possibilidade de questionamento?
b) quais são os reflexos das alterações na tributação do
PIS e da COFINS com relação à receita bruta e demais
receitas?

(i) a base de cálculo do PIS e da COFINS cumulativas deixou
de ser o faturamento, passando a ser a receita bruta, com
conceito ampliado pela Lei nº. 12.973/2014;
(ii) a base de cálculo do PIS e da COFINS não cumulativas, a
receita bruta, teve seu conteúdo ampliado pela Lei nº.
12.973/2014;
(iii) o novo conceito de receita bruta passa a contemplar o
resultado auferido nas operações de conta alheia e as
receitas da atividade ou objeto principal da pessoa
jurídica, não compreendidas no produto da venda de
bens nas operações de conta própria; no preço da
prestação de serviços em geral e no resultado auferido
nas operações de conta alheia, bem como os tributos
sobre ela incidentes (PIS, IRPJ e CSLL no caso das
optantes pelo Lucro Presumido), e os valores decorrentes
do ajuste a valor presente (AVP);
(iv) este novo conceito de receita bruta pode ser questionado
diante da inclusão dos tributos incidentes sobre a receita
bruta, já que não representam ingresso positivo de
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valores ao patrimônio, e aplica o chamado “cálculo por
dentro”, procedimento apenas autorizado pela CF/88 para o
ICMS, não podendo, por essa razão, integrar a receita bruta.
No mais, inovou a lei no que tange aos seguintes aspectos:
(i) as receitas decorrentes de subvenções, isenções, reduções
de tributo não serão passíveis de tributação pelo PIS e
pela COFINS;
(ii) a aquisição de investimento passa a ser cotejada sob os
aspectos da mais ou menos valia, do ágio por
rentabilidade futura (goodwill) e da compra mais
vantajosa (antigo deságio).
c) no que tange à tributação do PIS e da COFINS sobre
bonificações recebidas, como são outras receitas,
devemos tributar? E como são produto de revenda serão
tributadas na venda novamente?

(i) a bonificação equivale a um desconto incondicional. Nesse
sentido, onde na Lei nº. 12.973/2014 há referência a
“desconto incondicional”, pode-se interpretar como
aplicável o mesmo tratamento jurídico às bonificações;
(ii) logo, para se determinar a receita líquida, diminuir-se-á da
receita bruta os descontos concedidos incondicionalmente e
também as bonificações concedidas;
(iii) as bonificações e descontos comerciais não possuem
natureza jurídica de receita, devendo ser tratados como
redutores de custos, tomadas as cautelas evidenciadas no
Parecer.
Parecer elaborado em 11 de junho de 2014.
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ANÁLISE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA SOBRE O
PERDÃO DE DÍVIDA
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dr. Kristian Rodrigo Pscheidt
RESUMO
Trata-se de parecer que analisa a incidência tributária de eventual emissão de
instrumento de quitação parcial dos débitos havidos entre matriz estrangeira e
empresa filial brasileira, diminuindo-se assim o passivo verificado nos balanços
contábeis da filial.

1 PARECER
1.1 Natureza jurídica da operação
O fornecimento de quitação parcial de forma incondicionada é
enquadrado no direito brasileiro como remissão, isto é, o perdão das
dívidas. Trata-se da desistência de crédito gratuita e sem qualquer
condição pelo credor, em benefício do devedor.
A remissão tem como consequência a extinção da obrigação e
se equipara ao pagamento ou a própria quitação do débito, por ter o
efeito de desobrigar o devedor. Está disciplinada no artigo 385 do
Código Civil, estabelecendo-se que “a remissão da dívida, aceita
pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro”.
1.2 Aspectos tributários inerentes à remissão
De acordo com o entendimento da Receita Federal, quando
ocorre a anulação de um passivo, sem que ocorra a supressão
simultânea de um ativo, de valor igual ou maior, sucede um aumento
do patrimônio. Assim, a remissão de obrigação deve ser tratada como
receita, o que reflete de forma positiva no lucro líquido.
O valor relativo à redução de dívida decorrente de remissão
não tem natureza de receita financeira, devendo ser registrada como
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"outras receitas operacionais". A posição está consolidada na
Solução de Consulta nº 17 de 27 de Abril de 2010, assim ementada:
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.

Verifica-se esse entendimento, também, na Solução de
Consulta nº 21, de 06 de novembro de 2013, onde se constatou que
“o perdão de dívidas, consabidamente, configura receita para a
pessoa jurídica devedora e caracteriza o fato gerador do imposto de
renda, nos termos do art. 43, inciso II, e § 1º, do CTN, pois se está
diante de um acréscimo patrimonial – resultante da diminuição de
um passivo”.
No entanto, há doutrina16 de relevo que entende que o perdão
da dívida constitui uma transferência de capital, não podendo falar-se
em renda, o que afastaria a incidência do IR e da CSLL.
Em que pese os pensamentos contrários, há que seguir a
posição da RFB, reforçada em outros momentos como abaixo se
indica:
Solução de Consulta nº 31, de 16 de março de 2012
EMENTA: LUCRO REAL. PERDÃO DE DÍVIDA.
CRÉDITO DE SÓCIO.
Constitui receita da pessoa jurídica devedora a
importância correspondente ao perdão de dívida, não
havendo previsão legal para sua exclusão do lucro líquido
para efeito de apuração do lucro real.
ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS. DÉBITO À CONTA DE
SÓCIOS.
Não se confunde o perdão de dívida com a absorção de
prejuízos apurados na escrituração comercial, mediante
débito à conta de sócios e crédito diretamente na conta de
prejuízos acumulados.
16

Cf. Miguel Delgado Gutierrez. O perdão de dívida e sua tributação pelo
imposto de renda. Revista Dialética, n. 221, fev 2014. p. 93.
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EMENTA: BASE DE CÁLCULO. PERDÃO DE
DÍVIDA. CRÉDITO DE SÓCIO.
Constitui receita da pessoa jurídica devedora a
importância correspondente ao perdão de dívida, não
havendo previsão legal para sua exclusão do lucro líquido
para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL.
ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS. DÉBITO À CONTA DE
SÓCIOS.
Não se confunde o perdão de dívida com a absorção de
prejuízos apurados na escrituração comercial, mediante
débito à conta de sócios e crédito diretamente na conta de
prejuízos acumulados.

De tal forma, verifica-se que a operação de perdão de débito
pelo fornecedor será tributável pelo IRPJ, CSLL, Cofins e PIS.
De mais a mais, pode a Empresa aprofundar a análise do
instituto da absorção de prejuízos apurados na escrituração
comercial, mediante débito à conta de sócios e crédito diretamente na
conta de prejuízos acumulados. Neste caso, conforme Solução de
Consulta nº 31, de 16 de março de 2012, o desconto de prejuízo
contábil dos dividendos de sócios não gera receita tributável - não há
incidência de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL).
1.3 Impacto sobre a análise da capacidade financeira da empresa
– registro no SISCOMEX (Radar)
O estabelecimento dos documentos e normas complementares
para a habilitação de importadores, exportadores e credenciamento
de seus representantes para a prática de atividades relacionadas ao
despacho aduaneiro está previsto no Ato Declaratório Executivo
Coana nº 33, de 28 de setembro de 2012.
No artigo 3º do regramento, consta que a capacidade
financeira da pessoa jurídica requerente para operar no comércio
exterior em cada período consecutivo de 06 meses será estimada com
base na soma dos recolhimentos efetuados pela requerente nos
últimos 05 anos-calendário anteriores ao protocolo do requerimento,
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obtidos nas bases de dados da RFB, dos seguintes tributos e
contribuições:
a) IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, excetuados os
recolhimentos vinculados às operações de comércio
exterior, a parcelamentos ordinários ou especiais e a
tributos exigidos em lançamentos de ofício; ou
b) Contribuição Previdenciária relativa aos funcionários
empregados pela requerente.
De tal forma, com o registro da operação de remissão de acordo
com as normas e indicações da RFB, isto é, com o consequente
pagamento dos tributos a ela inerentes (IRPJ, CSLL, Cofins e PIS), irá
constituir um historio de movimentação positivo, pois indicará a
elevação da movimentação financeira e do patrimônio social.
Esses recolhimentos tributários poderão ser incluídos na
estimativa a ser realizada para auferir a capacidade financeira da
Empresa na alteração do responsável tributário da empresa.
Ademais, em caso de indeferimento do r. pedido, há que se
cogitar um pedido de revisão dessa estimativa; e nesse requerimento
tal operação poderá somar na hipótese indicada pelo artigo 5º, §1º,
inciso I do Ato, qual seja, a existência de capital disponível em ativo
circulante da própria requerente suficiente para a realização de
operações de comércio exterior.
1.4 Verificação sobre normativas do Banco Central do Brasil câmbio
O passivo que se pretende remir detém origem em contratos de
fornecimento (importação) de insumos realizados entre matriz
estrangeiras e filial brasileira, porém não adimplidos.
A lei brasileira estipula que o pagamento da importação
brasileira, em reais ou em moeda estrangeira, além de amparada em
documentação com previsão de pagamento, deve ser efetuado
mediante transferência internacional em reais para crédito à conta
corrente em moeda nacional, aberta e mantida no Brasil nos termos
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da legislação e regulamentação em vigor, de titularidade do legítimo
credor.
O registro da operação está minuciosamente descrito no
Capítulo 12 do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais
Internacionais do Banco Central do Brasil.
Já as importações pagáveis em prazos superiores a 360
(trezentos e sessenta) dias estão sujeitas a registro no Banco Central
do Brasil, na forma de regulamentação específica.
Portanto, os valores que se pretendem remir devem ser
analisados de acordo com a natureza do contrato que lhe deu origem,
devendo a empresa filial verificar se se refere à operação para
pagamento a curto ou longo prazo (mais de 360 dias); ou ainda se
possuem um regime diferenciado ou simplificado.
A responsabilidade pelo registro e pela classificação da
operação de câmbio é somente do agente autorizado pelo Banco
Central do Brasil, que deve se respaldar na documentação
apresentada e nas informações prestadas pelo cliente. Tudo isso está
disposto na Circular nº 3.691/2013, que é o normativo vigente para
regulamentar o mercado de câmbio no Brasil.
Em regra, por consenso das partes, pode ser processado o
cancelamento total ou parcial de contrato de câmbio de importação,
devendo constar no campo "Outras especificações" dos contratos de
câmbio o motivo do seu cancelamento.
Portanto, a operação sugerida pela empresa filial somente seria
passível de multa se houver a contratação de operação de câmbio ou
efetuar pagamento em reais sem observância dos prazos e das demais
condições estabelecidas pelo BC — Banco Central do Brasil, nos
termos da Lei n. 10.755/2003.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das considerações esboçadas ao longo do parecer,
temos a concluir que:
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a)

b)

c)

A operação de perdão de débito será tributável pelo IRPJ,
CSLL, Cofins e PIS, cuja incidência tributária poderia ser
elidida por meio do instituto da absorção de prejuízos
apurados na escrituração comercial, mediante débito à
conta de sócios e crédito diretamente na conta de
prejuízos acumulados.
Esses recolhimentos tributários estarão incluídos na
estimativa a ser realizada para auferir a capacidade
financeira da Empresa filial na alteração do responsável
tributário da empresa, não havendo prejuízos.
A operação realizada pela Empresa filial somente seria passível
de multa se houver a contratação de operação de câmbio ou
efetuar pagamento em reais sem observância do registro, prazos
e das demais condições estabelecidas pelo BC — Banco
Central do Brasil, cuja classificação e registro é de
responsabilidade do agente autorizado.

Parecer elaborado em 05 de fevereiro de 2015.
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IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dra. Adriana Estigara

RESUMO
Objetiva o presente parecer esclarecer a Consulente quanto ao alcance do direito
dos Municípios à retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRRF) e sobre a
possibilidade da receita resultante ser a ela destinada.

1 PARECER
Parte do Imposto de Renda, de competência da União, é
repartido com os demais entes federativos. Uma das formas dessa
repartição é a direta, que ocorre por força do art. 158, I, da CF/88,
em relação aos Municípios:
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem. [sem grifo no
original]

A partir dessa redação, parte-se para esclarecimentos afins à
titularidade do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), bem como
ao alcance dessa retenção e à possibilidade de ser destinado à
Consulente, Consórcio Intermunicipal de Saúde.
1.1 Alcance do direito à retenção feita pela consulente
Conforme o Parecer Normativo nº. 02, de 18 de maio de
2.012, da Receita Federal do Brasil, não é permitido que os
Municípios legislem sobre hipóteses de incidência do Imposto de
Renda, devendo apenas aplicar a legislação federal que disciplina o
referido imposto:
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a) a competência atribuída à União para instituir o
Imposto sobre a Renda, nos termos do inciso III do art.
153 da Constituição Federal, confere a essa pessoa
política, em caráter exclusivo, o poder para legislar sobre
o referido imposto;
b) embora a Constituição Federal, nos termos do inciso I
no art. 157 e do inciso I do art. 158, destine aos Estados,
Distrito Federal e Municípios o produto da arrecadação
do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos
pagos a qualquer título, esses entes não têm
competência para legislar sobre hipóteses de
incidência, devendo apenas aplicar a legislação federal
que disciplina o referido imposto.

Por conseguinte, nos termos deste Parecer, os Municípios e
Estados apenas possuem direito de ficar com o produto da
arrecadação, via imposto de renda retido na fonte incidente sobre os
valores desembolsados pelos mesmos enquanto empregadores, isto é,
no pagamento dos seus servidores ou empregados públicos:
13.7 Assim, fica demonstrada a improcedência da
interpretação ampliativa que tem por objetivo avançar
sobre outras retenções do IRRF, à exemplo da prevista no
artigo 64 da Lei nº 9.430, de 1996 e da Instrução
Normativa SRF nº 480, de 2004, em benefício dos demais
entes federados. A legislação federal em vigor dá a
devida dimensão ao instituto, mantendo a orientação
nascida com a redação do § 2º do artigo 85, do CTN, que,
quando emprega a expressão: “rendimentos pagos, a
qualquer título”, quer se referir aos pagamentos feitos a
título de salários, proventos, pensões, soldos, subsídios,
ou qualquer outra nomenclatura existente para designar
pagamentos feitos pelas pessoas jurídicas de direito
público da administração direta, autarquias e fundações,
aos seus servidores ou empregados.
13.8 Esse entendimento, também é sustentado por
Leandro Paulsen (Direito Tributário, Constituição e
Código Tributário Nacional à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 10ª
ed., 2008, p. 629.), que afirma que:
“Os arts. 157, I, e 158, I, da CF dizem que pertencem aos
estados e aos Municípios o produto da arrecadação do
imposto da União sobre a renda incidente na fonte sobre
os rendimentos pagos aos respectivos servidores. Cuidase pois, de imposto de competência da União (art. 153,
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III, da CF), mas cuja receita pretende aos Estados e
Municípios. A União não perde, de modo algum, a
competência legislativa e regulamentadora, tampouco as
funções de fiscalizar e exigir o pagamento quando não
tenha havido retenção.”
14. Portanto, é inconstitucional qualquer legislação
publicada por Estados, Distrito Federal e Municípios para
permitir que esses entes promovam retenções sobre
pagamentos feitos a pessoas jurídicas por prestação de
serviço ou venda de mercadorias, por tratar-se de
usurpação da competência exclusiva da União para
legislar sobre os tributos sobre a renda prevista no inciso
III do art. 153 da Constituição Federal de 1988.

Em que pese este Parecer Normativo, é possível defender que
a retenção em pauta, após a promulgação da CF/88, não mais se
restringe aos rendimentos decorrentes do trabalho ou aos
rendimentos do capital provenientes dos títulos da dívida pública, o
que decorre da própria redação do art. 158, I, CF, pois “pertencem
aos Municípios17 o produto da arrecadação dos impostos da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituirem e mantiverem”. [sem
grifo no original]
Na opinião de Ricardo Almeida Ribeiro da Silva18:
É evidente, portanto, que a Constituição de 1988 trouxe
uma ampliação das hipóteses de desoneração financeira
dos gastos públicos realizados pelos Estados, pelos
Municípios e (agora expressamente) pelo Distrito
Federal, ao ampliar não só o alcance dos rendimentos
passíveis de retenção na fonte devidos a estes entes da
Federação, mas também ao não mais submetê-los à

17

SILVA, Ricardo Almeida Ribeiro da. Imposto de Renda na Fonte da
titularidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – alcance,
limites e instrumentalidade. São Paulo: Revista Dialética de Direito
Tributário, nº. 219, p. 149.
18
SILVA, Ricardo Almeida Ribeiro da. Imposto de Renda na Fonte da
titularidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – alcance,
limites e instrumentalidade. São Paulo: Revista Dialética de Direito
Tributário, nº. 219, p. 150.
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definição das hipóteses de retenção e muito menos de
“distribuição” aos ditames da lei federal.
[sem grifo no original]

O mandamento do art. 158, I, da CF/88 (bem como do art.
157, I) é autoexecutável, não demandando a edição de uma lei para
que surta eficácia, e assim tem ocorrido, conforme se observa pela
praxe dos Estados e Municípios, desde a edição da CF/88.
Não fosse o dispositivo autoaplicável, a CF teria submetido
sua aplicação à edição de uma lei ordinária federal.
Por se tratar de matéria tributária, o assunto poderia ser
regulamentado, especificado, por uma Lei Complementar federal,
estipuladora de normas gerais.
Pelo fato de esta lei até então não ter sido editada, admite-se
que os Entes Federativos exerçam a competência legislativa
suplementar (art. 24, §3º, da CF), editando leis que contemplam os
critérios para retenção do imposto de renda na fonte semelhantes aos
adotados pela União, suas autarquias e fundações e eventualmente
empresas públicas prestadoras de serviços públicos constantes do art.
64 da Lei nº. 9.430/96 (atual art. 34 da Lei nº. 10.833/2003) e da
Instrução Normativa nº. 1.234/2012 da Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
Nesse sentido, pode-se buscar junto ao Poder Judiciário a
declaração de que é de titularidade do Município o Imposto de Renda
Retido na Fonte:
 incidente sobre remunerações (vencimentos, salários,
subsídios etc) pagos a servidores estatutários (efetivos e
comissionados), empregados celetista (contratados por
tempo determinado);
 incidente sobre os pagamentos efetuados a fornecedores
de bens (pessoas físicas e jurídicas);
 incidente sobre sobre os pagamentos efetuados a
prestadores e serviços.
No caso da Consulente, deve-se verificar primeiramente se a
retenção está sendo feita sobre todos esses pagamentos e, por
conseguinte, caso não esteja, constatar se os Municípios
60

Imposto de renda retido na fonte
consorciados têm legislação à semelhança do art. 64 da Lei nº.
9.430/96 (atual art. 34 da Lei nº. 10.833/2003) e da Instrução
Normativa nº. 1.234/2012 da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
1.2 Retenções feitas pelo consórcio e o direito à titularidade das
mesmas
O art. 158, I, da CF/88, dispõe que pertencem aos Municípios
os montantes de Imposto de Renda Retido na Fontes sobre
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e
pelas fundações que instituirem e mantiverem.
Por primeiro, insta evidenciar que a Consulente consubstanciase uma associação de Municípios, ente componente da
Administração Pública indireta, criado por Leis autorizativas dos 15
municípios associados. Foi criado com fulcro no art. 10 da Lei nº.
8.080/90, segundo o qual “os municípios poderão constituir
consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam”.
É reconhecido como entidade pública pela própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no Parecer PGFN CAT nº.
979/2012, integrado pelo Parecer PGFN/CJU/COJLC nº. 111/2012,
que enuncia que “os consórcios públicos de direito privado integram
a Administração Pública Indireta de todos os entes da Federação
consorciados”.
De tal maneira, deve receber tratamento idêntico a qualquer
uma das modalidade de entidades estipuladas no artigo 4º do
Decreto-Lei 200/1967, quais sejam, as Autarquias, as Emprêsas
Públicas; as Sociedades de Economia Mista e as Fundações públicas.
Portanto, sua natureza jurídica reluz em entidade pública
integrante da Administração Pública Indireta dos Municípios
consorciados.
Assim, por dicção do artigo 158 da Carta Constitucional, o
recurso pertence ao Município e não à autarquia ou à fundação, tal
como a Consulente, devendo ser contabilizado como receita própria
dos municípios consorciados no caso.
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Não obstante isso, é possível que os Municípios abram mão
de referidos recursos em favor da Consulente.
Nos termos do Parecer Interministerial nº. 1.925/2008, tem-se
que:
a) O imposto incidente sobre a renda e proventos de
qualquer natureza incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos por Consórcio Público Intermunicipal de Saúde,
criados com base na Lei n.º 11.107/2005 (que dispõe
sobre normas gerais de contratação de consórcios
públicos e dá outras providências) na forma de
associação pública, cuja natureza jurídica é autárquica,
será retido pelos Consórcios, que atuam na
qualidade de substituto tributário, e destina-se aos
municípios consorciados, nos termos do disposto no
art. 158, inciso I da Constituição Federal de 1988.
Nesse caso, serão contabilizados como receita
própria do Município;
b) Os municípios integrantes de consórcios públicos,
constituídos na modalidade de associação pública,
podem autorizar por meio do contrato de rateio, a
destinação dos valores do IRRF ao consórcio
público, desde que o imposto seja previsto como
fonte de recurso no estatuto da referida associação,
com base na autonomia dos entes federativos;
c) Na hipótese acima, por sua vez, serão contabilizados
como receita própria do consórcio, e as informações
financeiras respectivas deverão ser prestadas a todos
os entes consorciados para fins de consolidação em
suas contas, nos termos do disposto no art. 17 do
Decreto nº. 6.017/2007 (que regulamenta a Lei n.º
11.107/2005);
d) Se o consórcio público for constituído com
personalidade jurídica de direito privado, o IRRF será
retido pelos consórcios que atuam na qualidade de
substituto tributário, e recolhido aos cofres da União,
hipótese que subsume-se à regra geral do imposto de
renda.

Em verificação aos contratos de prestação de serviços
realizados com os Municípios, bem como diante da inexistência de
contrato de rateio, nos termos da Lei 11.107/2005, não se constatou
estar o montante objeto das retenções inserido dentro os seus
recursos financeiros.
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1.3 Da disposição expressa em contrato
Como dito acima, o art. 158, I, da CF/88, dispõe que
pertencem aos Municípios os montantes de Imposto de Renda Retido
na Fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles,
suas autarquias e pelas fundações que instituirem e mantiverem.
Portanto, para que a Consulente faça jus ao não repasse das
retenções, é necessário que os Municípios abram mão de referidos
recursos em favor da Consulente, pois é usual o consórcio, na
condição de autarquia dos Municípios consorciados, proceder à
retenção do IR na fonte e repassar o montante respectivo aos
Municípios consorciados.
Todavia, considerando-se a relevância deste recurso para a
implementação das ações de saúde integrantes da competência do
Consulente, afigura-se a possibilidade de que os Municípios
consorciados transfiram tais montantes a ela.
Para que essa transferência seja regular, demanda-se a
confecção de cláusula específica nos Contratos de Rateio/Prestação
de Serviços firmados com os 15 Municípios consorciados.
A partir desses aditivos ou cláusulas específicas, terá a
Consulte autorização para proceder com a retenção dos repasses
à União.
Essa alteração é autorizada pelo Parecer Interministerial nº.
1.925/2008:
b) Os municípios integrantes de consórcios públicos,
constituídos na modalidade de associação pública,
podem autorizar por meio do contrato de rateio, a
destinação dos valores do IRRF ao consórcio
público, desde que o imposto seja previsto como
fonte de recurso no estatuto da referida associação,
com base na autonomia dos entes federativos.

Entende-se que não se faz necessária a alteração do Estatuto.
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1.3.1 Da celebração do contrato de rateio
Para a inclusão de referida disposição, sugere-se a realização
de Contrato de Rateio com os Municípios, em substituição ao
existente “contrato de prestação de serviços”, tal como indica a Lei
11.107/2005. Esse contrato de rateio deve ser formalizado em cada
exercício financeiro, com a previsão da participação financeira de
cada ente consorciado, o que é consignado pelo art. 8º da Lei nº.
11.107/2005, pelo art. 13 do Decreto nº. 6.017/2007.
Caso os contratos de rateio já estiverem sido estabelecidos,
faz-se necessário proceder à inserção de aditivos aos mesmos, para
que o IRRF passe à titularidade da Consulente.
Todavia, a possibilidade de formalização de aditivo está
condicionada ao apontamento da dotação orçamentária que irá
suportar a despesa no orçamento subsequente, sendo necessárias,
portanto, providências de todos os Municípios consorciados
nesse sentido, isto é, de preverem em seus orçamentos que a
receita do IRRF que lhes pertence passará a ser destinada à
Consulente, para cumprimento das funções a ela inerentes.
O art. 13, § 1º, do Decreto nº. 6.017/2007 assim determina:
Art. 13. Os entes consorciados somente entregarão
recursos financeiros ao consórcio público mediante
contrato de rateio.
§ 1o O contrato de rateio será formalizado em cada
exercício financeiro, com observância da legislação
orçamentária e financeira do ente consorciado contratante
e depende da previsão de recursos orçamentários que
suportem o pagamento das obrigações contratadas.

Cabe alertar, ainda, que nos termos do art. 13, § 2º, do mesmo
Decreto, “constitui ato de improbidade administrativa, nos termos do
disposto no art. 10, inciso XV, da Lei no 8.429, de 2 de junho de
1992, celebrar contrato de rateio sem suficiente e prévia dotação
orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas em Lei”.
No mais, uma vez celebrados novos contratos de rateio ou
efetivados os aditivos, “é vedada a aplicação dos recursos entregues
por meio de contrato de rateio, inclusive os oriundos de
transferências ou operações de crédito, para o atendimento de
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despesas classificadas como genéricas”, isto é, a “despesa genérica
aquela em que a execução orçamentária se faz com modalidade de
aplicação indefinida” (art. 15 caput e § 1º do Decreto nº.
6.017/2007).
Também alerta o art. 16 do mesmo Decreto que “o prazo de
vigência do contrato de rateio não será superior ao de vigência das
dotações que o suportam, com exceção dos que tenham por objeto
exclusivamente projetos consistentes em programas e ações
contemplados em plano plurianual”.
Por fim, para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, o §4º do
artigo 8º da Lei nº. 11.107/2005 exige que o consórcio público
forneça as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas
contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas com os
recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que
possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação na
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos
atendidos.
Celebrados os aditivos, nos termos do Parecer
Interministerial nº. 1.925/2008:
[...] serão contabilizados como receita própria do
consórcio, e as informações financeiras respectivas
deverão ser prestadas a todos os entes consorciados
para fins de consolidação em suas contas, nos termos
do disposto no art. 17 do Decreto nº. 6.017/2007 (que
regulamenta a Lei n.º 11.107/2005);

Sendo assim, apresenta-se no ANEXO II sugestão de redação
de aditivo/cláusula que autorize que IRRF passe a pertencer à
Consulente.
1.4 Procedimento a ser adotado pela consulente
Conforme o art. 6º, §7º, da Instrução Normativa RFB nº.
1.110, de 24 de dezembro de 2010, a qual “dispõe sobre a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e
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aprova o Programa Gerador e as instruções para preenchimento da
DCTF na versão DCTF mensal 1.8”, alterada pela Instrução
Normativa RFB nº. 1.258, de 13 de março de 2012:
Art. 6º A DCTF conterá informações relativas aos
seguintes impostos e contribuições administrados pela
RFB: ( Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº
1.258, de 13 de março de 2012 )
§ 7º Os valores relativos ao IRRF incidente sobre
rendimentos pagos a qualquer título pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios, bem como pelas
autarquias e fundações por eles instituídas e mantidas,
não devem ser informados na DCTF. (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB nº 1.130, de 18 de
fevereiro de 2011 ) (Vide art. 2º da IN RFB nº 1.130, de
2011 ) [sem grifo no original]

Logo, os montantes retidos pela Consulente a título de
Imposto de Renda sobre os rendimentos dos seus empregados não
deverão, nos termos da IN acima referida, ser informados na DCTF.
No mais, no que tange à contabilização desses recursos, o
Parecer Ministerial nº. 1.925/2008, bem como Consulta do TCE
do Mato Grosso, destacou:
a) O imposto incidente sobre a renda e proventos de qualquer
natureza incidente na fonte, sobre rendimentos pagos por
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde, criados com
base na Lei n.º 11.107/2005 (que dispõe sobre normas gerais
de contratação de consórcios públicos e dá outras
providências) na forma de associação pública, cuja natureza
jurídica é autárquica, será retido pelos Consórcios, que
atuam na qualidade de substituto tributário, e destina-se
aos municípios consorciados, nos termos do disposto no art.
158, inciso I da Constituição Federal de 1988. Nesse caso,
serão contabilizados como receita própria do Município;
b) Os municípios integrantes de consórcios públicos,
constituídos na modalidade de associação pública, podem
autorizar por meio do contrato de rateio, a destinação dos
valores do IRRF ao consórcio público, desde que o
imposto seja previsto como fonte de recurso no estatuto
da referida associação, com base na autonomia dos entes
federativos;
c) Na hipótese acima, por sua vez, serão contabilizados
como receita própria do consórcio, e as informações
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financeiras respectivas deverão ser prestadas a todos os
entes consorciados para fins de consolidação em suas
contas, nos termos do disposto no art. 17 do Decreto n.º
6.017/2007 (que regulamenta a Lei n.º 11.107/2005); [sem
grifo no original]

Por fim, o Manual de Procedimentos da Receita Pública, 4ª.
edição19, contempla a seguinte orientação:
11.3 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
A Constituição Federal nos artigos 157, inciso I e 158,
inciso I determina que pertencem aos Estados, Distrito
Federal e aos Municípios o imposto de renda e proventos
de qualquer natureza, incidente na fonte, pagos por eles,
suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem.
De acordo com a Portaria STN nº. 212, de 04 de junho de
2001, os valores descritos no parágrafo anterior deverão
ser contabilizados como receita tributária. Para isso,
utiliza-se a natureza de receita 1112.04.31 – Imposto de
Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do
Trabalho.
Desse modo, a contabilidade espelha o fato efetivamente
ocorrido: mesmo sendo arrecadação de um tributo de
competência da União, tais recursos não transitam pela
União, ficam diretamente com o ente arrecadador, por
isso, não há que se falar em registro de uma receita de
transferência nos estados, D.F. e municípios, uma vez que
não ocorre a efetiva transferência do valor pela União.
Procedendo-se ao registro da receita tributária, na
consolidação das contas públicas esse montante ficará
correto: serão consideradas como arrecadação de imposto
de renda retido na fonte as retenções feitas por todos os
entes da federação.
Em obediência ao Princípio do Orçamento Bruto, a
contabilização do imposto de renda retido na fonte deverá
feita da seguinte maneira:
D – Despesa de Pessoal ----------------------------10.000,00
C – Pessoal a Pagar --------------------------------10.000,00
D – Pessoal a Pagar ----------------------------------2.000,00
C – Consignação do Imposto de Renda Retido na Fonte ----------------------------------------------------------- 2.000,00
19

Disponível em: <http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/download/
contabilidade/Manual_Procedimentos_RecPublicas.pdf>. Acesso em 26
março 2014.
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D – Consignação do Imposto de Renda Retido na
Fonte ---------------------------------------------------2.000,00
C – Receita Tributária – IRRF -------------------2.000,00

O mesmo Manual ainda prescreve que quando “o poder de
tributar pertence a um ente, mas a arrecadação e aplicação pertencem
a outro ente – a classificação como receita tributária deve ocorrer no
ente arrecadador e aplicador e não deverá haver registro no ente
tributante”.

CONCLUSÕES
Diante do exposto, é imperativo concluir pelos seguintes
pontos:
a) por força de interpretação conforme a Constituição
Federal, é possível aos Municípios consorciados
postularem declaração junto ao Poder Judiciário, para que
a retenção do imposto de renda na fonte por eles efetuada,
bem como pela Consulente, se dê sobre:
 remunerações pagas aos seus empregados públicos;
 pagamentos efetuados a fornecedores de bens (pessoas
físicas e jurídicas);
 pagamentos efetuados a prestadores e serviços.
b) tais retenções, na atualidade, diante da inexistência de
previsão de que as mesmas se constituem fonte de receita
da Consulente nos contratos de rateio e no seu Estatuto,
são receitas dos Municípios consorciados e como tais
deveriam ser a eles destinadas;
c) todavia, diante da importância dessa receita pública para a
promoção dos serviços de saúde patrocinados pela
Consulente, autoriza-se enquadrá-la como recurso
submetido pelos Municípios à mesma, mediante cláusula
específica em Contrato de Rateio;
d) os Municípios consorciados que passarem a custear,
adicionalmente, a operação da Consulente com a receita
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e)

oriunda do IRRF, devem prever em seus orçamentos esse
recurso como meio hábil a suportar essa ampliação do
rateio; sendo que a condição de validade dessa ampliação
do rateio é a previsão de suficiente e prévia dotação
orçamentária, nos termos do art. 13, §2º, do Decreto nº.
6.017/2007, sob pena de ato de improbidade;
uma
vez
procedido
com
a
adequação
contratual/orçamentária, o IRRF pela Consulente não
deve ser informado na DCTF; devendo a receita deve ser
considerada própria da Consulente, a partir do momento
em que os Municípios consorciados abrirem mão da
receita em prol da Consulente.
Parecer elaborado em 30 de março de 2015.
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ANEXO I
Parecer Normativo nº 2, de 18 de maio de 2012
DOU de 2.7.2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
NATUREZA. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
A competência atribuída à União para instituir o Imposto sobre a Renda,
nos termos do inciso III do art. 153 da Constituição Federal, confere a
essa pessoa política, em caráter exclusivo, o poder de legislar sobre o
referido imposto.
Embora a Constituição Federal, no inciso I do art. 157 e no inciso I do
art. 158, destine aos estados, Distrito Federal e municípios o produto da
arrecadação do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos pagos a qualquer título, estes não têm competência para
legislar sobre hipóteses de incidência, restringindo-se sua atividade à
aplicação da legislação federal que disciplina o referido imposto.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988, arts. 153, inciso III,
157, inciso I, 158, inciso I, e 159, inciso I; Lei nº 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, arts. 6º a 8º; Lei nº 9.430, de 27
de dezembro de 1996 , art. 64; Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de
dezembro de 2004 ; Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012.
Relatório
Dúvidas têm sido suscitadas por unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca da
legalidade da edição, por alguns estados e municípios da federação, de atos normativos determinando
aos órgãos da respectiva administração - direta e indireta - a retenção do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre pagamentos efetuados por esses órgãos às pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens e pela prestação de serviços em geral.
2. Trata-se, na espécie, da tributação prevista no art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
atualmente regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
3. Na situação descrita, estados e municípios editaram atos normativos determinando aos órgãos da
administração direta e indireta que procedam à retenção do IRRF sobre os pagamentos que
efetuarem, às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens e pela prestação de serviços em geral, nos
exatos termos disciplinados pela Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, então
vigente (atualmente Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012).
3.1. Os atos editados por estados e municípios estão fundamentados nos arts. 157, inciso I, e 158,
inciso I, da Constituição Federal de 1988 (CF).
Fundamentos
4. Preliminarmente, apresenta-se o que dispõe o art. 64 da Lei nº 9.430, de 1996:
“Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública
federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à
incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.”
5. Regulamentando a matéria, a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, determinou que os
órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações federais, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e as demais entidades em que a União, direta ou indiretamente detenha
a maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam
obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (Siafi), deverão efetuar a retenção do IRRF, da Contribuição Social
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sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), nos pagamentos efetuados pelo
fornecimento de bens e pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, a tais pessoas jurídicas.
5.1. Como se pode observar, a obrigatoriedade de retenção em comento cabe aos órgãos, autarquias,
fundações e entidades da administração pública federal, não se estendendo aos entes das
administrações dos estados, Distrito Federal e municípios.
6. A expressão “competência tributária” pode ser definida como sendo a parcela do poder de tributar
conferida pela Constituição a cada ente político para criar tributos, ou, nas palavras de Roque
Antônio Carraza, “é a possibilidade de criar, in abstracto, tributos, descrevendo, legislativamente,
suas hipóteses de incidência, seus sujeitos ativos, seus sujeitos passivos, suas bases de cálculo e suas
alíquotas. Como corolário disto, exercitar a competência é dar nascimento, no plano abstrato, a
tributos.” (Curso de Direito Constitucional Tributário. 26 ed. revista, ampliada e atualizada até a
Emenda Constitucional nº 64/2010. São Paulo: Malheiros editores, 2010, pp.513 e 514)
6.1. Ainda, o mesmo autor acrescenta que “o titular da competência tributária não pode nem
substancialmente modificá-la, nem aliená-la, nem renunciá-la. Admite-se, todavia, que a deixe de
exercitar, que a exercite apenas em parte ou que, após exercitá-la, venha a perdoar o débito tributário
nascido ou permitir que ele seja saldado em prestações sucessivas. Tudo com base em lei”. (Curso de
Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros Editores. 27ª ed., p. 535)
6.2. Uma vez exercida a competência tributária, o que se tem é a denominada “capacidade tributária
ativa” - direito de arrecadar o tributo instituído com base na competência tributária, após a ocorrência
do fato gerador.
7. A autonomia das entidades federativas, decorrente do princípio federativo, pressupõe a repartição
de competências para o exercício e desenvolvimento de sua atividade normativa. Os arts. 153, 155 e
156 da Constituição, sob as epígrafes “Dos impostos da União”, “Dos impostos dos Estados e do
Distrito Federal” e “Dos impostos dos Municípios”, estabeleceram a competência desses entes
políticos, além da competência residual da União, prevista no art. 154 da Carta Constitucional.
7.1. Assim, tem-se que a Carta Magna optou por um sistema de partilha de competências e de partilha
do produto advindo da arrecadação dos tributos (arts. 157 a 161, CF).
8. A competência privativa ou exclusiva é a atribuída específica e exclusivamente a um ente político.
Portanto, ocorre quando apenas uma pessoa política pode tributar determinado fato, excluindo-se a
competência dos demais entes, como no caso do imposto sobre a renda. Essa competência também é
excludente, uma vez que constitui uma obrigação negativa para as outras entidades, que não podem
invadir aquela área própria e privativa do ente político beneficiado.
9. A competência atribuída à União para instituir o imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, nos termos do art. 153, inciso III, da Constituição Federal, exclui a dos demais entes
políticos. Essa competência legislativa é ainda plena e indelegável, nos termos dos arts. 6º e 7º da Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN):
“Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa
plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas
Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas
jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido
atribuídos.
Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar
tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária,
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da
Constituição.
§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa
jurídica de direito público que a conferir.
§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito
público que a tenha conferido.

71

LEWIS, S. B.; ESTIGARA, A.
§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo
ou da função de arrecadar tributos.
Art. 8º O não-exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público
diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído.”
9.1. Destaca-se que o parágrafo único do art. 6º do CTN é claro ao estabelecer que a repartição de
receitas em nada altera essa atribuição legislativa. Assim, a Carta Magna, ao dispor que compete à
União instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza, não deu margem a qualquer
outro ente político para legislar sobre esse tributo, mesmo que a sua receita seja repartida. Destarte,
repartir receita tributária não significa repartir competências legislativas fixadas pela CF.
9.2. Todavia, embora a competência tributária seja indelegável, conforme dispõe o art. 7º do CTN, as
funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões
administrativas em matéria tributária podem ser conferidas por uma pessoa jurídica de direito público
a outra.
10. Quanto à repartição das receitas tributárias, transcreve-se o que dispõem os artigos
correspondentes da CF:
“Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
(...)
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
(...)
Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte forma: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 55, de 2007)
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo
com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade
dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;
d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do
mês de dezembro de cada ano; (incluído pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007)
(...).”
11. Embora a Constituição Federal, nos arts. 157, inciso I, e 158, inciso I, destine aos estados, Distrito
Federal e municípios, o produto da arrecadação do IRRF sobre os rendimentos pagos por estes, a
qualquer título, estas pessoas políticas não têm competência para legislar sobre o imposto sobre a
renda, restringindo-se a sua atividade em aplicar a legislação federal que disciplina o referido
imposto.
11.1. Estados, Distrito Federal e municípios têm titularidade direta sobre o produto da arrecadação do
imposto incidente na fonte, vale dizer, do imposto que resultar da aplicação da legislação federal
pertinente ao rendimento pago. Como salienta Roque Carraza, op. cit.,
(…) em rigor, o que a Constituição faz é estipular que, na hipótese de ser criado o tributo, pela pessoa
política competente, o produto de sua arrecadação será total ou parcialmente destinado a outra pessoa
política. Evidentemente, se não houver o nascimento da relação jurídica tributária (prius), não poderá
surgir a relação financeira (posterius).
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12. Estados, Distrito Federal e municípios não têm permissão constitucional ou legal para instituir
modalidades de incidência do IRRF. O art. 64 da Lei nº 9.430, de 1996, alcança apenas os órgãos da
administração pública federal. Na situação específica, a retenção indevida pode significar - caso não
haja compensação entre a União e os demais entes - perda de receita para alguns entes e ganhos
indevidos para outros, tendo em vista a repartição tributária de que cuida o art. 159 da Constituição.
13. Em reforço ao entendimento acima exposto, cabe apresentar uma breve reminiscência do instituto
que se aprecia:
13.1 Raimundo Valnê Brito Siebra (Aspectos fiscais relativos à repartição das receita do imposto de
renda: a retenção indevida do imposto na fonte pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Monografia apresentada no Curso de Especialização em Tributação da Universidade de Fortaleza no
ano de 2011) sustenta que a destinação do imposto de renda retido na fonte sobre os pagamentos
feitos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, enquanto empregadores, nasceu com o CTN, na
forma descrita no inciso II e §§ 1º e 2º do seu art. 85:
“Art. 85. Serão distribuídos pela União:
(...)
II - aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o produto da arrecadação, na fonte, do imposto
a que se refere o artigo 43, incidente sobre a renda das obrigações de sua dívida pública e sobre os
proventos dos seus servidores e dos de suas autarquias.
§ 1º Independentemente de ordem das autoridades superiores e sob pena de demissão, as autoridades
arrecadadoras dos impostos a que se refere este artigo farão entrega, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, das importâncias recebidas, à medida que forem sendo arrecadadas, em prazo não
superior a 30 (trinta) dias, a contar da data de cada recolhimento.
§ 2º A lei poderá autorizar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a incorporar
definitivamente à sua receita o produto da arrecadação do imposto a que se refere o inciso II,
estipulando as obrigações acessórias a serem cumpridas por aqueles no interesse da arrecadação, pela
União, do imposto a ela devido pelos titulares da renda ou dos proventos tributados.”
13.2 Antes da publicação do Decreto-Lei nº 62, de 21 de novembro de 1966, o produto da
arrecadação do IRRF era entregue à União, que possuía um prazo para remeter os valores aos seus
destinatários. No entanto, o § 2º do artigo 85 do CTN, acima mencionado, já fazia previsão de lei que
autorizasse a incorporação imediata, por parte dos destinatários dos valores decorrentes dos
pagamentos feitos aos seus servidores, o que eliminaria o desnecessário repasse à União para
posterior devolução aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Tal previsão se materializou por meio
do artigo 21 do Decreto Lei nº 62, de 1966, abaixo colacionado:
“Art 21. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão incorporar diretamente à sua receita
o produto de retenção na fonte do impôsto de renda incidente sôbre os proventos de seus servidores,
ou sôbre as obrigações de sua dívida pública, desde que se comprometam a comunicar, até 28 de
fevereiro de cada ano, à repartição competente do Ministério da Fazenda, em relação nominal, os
rendimentos pagos no ano anterior e o montante do impôsto retido de cada beneficiário, na forma
estabelecida no Regulamento.”
13.3 Posteriormente a norma foi incorporada ao texto constitucional, no § 1º do artigo 24 da
Constituição Federal de 1967:
“Art 24 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal decretar impostos sobre:
(...)
§ 1º - Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do Imposto de renda e
proventos de qualquer natureza que, ele acordo com a lei federal, são obrigados a reter como fontes
pagadoras de rendimentos do trabalho e dos títulos da sua dívida pública.
(…)”
13.4 A Emenda Constitucional de nº 17, de 2 de dezembro de 1980, alterou o § 1º do art. 23 da
Constituição Federal de 1969, para fazer constar o seguinte texto:
“Art. 23 (…)
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§ 1º - Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto a que se refere
o item IV do art. 21, incidente sobre rendimentos do trabalho e de títulos da dívida pública por eles
pagos, quando forem obrigados a reter o tributo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 17, de
1980)
(…)” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 17, de 1980).
13.5 Atualmente, a norma que se comenta está inscrita nos termos do inciso I do art. 157 e do inciso I
do art. 158 da Constituição Federal de 1988, a seguir colacionados:
“Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
(...)
Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas
fundações que instituírem e mantiverem;
(…)”
13.6 A partir dessa reminiscência do direito dos Estados, Distrito Federal e Municípios sobre o
produto da arrecadação do IRRF sobre os pagamentos feitos, por esses entes federados, aos seus
empregados e servidores públicos (folha), fica claro que a regra sempre foi restrita aos valores
desembolsados pelos entes políticos enquanto empregadores;
13.7 Assim, fica demonstrada a improcedência da interpretação ampliativa que tem por objetivo
avançar sobre outras retenções do IRRF, à exemplo da prevista no artigo 64 da Lei nº 9.430, de 1996
e da Instrução Normativa SRF nº 480, de 2004, em benefício dos demais entes federados. A
legislação federal em vigor dá a devida dimensão ao instituto, mantendo a orientação nascida com a
redação do § 2º do artigo 85, do CTN, que, quando emprega a expressão: “rendimentos pagos, a
qualquer título”, quer se referir aos pagamentos feitos a título de salários, proventos, pensões, soldos,
subsídios, ou qualquer outra nomenclatura existente para designar pagamentos feitos pelas pessoas
jurídicas de direito público da administração direta, autarquias e fundações, aos seus servidores ou
empregados.
13.8 Esse entendimento, também é sustentado por Leandro Paulsen (Direito Tributário, Constituição
e Código Tributário Nacional à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 10ª ed., 2008, p. 629.), que afirma que:
“Os arts. 157, I, e 158, I, da CF dizem que pertencem aos estados e aos Municípios o produto da
arrecadação do imposto da União sobre a renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos aos
respectivos servidores. Cuida-se pois, de imposto de competência da União (art. 153, III, da CF), mas
cuja receita pretende aos Estados e Municípios. A União não perde, de modo algum, a competência
legislativa e regulamentadora, tampouco as funções de fiscalizar e exigir o pagamento quando não
tenha havido retenção.”
14. Portanto, é inconstitucional qualquer legislação publicada por Estados, Distrito Federal e
Municípios para permitir que esses entes promovam retenções sobre pagamentos feitos a pessoas
jurídicas por prestação de serviço ou venda de mercadorias, por tratar-se de usurpação da
competência exclusiva da União para legislar sobre os tributos sobre a renda prevista no inciso III do
art. 153 da Constituição Federal de 1988.
Conclusão
15. Em face do exposto, conclui-se que:
a) a competência atribuída à União para instituir o Imposto sobre a Renda, nos termos do inciso III do
art. 153 da Constituição Federal, confere a essa pessoa política, em caráter exclusivo, o poder para
legislar sobre o referido imposto;
b) embora a Constituição Federal, nos termos do inciso I no art. 157 e do inciso I do art. 158, destine
aos Estados, Distrito Federal e Municípios o produto da arrecadação do Imposto de Renda Retido na
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Fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, esses entes não têm competência para legislar sobre
hipóteses de incidência, devendo apenas aplicar a legislação federal que disciplina o referido imposto.
À consideração superior.
DANUZA BENTO GONÇALVES
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
De acordo. À consideração do Coordenador da Copen e da Coordenadora da Cotir.
SÉRGIO AUGUSTO TAUFICK
Chefe da Dinog
RICARDO SILVA DA CRUZ
Chefe da DIRPJ
De acordo. À consideração do Coordenador-Geral da Cosit.
MIRZA MENDES REIS
Coordenadora da Copen
CLÁUDIA LUCIA PIMENTEL M SILVA
Coordenadora da Cotir
De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Tributação e Contencioso (Sutri), com proposta de
encaminhamento ao Secretário da Receita Federal do Brasil, para aprovação.
FERNANDO MOMBELLI
Coordenador-Geral da Cosit
De acordo. Encaminhe-se ao Secretário da Receita Federal do Brasil para aprovação.
SANDRO DE VARGAS SERPA
Subsecretário de Tributação e Contencioso (Sutri)
Aprovo. Publique-se no Diário Oficial da União.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
Secretário da Receita Federal do Brasil
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ANEXO II

ADITIVO CONTRATUAL Nº. XX

PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO Nº
XX/2014 que celebram entre si o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DE XXXX – e MUNICÍPIO DE XXXX.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA CONSULENTE,
associação, ente componente da administração pública indireta, entidade
beneficente de assistência social atuante no campo da saúde, sem fins
lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. xxxxxx, com sede na
xxxxxxxx, doravante denominado CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DE XXX ou simplesmente CONSÓRCIO; E PREFEITURA
MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXX, CNPJ nº. xxxxxx, com sede na Rua
xxxxx, xxxxxxxx, neste ato representado por seu Prefeito, o Senhor XXX,
RESOLVEM ALTERAR o Contrato de Rateio n°. XX/2014 para os
seguintes termos:
Art. 1º. O Contrato de Rateio passa a vigorar acrescida de cláusula com a
seguinte redação: “também comporão o rateio os montantes retidos na fonte
pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE XXXX a título
de Imposto de Renda sobre os rendimentos por si pagos, a qualquer título,
os quais serão destinados à ampliação das atividades ambulatoriais de
competência do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE
XXXX ”.
Art. 2º. Esta alteração contratual passa a surtir efeitos legais a partir desta
data, revogando-se as disposições contrárias.
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BENEFÍCIO FISCAL – ESTOQUE
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dra. Ana Caroline Serafim Cardoso
RESUMO
Esclarecer sobre a possibilidade de empresa que atua no ramo educacional
aproveitar-se do benefício contemplado pelo art. 8º da Lei nº. 10.753/2003, com
a redação dada pelo art. 85 da Lei nº. 10.833/2003, regulamentado pela
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 412/2004.

1 OBJETO
Segundo o art. 8º da Lei nº. 10.753/2003, com a redação dada
pelo art. 85 da Lei nº. 10.833/2003,
as pessoas jurídicas que exerçam as atividades descritas
nos incisos II a IV do art. 5º poderão constituir provisão
para perda de estoques, calculada no último dia de cada
período de apuração do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido, correspondente
a 1/3 (um terço) do valor do estoque existente naquela
data, na forma que dispuser o regulamento, inclusive em
relação ao tratamento contábil e fiscal a ser dispensado às
reversões dessa provisão.

Dentre as pessoas jurídicas relacionadas no art. 5º, encontra-se
o “livreiro”, conceituado como “a pessoa jurídica ou
representante comercial autônomo que se dedica à venda de
livros”.
Segundo relato da empresa, o processo produtivo da Gráfica
consiste em comprar as matérias primas, efetuar a transformação dos
materiais e vender os materiais didáticos (livros) para clientes
particulares (escolas privadas). O Contrato Social refere-se ao
comércio varejista de livros.
Diante desse cenário, a empresa estabelece as seguintes
indagações:
(a) a legislação acima referida ainda se encontra vigente?
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(b) O estabelecimento gráfica enquadra-se ao conceito de
livreiro, para poder se valer do benefício em questão?
2 PARECER
2.1 A vigência das legislações que estabelecem o benefício objeto
do presente parecer
Segundo o art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito
brasileiro, “não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor
até que outra a modifique ou revogue”.
Tal é o chamado princípio da continuidade das leis.
Logo, para se inquirir se uma norma encontra-se vigente e
surtindo efeitos, podendo ser utilizada e aplicada, faz-se necessário
verificar se a mesma tem vigência temporária ou se porventura foi
modificada ou revogada por outra.
Não é o caso de vigência temporária, haja vista inexistir
qualquer observação nesse sentido nas disposições finais das leis em
questão. Também o benefício ora analisado não foi concedido por
prazo certo.
Para analisar, por outro lado, se a lei foi modificada ou
revogada, busca-se informações junto aos sítios oficiais, como o do
Planalto e da Secretaria da Receita Federal.
Do site do planalto (www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
2003/l10.753.htm), consta que a Lei nº. 10.753/2003, que institui a
Política do Livro, encontra-se vigente, especialmente o seu art. 8º,
com redação dada pelo art. 85 da Lei nº. 10.833/2003 (que a alterou):
Art. 8o As pessoas jurídicas que exerça as atividades
descritas nos incisos II a IV do art. 5 o poderão constituir
provisão para perda de estoques, calculada no último dia
de cada período de apuração do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido, correspondente
a 1/3 (um terço) do valor do estoque existente naquela
data, na forma que dispuser o regulamento, inclusive em
relação ao tratamento contábil e fiscal a ser dispensado às
reversões dessa provisão.(Redação dada pela Lei nº
10.833, de 29.12.2003)
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Igualmente vigente apresenta-se a Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal nº. 412/2004, como se infere do próprio
site da Receita Federal: www18.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/
Ins/2004/in4122004.htm.
Diante da vigência e eficácia de tais normas, pode a empresa
se valer do benefício por elas contemplado, desde que atendidos os
requisitos afins, que já são do seu conhecimento.
2.2 O conceito de livreiro e a subsunção à realidade do
estabelecimento gráfico
A legislação em tela refere-se a livreiro, conceituando-o como
quem se dedica à venda de livros.
A legislação não especifica, em nenhum momento, se a venda
deve ser realizar no varejo ou no atacado ou se em ambos. Como o
legislador lançou mão da chamada interpretação autêntica,
estabelecendo no próprio texto da lei o conceito para livreiro, como
não houve restrição ao comércio varejista ou atacadista, não cabe ao
intérprete (a esta Consultoria) fazê-lo.
Ainda que o Direito Civil e Tributário não permitam
interpretação extensiva de legislações que concedem benefícios, no
presente caso nem se pode dizer que compreender tanto a venda no
varejo quanto no atacado implique ampliação do posto na lei. No
mais, nem a Secretaria da Receita Federal, que poderia na IN
412 reduzir o espectro da lei, o fez.
Ademais, o objetivo da lei foi facilitar o acesso ao livro.
Logo, conclui-se que a empresa, no que se refere ao
estabelecimento Gráfica, apenas e tão somente, pode se valer do
benefício em questão.
Não se enquadra a empresa, por sua vez, ao conceito de
distribuidor, vez que não compra para revender, mas vende no
atacado os livros que produz. Ademais, ainda que possua CNAE
de distribuidor, deve preponderar a essência sobre a forma, de
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modo que o benefício justifica-se pela atividade desenvolvida
como livreiro e não como distribuidor.
3.3 Cautelas a serem observadas
No Contrato Social não está mencionado em qual dos CNPJs
realiza-se a venda de livros. O benefício tem que ser exatamente para
o estabelecimento do CNPJ que vende e tem o estoque.
O Contrato Social também se refere apenas a comércio
varejista de livros, quando, na verdade, ocorre também o atacadista.
Diante dessas constatações, orienta-se a empresa a proceder á
adequação do seu Contrato Social.

CONCLUSÕES
Diante do exposto, tem-se que:
a. as normas sobre as quais se baseia o questionamento da
Consulente são vigentes e eficazes;
b. a atividade desenvolvida pela empresa, por intermédio de
seu estabelecimento Gráfica, autorizam considerá-la um
livreiro, para efeito de gozar do benefício em pauta;
c. deverá a empresa alterar seu Contrato Social, nos termos
do expendido no item 3.3. retro.
Parecer elaborado em 30 de março de 2015.
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BENEFÍCIO FISCAL – GRÁFICA
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dra. Ana Caroline Serafim Cardoso
RESUMO
Esclarecer sobre a possibilidade de unidade empresarial poder aproveitar-se do
benefício contemplado pelo art. 8º da Lei nº. 10.753/2003, com a redação dada
pelo art. 85 da Lei nº. 10.833/2003, regulamentado pela Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal nº. 412/2004 na condição de EDITORA, bem
como sobre eventual risco de ser compelida a recolher contribuição social
previdenciária sobre o faturamento, em decorrência do disposto na Lei nº.
12.546/2011 e das alterações nos CNAEs relativos às atividades desempenhadas
por seus estabelecimentos.

1 OBJETO
Segundo o art. 8º da Lei nº. 10.753/2003, com a redação
dada pelo art. 85 da Lei nº. 10.833/2003,
as pessoas jurídicas que exerçam as atividades descritas
nos incisos II a IV do art. 5º poderão constituir provisão
para perda de estoques, calculada no último dia de cada
período de apuração do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido, correspondente
a 1/3 (um terço) do valor do estoque existente naquela
data, na forma que dispuser o regulamento, inclusive em
relação ao tratamento contábil e fiscal a ser dispensado às
reversões dessa provisão.

Podem se valer do beneficio, conforme o art. 5º da referida lei:
I - autor: a pessoa física criadora de livros; II - editor: a pessoa física
ou jurídica que adquire o direito de reprodução de livros, dando a
eles tratamento adequado à leitura; III - distribuidor: a pessoa
jurídica que opera no ramo de compra e venda de livros por atacado;
IV - livreiro: a pessoa jurídica ou representante comercial autônomo
que se dedica à venda de livros.
O art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro
dispõe que “não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor
até que outra a modifique ou revogue”. Como não é o caso de
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vigência temporária, haja vista inexistir qualquer observação nesse
sentido nas disposições finais das leis em questão e como também
tais legislações não foram revogadas por outras, outra conclusão não
resta a não ser pela vigência das mesmas.
Igualmente se esclareceu que vigente apresenta-se a Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal nº. 412/2004, como se
infere
do
próprio
site
da
Receita
Federal:
www18.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2004/in4122004.htm.
Diante da vigência e eficácia de tais normas, pode a empresa
se valer do benefício por elas contemplado, desde que atendidos os
requisitos afins, que já são do seu conhecimento.
Segundo verificado na empresa, o processo produtivo da
Gráfica consiste em comprar as matérias primas, efetuar a
transformação dos materiais e vender os materiais didáticos (livros)
para clientes particulares (escolas privadas).
Confirma-se, ainda, que os direitos autorais relativos aos
livros impressos são da empresa e que o trabalho desenvolvido
pelo estabelecimento gráfico em benefício da titular dos direitos
autorais não é corporificado por nenhum contrato escrito.
O Contrato Social da empresa refere-se ao comércio varejista
de livros no geral, sem especificá-lo a um dado estabelecimento.
Esclarece-se, a propósito, que há receio em realizar alteração do seu
Contrato para atribuir ao estabelecimento Gráfico o comércio
varejista (CNAE 4761-0), como vem de fato fazendo, porque quando
da edição da Lei nº. 12.546, de 2011, alterada pela Lei nº. 12.844, de
2013, optou-se pelas CNAEs de edição de livros e revistas na matriz
e pelas de impressão, gráfica e serviços de treinamento no
estabelecimento Gráfico para que a empresa não fosse enquadrado na
“desoneração” contemplada pelo art. 8º da Lei nº. 12.546/2011, que
atinge a CNAE 4761-0, por não ser vantajoso recolher a contribuição
previdenciária sobre o faturamento da Gráfica.
Eis o dispositivo que contempla a referida desoneração:
Art. 8. Contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos, à alíquota de 1% (um por
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cento), em substituição às contribuições previstas
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, as empresas que fabricam os
produtos classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto nº
7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos referidos
no Anexo I. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e
papelaria, enquadrado na Classe CNAE 4761-0.

Como a Lei nº. 10.753/2003 menciona que livreiro, conceito
ao qual a gráfica se enquadra, pode se utilizar do benefício da
provisão para perda de estoque, porém se for feita alteração no
CNAE da Gráfica, incluindo a CNAE 4761-0/01, entende que será
obrigado a recolher a contribuição sobre o faturamento em
substituição a atual contribuição sobre a folha de pagamento.
Diante desse cenário, o presente parecer pretende
responder as seguintes indagações:
(a) O estabelecimento Gráfica enquadra-se ao conceito de
editor, para poder se valer do benefício em questão e
contornar o inconveniente trazido pela desoneração da
folha vinculada à CNAE 4761-0?
(b) Seria adequado, nesse caso, inserir a atividade de edição
da Gráfica, embora os direitos autorais sejam titularizados
por empresa diversa?
2 PARECER
Verifica-se que a Gráfica realiza o processo de impressão e
venda de livros, cujos direitos autorais pertencem à outra empresa do
grupo. Segundo o art. 5, II, da Lei nº. 10.753/2003, com a redação
dada pelo art. 85 da Lei nº. 10.833/2003, editor é a pessoa física ou
jurídica que adquire o direito de reprodução de livros, dando a eles
tratamento adequado à leitura.
Diante desse conceito, Editora é quem detém os direitos
autorais.
Existindo essa relação, resta inviável pretender enquadrar a
Gráfica como Editora. A única possibilidade seria a celebração de
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contrato com a titular dos direitos autorais, em que aquela atribuiria a
esta os mencionados direitos. Todavia, tal não é recomendando,
diante da necessidade de se evitar tal tipo de relacionamento.
Ademais, essa que pese essa possibilidade e o fato de o
estabelecimento Gráfico não estar relacionado expressamente à
CNAE 4761-0 (comércio varejista de livros), tem-se que isso não
contribuiria para excluir definitivamente a possibilidade de o
estabelecimento Gráfico ter que recolher contribuição social
previdenciária sobre o faturamento – receita bruta, vez que, na
prática, tal comércio é realizado pela Gráfica, como provam as notas
fiscais encaminhadas pela empresa.
Em eventual fiscalização promovida pela Receita Federal, tal
conjuntura poderia ser constatada, ensejando o recolhimento,
inclusive retroativo, da contribuição sobre o faturamento.
Enfim, quer-se demonstrar que ainda que se insira como
CNAE da Gráfica a atividade de edição para fins de enquadrá-la
como editora e se enquadrar ao benefício da provisão pelas
perdas de estoque, isso não obsta eventual lançamento da
contribuição previdenciária sobre o faturamento (receita bruta),
se em eventual fiscalização constatar-se a prática do comércio
varejista de livros, atividade que é preponderante na da titular
dos direitos autorais e que se enquadra na desoneração da folha.
Por outro lado, sugere-se à empresa considerar, na sua
tomada de decisão, que a atividade de edição – embora irregular
pelos motivos acima apontados - já consta como parte integrante
das CNAEs da empresa titular de direitos autorais e a pequena
probabilidade de fiscalização da Receita Federal quanto à
política de desoneração da folha de salários, haja vista ser o foco
desta fiscalização as empresas que estão no cenário contrário,
qual seja, valendo-se da desoneração, o que não é o caso da
empresa.
Há de se sopesar, também, que a situação relativa ao
desempenho de comércio varejista pela Gráfica já existe e
portanto, também o risco de eventual fiscalização ocorrer,
mesmo sem estar a Consulente gozando do benefício relativo à
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provisão de estoques, de forma que outra via que se apresenta é
valer-se do benefício da provisão de estoques na qualidade de
livreiro (o que não demanda especificação aos órgãos
fiscalizadores) e realizarmos defesa quanto ao direito de
continuar a Gráfica recolhendo sobre a folha, demonstrando-se
que a lei da desoneração, determinando o recolhimento da
contribuição sobre o faturamento não a desonera, mas sim a
onera.

CONCLUSÕES
Diante do exposto, tem-se que:
(a) as normas sobre as quais se baseia o questionamento da
empresa são vigentes e eficazes, podendo o benefício em
questão ser usufruído desde já;
(b) o estabelecimento Gráfico poderia enquadrar-se como
editora, caso a empresa titular dos direitos autorais
transferisse os direitos das obras que imprime e vende;
(c) ainda que houvesse a transferência dos direitos autorais,
como o comercio varejista é desenvolvido pela Gráfica,
ainda que não detenha expressamente a CNAE 4761-0,
existe o risco da fiscalização promovida pela Receita
Federal constatar tal conjuntura e exigir o recolhimento,
inclusive retroativo, da contribuição sobre o faturamento;
(d) cabe à empresa sopesar os riscos e considerar, na sua
tomada de decisão, que a atividade de edição – embora
irregular pelos motivos acima apontados - já consta como
parte integrante das CNAEs da titular dos direitos
autorais e que pequena é a probabilidade de fiscalização
da Receita Federal quanto à política de desoneração da
folha de salários, haja vista ser o foco desta fiscalização
as empresas que estão no cenário contrário, qual seja,
valendo-se da desoneração;
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(e) vislumbra-se a possibilidade de a empresa valer-se do
benefício da provisão de estoques na qualidade de livreiro
(o que não demanda especificação aos órgãos
fiscalizadores) e realizarmos defesa quanto ao direito de
continuar a Gráfica recolhendo sobre a folha,
demonstrando-se que a lei da desoneração, determinando
o recolhimento da contribuição sobre o faturamento não a
desonera, mas sim a onera.
Parecer elaborado em 08 de abril de 2015.
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IMUNIDADE DO ICMS NA ENERGIA ELÉTRICA
PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dr. Kristian Rodrigo Pscheidt
Dra. Adriana Estigara
RESUMO
O presente parecer analisa a possibilidade de requerer a restituição de ICMS
pagos nas faturas de energia elétrica por entidade sem fins lucrativos, diante da
imunidade tributária concedida pelo artigo 150, VI, “c” da Constituição.

1 PARECER
1.1 O contribuinte de fato e o contribuinte de Direito do ICMS
O entendimento sobre o ICMS e a possibilidade de restituição
de tributo eventualmente pago de forma indevida, em um primeiro
momento, exige brevíssimos esclarecimentos sobre a questão alusiva
ao contribuinte de fato e contribuinte de direito.
Por definição do Código Tributário Nacional, no seu artigo
121, parágrafo primeiro, inciso I, contribuinte é aquele que detenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo
fato gerador. Esse é o contribuinte de direito.
Contribuinte de direito se caracteriza como a pessoa realizou o
fato gerador, isto é, o fato previsto na lei como ensejador do
nascimento de uma obrigação tributária e que a colocará no polo
passivo da obrigação jurídica tributária, tal como determinado na
hipótese de incidência. Já o contribuinte de fato é a pessoa que, ao
final, suporta a carga econômica do tributo, repassada pelo
contribuinte de direito. Por certo, muitas vezes, o contribuinte de fato
e de direito podem estar numa única pessoa.
Neste sentido, com relação ao ICMS, verifica-se que a pessoa
que realizou o fato gerador, isto é, a realização da circulação jurídica
da mercadoria, é o comerciante. Ele é o contribuinte de direito.
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Porém, como ele fixa o preço dos produtos, na prática, ele repassa
esse montante para o consumidor. Trata-se de um tributo indireto, em
que a pessoa que arca com o ônus financeiro não é o contribuinte,
mas sim terceiro.
Essa situação mostra-se fundamental importância, na medida
em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp nº.
903394, considerou que o contribuinte de fato, consumidor, não teria
legitimidade para ajuizar ação judicial contra o Fisco, para requerer a
devolução de tributos indiretos – como IPI, ICMS, PIS e Cofins –
considerados indevidos. Verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO.
ICMS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
MUNICÍPIO.
IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”.
INAPLICABILIDADE. CONTRIBUINTE DE FATO.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. 1. O Município não é contribuinte de
direito do ICMS sobre serviços de energia elétrica, não se
lhe aplicando a imunidade tributária recíproca do art. 150,
VI, a, da Constituição, conforme orientação
jurisprudencial da Corte nos seguintes julgados: AI
717793 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira
Turma, DJe 17/3/2011; ARE 663552 AgR, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe
12.3.2012; AI 736607 AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO,
Segunda Turma, DJe 19-10-2011. 2. In casu, o acórdão
objeto
do
recurso
extraordinário
assentou:
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
MUNICÍPIO.
DEMANDA
DE
POTÊNCIA,
DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA
CONTRIBUINTE
DE
FATO
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. As Turmas
que compõem a Primeira Seção consolidaram
entendimento de que, nas operações referentes ao
fornecimento de energia elétrica, o consumidor final não
pode ser considerado como contribuinte de direito, tendo
em vista o disposto no artigo 4º, caput, da LC 87/1996,
segundo o qual são contribuintes, nas operações internas
com energia elétrica, aqueles que a fornecem.
Precedentes (REsp 1191860/SC, Rel. Ministro Luiz Fux,
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Primeira Turma, DJe 14/04/2011 e RMS 25.558/PB. Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
22/03/2011). 2. Assim, considerando ainda a orientação
fixada por ocasião do julgamento do REsp n. 903.394/AL
sob o rito do art. 543-C do CPC (apenas o contribuinte
de direito tem legitimidade ativa ad causam para
demandar judicialmente a restituição de indébito
referente a tributos indiretos), o consumidor final do
serviço de energia elétrica, na condição de contribuinte de
fato não possui legitimidade passiva ad causam para
discutir a incidência do ICMS sobre operações referentes
a tal serviço, tampouco para pleitear a sua restituição.
Precedentes: RMS 32.425/ES, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/3/2011. (STJ,
1ª Turma, RMS 33355/PA, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe 17/06/2011). 3. Agravo regimental a que
se NEGA PROVIMENTO. (ARE 721176 AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157
DIVULG 12-08-2013 PUBLIC 13-08-2013).

Era a interpretação do artigo 166 do Código Tributário
Nacional, que dispõe que a restituição de tributos que comportem,
por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro
somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo,
ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
Porém, essa posição foi invertida e, recentemente, apesar das
acaloradas discussões, já se admite que o contribuinte de fato realize
questionamento do ICMS na energia elétrica, conforme indicado
abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. BASE
DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE
AQUILO QUE FOR EFETIVAMENTE CONSUMIDO,
DA DEMANDA CONTRATADA OU RESERVADA
DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA
PARA O INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSUMIDOR
DE
FATO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO
ACERCA DA QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA.
SUFICIÊNCIA. AGRAVO QUE ATACA, AINDA QUE
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SUCINTAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO QUE INADMITIU, EM 2ª INSTÂNCIA, O
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Na forma da jurisprudência, "a Primeira Seção/STJ, ao
apreciar o REsp 1.299.303/SC (Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, DJe de 14.8.2012), aplicando a sistemática
prevista no art. 543-C do CPC, pacificou entendimento
no sentido de que o usuário do serviço de energia
elétrica (consumidor em operação interna), na
condição de contribuinte de fato, é parte legítima para
discutir a incidência do ICMS sobre a demanda
contratada de energia elétrica ou para pleitear a
repetição do tributo mencionado, não sendo aplicável à
hipótese a orientação firmada no julgamento do REsp
903.394/AL (1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
26.4.2010 - recurso submetido à sistemática prevista no
art. 543-C do CPC). 'O ICMS incide sobre o valor da
tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de
potência efetivamente utilizada' (Súmula 391/STJ)" (STJ,
AgRg no AREsp 456.554/PI, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
17/03/2014).
(AgRg no AREsp 132.894/SC, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/06/2015, DJe 24/06/2015) [sem grifo no
original]

Contudo, essa reviravolta jurisprudencial não altera, por si só,
o cenário indicado acerca daquele que realiza o fato gerador; de
modo que as novas decisões apenas chancelam e tornam ainda mais
razoáveis a posição já pacificada no próprio STJ acerca da energia
contratada, mas não consumida.
1.2 O ICMS na fatura de energia elétrica
O ICMS vem destacado expressamente na fatura de energia
elétrica dos consumidores, com alíquota nominal de 29% no Estado
do Paraná. Assim, na análise da hipótese de incidência, o
contribuinte de direito é a distribuidora de energia elétrica (Copel),
sendo que o consumidor figura apenas como contribuinte de fato.
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O primeiro reflexo dessa situação é que, em uma interpretação
lógica, a imunidade da entidade não lhe beneficia nessa questão, pois
não é a entidade sem fins lucrativos quem realiza a hipótese de
incidência tributária, mas sim a distribuidora de energia elétrica. De
conseguinte, o tributo é devido.
É tema controverso na jurisprudência, eis que uma corrente
segue exatamente esta linha20, entendendo que o consumidor final
(no caso o Hospital) não é o contribuinte de direito do ICMS na
conta de luz, na medida em que não realiza a circulação jurídica da
mercadoria. Ele apenas absorve o impacto financeiro do ICMS.
Porém, já há tempos que o Supremo Tribunal Federal vem
realizando uma interpretação mais elástica da imunidade prevista no
artigo 150, VI, “c” da Constituição, abarcando também o aspecto
objetivo das mercadorias vendidas às entidades beneficentes. Cita-se
como exemplo:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. C.F., art. 150, VI, c. I. - Não
há invocar, para o fim de ser restringida a aplicação da
imunidade, critérios de classificação dos impostos
adotados por normas infraconstitucionais, mesmo porque
não é adequado distinguir entre bens e patrimônio, dado
que este se constitui do conjunto daqueles. O que cumpre
perquirir, portanto, é se o bem adquirido, no mercado
interno ou externo, integra o patrimônio da entidade
abrangida pela imunidade. II. - Precedentes do STF. III. Agravo não provido". (RE 225778 AgR, Relator(a): Min.
CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em
16/09/2003).

Por ser um princípio constitucional, garantia fundamental que
limita o poder de tributar do Fisco, verifica-se que a cada dia surgem

20

Cita-se como exemplos STJ - RMS: 29989 PA 2009/0136401-8, Relator:
Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/09/2009, T1 PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16 /09/2009; AI 574.042-AgR,
Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 29.10.2009; AI 634.050-AgR, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 13.8.2009; AI 671.412-AgR,
Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.4.2008, entre outros.

91

LEWIS, S. B.; PSCHEIDT, K. R.; ESTIGARA, A.

mais decisões que acabam estendendo a imunidade para além do
aspecto subjetivo, como as relações realizadas pela entidade imune.
Nessa corrente de vanguarda, é plausível e possível, por
medida judicial, pleitear que a imunidade alcance também o
ICMS das operações realizadas pela entidade sem fins lucrativos
na qualidade de consumidor final.
A propósito, a controvérsia inclusive ganhou status de
repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, com decisão datada
de 01/08/2011, pelo Ministro Dias Toffoli:
Tributário – Imunidade – Entidades de assistência social
– ICMS – Aquisição no mercado interno – Contribuinte
de fato. 1. A controvérsia relativa à abrangência da
imunidade prevista no art. 150, inciso VI, “c”, da
Constituição Federal a instituição de assistência social,
quando da aquisição de bens no mercado interno, na
qualidade de contribuinte de fato, ultrapassa os limites
subjetivos das partes. 2. Repercussão geral reconhecida.
(RE 608872 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
julgado em 02/12/2010, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-146 DIVULG 29-07-2011 PUBLIC 01-08-2011 )

Ainda não há decisão definitiva, porém, os argumentos
elencados são fortes o bastante para sustentar, com a devida análise
dos riscos envolvidos, uma medida judicial que propugne em
abranger a imunidade tributária também com relação ao ICMS na
fatura de energia elétrica.
1.3 Energia contratada e não consumida
De outro lado, verifica-se hipótese recorrente na
jurisprudência nacional o entendimento de que não cabe a cobrança
de ICMS sobre a energia elétrica contratada e não utilizada. Neste
caso, mesmo o contribuinte indireto pode pleitear a restituição dos
valores.
Esse entendimento foi firmado em sede de recurso repetitivo
pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito. No Recurso Especial nº.
1.299.303, a 1ª Seção declarou o contribuinte de fato parte legítima
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para pedir de volta valores recolhidos indevidamente a título de
tributos no caso de contratos de energia.
Aliás, essa situação foi objeto, inclusive, da Súmula 391 do
STJ: “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica
correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”.
Além do mais, diante da nova posição do STJ, também é
possível a Entidade sem fins lucrativos questionar eventuais
cobranças retroativas, alíquotas em desacordo com a Lei ou qualquer
outra medida que extrapole a legalidade do tributo, desde que
verificáveis na fatura.
1.4 Isenções previstas no Regulamento do ICMS no Paraná
Por último, também faz pertinente a verificação do artigo 4º do
RICMS, que indica as hipóteses em que haverá a isenção do ICMS,
sendo que algumas delas dizem respeito à energia elétrica, tal como
verificado no ANEXO I do Regulamento.
Cita-se como exemplo:
62 Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, em
operações internas, destinada a consumo por órgãos da
administração pública estadual direta e suas
fundações e autarquias, mantidas pelo Poder Público
estadual e regidas por normas de direito público, bem
como nas prestações de serviços de telecomunicação por
eles utilizadas (Convênio ICMS 107/1995).
Nota: o benefício de que trata este item deverá ser
transferido aos beneficiários, mediante a redução do valor
da operação ou da prestação, no montante correspondente
ao imposto dispensado.
63 Fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para fim
residencial em relação a conta que apresentar consumo
mensal de até trinta quilowatts/hora (Convênios ICMS
20/1989 e 151/1994).
64 Parcela da subvenção de tarifa de ENERGIA
ELÉTRICA estabelecida pelas Leis Federais n. 10.438,
de 26 de abril de 2002 e 10.604, de 17 de dezembro de
2002 (Lei n. 14.959/2005).
Nota: para a aplicação do benefício de que trata o
"caput", consideram-se operações de fornecimento de
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energia elétrica a consumidores enquadrados na
"subclasse residencial baixa renda" aquelas que
atendam às condições fixadas nas Resoluções n. 246, de
30 de abril de 2002 e 485, de 29 de agosto de 2002, da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Todavia, não se vislumbrou hipótese que aproveite
diretamente a entidade sem fins lucrativos e tampouco há menção
sobre algum benefício no próprio site da Copel, não sendo aplicável
neste momento.

CONCLUSÃO
Diante das considerações acima, conclui-se que:
a) A imunidade tributária indicada pelo artigo 150, VI, “c”
da Constituição, a que a Entidade sem fins lucrativos faz
jus, em uma corrente de vanguarda, é plausível e possível,
por medida judicial, pleitear que alcance também o ICMS
das operações realizadas na qualidade de consumidor
final, observados os devidos riscos;
b) Mostra-se possível, em vistas da Súmula 391 do STJ,
ainda, requerer a repetição do ICMS sobre a energia
elétrica contratada e não utilizada, o que é corroborado
por recentes decisões que permitem ao contribuinte de
fato questionar o tributo.
Parecer elaborado em 02 de junho de 2015.
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RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS EM CASO DE PENA
DE PERDIMENTO DE MERCADORIA
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dr. Kristian Rodrigo Pscheidt
Dra. Adriana Estigara
RESUMO
Objetiva o presente parecer esclarecer o procedimento apto a recuperar tributos
recolhidos por ocasião de importação de mercadoria à qual foi aplicada pena de
perdimento. Questiona-se especificamente com relação ao Imposto de
Importação, PIS e COFINS Importação e AFRMM.

1 PARECER
1.1 Restituição de tributos recolhidos por ocasião da importação
de mercadoria objeto de pena de perdimento
Acerca da possibilidade de repetição de tributos adimplidos no
processo de importação, mas que tiveram declarada a pena de
perdimento verifica-se que o Decreto-Lei n. 37/1966, que regula o
imposto de importação, assim afirma:
§ 4o O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira:
III - que tenha sido objeto de pena de perdimento,
exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido
consumida ou revendida. [sem grifo no original]

Da mesma forma enuncia o Regulamento Aduaneiro (Decreto
nº 6.759/2009), que assim dispõe:
Art. 71. O imposto não incide sobre:
III - mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da pena
de perdimento, exceto na hipótese em que não seja
localizada, tenha sido consumida ou revendida.

De tal maneira, há que se verificar que com a destruição da
mercadoria importada pela Empresa, determinada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, não se enquadra nas ressalvas da
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mercadoria “consumida” e “revendida”, mesmo que o auto de
infração seja julgado de forma favorável a Empresa (isso quando a
mesma foi destruída).
De igual forma, as Contribuições para PIS e para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS –Importação,
incidentes sobre as operações de importação, também devem ser
restituídas ou compensadas no caso de aplicação de pena de
perdimento, nos termos do artigo 2º, III da Lei 10.865/2004:
Art. 2o As contribuições instituídas no art. 1o desta Lei
não incidem sobre:
III – bens estrangeiros que tenham sido objeto de pena de
perdimento, exceto nas hipóteses em que não sejam
localizados, tenham sido consumidos ou revendidos;

Esse posicionamento tem amparo na jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF que assim se
manifesta:
Acórdão 3803-005.863, publicado em 05.06.2014
PERDIMENTO DEFINITIVO. RESTITUIÇÃO DE
TRIBUTOS PAGOS.
O perdimento definitivo de mercadoria apreendida
durante o despacho aduaneiro de importação afasta a
incidência dos tributos sobre a importação, ao teor do
inciso III do § 4º do art. 1º do Decreto-lei nº. 37/66,
porquanto a mercadoria foi localizada, não foi consumida
nem revendida. Corolário disso, os tributos pagos por
ocasião do registro da declaração de importação devem
ser restituídos.

Pelo texto expresso em Lei, também os tribunais estão
decidindo em igual sentido:
TRIBUTÁRIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
PRESCRIÇÃO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. PERDIMENTO
DAS MERCADORIAS. NÃO INCIDÊNCIA DOS
TRIBUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir
quanto ao pedido de restituição dos valores recolhidos a
título de IPI, pois a inafastabilidade do controle judicial
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(CF, art. 5º, XXXV) dispensa prévio esgotamento das
vias administrativas.
2. O STF, no julgamento, na modalidade de repercussão
geral, do Recurso Extraordinário nº 566.621, em 482011,
entendeu pela validade da aplicação do novo prazo
prescricional de 05 anos às ações ajuizadas após o
decurso da vacatio legis de 120 dias da Lei
Complementar nº 118, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
3. Não há incidência do imposto de importação, da
contribuição para o PIS e da COFINS incidentes na
importação quando houve a decretação do
perdimento das mercadorias. Aplicação do inc. III do
§ 4º do art. 1º do Decreto lei nº 37/1966 e do inc. III do
art. 2º da Lei nº 10.865/2004.
4. A data do registro da declaração de importação é
apenas o momento que a lei elegeu para eliminar a
incerteza quando à efetiva ocorrência do fato gerador.
Irrelevante perquirir se a pena de perdimento ocorreu
antes ou depois do registro da declaração de importação:
em ambas hipóteses o fato gerador já ocorreu e aplicamse o inc. III do § 4º do art. 1º do Decreto lei nº 37/1966 e
o inc. III do art. 2º da Lei nº 10.865/04 para afastar a
incidência do imposto de importação, da contribuição
para o PIS e da COFINS incidentes na importação.
5. Inaplicável o disposto no § 1º do art. 19 da Lei nº
10.522, de 2002, quando não há reconhecimento, na
íntegra, da procedência do pedido.
(TRF4, APELREEX 503828183.2013.404.7000, Primeira
Turma, Relator p/ Acórdão Jorge Antonio Maurique,
juntado aos autos em 17/10/2014) [sem grifo no original]

Por fim, também se afigura possível reaver o valor recolhido a
título de Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM). É o que vem disposto no art. 20-A da Instrução
Normativa da SRFB nº. 1.472/2014:
Art. 20-A. A restituição de pagamento indevido ou a
maior relativo ao AFRMM ou à TUM poderá ser
solicitada mediante requerimento específico, a ser
apresentado nos termos do disposto na Instrução
Normativa RFB nº 1.412, de 22 de novembro de 2013, ao
qual deverá ser anexada a documentação comprobatória
do direito creditório.
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§ 1º O requerimento a que se refere o caput estará
disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal
(www.receita.fazenda.gov.br).
§ 2º O pedido de restituição protocolado em desacordo
com o disposto neste artigo será indeferido
sumariamente.

Diante do exposto, apresenta-se possível à Empresa reaver os
montantes recolhidos a título de imposto de importação, PIS/PASEP
e COFINS Importação, bem como de AFRMM.
A seguir passa-se a esclarecer acerca do procedimento a ser
observado.
1.2 O procedimento para recuperação dos tributos
1.2.1. Da compensação da Contribuição para PIS/PASEP e da
COFINS Importação
Com relação à contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS
Importação, surge a possibilidade de compensação caso verifique-se
a existência de débitos de mesma natureza.
A restituição de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (SRFB) é regulada pela Lei nº. 9.430/96,
em seus artigos 73 e 74, e pela Instrução Normativa da Receita
Federal nº. 900/2008.
Dentre os tributos administrados pela SRFB encontram-se
aqueles que são objeto do presente parecer, quais sejam, o imposto
de importação (II), a Contribuição para a Seguridade Social –
COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP - PIS/PASEP.
Dispõe o art. 74 da referida Lei que “o sujeito passivo que
apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão”.
A IN SRFB nº. 1.300, de 20 de novembro de 2012, por sua
vez, estabelece em seu art. 2º, que:
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Art. 2º Poderão ser restituídas pela RFB as quantias
recolhidas a título de tributo sob sua administração, bem
como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf
ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em
valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na
determinação da alíquota aplicável, no cálculo do
montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento; ou
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória.

O inciso I pode ser arrolado como fundamento da recuperação
de tributo almejada pela Empresa.
Por sua vez, o art. 41 estabelece que:
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado,
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas
as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas
para outras entidades ou fundos.
§ 1º A compensação de que trata o caput será efetuada
pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB da
Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante a apresentação à RFB do formulário Declaração
de Compensação constante do Anexo VII a esta Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.

Deverá a Empresa, portanto, buscar a compensação por via da
PER/DCOMP e acaso não seja aceita pela SRFB, por via do formulário
Declaração de Compensação constante do Anexo VII da IN.
Todavia, alerta-se que a Delegacia Regional da Receita
Federal do Brasil pode manifestar-se desfavoravelmente ao
direito à recuperação de tais tributos. Prova disso são as decisões
em sentido contrário (favoráveis ao contribuinte) do CARF e da
própria Justiça.
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A compensação, em quaisquer das formas acima mencionadas,
pode ser obstada pela SRFB, o que levará a discussão às instâncias
administrativas de julgamento e quiçá judiciais, pois o que se tem,
neste instante, é uma decisão do CARF. Não existe ainda súmula
vinculante do mesmo órgão no sentido da não incidência dos tributos
sobre mercadoria sujeita ao perdimento.
A propósito, no que tange ao AFRMM, o art. 41, p. 3º, inciso
XIV, expressamente nega a possibilidade de compensação (XIV - o
débito ou o crédito que se refira ao AFRMM ou à TUM).
Faz-se esse alerta à Empresa especialmente diante da previsão
de multas na exigência de tributo indevidamente compensado, nos
arts. 44 e 45 da IN n. 1.300/2012:
Art. 44. O sujeito passivo será cientificado da não
homologação da compensação e intimado a efetuar o
pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do despacho
de não homologação.
§ 1º Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no
prazo previsto no caput, o débito deverá ser encaminhado
à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvada a apresentação de manifestação de
inconformidade prevista no art. 77.
§ 2º O prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
Art. 45. O tributo objeto de compensação não
homologada será exigido com os respectivos acréscimos
legais.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida
do sujeito passivo, mediante lançamento de ofício,
multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não
homologada; ou
II - de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor
total do débito tributário indevidamente compensado,
quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
§ 2º A multa a que se refere o inciso II do § 1º passará a
ser de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento), nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
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marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou
para apresentar documentos ou arquivos magnéticos.
[sem grifo no original]

Diante deste receio, evidencia-se que o procedimento mais
seguro é o da restituição.
1.2.2. Do pedido de restituição do Imposto de Importação, da
Contribuição para PIS/PASEP e COFINS Importação e
AFRMM
Em que pese seja o pedido de restituição mais burocrático e
por sua vez moroso do que a compensação, que é automática, assim
que informada ao Fisco, não convém à Empresa correr o risco de ser
multada na hipótese de não homologação do procedimento.
A restituição, nos termos do art. 3 da IN 1.300/2012, poderá
ser efetuada a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa
autorizada a requerer a quantia, também mediante utilização do
programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP). E na impossibilidade
de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento será
formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento, constante do Anexo I da referida Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
Na hipótese de pedido de restituição formulado por
representante do sujeito passivo, o requerente deverá apresentar à
RFB procuração conferida por instrumento público ou particular,
termo de tutela ou curatela ou, quando for o caso, alvará ou decisão
judicial que o autorize a requerer a quantia.
Tratando-se de pedido de restituição formulado por
representante do sujeito passivo mediante utilização do programa
PER/DCOMP, os documentos a que se refere o § 3º serão
apresentados à RFB depois de recebida a intimação da autoridade
competente para decidir sobre o pedido.
Os pedidos de restituição das pessoas jurídicas deverão ser
formalizados pelo estabelecimento matriz. Ademais, pode o pedido
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se amparar, por analogia, no disposto na Seção V, da IN 1.300/2012,
abaixo:
Seção V
Da Restituição Decorrente de Cancelamento ou de
Retificação de Declaração de Importação (DI)
Art. 15. Os valores recolhidos a título de tributo
administrado pela RFB, por ocasião do registro da
Declaração de Importação (DI), poderão ser restituídos ao
importador caso se tornem indevidos em virtude de:
I - cancelamento de DI em decorrência de registro de
mais de uma declaração para uma mesma operação
comercial, de ofício ou a requerimento do importador ou
de seu representante legal, eleito com poderes
específicos;
II - demais hipóteses de cancelamento de ofício de DI; e
III - retificação de DI, de ofício ou a requerimento do
importador ou de seu representante legal.
Art. 16. A restituição dos valores a que se refere o art. 15
será requerida à unidade da RFB responsável pela
retificação ou pelo cancelamento da DI, mediante o
formulário Pedido de Reconhecimento de Direito de
Crédito Decorrente de Cancelamento ou de
Retificação de Declaração de Importação e
Reconhecimento de Direito, constante do Anexo III a
esta Instrução Normativa.

Por fim, alerta-se a Empresa quanto ao prazo para se recuperar
os tributos em questão. Conforme o art. 165 do CTN:
O sujeito passivo tem direito, independentemente de
prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado
o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo
indevido ou maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação
da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito
ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória.
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Por conseguinte, o art. 168 dispõe:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da
extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em
que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar
em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Para a Empresa, o prazo funda-se no inciso I, sendo de 5 anos
a contar do pagamento indevido.
Por derradeiro, acaso a Empresa não logre êxito em recuperar
os tributos na via administrativa, deverá buscar a via judicial,
buscando a anulação de eventual decisão administrativa
desfavorável, com base no art. 169 do CTN, segundo o qual
“prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa
que denegar a restituição” e “o prazo de prescrição é interrompido
pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a
partir da data da intimação validamente feita ao representante
judicial da Fazenda Pública interessada”.

CONCLUSÃO
Logo, o procedimento mais conservador para a Empresa
recuperar os tributos recolhidos sobre a importação da mercadoria
perdida (Imposto de Importação, PIS e Cofins Importação e
AFRMM) é o da restituição, que afasta a possibilidade de qualquer
multa em caso de indeferimento.
Parecer elaborado em 10 de junho de 2015.
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PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS:
Perdimento de mercadoria
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dr. Kristian Rodrigo Pscheidt
RESUMO
Objetiva o presente parecer demonstrar o “passo a passo” para a Empresa
realizar pedido de recuperação de tributos recolhidos por ocasião de importação
de mercadoria à qual foi aplicada pena de perdimento.

1 PARECER
1.1 Do pedido de restituição de tributos na Receita Federal do
Brasil – IN RFB 1.300/2012
O pedido de restituição no âmbito da Receita Federal do Brasil
está disciplinada na Instrução Normativa RFB nº. 1300, de 20 de
novembro de 2012, que estabelece normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Os pedidos de restituição das pessoas jurídicas deverão ser
formalizados pelo estabelecimento matriz.
O artigo 3º, parágrafo primeiro, da referida IN, por sua vez,
indica que a restituição de que trata o inciso I do caput será requerida
pelo sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Porém, especificamente para o caso da Empresa, tem-se a
incidência do disposto no artigo 15, que trata da hipótese de
Restituição Decorrente de Cancelamento ou de Retificação de
Declaração de Importação (DI). Ali estabelece-se o seguinte:
Art. 15. Os valores recolhidos a título de tributo
administrado pela RFB, por ocasião do registro da
Declaração de Importação (DI), poderão ser restituídos ao
importador caso se tornem indevidos em virtude de:
I - cancelamento de DI em decorrência de registro de
mais de uma declaração para uma mesma operação
comercial, de ofício ou a requerimento do importador ou
de seu representante legal, eleito com poderes
específicos;

105

LEWIS, S. B.; PSCHEIDT, K. R.
II - demais hipóteses de cancelamento de ofício de DI; e
III - retificação de DI, de ofício ou a requerimento do
importador ou de seu representante legal.
Art. 16. A restituição dos valores a que se refere o art. 15
será requerida à unidade da RFB responsável pela
retificação ou pelo cancelamento da DI, mediante o
formulário Pedido de Reconhecimento de Direito de
Crédito Decorrente de Cancelamento ou de Retificação
de Declaração de Importação e Reconhecimento de
Direito, constante do Anexo III a esta Instrução
Normativa.

De tal forma, o pedido de restituição in casu perpassa pelo
correto preenchimento e comprovação dos itens indicados no
ANEXO III da IN RFB nº. 1300/2012.
Já o AFRMM - Adicional ao Frete para a Renovação da
Marinha Mercante - ganhou disposição específica no artigo 20-A da
mesma Instrução Normativa, de acordo com a redação da Instrução
Normativa RFB nº. 1472, de 02 de junho de 2014, passando a
possuir a seguinte redação:
Art. 20-A. A restituição de pagamento indevido ou a
maior relativo ao AFRMM ou à TUM poderá ser
solicitada mediante requerimento específico, a ser
apresentado nos termos do disposto na Instrução
Normativa RFB nº. 1.412, de 22 de novembro de 2013,
ao qual deverá ser anexada a documentação
comprobatória do direito creditório.

De tal forma, há que se proceder com dois pedidos
administrativos de restituição, sendo um para o PIS/Cofins
Importação e Imposto de Importação e outro pedido para restituição
do AFRMM. Dispõe-se em tópicos apartados sobre cada um deles.
1.2 Restituição do PIS/COFINS importação e imposto de
importação – Anexo III
O Anexo III da IN RFB nº. 1300/2012 se constitui em um
formulário, sobre o qual se passa a discorrer item a item, o qual
deverá ser protocolado na Delegacia da Receita Federal, da
Inspetoria da Receita Federal do Brasil de Classes “Especial A”
“Especial B” e “Especial C” (IRF) ou da Alfândega da Receita
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Federal do Brasil (ALF) sob cuja jurisdição for efetuado o despacho
aduaneiro da mercadoria.
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1. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO: Preenchimento
completo dos dados da Empresa, com destaque para a indicação da conta
corrente na qual se pretende que o valor seja depositado. Importante
observar, ainda, o campo destinado ao valor do crédito total a ser restituído.
Sobre o valor, importante indicar que a restituição será atualizada
com o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que,
via de regra, a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo.
2. OPÇÃO: Com relação ao Campo 2, para a situação em concreto, deve-se
optar pelo segundo item, inerente a “Pedido de reconhecimento de direito
decorrente de cancelamento de ofício de DI (preencher quadros 1, 2, 4 e 6)”.
De acordo com essa opção, deve-se proceder com o preenchimento dos
itens 1, 2 (já verificados), 4 e 6, a seguir indicados.
3. NÚMERO DE REGISTRO DAS DI A SEREM CANCELADAS OU
JÁ CANCELADAS OU JÁ CANCELADAS DE OFÍCIO: Neste
momento deve-se proceder com a identificação dos procedimentos de
importação a que se pretende a restituição, sendo que deverá ser procedido
com a indicação de todas as informações indicadas no quadro 03 em folhas
apartadas, quais sejam:

No quadro em branco do formulário, sugere-se indicar que o
presente pedido de restituição é decorrente de pena de perdimento. Sugerese indicar o seguinte texto:
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Pedido de restituição em virtude pena de perdimento e
destruição da mercadoria.
Fundamentos legais:
a) Imposto de Importação: Decreto nº 6.759/2009, artigo
71, III;
b) PIS/Cofins Importação: artigo 2º, III da Lei
10.865/2004.

Tais caracteres devem ser realizados com os dados da DI que deram
origem aos processos Administrativos, de modo que se recomenda, também,
que cópia integral de cada uma desses procedimentos que resultaram
no perdimento acompanhe o pedido, para melhor análise do agente fiscal.
4. IDENTIFICAÇÃO DO PROCURADOR/REPRESENTANTE
LEGAL DO IMPORTADOR: Assinalar ainda quem irá representar a
empresa no procedimento de restituição, indicando-se o nome e cargo.

1.3 Da restituição da AFRMM
A restituição da AFRMM deve seguir rito específico e em
separado, nos moldes da Instrução Normativa RFB nº. 1472, de 02
de junho de 2014.
Nela indica-se que o requerimento esta disponível no sítio da
Secretaria da Receita Federal, devendo ser protocolado na unidade
descentralizada da RFB que jurisdicione o domicílio tributário da
Empresa.
Para cada DI será necessário o preenchimento de formulário
separado e específico.
Também, no termos da Instrução Normativa, deverá ser
anexada a documentação comprobatória do direito creditório, isto é,
cópia do processo administrativo que declarou a pena de perdimento.
De conseguinte, encaminhamos em anexo o modelo
disponibilizado pela Receita Federal do Brasil; que acompanha,
inclusive, instruções de preenchimento. Sobre os itens a preencher,
realiza-se as seguintes considerações:
1. TIPO DE REQUERIMENTO: Indicar a opção “pedido de restituição”.
2. IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO: Preenchimento completo dos
dados.
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO: Proceder com o preenchimento dos
dados inerentes ao número do conhecimento eletrônico em formato
alfanumérico de 15 (quinze) posições, e demais dados do transporte. Em
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caso de dúvidas, sugere-se leitura das “instruções de preenchimento” que
seguem anexas.
4. DADOS DA RESTITUIÇÃO: Importante, neste item, proceder com o
completo preenchimento dos itens. Sobre cada um, discorre-se:
Anotar que NÃO se trata de pedido retificador;
Indicar os valores da operação.
Motivo do pagamento indevido: informar que “devido ao
processo administrativo anexo houve a decretação da pena de
perdimento. Assim, nos termos do artigo 4º, parágrafo único,
inciso II, da Lei nº. 10.893/2004, por não ter sido realizado o
desembaraço aduaneiro, ou seja, a mercadoria foi submetida à
pena de perdimento, não ocorre a incidência do referido
tributo”.
Dispositivo Legal: artigo 4º, parágrafo único, inciso II da Lei nº
10.893/2004.

CONCLUSÃO
Diante dos caracteres expostos acima, indicamos a maneira de
como proceder com o pedido de restituição dos tributos. Rememorese que deverão ser realizados procedimentos distintos, sendo um
visando recuperar o Imposto de Importação, PIS/Cofins Importação,
e outro com relação a AFRMM.
Por fim, esta Consultoria coloca-se à disposição para
esclarecer eventuais dúvidas que surjam no processo de
preenchimento dos formulários e submissão dos mesmos à Receita
Federal.

Parecer elaborado em 22 de julho de 2015.
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CREDITAMENTO DE ICMS-ST NO PIS E COFINS NO
REGIME NÃO CUMULATIVO
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dr. Kristian Rodrigo Pscheidt

RESUMO
O presente parecer analisa a possibilidade de creditamento, a título de insumos,
dos pagamentos realizados de ICMS por substituição (ICMS-ST), que não
foram creditados na cadeia produtiva do produto.

1. PARECER
1.1 A substituição tributária do ICMS
A substituição tributária do ICMS foi implementada e
permitida pela Constituição da República por meio da Emenda
Constitucional nº 3/1993, ao acrescentar ao texto constitucional o art.
150, p. 7º. Por conseguinte, a substituição tributária é viabilizada
com esteio nas normas gerais constantes dos artigos 121, parágrafo
único, inciso II c/c artigo 128, do Código Tributário Nacional.
No regime de tributação por substituição, prima facie, a
responsabilidade do contribuinte substituto exclui por completo a do
contribuinte substituído. O contribuinte substituto absorve totalmente
o débito do contribuinte substituído, assumindo, como sujeito
passivo, todos os deveres dessa sujeição.
De modo que o contribuinte substituído é excluído da relação
obrigacional tributária, na qual normalmente estaria inserido, dando
lugar ao contribuinte substituto, que responde, no lugar dele,
contribuinte substituído, pela obrigação tributária de calcular e
recolher o tributo relativo ao correspondente fato gerador.
Neste sentido, por essa técnica fiscal que visa facilitar a
arrecadação e fiscalização dos tributos, em algumas operações, a
Consulente arca com os custos do restante da cadeia produtiva, o que
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se faz por meio do pagamento do ICMS-ST, enquadrando-a como
contribuinte substituída.
Na prática, o contribuinte regular do ICMS (substituído) no
caso a Consulente, deixa de recolher o ICMS porque ele foi
antecipado pelo substituto, que recolheu o valor integral do tributo
com base em um valor presumido. Nesta hipótese, não se aperfeiçoa
o mecanismo de compensação do tributo devido no restante da
cadeia mercantil, não se operando a não-cumulatividade.
Logo, o ICMS-ST é irrecuperável, ou seja, não entra na
compensação entre débitos e créditos do ICMS.
1.2 Possibilidade
cumulativo

de

creditamento

do PIS/COFINS

não

Apresentado o ICMS-ST como irrecuperável na escrituração
fiscal e contábil do contribuinte substituído, em virtude de não lhe
proporcionar crédito fiscal, entende-se que o valor correspondente
deve compor o custo de aquisição da mercadoria sob tal regime,
ainda que seja calculado e recolhido pelo próprio substituto, na
figura de antecipação tributária, tendo-se em vista a repercussão que
enseja no preço da mercadoria
A Receita Federal do Brasil, ao analisar a questão da
substituição tributária sob a ótica do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, por intermédio da Solução de Consulta nº. 60/12, firmou o
entendimento de que o valor do ICMS Substituição Tributária
compõe o custo de aquisição da mercadoria adquirida pelo
contribuinte substituído.
A integração de tributos não recuperáveis ao custo de
aquisição de bens e mercadorias tem previsão para efeitos contábeis
e societários na Lei das Sociedades por Ações, reproduzida, para fins
da legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, no art. 14 do
DL 1.598/77 e art. 289 do RIR/99.
Tal assertiva tem como premissa a impossibilidade de
recuperação do tributo, com esteio ao disposto no artigo 289, §2º, do
Decreto nº. 3.000/1999, que assim enuncia:
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RIR-99 - Decreto nº 3.000 de 26 de Março de 1999
Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza.
Subseção III
Custo dos Bens ou Serviços Custo de Aquisição
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das
matérias-primas utilizadas será determinado com base em
registro permanente de estoques ou no valor dos
estoques existentes, de acordo com o Livro de
Inventário, no fim do período de apuração (Decreto-Lei
nº 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1º O custo de aquisição de mercadorias destinadas à
revenda compreenderá os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977,
art. 13).
§ 2º Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o
custo de aquisição.
§ 3º Não se incluem no custo os impostos recuperáveis
através de créditos na escrita fiscal.

Ressalta-se que os impostos não recuperáveis compõem o
custo de aquisição de mercadorias ou produtos, porquanto não
serem incluídos neste custo os impostos recuperáveis através de
créditos na escrita fiscal.
Ademais, em questionamento à Superintendência Regional da
Receita Federal da 4ª Região Fiscal, na Solução de Consulta 60/12,
esta respondeu no sentido de que o valor do ICMS pago pelo
contribuinte substituído integra o custo de aquisição da mercadoria.
E isto porque, caso contrário, se contabilizado diretamente como
despesa, esse ICMS/ST provocaria redução indevida do lucro real, e,
por consequência, do IRPJ, enquanto a mercadoria permanecesse no
estoque do estabelecimento do contribuinte substituído.
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº
60 de 17 de Agosto de 2012 ASSUNTO: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ EMENTA: ICMSSUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTABILIZAÇÃO.
O valor referente ao ICMS-Substituição tributária, retido
pelo fornecedor do contribuinte substituído nos termos da
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legislação estadual, integra o custo de aquisição das
respectivas mercadorias, visto que não é recuperável por
este último, pelo que não pode ser contabilizado
diretamente à conta de despesas tributárias, sob pena de
redução indevida do lucro real correspondente ao
período-base em que as citadas mercadorias não sejam
vendidas.” A orientação fiscal contida na Solução de
Consulta da SRRF da 4ª Região Fiscal surpreende
porquanto, em inúmeras Soluções de Consultas
anteriores, todas as Superintendências Regionais da
Receita Federal que se manifestaram a respeito dessa
questão concluíram que o ICMS/ST não compunha o
custo de aquisição de mercadoria adquirida no regime da
substituição tributária.

Portanto, a plausibilidade de proceder com o creditamento do
ICMS-ST perpassa pela certificação de que o substituído não tenha a
possibilidade de restituir-se o tributo.
Sendo assim, a classificação fiscal e contábil do ICMS-ST
como custo de aquisição é medida que se impõem, uma vez que o
fato gerador deste imposto é a saída da mercadoria do
estabelecimento do contribuinte substituto, tanto é assim que, na
operação subseqüente, de saída dessa mesma mercadoria do
estabelecimento do contribuinte substituído, não cabe cogitar de
restituição ou de complementação desse imposto (imposto definitivo
e irrecuperável).

CONCLUSÃO
Diante das considerações acima, conclui-se ser possível o
creditamento do ICMS-ST no PIS/Cofins, desde que observado o
fato da impossibilidade de recuperação do tributo pelo contribuinte
substituído, conforme indicado nas razões acima. Isso porque o
ICMS-ST calculado e recolhido a título de antecipação tributária faz
parte do custo de aquisição da mercadoria, já que não há previsão
legal para o crédito na escrita fiscal deste tributo, compondo o
mesmo o preço da mercadoria.
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Ademais, sugere-se que o sistema seja ajustado para que o
próprio cliente possa optar, em cada operação, por considerar o
ICMS-ST ANTECIPAÇÃO TOTAL (com MVA) ou PARCIAL
(sem MVA) como tributo a ser creditado ou não, isto é, se existir
crédito, não será somado para a composição do custo, se não existir o
crédito, o ICMS-ST ANTECIPAÇÃO será considerado como custo,
devendo ser somado para a composição do custo.
A apropriação de tais créditos tem fundamento legal no art. 3º,
inciso I, e no parágrafo 3º, incisos I e II, das Leis nºs. 10.637/2002 e
10.833/2003.
Parecer elaborado em 18 de setembro de 2015.
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EXCLUSÃO DO PARCELAMENTO – REFIS/PAES –
EM FACE DE PAGAMENTO IRRISÓRIO
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dr. Kristian Rodrigo Pscheidt
RESUMO
A Empresa X foi notificada através do Ofício Circular nº.
XX/2014/DRF/CTA/CAC PARCELAMENTO/ REFIS, emitido nos termos dos
artigos 33 e 34 da Medida Provisória nº. 651/2014 que dispõe sobre a quitação
antecipada dos débitos parcelados, mediante utilização de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa da CSLL e, reabertura de modalidades de parcelamento
previstas na Lei nº. 11.941/2009. A Empresa X solicita parecer sobre a
possibilidade ou não da exclusão do REFIS/PAES e as eventuais consequências
e providências que poderão ser tomadas em relação ao caso.

1 OBJETO
Segundo a notificação, fora constatado pela SRFB que a
Consulente é optante por modalidade de parcelamento prevista no
artigo 2º da Lei nº. 9.964/2000 (REFIS) ou modalidade de
parcelamento prevista no artigo 1º e/ou 5º da Lei nº. 10.684/2003
(PAES).
De acordo com o entendimento Chefe do CAC
Parcelamento/DRF, haveria jurisprudência recente do Superior
Tribunal de Justiça, acolhendo a tese de que haveria possibilidade de
exclusão do contribuinte do REFIS/PAES em razão de pagamento de
parcelas supostamente irrisórias21. De acordo com a tese abordada o
pagamento de parcelas irrisórias para promover a amortização da
dívida caracteriza inadimplência e seria motivo para a rescisão.
Sugeriu-se também através da notificação realizada que
Empresa X deveria abandonar a opção pelo REFIS/PAES, aderindo

21

REsp 1447131 / RS - RECURSO ESPECIAL 2014/0078163-1 Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2 SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 20/05/2014 Data da
Publicação/Fonte DJe 26/05/2014.
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ao REFIS da Lei nº. 11.941/2009, nos termos do permissivo criado
pela Medida Provisória nº. 651/2014.
2 DA JURISPRUDÊNCIA INDICADA
Nos termos do decisum mencionado seria cabível a exclusão
de empresa do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS/PAES, na
hipótese em que se constatasse que o valor das prestações pagas seria
ínfimo frente ao valor da dívida, ou seja, não sendo suficiente sequer
para reduzir os juros.
Este entendimento se baseia no fato de que as normas que
disciplinam o parcelamento não podem ter interpretação que destoe
de sua teleologia, ou seja, a regularização de pendências, a
penalização da inadimplência e a quitação integral do débito. Desta
forma não se poderia admitir que o débito tenha o seu valor
aumentado com o tempo diante da irrisoriedade das parcelas pagas.
Manter o pagamento de parcela ínfima, incapaz de quitar o débito,
representaria uma remissão e, esta não poderia ter a aparência de
parcelamento, devendo ser expressa, consoante exigência do artigo
150, § 6º, da Constituição Federal de 1988.
Após consulta ao repositório de jurisprudência disponibilizado
no website do Superior Tribunal de Justiça, constatamos que este
entendimento não está pacificado, resultando em duas ou três
ocorrências a busca de decisões no mesmo sentido. Este fato
demonstra que ainda que se admita o direcionamento do Colendo
Tribunal no sentido da exclusão, não se poderá admitir como algo
pacífico e passível de adoção como critério imediato pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
O contribuinte deve ter segurança jurídica para poder fazer a
opção pelo parcelamento, não podendo ser vítima da mudança das
regras durante o desenrolar dos fatos. O planejamento administrativo
de uma empresa, leva em consideração muitas variáveis e entre elas
está o custo tributário.
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3 DO PRINCÍPIO
TRIBUTÁRIO

DA

LEGALIDADE

NO

DIREITO

Tomando como referência o conceito de legalidade para o
direito, podemos dizer que no direito tributário, ninguém será
obrigado a cumprir um dever instrumental tributário que não tenha
sido criado por meio de lei, pela pessoa política competente, ou seja
por meio de ato do legislativo, que “há de ser um conceito fechado,
seguro, exato, rígido e reforçador da segurança jurídica.
Observando os elementos que permitem a identificação do fato
imponível, fica vedado o emprego de analogia, e da
discricionariedade”.22
Diante do exposto, pode-se dizer que a legalidade para o
direito tributário, é a exigência de lei para criar ou majorar tributos,
sendo ainda que a lei deve trazer o tipo tributário, a este a doutrina
chama de legalidade estrita. O mesmo princípio deve ser aplicado à
regra de instituição ou cancelamento de parcelamento. Não se poderá
simplesmente cancelar um parcelamento, sem que haja uma Lei
expressamente inovadora neste sentido.
4 DA POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO À EXCLUSÃO
Ademais, o procedimento de exclusão do parcelamento
REFIS/PAES deverá ser feito mediante informação e abertura do
devido processo administrativo onde, obrigatoriamente, deverá ser
ofertado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 5º,
LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Nesse procedimento será possível a oposição do contribuinte
e, durante toda a tramitação, não poderá ser feita a exclusão, bem
como permanecerá o débito com a exigibilidade suspensa. Se a
defesa, no entanto, no processo administrativo de exclusão não for
aceita e/ou, não for oportunizado o procedimento e o efetivo a
possibilidade de defesa, poder-se-á impetrar mandado de segurança,
22

CARRAZA, Roque A. Curso de direito constitucional tributário. 22ª ed.
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para pleitear a manutenção no regime do parcelamento alvo da
exclusão, onde se irá discutir até o Superior Tribunal de Justiça, o
que poderá levar um certo tempo.

CONCLUSÃO
A exclusão pelos motivos informados não é algo pacífico na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, sendo assim, não
poderá ser imediatamente aplicada, mesmo porque, a extinção de
modalidade de parcelamento deverá obedecer aos mesmos requisitos
exigidos para a criação, ou seja, a existência de Lei dispondo
expressamente sobre a extinção.
Além disso, eventual exclusão, ainda que tente suplantar a
necessidade de lei específica, deverá ser feita mediante procedimento
administrativo, no qual deverá ser ofertado o contraditório e a ampla
defesa.
Ademais, a notificação recebida alertando sobre a reabertura
do parcelamento da Lei nº 11.941, faz crer que a Receita estarei
interessada justamente no denominado pedágio de adesão e
encurtando todo um trâmite administrativo destinado a garantir ao
contribuinte a manutenção de uma situação fiscal outrora
consolidada.
Outrossim, qualquer medida que contrarie o ordenamento
pátrio poderá ser combatida até última instância através de Mandado
de Segurança.
Parecer elaborado em 13 de agosto de 2013.
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IMUNIDADE CULTURAL DOS KITs DE ROBÓTICA
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dra. Adriana Estigara
Dra. Ana Caroline Serafim Cardoso
RESUMO
A Empresa X, através de seu Departamento de Contabilidade, informou que
estará comercializando materiais pedagógicos digitais de robótica, e, seguindo a
linha da empresa, constituirá um kit para escola e um kit para o aluno. A
empresa descreve o produto da seguinte forma:
Kit

Quant.
1
1
2
1
1
1
50
1
1
Kit
1
Escola
1
2
10
1
15
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
Kit
Aluno
1
10
8
1
10
5

Componentes
Maleta
CD de instalação
Apostilas
Potenciômetro
LED RGB
Placa Arduino Uno
Cabos Jumper ponta rígida
Cabo USB A para B
Bateria 9V Recarregável
Power Plug Macho para bateria 9V
Fonte de Alimentação bivolt – 9V 1A
Motores Contínuos
Resistores 220 ohms
Protoboard 840 Furos
LEDs (3 vermelhos, 3 verdes, 3 amarelos, 3 azuis e 3 brancos)
Jogo de Chave de Precisão
Motor Shield DFROBOT L298P
Servomotor 9G
Metros cabo flexível vermelho e preto
Maleta
CD de instalação
Placa Arduino Uno
Apostila
Cabo USB A para B
Protoboard 840 Furos
Motor DC 5,9V RF-300 CA Eixo 8mm
Cabos Jumper ponta rígida
LEDs (brancos, vermelhos, azuis, verde e amarelo)
LED RGB
Resistores 1k ohm
Metros cabo flexível vermelho e preto
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Sua dúvida reside na possibilidade de equiparar ou considerar como livro todo o
kit comercializado para usufruir da imunidade tributária disposta no artigo 150,
VI, alínea “d, da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Desta forma, formula o
seguinte questionamento: os materiais acima podem ser considerados imunes de
acordo com o art. 150, inc. VI , letra ''d'', da CF/88, por se tratarem de materiais
didáticos, ou a tributação deverá ser de acordo com a legislação específica para
produto digital?

1 PARECER
1.1 Da imunidade tributária do artigo 150, VI, alínea “d”, da
CF/88
A imunidade tributária surgiu com o fito de proteger valores
maiores contidos em princípios constitucionais, como o da livre
divulgação de ideias, de conhecimentos e da proteção da cultura.
Assim, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à
impressão seriam imunes a toda e qualquer espécie de imposto.
Em tempo, veja-se a redação do dispositivo do artigo 150 da
Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios: ...
VI - instituir impostos sobre: ...
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua
impressão. (destacou-se)

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº. 939-7, contemplou no rol das
imunidades os jornais e livros, e declarou tal imunidade tributária
insuscetível de supressão ou mitigação por Emenda Constitucional,
considerando-a direito fundamental do contribuinte, verdadeira
cláusula pétrea.
A respeito da abrangência da referida imunidade, Leandro
PAULSEN, citando Roque Antônio CARRAZZA, aduz:
São os fins a que se destinam os livros e equivalentes e,
não sua forma que os tornam imunes a impostos.
Livros, na acepção da alínea d, do inc. VI, do art. 150,
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da CF, são os veículos do pensamento, vale dizer, os
que se prestam para difundir ideias, informações,
conhecimento etc. Pouco importam o suporte material de
tais veículos (papel, celulóide, plástico etc.) e a forma de
transmissão (caracteres alfabéticos, signos Braille,
impulsos magnéticos etc.).23 [sem grifos no original]

E adiante, Leandro PAULSEN arremata:
Importa que se proceda a uma interpretação
teleológica, baseada na função de garantia que a
imunidade em questão estabelece para o direito
fundamental à livre manifestação das ideias.24 [sem
grifos no original]

Conforme exposto, os valores protegidos com essa espécie de
imunidade envolvem a livre manifestação do pensamento, a
divulgação da cultura e da informação e sua acessibilidade ao maior
número possível de indivíduos, já que a norma teve em vista
universalizar o conhecimento, o que serviria de parâmetro para a
interpretação da regra inscrita na Constituição.
Logo, a imunidade tributária, cláusula pétrea que contempla
direito fundamental do contribuinte ampara a liberdade de expressão
e de opinião e almeja ampliar o debate de ideias, o desenvolvimento
da cultura e da informação.
1.2 Interpretação da regra imunizante
Interpretação deve ser entendida como a atividade intelectual
que se desenvolve à luz de princípios hermenêuticos, com a
finalidade de declarar o conteúdo, o sentido e o alcance das regras
jurídicas. Hermenêutica é a teoria científica que se propõe a
pesquisar os meios de interpretação.

23

PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 11 ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editor; ESMAFE, 2009, pagina 255.
24
Obra citada, pag. 255.
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Analisando a imunidade dos livros em si, leciona Paulo de
Barros Carvalho25:
No presente caso, é assente que o problema suscitado
sobre o entendimento do vocábulo ‘livro’ nada tem a ver
com problemas de composição frásica; a frase
constitucional em que se assenta o dispositivo é bastante
clara: é vedado ‘instituir impostos sobre: (...) livros,
jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão’.
Convém salientar que a referência ao ‘papel destinado a
sua impressão’ no final do período, parece-nos, também,
desnecessária à discussão do sentido entitativo da palavra
‘livro’. Desta forma, sobre-resta como único ângulo
possível para arrostar o problema que se nos oferece,
dirigir nossas atenções para eventuais problemas no
código ‘livro’.

Hugo de Brito MACHADO26, Vittorio CASSONE27 e Aires
Fernandino BARRETO28, por sua vez, afimam que a imunidade para
ser efetiva deve abranger todo o material necessário à confecção do
livro, do jornal ou do periódico, o conjunton. No julgamento do
Recurso Extraordinário nº. 183.403, relator o Ministro Marco
Aurélio de Melo, ressaltou-se que:
Pois bem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
consignou tratar-se, no caso dos autos, de manuais
técnicos remetidos pela Autora. Fez ver que o preceito
constitucional, no que voltado ao implemento da
educação e da cultura, alcança tanto o livro quanto a
apostila, porquanto têm mesmo objetivo, ou seja, a
veiculação de mensagem, a comunicação do
pensamento num contexto de obra de cultura. Confirase a maior eficácia possível ao Texto Constitucional,
25

Ibidem, mesma página.
MACHADO, Hugo de Brito. Imunidades tributárias. Coordenador Ives
Gandra da Silva Martins, São Paulo: Revista dos Tribunais, Pesquisas
Tributárias, Nova Série - 4, 2001.
27
CASSONE, Vittorio. Imunidades tributárias. Coordenador Ives Gandra da
Silva Martins, São Paulo: Revista dos Tribunais, Pesquisas Tributárias, Nova
Série - 4, 2001.
28
BARRETO, Aires Fernandino. Imunidades tributárias. Coordenador Ives
Gandra da Silva Martins. São Paulo: Revista dos Tribunais, Pesquisas
Tributárias, Nova Série - 4, 2001.
26
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postura básica quando se vive em um Estado
Democrático de Direito. O objetivo maior do preceito
constitucional realmente não é outro senão o estímulo,
em si, à cultura, pouco importando que, no preceito,
não se aluda, de forma expressa, a apostila que, em
última análise, podem ser tidas como a simplificação
de um livro. Abandone-se a interpretação meramente
verbal, gramatical: embora seduzido, por ser mais fácil,
deve ser observada em conjunto com métodos mais
seguros, como é o teleológico. O reconhecimento, pela
Corte de origem, do conteúdo, de veiculação de
mensagem de comunicação, de pensamento em contexto
de cultura, é suficiente a dizer-se da fidelidade do Órgão
julgador de origem à Carta da República.29

Por conseguinte, deve-se interpretar as imunidades de forma
ampla, a fim de se atingir os objetivos contidos no texto
constitucional em sua plenitude, de forma que o alcance da norma há
que se conformar com a eficácia do princípio ou liberdade. A
interpretação, por mais que seja ampla, não pode abrigar mais do que
aquilo que a Constituição quis proteger. A interpretação tem que ter a
exata medida do que a Constituição em toda sua extensão quis
consignar, como bem afirma Marco Aurélio Greco30.
Eurico Marcos Diniz DE SANTI acrescenta:
O valor que informa a regra objetiva-se e esgota-se na
própria regra. Ora, o fato de o direito à vida informar a
regra do homicídio não implica que uma circunstância
qualquer que afronte o direito à vida seja homicídio.
Fosse assim, não teria utilidade em esculpir o tipo
expressamente previsto no artigo 121 do Código Penal.
Tampouco o esforço de descrever, expressamente, as
imunidades no artigo 150 da Constituição Federal de
1988.
Daí a distinção essencial, efetivada por Paulo de Barros
Carvalho, entre ‘valores’ e ‘limites objetivos’.
Bipolaridade, implicação recíproca, referibilidade,
preferibilidade, graduação hierárquica, necessidade de
29

RE 183.403/SP - SÃO PAULO, Min. Relator. Marco Aurélio Melo, DJ 0405-2001, pág. 35
30
GRECO, Marcos Aurélio. Imunidade Tributária. In: MARTINS, Ives Gandra
(Coord.). Imunidades tributárias. Centro de Extensão Universitária. São
Paulo: RT, 1998. Cap. 9. p. 711.
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aderência a um objeto (objetividade), historicidade e
inexauribilidade são os traços que permitem identificar
um valor. Em contraste com os valores, os limites
objetivos são regras objetivas postas para atingir certos
fins. Estes, sim, assumem o porte de valores.

Ademais, referido autor conclui que a imunidade do livro não é
um valor si, mas sim um limite objetivo, isso porque por trás da regra
de imunidade há valores a serem concretizados. Ela não é o próprio
valor, mas o instrumento para a realização do mesmo.
1.3 Interpretação in casu
Pelos argumentos acima, depreende-se que a interpretação
mais aceita é aquele que concebe a palavra livro, disposta no artigo
150, VI, alínea “d”, da CF/88, de forma a resguardar os princípios e
valores que foram juridicamente prestigiados.
Desta forma, cabe indagar se estariam os kits escolares
abrangidos pela imunidade cultural?
Ora, entendendo que o valor protegido refere-se à difusão da
cultura e educação no país, forçoso concluir que os kits escolares são
também imunes.
Os componentes dos kits, tais como resistores, lâmpadas
LEDs, motores e metros cabos flexíveis nada mais são do que
componentes das apostilas que são comercializadas, visto que não
está sendo vendido bateria ou chave de precisão, e sim apostilas de
robótica, e, porquanto o acessório segue a sorte do principal.
De início, impende reconhecer que, sob o ângulo lógicoconceitual, a ideia de acessoriedade implica vínculo de dependência.
Com efeito, o adjetivo “acessório”, segundo registra o dicionário,
qualifica aquilo que “não é fundamental, secundário, que se junta ao
objeto principal, ou é dependente dele” (Dicionário eletrônico
Aurélio, verbete “acessório”). Todo elemento acessório carece, pois,
de existência autônoma. Impossível cogitar-se de acessório sem se
reportar ao seu pressuposto lógico, o principal.
E é exatamente o que ocorre no caso sub examine.
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O material que acompanha as apostilas tem por objetivo
difundir o conhecimento na área de robótica. E aí que não se pode
compreender tal conhecimento sem a compreensão dos componentes
que fazem parte do equipamento robotizado.
Assim, os componentes nada mais são do que acessórios do livro
didático de robótica, tal como aconteceria caso um jogo de réguas
viessem acoplados na apostila de geometria ou se sementes de flores
acompanhassem um livro de botânica ou fantoches em livros infantis.
O produto complementar – cabos, LEDs, motores, placas
eletrônicas – está intimamente ligado ao conteúdo da apostila e ainda
que possua valor separadamente este é ínfimo em razão do valor efetivo
do material didático, que não tem valor separadamente. Por essa razão,
ambos devem ser considerados conjuntamente, como um kit, aplicandose a este como um todo o regime da imunidade tributária.
Ademais, por força do disposto nos artigos 92 do Código Civil
e 110 do Código Tributário Nacional, os acessórios devem seguir o
regime jurídico do produto principal, de forma que todo o kit
necessário à difusão do conhecimento em matéria de robótica está
abrangido pela imunidade consagrada no artigo 150, inciso VI, alínea
d, da CF/88.
1.4 Da jurisprudência sobre a matéria
No entanto trata-se de matéria ainda longe de estar pacificada
em nossos tribunais, sendo oportuno, contudo, trazer a baila alguns
importantes julgados.
Colaciona-se decisão do Supremo Tribunal Federal que indica
que esses acessórios poderiam se aproximar de um material
promocional ou de propaganda. Portanto, a indissociabilidade entre
cada um dos itens é importante para aferição da imunidade. Segue a
decisão:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. LIVRO, JORNAL, PERIÓDICO E O
PAPEL DESTINADO À RESPECTIVA IMPRESSÃO.
PRETENDIDA EXTENSÃO AOS SERVIÇOS DE
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COMPOSIÇÃO GRÁFICA E DE IMPRESSÃO
POSTOS
À
DISPOSIÇÃO
DO
MERCADO
CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 150, VI, D
DA CONSTITUIÇÃO. A imunidade tributária prevista
no art. 150, VI, d da Constituição não alcança os serviços
de composição gráfica ou de impressão onerosos,
oferecidos a terceiros interessados. Segundo o quadro
fático-jurídico definido nos autos, o material produzido
pela agravante é inassimilável aos conceitos
constitucionais-tributários de jornal, livro e periódico,
porquanto mais se aproximam de material promocional
ou de propaganda. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF - AI: 723018 MG, Relator: Min.
JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 06/03/2012,
Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 19-03-2012 PUBLIC
20-03-2012)

De outro lado, há inúmeros casos de decisões que se permeiam
pela possibilidade de se incluir os itens na imunidade mencionada:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1)
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ÁLBUM DE
FIGURINHAS: ABRANGÊNCIA PELA IMUNIDADE
DO ART. 150, INC. VI, ALÍNEA D, DA
CONSTITUIÇÃO.
2)
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS N. 282 E 356
DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE
NEGA
SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso
extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III,
alínea a, da Constituição da República contra o seguinte
julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região:
“CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
IMPORTAÇÃO DE ÁLBUNS ILUSTRADOS E
CROMOS ADESIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
ART. 150, VI, "D" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
APLICABILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA. PRECEDENTES. 1. A imunidade
prevista no art. 150, VI, alínea "d", da Constituição
Federal prestigia diversos valores, tais como a
liberdade de comunicação e de manifestação do
pensamento; a expressão da atividade intelectual,
artística e científica; o acesso e difusão da cultura e da
educação; dentre outros. 2. Conquanto a imunidade
tributária constitua exceção à regra jurídica de tributação,
não
parece
razoável
atribuir-lhe
interpretação
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exclusivamente léxica, em detrimento das demais regras
de hermenêutica e do "espírito da lei" exprimido no
comando constitucional. 3. É bem verdade que, segundo
as regras de hermenêutica, o direito excepcional deve ser
interpretado
literalmente.
Todavia,
interpretar
restritivamente o art. 150, VI, "d" da Constituição,
atendo-se à mera literalidade do texto e olvidando-se da
evolução do contexto social em que ela se insere,
implicaria inequívoca negativa de vigência ao comando
constitucional. 4. Em alguns casos, a melhor opção é a
interpretação teleológica, buscando aferir a real
finalidade da norma de molde a conferir-lhe a
máxima efetividade, privilegiando, assim, aqueles
valores
implicitamente
contemplados
pelo
constituinte. 5. Os livros, jornais e periódicos são
veículos de difusão de informação, cultura e educação,
independentemente do suporte que ostentem ou da
matéria prima utilizada na sua confecção e, como tal,
fazem jus à imunidade postulada. 6. In casu, verifica-se
que os álbuns e cards importados pela autora difundem e
complementam os livros de literatura "Magic The
Gathering" e demais livros desse segmento, já que
apresentam personagens e outros elementos retirados
dessas histórias de ficção e aventura. Assim, é cabível
atribuir elastério interpretativo ao disposto no art. 150,
inc. VI, alínea "d" da Constituição Federal, de modo a
estender a benesse nele contemplada a figurinhas para
colecionar e aos respectivos álbuns que compõem a
coleção trazida aos autos. 7. Apelação e remessa oficial
improvidas” (fls. 1267-1267 v. - grifos nossos). 2. A
Recorrente sustenta contrariedade ao art. 150, inc. VI,
alínea d, da Constituição da República, pelas seguintes
razões: “Os produtos em questão são cartas para jogo, os
quais, por óbvio, não guardam a forma sequer
assemelhada a de livros, jornais e periódicos, tampouco
com o papel destinado à sua impressão. Os ‘card magic’,
conforme consta dos autos, à parte poderem ser utilizados
de forma complementar aos livros, tem também um uso
autônomo, como cartas para jogo RPG e como material
colecionável. Não é um material adesivo, de uso
exclusivo vinculado a um álbum. É de conhecimento
público que tal material é utilizado, inclusive, em torneios
de cartas. Oportuno observar que o precedente do
Supremo Tribunal Federal no RE 221.239-6/SP, relativo
aos álbuns de figurinhas, revela-se de todo inaplicável à
discussão nos autos, pois trata de material de natureza
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diversa. Esse precedente foi no sentido de estender a
imunidade do livro para o álbum de figurinhas,
considerando que seriam formas similares. A toda
evidência, as cartas para jogo mostram-se como uma
forma totalmente diversa (…). Em outras palavras, a
diretiva tomada por essa Excelsa Corte é a de abster-se de
juízos quanto ao conteúdo, mas privilegiar as formas que
se assemelham aos meios arrolados na disposição
isentiva, que incentivam e propiciam a leitura” (fls. 12761277 – grifos nossos). Analisados os elementos havidos
nos autos, DECIDO. 3. Razão jurídica não assiste à
Recorrente. 4. Pela jurisprudência do Supremo
Tribunal, a imunidade do art. 150, inc. VI, alínea d,
da Constituição da República alcança os álbuns de
figurinhas
e
os
respectivos
cromos,
independentemente da comercialização em separado
desses últimos. Ademais, este Supremo Tribunal
assentou a relevância desses veículos na transmissão de
informação e conhecimento e na familiarização do
público infantil com os meios de comunicação impressos.
Confira-se o seguinte julgado: “A imunidade tributária
sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à
sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao
exercício da liberdade de expressão intelectual,
artística, científica e de comunicação, consagrada no
inciso IX do art. 5º da Constituição Federal. Visa
também a facilitar o acesso da população à cultura, à
informação e à educação, com a redução do preço
final. O Constituinte, ao instituir a imunidade ora
discutida, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou
didático, à relevância das informações divulgadas ou à
qualidade cultural de uma publicação. Da mesma forma,
não há no texto da Lei Maior restrições em relação à
forma de apresentação de uma publicação. Por isso, o fato
de figuras, fotos ou gravuras de uma determinada
publicação serem vendidos separadamente em envelopes
lacrados não descaracteriza a benesse consagrada no art.
150, VI, d da Constituição Federal. Ora, se o fim desta
norma constitucional é facilitar o acesso à cultura e à
informação, o “álbum de figurinhas” nada mais é do que
uma maneira de estimular o público infantil a se
familiarizar com meios de comunicação impressos,
atendendo, em última análise, à finalidade do benefício
tributário” (RE 221.239, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda
Turma, DJ 6.8.2004 – grifos nossos). Dessa orientação
jurisprudencial não divergiu o julgado recorrido. 5.
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Ademais, a alegação de que, no caso concreto, os cromos
teriam finalidade autônoma (cartas de jogo) e que essa
peculiaridade afastaria a imunidade do art. 150, inc. VI,
alínea d, da Constituição não foi objeto de debate e
decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram
opostos embargos de declaração com a finalidade de
comprovar ter havido, no momento processual próprio, o
prequestionamento. Incidem na espécie vertente as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse
sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A matéria constitucional contida no recurso
extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios
no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de
declaração, o que não viabiliza o extraordinário, por
ausência do necessário prequestionamento ” (AI 631.961ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2009).
6. Nada há a prover quanto às alegações da Recorrente. 7.
Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário
(art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, §
1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal).31 [sem grifos no original]
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE.
ART. 150, VI, "D" DA CF/88. "ÁLBUM DE
FIGURINHAS". ADMISSIBILIDADE. 1. A imunidade
tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel
destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços
ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística,
científica e de comunicação, bem como facilitar o acesso
da população à cultura, à informação e à educação. 2. O
Constituinte, ao instituir esta benesse, não fez ressalvas
quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das
informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma
publicação. 3. Não cabe ao aplicador da norma
constitucional em tela afastar este benefício fiscal instituído
para proteger direito tão importante ao exercício da
democracia, por força de um juízo subjetivo acerca da
31

STF. RE 656203, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
15/09/2011, publicado em DJe-183 DIVULG 22/09/2011 PUBLIC
23/09/2011
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qualidade cultural ou do valor pedagógico de uma
publicação destinada ao público infanto-juvenil. 4. Recurso
extraordinário conhecido e provido.32
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. Imunidade do
art. 150, inc. VI, alínea d, da Constituição da República.
Álbum de figurinhas. Precedentes. 2. Extensão da
imunidade aos respectivos “cards”: ausência de
prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas n.
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Discussão
quanto à classificação das figuras: Súmula n. 279 deste
Supremo Tribunal. 4. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.33

E o entendimento de outros Tribunais Regionais Federais do país:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - IMUNIDADE –
LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E O PAPEL
DESTINADO Á SUA IMPRESSÃO - ART. 150, VI,
?D–, DA CRFB/88 - EXTENSÃO AO MATERIAL
DEMONSTRATIVO
QUE
ACOMPANHA
OS
FASCÍCULOS
PERIÓDICOS
DE
CUNHO
EDUCATIVO. 1. O ponto controvertido cinge-se à
apreciação do direito à imunidade prevista no art. 150,
VI, "d", da CRFB/88, de modo a possibilitar o
afastamento da incidência de imposto sobre os CD-ROMs
que acompanham os fascículos educativos relativos a
curso de idiomas, objeto de importação pela apelante. 2.
O escopo da norma constitucional em exame é
garantir a liberdade de comunicação e de pensamento,
e, também, incentivar a divulgação do conhecimento e
a disseminação da cultura. 3. In casu, observa-se que
os CD-ROM's que acompanham os fascículos têm
nítido propósito educativo, destinando-se a viabilizar
uma melhor aprendizagem do material teórico. 4.
Desta forma, o texto constitucional deve ser
interpretado de maneira teleológica, de forma a
incluir as amostras do kit no conceito de livros e
periódicos da regra imunizante, pois são peças
32

STF. RE 221239, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma,
julgado em 25/05/2004, DJ 06-08-2004 PP-00061 EMENT VOL-02158-03
PP-00597 RTJ VOL-00193-01 PP-00406
33
STF. RE 656203 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 25/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 2410-2012 PUBLIC 25-10-2012 RDDT n. 208, 2013, p. 187-189
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indissociáveis para o reforço do aprendizado da
matéria, assimilação e fixação do conteúdo. 5. Além
disso, os fascículos de nada servem sem os CD-ROM's
que os acompanham. Tanto é assim que os CD-ROM's
não são comercializados separadamente, mas sim em
conjunto, e adquirem feições de meros acessórios.
Portanto, aplica-se a regra de que o acessório segue o
principal, inclusive na extensão da imunidade. 6.
Apelação interposta pela empresa impetrante provida,
para determinar à autoridade impetrada que proceda ao
desembaraço
aduaneiro
da
mercadoria,
independentemente do recolhimento de qualquer
imposto.34 [sem grifos no original]
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AGRAVO LEGAL. IMUNIDADE. MATERIAL
DIDÁTICO DESTINADO AO ENSINO DA LÍNGUA
INGLESA. CD-ROM, CD ÁUDIO, FITAS DE VÍDEO,
FITAS CASSETE DE ÁUDIO E VÍDEO, PÔSTERES,
FLASHCARDS,
FICHAS
DE
CONTEXTO,
GRÁFICOS,
BROCHURAS
E
FANTOCHES.
PRECEDENTES.
1.º O cerne da questão se cinge à possibilidade de
extensão da imunidade prevista no art. 150, inc. VI,
alínea "d" da Constituição da República a livros com
suporte em CD-ROM, fitas cassete de áudio e vídeo,
pôsteres, flashcards, fichas de contexto, gráficos e
fantoches, todos voltados para o ensino infantil da
língua inglesa.
2.º Tal preceito prestigia diversos valores, tais como a
liberdade de comunicação e de manifestação do
pensamento; a expressão da atividade intelectual, artística
e científica; o acesso e difusão da cultura e da educação;
dentre outros.
3.º É bem verdade que, segundo as regras de
hermenêutica, o direito excepcional deve ser
interpretado literalmente. Todavia, não se pode
olvidar que a sociedade não é estanque, pelo
contrário, é dinâmica. Esse dinamismo engendra a
constante evolução das relações jurídicas, o que
obriga o Direito a se amoldar às novas situações que
vão surgindo, a fim de cumprir o seu papel.
34

TRF2. Apelação em Mandado de Segurança nº200202010347906. Quarta
Turma Especializada. Relator: Juiz Federal Convocado RICARLOS
ALMAGRO VITORIANO CUNHA. E-DJF2R - Data:: 24/01/2012.
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4.º Conquanto a imunidade tributária constitua
exceção à regra jurídica de tributação, não nos parece
razoável atribuir-lhe interpretação exclusivamente
léxica, em detrimento das demais regras de
hermenêutica e do "espírito da lei" exprimido no
comando constitucional.
5.º Nos idos de 1987 e 1988 não se cogitava de livros,
jornais e periódicos em meio magnético, eletrônico ou
digital, como nos dias correntes, razão pela qual não se
poderia exigir a sua explícita previsão na literalidade do
preceito imunizante.
6.º A menção às espécies "em papel" encontra pertinência
na medida em que era, naqueles tempos, a modalidade
mais usual, senão a única até então concebível em face
do estágio tecnológico experimentado à época.
7.º Hodiernamente, o vocábulo "livro" não se restringe à
convencional coleção de folhas de papel, cortadas,
dobradas e unidas em cadernos, como se depreende da
acepção encontrada no Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa como 2.1 livro (acp. 2) em qualquer suporte
(ex., papiro, disquete etc) (1ª ed., Editora Objetiva, Rio de
Janeiro, 2001, p. 1.774).
8.º Interpretar restritivamente o art. 150, VI, "d" da
Constituição, atendo-se à mera literalidade do texto e
olvidando-se da evolução do contexto social em que ela
se insere, implicaria inequívoca negativa de vigência ao
comando constitucional.
9.º In casu, a melhor opção ao intérprete é a
interpretação teleológica, buscando aferir a real
finalidade da norma, de molde a conferir-lhe a máxima
efetividade, privilegiando, assim, aqueles valores
implicitamente contemplados pelo constituinte.
10. Os livros, jornais e periódicos são veículos de difusão
de informação, cultura e educação, independentemente do
suporte que ostentem ou da matéria prima utilizada na sua
confecção e, como tal, fazem jus à imunidade postulada.
11. Não há que se falar, de outro lado, em aplicação de
analogia para ampliar as hipóteses de imunidade, mas
tão-somente da adoção de regras universalmente aceitas
de hermenêutica, a fim de alcançar o verdadeiro sentido
da norma constitucional.
12. Precedentes: Turma Suplementar da Segunda Seção,
Rel. Juíza Eliana Marcelo, ED na AC n.º
2001.61.00.020336-6, j. 11.10.2007, DJU 05.11.2007, p.
648; TRF3, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Nery Junior,
AMS 307236, DJF3 CJ1 27/10/2009, p. 58, j.
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17/09/2009; TRF3, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Lazarano
Neto, AMS 222533, DJF3 06/10/2008, j. 07/08/2008.
13.°Agravo legal improvido.35 [sem grifos no original]

Da mesma forma, as duas Turmas do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região já se manifestaram em casos como o presente:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
IMUNIDADE. LIVROS INFANTIS. CF/88, ART. 150,
VI,
"D".
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. A imunidade
prevista no art. 150, VI, 'd', da Constituição Federal
incentiva a educação e a cultura. É um instrumento de
proteção constitucional destinado a preservar o direito
fundamental da liberdade de informar e ser informado. 2.
Hipótese em que as mercadorias importadas têm por
característica essencial textos que contêm informações e
imagens sobre criaturas mitológicas, balés clássicos e
criaturas do folclore escandinavo (trolls). Nota-se que os
quebra-cabeças que acompanham os livros não são
capazes de descaracterizá-los como tais. Muito pelo
contrário, são considerados atrativos para a leitura,
contribuindo para o conhecimento e aprendizado das
crianças de tenra idade.36 [sem grifos no original]
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA
OFICIAL. ART. 475, § 2º, DO CPC. ADUANEIRO.
CLASSIFICAÇÃO
TARIFÁRIA.
ENQUADRAMENTO. LIVROS. MÁSCARAS. 1.
Agravo retido não conhecido, por ausência de sua
reiteração. 2. O direito controvertido é de valor superior a
60 salários mínimos, aplicando-se o reexame necessário
(art. 475, § 2º, do CPC). 3. O desenvolvimento do hábito
da leitura deve ocorrer desde a mais tenra idade, razão
pela qual os livros para colorir nada mais são do que uma
maneira de estimular o público infantil a se familiarizar
com este meio de comunicação e educação, uma vez que
contém a linguagem apropriada à esta faixa etária. 4. As
mercadorias importadas: livros 'Pinte e Brinque' (nos
35

TRF 3ª Região, SEXTA TURMA, AMS 0002446-41.2001.4.03.6104, Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em
16/09/2010, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/09/2010 PÁGINA: 1286
36
TRF4, APELREEX 5003485-38.2010.404.7205, Primeira Turma, Relatora p/
Acórdão Maria de Fátima Freitas Labarrère, juntado aos autos em 25/04/2013
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títulos Máscaras Fadas e Princesas; Máscaras
Fantasias;
Máscaras
Animais
e
Máscaras
Divertidas), não
podem
ser
consideradas
simplesmente como máscaras (NCM n.º 9505.90.00),
pois seu objetivo principal é atrair a atenção e o
interesse da criança, de modo a transmitir-lhe o
conhecimento através de informações agregadoras
(imagens, pinturas, objetos e outros elementos da
didática moderna, a fim de despertar o interesse e a
curiosidade pela leitura). Correta, pois, a classificação
fiscal NCM nº 4901.99.00 (outros livros, brochuras e
impressos semelhantes) adotada pela parte autora, uma
vez que as mercadorias se destinam a educar, instruir e
distrair crianças de pouca idade, inclusive aquelas que
sequer iniciaram o processo de alfabetização. 4.
Comprovado o equívoco da Receita Federal na
classificação da mercadoria importada pela autora, resta
confirmada a sentença de procedência, nos termos em que
prolatada.37 [sem grifos no original]

1.5 Da inovação tecnológica – Lei do Bem
Cumpre registrar, ainda, que o material em comento refere-se
à robótica, sendo este um ramo educacional e tecnológico que
engloba computadores, robôs e computação, que trata de sistemas
compostos por partes mecânicas automáticas e controladas
por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados,
controlados manualmente ou automaticamente por circuitos elétricos.
As máquinas, pode-se dizer que são vivas, mas ao mesmo tempo são
uma imitação da vida, não passam de fios unidos e mecanismos, isso
tudo junto concebe um robô38.
Desta forma, indubitavelmente estar-se-ia tratando de educação
para inovação, razão pela qual cumpre analisar o Decreto nº. 5.798, de
7 de junho de 2006, que regulamenta os incentivos fiscais às
atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica de que tratam os artigo 17 a 26 da Lei nº. 11.196/2005.

37

TRF4, AC 5012873-27.2012.404.7000, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão
Otávio Roberto Pamplona, juntado aos autos em 14/03/2013
38
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
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Conforme se depreende do artigo 2º do Decreto nº.
5.798/2006, são pesquisas tecnológicas e desenvolvimento de
inovação tecnológica os trabalhos executados com o objetivo de
adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos,
com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramentos de produtos,
processos ou sistemas inovadores; os trabalhos sistemáticos
delineados a partir de conhecimentos pré-existentes, visando a
comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional
de novos produtos, processos, sistemas e serviços ou, ainda, um
evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos.
Cientes de que se pode buscar o enquadramento como atividades
de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,
cumpre expor à Consulente os benefícios fiscais previstos:
Art. 3 o A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes
incentivos fiscais:
I - dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de
valor correspondente à soma dos dispêndios realizados no
período de apuração com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis
como despesas operacionais pela legislação do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, ou como
pagamento na forma prevista no § 1 o deste artigo;
II - redução de cinqüenta por cento do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI incidente sobre
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem
como os acessórios sobressalentes e ferramentas que
acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao
desenvolvimento tecnológico;
III - depreciação acelerada integral, no próprio ano da
aquisição, de máquinas, equipamentos, aparelhos e
instrumentos, novos, destinados à utilização nas atividades
de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL;
IV - amortização acelerada, mediante dedução como
custo ou despesa operacional, no período de apuração em
que forem efetuados, dos dispêndios relativos à aquisição
de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às
atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica, classificáveis no ativo diferido do
beneficiário, para efeito de apuração do IRPJ;
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V - crédito do imposto sobre a renda retido na fonte,
incidente sobre os valores pagos, remetidos ou creditados
a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a
título de royalties, de assistência técnica ou científica e de
serviços especializados, previstos em contratos de
transferência de tecnologia averbados ou registrados nos
termos da Lei n o 9.279, de 14 de maio de 1996, nos
seguintes percentuais:
a) vinte por cento, relativamente aos períodos de
apuração encerrados a partir de 1 o de janeiro de 2006, até
31 de dezembro de 2008;
b) dez por cento, relativamente aos períodos de apuração
encerrados a partir de 1 o de janeiro de 2009, até 31 de
dezembro de 2013; e
VI - redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda
retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior
destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e
cultivares.
§ 1 o O disposto no inciso I do caput deste artigo aplicase também aos dispêndios com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica contratadas no
País com universidade, instituição de pesquisa ou
inventor independente de que trata o inciso IX do art.
2 o da Lei n o 10.973, de 2 de dezembro de 2004 , desde
que a pessoa jurídica que efetuou o dispêndio fique com a
responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o
controle da utilização dos resultados dos dispêndios.
§ 2 o Na apuração dos dispêndios realizados com
pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica, não serão computados os montantes alocados
como recursos não reembolsáveis por órgãos e entidades
do Poder Público.
§ 3 o O benefício a que se refere o inciso V do caput
deste artigo somente poderá ser usufruído por pessoa
jurídica que assuma o compromisso de realizar
dispêndios em pesquisa no País, em montante equivalente
a, no mínimo:
I - uma vez e meia o valor do benefício, para pessoas
jurídicas nas áreas de atuação das extintas SUDENE e
SUDAM; e
II - o dobro do valor do benefício, nas demais regiões.
§ 4 o O crédito do imposto sobre a renda retido na fonte,
a que se refere o inciso V do caput deste artigo, será
restituído em moeda corrente, conforme disposto em ato
normativo do Ministério da Fazenda.
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§ 5 o Na hipótese de dispêndios com assistência técnica,
científica ou assemelhados e de royalties por patentes
industriais pagos a pessoa física ou jurídica no exterior, a
dedutibilidade dos dispêndios fica condicionada à
observância do disposto nos arts. 52 e 71 da Lei n o 4.506,
de 30 de novembro de 1964.

Por fim, calha registrar que somente as pessoas jurídicas
optantes do lucro real é que poderão se valer dos incentivos previstos
na Lei do Bem. De fato, da forma como foram instituídos os
incentivos, não há como pessoas jurídicas optantes pelo lucro
presumido se utilizarem destas regras incentivadoras e, com isso, já
se reduz o número de contribuintes que poderão optar pela utilização
dos incentivos da Lei do Bem.
1.6 A Súmula 657 do STF
Da Súmula 657 do STF colhe-se que: “a imunidade prevista
no art. 150, VI, “d”, da CF abrange os filmes e papéis fotográficos
necessários à publicação de jornais e periódicos”.
Precedentes abaixo referidos, bem como a aludida Súmula,
revelam que para o STF a imunidade concedida no agitado dispositivo
constitucional não abarca todo e qualquer insumo, nem favorece a toda
e qualquer relação, mas tão somente aquela que esteja intimamente
vinculada com os interesses explicitados no texto constitucional.
E isso se verifica no presente caso, uma vez que os itens que
compõem o kit de material didático estão intimamente vinculados
aos valores difundidos pela apostila de robótica

CONCLUSÕES
Ao garantir a imunidade para livros, revistas e periódicos, quis a
CF/88 promover o acesso dos indivíduos aos vários meios de
divulgação da informação, da cultura e viabilizar o exercício da
liberdade de expressão do pensamento, reduzindo os respectivos custos.
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Note-se, portanto, que por uma singela interpretação literal do
texto constitucional, que os livros, jornais e os periódicos são imunes
de impostos, independentemente do respectivo suporte, seja papel,
seja plástico, seja em pele de carneiro, etc.
No entanto, não há também como excluir por completo a
possibilidade de interpretação diversa por parte do Fisco, até porque
sequer a jurisprudência é pacífica neste sentido, porém os
argumentos trazidos são deveras aceitos por muitos
Desembargadores e Ministros de Tribunais Superiores.
Contudo, cumpre enfatizar que os kits de material didático de
robótica devem ser comercializados na forma de kit contendo
apostila e outros.
Sugere-se, ademais, que na nota fiscal conste apenas a
expressão “Apostila – kit de material didático de robótica”, não
podendo haver a separação dos componentes, sob pena de
desconfiguração da imunidade defendida.
Até mesmo ante a acalorada discussão sobre o assunto e a
ausência de posição pacífica, sugere-se que conste em proposta
comercial – não na nota fiscal – que estar-se-ia comercializando de
forma onerosa o material didático compreendendo o CD, apostila e
livro, esses sim indubitavelmente imunes, sendo os demais
componentes do kit gratuitos/cortesia fornecidos pela Consulente
para melhoria no aprendizado. Como exemplo similar desta prática,
tem-se a hipótese dos tablets fornecidos pelas escolas para os alunos
acompanharem as aulas, mas de forma gratuita.
Por fim, após análise do caso, entende-se que os materiais
relacionados no kit de material didático de robótica podem ser
considerados como imunes de acordo com o art. 150 , inc. VI , letra
''d'', da CF/88, por se tratarem de materiais didáticos.
Parecer elaborado em 11 de junho de 2014.
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ISSQN DEVIDO POR MÉDICOS AUTÔNOMOS QUE
PRESTAM SERVIÇOS A TOMADORES NO
MUNICÍPIO DE CAMBÉ:
Ausência do dever do tomador reter o imposto
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dra. Adriana Estigara
Dr. Kristian Rodrigo Pscheidt
RESUMO
O Consulente informa que sua contadora lhe informou a ausência de retenção de
ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) nos pagamentos
realizados aos médicos, profissionais autônomos, que lhe prestam serviços.
Acaso devidos, calcula-se existir um montante considerável que não foram por
si retidos e recolhidos ao Município de Cambé. Menciona que muitos dos
médicos não possuem cadastro junto ao Município de Cambé e que prestam
serviços também em outros Municípios vizinhos. Indaga, assim, sobre: (a) os
médicos que prestam serviços à Consulente possuem direito ao recolhimento do
ISSQN fixo anual? (b) considerando que prestam serviços a tomadores
localizados em vários Municípios, devem eles proceder ao recolhimento do
ISSQN em todos esses Municípios? (c) diante da circunstância acima, devem
tais profissionais inscrever-se nos Cadastros de Contribuintes de todos os
Municípios onde prestam serviços, incluindo-se o do Município de Cambé? (d)
o Consulente relevou-se omisso no dever de reter ISSQN quando do pagamento
de honorários aos profissionais médicos? Sofre ele algum risco de autuação? (e)
quais são as cautelas que o Consulente deverá observar de ora em diante em
relação à retenção do ISSQN para prevenir responsabilidades?

1 PARECER
1.1 O município competente para exigir o ISSQN
Segundo o art. 3º da Lei Complementar nº. 116/2003, “o
serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local
do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos
I a XXII, quando o imposto será devido no local”.
Diante disso, tem-se que, em regra, o imposto será devido no
local do estabelecimento prestador e se este inexistir no local do
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domicílio do prestador. E por exceção, nas hipóteses relacionadas
pelos incisos acima referidos, será devido o imposto no local da
prestação do serviço.
Questiona-se em qual das situações acima se enquadraria a
prestação de serviços tomados dos profissionais médicos pelo
Consulente. Primeira atitude é verificar se os serviços médicos se
enquadram na exceção. E aí, ao se observar o conteúdo de todos os
incisos acima referidos, percebe-se que os serviços médicos não se
encontram ali listados.
Logo, será que se pode eliminar de uma vez por todas o
recolhimento do ISSQN relativo aos serviços médicos prestados
ao Consulente junto ao Município de Cambé, de forma a
desonerar também a Consulente da retenção?
Para responder a essa indagação faz-se necessário investigar o
porquê das exceções, ou melhor, o motivo para que em tais situações
o ISSQN deva ser recolhido no local da prestação e não no local do
estabelecimento prestador ou do domicílio do prestador, na
inexistência daquele, para bem separar as hipóteses. Ademais, na
sequência, será necessário, também, investigar o conceito de
estabelecimento prestador.
Pois bem, a exceção diz respeito a alguns serviços cuja
natureza exige o deslocamento de equipamentos, de materiais e de
mão de obra para local diferente do estabelecimento prestador, a
exemplo dos serviços de construção civil. Logo, a empresa de
construção civil pode ter estabelecimento físico, por exemplo, um
escritório, em Londrina, e prestar serviços em vários Municípios. Se
tal empresa vier a ser contratada para construir um prédio em Cambé,
haverá um deslocamento de Londrina para esta cidade de todo o
material, mão de obra, tecnologia necessária para a efetivação do
serviço, e aí, em relação a essa obra, deverá o ISSQN ser recolhido
ao Município de Cambé.
Vê-se que em relação a tais tipos de serviços, em que pese o
estabelecimento prestador esteja num Município, o ISSQN deverá
ser recolhido ao Município onde o serviço for efetivamente prestado.
É isso que estabelece a legislação. Assim, disso decorre o
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recolhimento do ISSQN a vários Municípios por um único prestador,
tudo a depender dos Municípios para os quais tenha prestado serviço.
Diferente é o que acontece, por exemplo, com o prestador de
serviços de informática. Se o prestador tem estabelecimento em
Curitiba, mas presta serviço também em Londrina, o ISSQN relativo
a este serviço será recolhido em Curitiba, ressalvada a possibilidade
de o Município de Londrina sustentar a existência de evasão fiscal,
isto é, a tentativa desse prestador declarar que se encontra
estabelecido em Curitiba apenas para buscar recolhimento a menor
de tributo, já que presta serviços, por exemplo, unicamente em
Londrina, para reclamar o tributo para si.
A maioria dos médicos que prestam serviços ao Consulente
não possui um estabelecimento prestador próprio, a exemplo de um
consultório. Trata-se de profissionais autônomos que prestam
serviços a diversos clínicas e hospitais, em Londrina, em Cambé e
em outros Municípios circunvizinhos.
O primeiro raciocínio que se poderia fazer é: se tais médicos
não possuem estabelecimento prestador, o recolhimento do ISSQN
deve se dar ao Município onde se encontram domiciliados. E aí,
segundo informações do Consulente, como a grande maioria estaria
domiciliada em Londrina, este seria o Município competente para o
recolhimento do imposto.
Todavia, não se obtém ainda com esse raciocínio uma solução
para o problema apontado pelo Consulente.
E isso porque conforme o art. 4º, “considera-se
estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a
atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e
que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes
para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de
atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou
quaisquer outras que venham a ser utilizadas”.
A questão que se põe é saber se o estabelecimento do
Consulente constitui estabelecimento prestador para efeito do
recolhimento do ISSQN devido pelo serviço prestado pelo médico.
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A respeito deste art. 4º, redação inexistente no Decreto Lei nº.
406/68, que estabelecia normas gerais para o ISSQN anteriormente à
edição da atual Lei Complementar nº. 116/200339, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o local da
prestação do serviço é que define o Município competente para a
imposição tributária. Assim, por exemplo, foi expresso no
julgamento do REsp nº. 1.060.210/SC: “após a vigência da LC
116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade
econômica ou profissional do estabelecimento prestador no
Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde
ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o
tributo”.
Assim decidindo, o STJ resguardou o direito daqueles
municípios que sofriam com as fraudes no recolhimento do ISSQN
incidente sobre os contratos de leasing, na medida em que
determinou que o imposto fosse recolhido no local onde o prestador
estivesse efetivamente prestando o serviço.
Essa decisão do STJ nos leva a indagar se o profissional
médico deve ser instado a recolher ISSQN, que no caso é fixo, como
será detalhado no próximo item, a cada Município onde presta
serviços.
Conforme julgado recente do STJ, restou assentado que “o
simples deslocamento de recursos humanos (mão de obra) e
materiais (equipamentos) para a prestação de serviços não impõe
39

O Decreto Lei nº. 406/68, para definir o critério espacial do fato gerador do
ISSQN, estabelecia em seu artigo 12 regra geral em que o serviço
considerava-se prestado e o imposto devido no local do “estabelecimento
prestador”, listando apenas duas exceções ou regras especiais, consistentes
nos serviços relacionados à construção civil e à exploração de rodovia
mediante preço ou pedágio. Reconhecia, portanto, apenas em duas situações
excepcionais, que o fato gerador ocorria em local diverso e independente do
estabelecimento prestador.
Segundo a doutrina, a Lei Complementar nº. 116/2003 foi mais cuidadosa,
ajustando a definição do critério espacial do ISSQN (local onde ocorre o fato
gerador do tributo) ao princípio da territorialidade, ao ampliar as situações em
que o ISSQN é devido no local da prestação do serviço, confirmando a regra
geral do local do estabelecimento prestador para todos os demais serviços.
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sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do tributo
(AgRg no AREsp 299.489/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 18.6.2014)”. Tal orientação encontra-se
presente no julgado abaixo transcrito:
TRIBUTÁRIO. ISS. SUJEITO ATIVO. LC 116/2003.
AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRESTADOR.
MERO DESLOCAMENTO DE MÃO DE OBRA.
LOCAL DO DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE.
1. Tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos pela
parte, os Embargos de Declaração podem ser processados
como Agravo Regimental.
Aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. No julgamento do REsp 1.117.121/SP, submetido ao
regime do art.
543-C do CPC, o STJ definiu o sujeito ativo do ISS
incidente sobre serviço prestado na vigência da LC
116/2003 (arts. 3° e 4°), nos seguintes termos: 1°) como
regra geral, o imposto é devido no local do
estabelecimento prestador - compreendendo-se como tal
o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a
atividade de prestar serviços, de modo permanente ou
temporário - que se configure unidade econômica ou
profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as
denominações de sede, filial, agência, posto de
atendimento, sucursal, escritório de representação,
contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas;
2°) na falta de estabelecimento do prestador, no local do
domicílio do prestador.
Assim, o imposto somente será devido no domicílio do
prestador se no local onde o serviço for prestado não
houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência,
posto de atendimento, sucursal, escritório de
representação); 3°) nas hipóteses previstas nos incisos I a
XXII, acima transcritos, mesmo que não haja local do
estabelecimento prestador, ou local do domicílio do
prestador, o imposto será devido nos locais indicados nas
regras de exceção.
3. O simples deslocamento de recursos humanos (mão de
obra) e materiais (equipamentos) para a prestação de
serviços não impõe sujeição ativa à municipalidade de
destino para a cobrança do tributo (AgRg no AREsp
299.489/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 18.6.2014).
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4. In casu, não se pode afirmar que a mera realização de
atividade na sede do contratante, equivalha a um
estabelecimento prestador, razão pela qual compete ao
Município de Belo Horizonte - local do domicílio do
prestador - a cobrança do ISS.
5. Agravo Regimental não provido.
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1298917/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe 06/04/2015)

Logo, é de se concluir que os médicos que prestam serviços à
Consulente não podem ser instados a recolher ISSQN ao Município
de Cambé, pois o estabelecimento onde o serviço é prestado, no caso
o Hospital da Consulente, não caracteriza estabelecimento prestador
do profissional médico. Ademais, como este não tem
estabelecimento, aplica-se a regra subsidiária, segundo a qual o
ISSQN deve ser recolhido no local de seu domicílio.
Não se aplica ao presente caso o entendimento formado pelo
STJ no julgamento das situações envolvendo contratos de leasing.
Deste entendimento consta que: “o sujeito ativo da relação tributária,
na vigência do DL 406/68, é o Município sede do estabelecimento
prestador (art. 12) e que, "a partir da LC 116/03, é aquele onde o
serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada,
assim entendido o local onde se comprove haver unidade
econômica ou profissional da instituição financeira com poderes
decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do
tributo” (REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008).
Assim se afirma porque não se pode dizer que o
estabelecimento do tomador dos serviços – no caso do Consulente –
é estabelecimento prestador do serviço em relação aos serviços
tomados por ela frente aos médicos. Assim, tem-se as seguintes
conclusões:
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(a) os médicos que possuírem estabelecimento prestador
deverão recolher o ISSQN, no caso fixo, ao Município
onde este estiver localizado;
(b) os médicos que não possuírem tal estabelecimento
deverão recolher o ISSQN, também fixo, ao Município
onde estiverem domiciliados.
Para aprofundar a análise, recorre-se à doutrina de Márcia Zilá
Longen40, que identifica três divisões ou grupos de serviços
classificáveis segundo o local de sua prestação. Diz ela:
Num primeiro olhar, é possível identificar aqueles
serviços cuja prestação necessariamente ocorrerá no
estabelecimento prestador.
Tais serviços serão sempre concretizados em um
determinado local físico, normalmente um prédio. São
exemplos os serviços prestados por hospitais;
laboratórios; clínicas; creches; asilos; serviços de
hotelaria; bancários; gráficos; guarda e alojamento de
animais; entre outros.
Em relação a estes, não resta dúvida que a competência
para exigir o ISSQN deve pertencer ao município da
localização do prédio onde a atividade é desenvolvida
integralmente - o estabelecimento prestador -, em
sintonia, portanto, com a regra geral estabelecida pela lei.
[sem grifo no original]

Cumpre esclarecer neste momento que uma coisa é o serviço
prestado pelo médico e tomado pelo Consulente e outro o serviço
prestado pelo Consulente, ainda que por intermédio dos médicos. O
que está sob análise neste parecer é a obrigatoriedade de se recolher
ISSQN ao Município de Cambé em decorrência dos serviços
prestados pelos médicos a favor do Consulente.
A esse primeiro grupo de serviços enquadram-se os prestados
pelo Consulente. Seus serviços são sempre concretizados em um
40

LONGEN, Márcia Zilá. O ISSQN e o conflito entre municípios: Quem
pode
cobrar?
A
quem
recolher?
Disponível
em:
<http://www.fiscosoft.com.br/
main_online_frame.php?page=/index.php?PID=215777&key=4387478>.
Acesso em: 21 de abril de 2015.
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mesmo prédio, localizado em Cambé, Município ao qual deve ser
recolhido o ISSQN.
Então esta não é a hipótese a qual se enquadra a situação
analisada neste parecer.
Prosseguindo, a autora afirma:
Num olhar um pouco mais atento, são encontrados os
serviços cuja prestação necessariamente ocorrerá fora
do estabelecimento prestador.
Neste grupo estão, por exemplo, os serviços de
construção civil; demolição; varrição, coleta, remoção,
incineração, tratamento, reciclagem, separação e
destinação final de lixo; limpeza, manutenção e
conservação de vias, imóveis, piscinas, parques e jardins;
corte e poda de árvores; florestamento e reflorestamento;
decoração;
jardinagem;
vigilância,
segurança,
monitoramento de pessoas ou bens, fornecimento de mão
de obra e exploração de rodovia mediante pedágio.
Entendemos que o legislador buscou identificar os
serviços cuja prestação necessariamente ou muito
provavelmente ocorre fora do estabelecimento prestador,
listando-os nos incisos e parágrafos do art. 3º da lei, que
constituem exceções à regra geral. Estas regras especiais
respeitam o princípio da territorialidade e o aspecto
material da hipótese de incidência, quando conferem
competência para exigir e cobrar o imposto ao
município onde os serviços são executados, o que não
se confunde com o local para onde é emitido o
documento fiscal ou com o domicílio do tomador do
serviço. [sem grifo no original]

Esta também não é a situação analisada.
Por fim, diz a autora:
Existe, no entanto, um terceiro grupo, no qual se
encontram os serviços que, por suas características,
podem ser prestados tanto no estabelecimento
prestador quanto no estabelecimento ou domicílio do
tomador do serviço ou em um terceiro lugar qualquer.
A maior problemática relacionada à competência para
exigir e arrecadar o ISSQN é precisamente neste ponto
encontrada. Exemplo típico são os serviços de assessoria
e consultoria, que em princípio, podem ser prestados em
qualquer lugar, nada impedindo que o prestador faça com
que o fato gerador se concretize em local totalmente
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diferente do estabelecimento prestador ou do tomador do
serviço. Nos tempos atuais, em que a informática e
principalmente a internet propiciam a aproximação virtual
das pessoas e aceleraram sobremaneira a comunicação,
não é mais preciso que o prestador vá pessoalmente ao
encontro do cliente para fechar negócios ou cumprir
contratos.
O deslinde da questão exige entender que a prestação dos
serviços incluídos nesta categoria, que inclui, por
exemplo, além dos citados assessoria e consultoria,
serviços de informática; publicidade; agenciamento;
corretagem; intermediação; medicina; advocacia e
contabilidade, entre outros, demanda a existência de uma
base operacional, física ou não, onde o prestador
concentre a estrutura necessária, seja ela de equipamentos
ou mesmo de bens imateriais como o conhecimento ou a
tecnologia a ser empregada.
Há que se considerar ainda que cabe ao poder público
municipal o planejamento e organização da cidade. Para
exercer suas funções, os municípios detêm, além de
competência legislativa, o chamado poder de polícia
especial, pelo qual controlam o exercício das atividades
econômicas em seu território, permitindo e organizando,
através de alvarás de licença, a instalação, localização e
funcionamento da indústria, comércio e serviços, segundo
a legislação disciplinadora das posturas municipais.
As empresas, quer sejam comerciais, industriais ou
prestadoras de serviços, assim como as pessoas físicas
que desenvolvem atividades econômicas estão sujeitas,
portanto, ao poder de polícia especial do município onde
estiverem estabelecidas ou domiciliadas. Assim, ao
decidir por determinado município como domicílio
tributário e efetivamente nele estabelecer-se, fixando e
mantendo a estrutura necessária à atividade, o prestador
de serviços estará sujeito à legislação deste.

Isso colabora para sustentar o acima afirmado, isto é, que os
profissionais médicos que prestam serviços para o Consulente devem
recolher o ISSQN para o Município onde porventura tenham
instalado o seu estabelecimento prestador ou, na ausência deste, onde
estejam domiciliados.
Ademais, também conclui a doutrina que a Lei Complementar
nº. 116/2003 não vinculou o critério espacial ao tomador dos
serviços, seu estabelecimento ou domicílio.
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Diante disso, pode-se afirmar que os médicos, embora
realizem o fato gerador do ISSQN nos diversos Municípios onde
atuam, devem recolher o ISSQN fixo ao Município onde tiverem
instalado seu estabelecimento prestador ou onde estiverem
domiciliados, na inexistência daquele.
1.2 O ISSQN fixo
A base de cálculo do ISSQN, ordinariamente, é o preço do
serviço (art. 7º, caput, da LC nº. 116/2003).
Não compõem a base de cálculo valores de tributos, de
encargos financeiros (juros, multas), de valores pertencentes a
terceiros.
Todavia, existe também o ISSQN fixo, que resulta da não
revogação do art. 9º, § 1º, do Decreto Lei nº. 406/68 pela LC nº.
116/2003. Eis a redação deste dispositivo:
Art. 9º, § 1º. Quando se tratar de prestação de
serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio
contribuinte, o impôsto será calculado, por meio de
alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do
serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não
compreendida a importância paga a título de
remuneração do próprio trabalho.

Por conseguinte, também o art. 9º, § 3º, do Decreto Lei nº.
406/68 foi considerado não revogado pela LC nº. 116/2003,
autorizando-se falar no ISSQN fixo para sociedades uniprofissionais:
§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1,
4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem
prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao
imposto na forma do § 1°, calculado em relação a
cada profissional habilitado, sócio, empregado ou
não, que preste serviços em nome da sociedade,
embora assumindo responsabilidade pessoal, nos
termos da lei aplicável.
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A não revogação foi acolhida pela Súmula 663 do STF: “os
§§ 1º e 3º do art. 9º do DL 406/68 foram recebidos pela
Constituição”.
Na lista contendo tais profissionais figuram: “Médicos,
inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultrasonografia, radiologia, tomografia e congêneres”; “Enfermeiros,
obstetras, ortópticos, fonoaudiólogos, protéticos (prótese dentária)”.
As legislações municipais consideram usualmente ocorrido o
fato gerador do ISSQN fixo em 01 de janeiro de cada ano.
Segundo o art. 2º da Lei nº. 1.723/2003, do Município de
Cambé, o fato gerador do ISSQN ocorre no caso de I – Prestação de
Serviço de Caráter Pessoal e Sociedade de Profissional Liberal: a)
No dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro para os
contribuintes inscritos no Cadastro Econômico do Município - CEM,
até 31 de dezembro do exercício anterior.
Logo, os médicos que tenham estabelecimento prestador ou,
na ausência deste, domicílio em Cambé deverão inscrever-se no
Cadastro Econômico do Município – CEM – e efetuarem o
recolhimento do ISSQN fixo.
1.3 O cadastro econômico do município – CEM – de Cambé e a
responsabilidade tributária do tomador de serviços pela retenção
do ISSQN
A Lei nº. 1.723/2003 estabelece as normas para a tributação do
ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza) junto ao
Município de Cambé.
Seguindo as normas gerais estipuladas pela Lei Complementar
nº. 116/2003, referida lei estabelece:
a) em seu art. 2º, que “o fato gerador do ISSQN ocorre:
quando da I – Prestação de Serviço de Caráter Pessoal e
Sociedade de Profissional Liberal: a) No dia 1º de janeiro
de cada exercício financeiro para os contribuintes
inscritos no Cadastro Econômico do Município - CEM,
até 31 de dezembro do exercício anterior;
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em seu art. 15 que “fica atribuída a responsabilidade pelo
pagamento do crédito tributário ao tomador do serviço e,
em caráter supletivo, ao prestador, inclusive no que se
refere à multa e aos acréscimos legais.
c) no § 1º do art. 15, que “os responsáveis a que se refere
este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do
imposto devido, multa e acréscimos legais,
independentemente de ter sido efetuada sua retenção na
fonte”.
A responsabilidade tributária pela retenção do ISSQN vem
regulamentada pelo Decreto nº. 460, de 29 de dezembro de 2006, o
qual dispõe em seu art. 1º que “o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza será retido na fonte pelo tomador dos serviços
constantes da lista abaixo, de prestadores de serviços inscritos ou
não, pessoas físicas e jurídicas subordinadas à jurisdição
tributária do Município de Cambé”. [sem grifo no original]
E dentre os serviços relacionados na referida lista encontramse, dentre outros serviços de saúde, os seguintes:
b)

4 Serviços de saúde, assistência médica e congêneres
4.01 Medicina e biomedicina.
4.02 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia,
quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia,
tomografia e congêneres.
4.04 Instrumentação cirúrgica.
4.05 Acupuntura
4.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares
4.07 Serviços farmacêuticos
4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia
4.09 Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico
e mental
4.10 Nutrição
4.11 Obstetrícia
4.12 Odontologia
4.13 Ortóptica
4.14 Próteses sob encomenda
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4.15 Psicanálise
4.16 Psicologia

Todavia, relata o Consulente que a grande maioria dos
médicos que lhe prestam o fazem de forma autônoma, não por
intermédio de pessoa jurídica constituída, assim como sem
estabelecimento prestador no Município de Cambé ou em outro
Município.
E nesse sentido, dispõe o art. 3º do referido Decreto que:
Ficam excluídos da retenção do imposto na fonte:
I - os serviços prestados por profissional autônomo que
comprovar sua inscrição no Cadastro Mobiliário de
Contribuintes no Município de Cambé, cuja modalidade
de recolhimento do ISSQN seja fixo anual;
II - os serviços prestados por sociedade profissional
liberal compreendidos nos subitens: 4.01; 4.02; 4.04; 4.05
a 4.16; 4.18; 5.01; 5.03; 5.04; 7.01; 7.03; 10.03; 17.14;
17.16; 17.19 e
17.20 – Revogado pelo Decreto nº 281, de 21 de
setembro de 2007.

Almeja-se saber se a hipótese estipulada no inciso I, acima,
desonera mesmo a Consulente do dever de reter ISSQN na fonte.
Por decorrência lógica, se o ISSQN é fixo, e foi demonstrado
acima que os profissionais médicos sujeitam-se a essa forma de
recolhimento, não tem o tomador dos serviços condições de proceder
à retenção do ISSQN na fonte, já que o imposto devido por tais
profissionais não se orienta pela regra geral, de cálculo que leva em
consideração uma alíquota aplicada sobre a base de cálculo, que é o
preço do serviço prestado.
O profissional inscrito no Cadastro Mobiliário de
Contribuintes do Município de Cambé recolherá, portanto, o ISSQN
de forma fixa, sujeitando-se à fórmula consignada nos arts. 7º e 10, I,
da Lei nº. 1.723/2003.
Mas e quanto àquele profissional não inscrito perante este
cadastro, situação de muitos dos médicos que prestam serviços
ao Consulente?
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Também em relação a este o Consulente encontra-se
dispensado de proceder à retenção, por dois motivos:
(a) por ser ilógico submeter o Consulente à retenção, por não
se condicionar à incidência do imposto no caso a uma
alíquota ad valorem aplicável sobre a base de cálculo
preço do serviço;
(b) pelo fato de o Decreto nº. 460, de 29 de dezembro de
2006, dispor em seu art. 1º que o Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza será retido na fonte pelo tomador
dos serviços constantes da lista, de pessoas físicas e
jurídicas subordinadas à jurisdição tributária do
Município de Cambé.
Como se evidenciou acima, apenas os médicos que tenham
estabelecimento prestador ou, na ausência deste, domicílio em
Cambé é que devem se inscrever perante o Cadastro Mobiliário de
Contribuintes de Cambé e recolherem o ISSQN fixo a este
Município.
Os médicos que tenham estabelecimento prestador ou, na
ausência deste, domicílio em outros Municípios deverão proceder ao
recolhimento de ISSQN ao Município respectivo.
Esclareça-se que a referência que o Decreto nº. 460, de 29 de
dezembro de 2006, faz a serviços da área da Medicina e Saúde no
item 4 da lista de serviços em relação aos quais se deve reter o
ISSQN (4 Serviços de saúde, assistência médica e congêneres; 4.01
Medicina e biomedicina; 4.02 Análises clínicas, patologia,
eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia,
ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres; 4.03
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casa de
saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres; 4.04
Instrumentação cirúrgica) não nega a conclusão a que se chegou no
presente parecer pela não retenção, vez que a listagem desses
serviços se faz necessária nos casos em que o serviço for prestado
por sociedades empresárias, a exemplo de clínicas e hospitais, que
não possuem o direito ao recolhimento do ISSQN fixo.
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CONCLUSÕES
Para finalizar o presente parecer, passa-se à resposta pontual
das indagações postas pelo Consulente.
(a) os médicos que prestam serviços ao Consulente
possuem direito ao recolhimento do ISSQN fixo
anual?
Sim, os médicos, profissionais autônomos, bem como as
sociedades uniprofissionais (sociedades simples formadas
apenas por médicos) conforme argumentos lançados no
item 3.2, possuem direito ao recolhimento do ISSQN
fixo. O mesmo não se aplica às sociedades empresárias
formadas por médicos e por outros profissionais.
(b) considerando que os médicos prestam serviços a
tomadores localizados em vários Municípios, devem
eles proceder ao recolhimento do ISSQN em todos
esses Municípios?
Não, o recolhimento neste caso não deve se dar em cada
Município onde tenham prestado serviço ou onde esteja o
tomador do serviço, mas sim àquele onde o profissional
mantenha eventualmente seu estabelecimento prestador
ou, na ausência deste, tenha seu domicílio.
(c) diante da circunstância acima, devem tais
profissionais
inscrever-se
nos
Cadastros de
Contribuintes de todos os Municípios onde prestam
serviços?
O Cadastro de Contribuintes da Lei de Cambé, conforme
de infere da Lei e do Decreto que o regulamenta, destinase apenas a inscrever os profissionais sujeitos à
jurisdição tributária de Cambé (art. 1º do Decreto nº.
460/2006), isto é, sujeitos ao pagamento de tributo
perante Cambé. Logo, neste cadastro devem se inscrever
os profissionais médicos que tenham estabelecimento
prestador ou, na ausência deste, domicílio em Cambé.
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Nos demais Municípios onde existir este tipo de Cadastro
devem ser inscrever os profissionais médicos que tenham no
Município respectivo sede de estabelecimento prestador ou, na
inexistência deste, o seu domicílio.
Todavia, há que se ter cautela com um outro tipo de Cadastro,
que é o Cadastro de Prestadores de Outros Municípios, o CPOM,
obrigação acessória criada por alguns Municípios, que obriga
prestadores de serviços localizados em outros Municípios e que
prestem serviços a tomadores localizados no seu território a se
inscreverem em um cadastro municipal específico, como forma de
comprovar que realmente realizam a prestação de serviço fora do
território desse Município.
Detalhando melhor a eficácia jurídica desse CPOM, Francielli
Honorato Alves pontua:
Os Municípios que têm adotado esse cadastro impõem
aos prestadores de serviços sediados em outros
Municípios e que prestam serviços a tomadores
localizados no seu território a obrigação de nele se
cadastrarem. Para tanto, exigem que esses prestadores
apresentem diferentes informações que possam
comprovar a veracidade da alegação de que seu
estabelecimento prestador está localizado em outro
Município. Obtido esse cadastro, esse prestador não terá
nenhum prejuízo, podendo continuar a ser tributado pelo
ISS no Município em que está o seu estabelecimento
prestador, se assim determinarem as regras previstas no
art. 3º da Lei Complementar nº. 116/2003. Entretanto, se
esses prestadores não conseguirem comprovar que seu
estabelecimento prestador está localizado no Município
alegado por eles, não obterão o cadastro no Cadastro de
Prestadores de Outros Municípios.41
Além disso, as legislações dos Municípios que
atualmente adotam esse tipo de Cadastro impõem, às
pessoas localizadas no seu território que tomarem
serviços prestados por prestadores localizados em outros
Municípios, o dever de verificar, antes do pagamento do
serviço, se esse prestador consta nesse Cadastro.
41

ALVES, Francielli Honorato. A competência municipal para a criação do
cadastro de prestadores de outros Municípios como norma antievasiva.
Revista Dialética de Direito Tributário nº. 225, p. 86.
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Existindo o seu cadastro, ao tomador não restará
nenhuma obrigação além daquelas às quais já estaria
sujeito em razão da prestação de serviço recebida (como
o pagamento do valor do serviço). Porém, caso verifique
que esse prestador não consta nesse Cadastro como
prestador de outro Município, terá a obrigação de reter
determinada porcentagem do valor da nota fiscal de
prestação de serviços para o Município onde está
localizado.

(d) o Consulente relevou-se omisso no dever de reter
ISSQN quando do pagamento de honorários aos
profissionais médicos? Sofre ele algum risco de
autuação?
Diante dos argumentos postos nos itens 3.1 e 3.2, no que
tange aos serviços tomados de médicos, profissional
liberal e de sociedade uniprofissional, sujeitos ao
recolhimento do ISSQN fixo, o Consulente não se revelou
omisso no dever de reter o ISSQN. Todavia, se tomou
serviços de sociedades empresárias, como clínicas e
hospitais, sediados em Cambé, persiste o dever de reter o
ISSQN e recolhê-lo a este Município.
(e) quais são as cautelas que o Consulente deverá
observar de ora em diante em relação à retenção do
ISSQN para prevenir responsabilidades?
O Consulente deverá verificar as qualificações dos
profissionais ou instituições de que vier a tomar serviços
médicos, já que:
i. se se tratar de profissional autônomo ou componente
de sociedade civil médica uniprofissional, com
estabelecimento ou domicílio em Cambé ou em outros
Municípios, não terá o dever de proceder à retenção do
ISSQN quando do pagamento dos honorários médicos;
ii. se se tratar de serviço tomado de sociedade
empresária, com estabelecimento localizado em
Cambé, o dever de retenção do ISSQN existirá,
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conforme os termos da Lei e do Decreto analisados no
presente parecer;
iii. em relação aos médicos com estabelecimento ou
domiciliados em Cambé, revela-se conveniente
condicionar a contratação à inscrição perante o
Cadastro de Contribuintes do Município e à sua
comprovação.
iv. em relação a todos os médicos, recomenda-se ao
Consulente confeccionar um check list, no qual conste
a indagação quanto ao Município onde o profissional
mantém estabelecimento prestador; na ausência deste,
em que Município mantém domicílio, bem como sobre
fazer parte o referido médico de uma sociedade civil
uniprofissional ou de uma sociedade empresária, dadas
as diversas consequências quanto ao recolhimento do
ISSQN e dever de retenção.
Parecer elaborado em 23 de abril de 2015.

162

IMUNIDADE DO PIS SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dra. Adriana Estigara
RESUMO
Objetiva o presente parecer esclarecer a Consulente quanto à possibilidade de
se ingressar com pedido judicial para que lhe seja reconhecida a imunidade
relativamente ao recolhimento da contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS), incidente à alíquota de 1% sobre a folha de pagamento de
salários.

PARECER
Por se enquadrar ao conceito de entidade beneficente no
campo da saúde, não tendo fins lucrativos, a Consulente submete-se
ao recolhimento da Contribuição para o PIS, incidente sobre a folha
de pagamento de salários, à alíquota de 1%.
Entende-se por folha de pagamento, para efeito da tributação
do PIS sobre a folha, o valor mensal dos rendimentos do trabalho
assalariado de qualquer natureza, tais como salários, gratificações,
comissões, adicional de função, ajuda de custo, aviso prévio
trabalhado, adicional de férias, quinquênios, adicional noturno, hora
extra, 13º salário e repouso semanal remunerado, bem como a
remuneração de serviços prestados por trabalhadores avulsos durante
o mês e as diárias superiores a 50% (cinquenta por cento) do salário
(art. 50 do Decreto nº. 4.524/2002).
Não integram a base de cálculo os valores relativos: ao saláriofamília, ao tíquete-alimentação, ao vale-transporte, ao aviso prévio
indenizado, às férias e licença-prêmio indenizadas, incentivo pago
em decorrência de adesão ao Plano de Demissão Voluntária - PDV,
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pago
diretamente ao empregado decorrente de rescisão contratual e outras
indenizações por dispensa, desde que dentro dos limites legais.
163

LEWIS, S. B.; ESTIGARA, A.

Feitas essas considerações introdutórias, passa-se a
verificar a possibilidade de se ingressar com pedido judicial,
para que seja reconhecida a imunidade relativamente a esta
Contribuição.
Este Escritório tem expertise acerca do ajuizamento e
acompanhamento de pedido de reconhecimento de imunidade da
contribuição social previdenciária, assim como das contribuições
para o RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) e o SAT (Seguro
contra Acidentes do Trabalho). Os mesmos fundamentos que
amparam esta tese imunitória restaram evidenciados no
julgamento do Recurso Extraordinário nº. 636.941, do Rio Grande
do Sul.
Em 2014, o Supremo Tribunal Federal reconhecera a
repercussão geral desta temática:
RECURSO. Extraordinário. PIS. Imunidade tributária.
Entidades filantrópicas. Relevância do tema. Repercussão
geral reconhecida. Apresenta repercussão geral recurso
extraordinário que verse sobre imunidade tributária das
entidades filantrópicas em relação à contribuição para o
PIS.

Ali, em um primeiro momento, reconheceu-se possuir
jurisprudência consolidada no sentido de que as entidades
filantrópicas fazem jus à imunidade sobre a contribuição para o PIS,
desde que atendam às exigências estabelecidas na Lei nº. 8.212/91 e
suas alterações.
Aos 13 de fevereiro de 2014, o Plenário do STF exarou
decisão nos seguintes termos:
Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por maioria,
conheceu do recurso extraordinário, vencido o Ministro
Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao recurso. Votou o Presidente, Ministro
Joaquim Barbosa. Ausentes, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello e, neste julgamento, o Ministro
Gilmar Mendes. Falaram, pelo amicus curiae
Confederação das Santas Casas de Misericórdia,
Hospitais e Entidades Filantrópicas – CMB, o Dr.
Ulisses Jung, e, pelos amici curiae Associação
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Beneficente Ouro Branco; Hospital de Caridade de
Crissiumal; Sociedade Beneficente Hospital Candelária
e Associação Hospital de Caridade Nossa Senhora dos
Navegantes, o Dr. Fábio Adriano Sturmer Kilsel.
Plenário, 13.02.2014. [sem grifo no original]

Neste julgamento, o STF, quanto ao mérito da questão, isto é,
quanto à existência da imunidade tributária, negou, à unanimidade,
provimento ao recurso da União, reconhecendo, portanto, o direito à
imunidade.
A decisão do Plenário do STF reconheceu a necessidade de
que sejam atendidos os mesmos requisitos da imunidade para a
contribuição social previdenciária, contribuição para o RAT e para o
SAT, para a imunidade do PIS sobre a folha, isto é, os constantes dos
arts. 9º e 14 do CTN, bem como o art. 55 da Lei nº. 8.212/91 e suas
alterações. Vide abaixo trechos do julgado:
17. As entidades que promovem a assistência social
beneficente, inclusive educacional ou de saúde, somente
fazem jus à concessão do benefício imunizante se
preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o
art. 55, da Lei nº 8.212/91, na sua redação original, e
aqueles prescritos nos artigos 9º e 14, do CTN. [...]
24. A pessoa jurídica para fazer jus à imunidade do § 7º,
do art. 195, CF/88, com relação às contribuições sociais,
deve atender aos requisitos previstos nos artigos 9º e 14,
do CTN, bem como no art. 55, da Lei nº 8.212/91,
alterada pelas Lei nº 9.732/98 e Lei nº 12.101/2009, nos
pontos onde não tiveram sua vigência suspensa
liminarmente pelo STF nos autos da ADI 2.028 MC/DF,
Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000.

Logo, comprovado que a entidade é sem fins lucrativos, que
não promove distribuições aos seus dirigentes, que não remete
recursos ao exterior, aplicando todos os recursos na sua atividade
fim, na promoção da saúde, tem-se as principais condições para que
a imunidade seja pleiteada.
Diante disso, apresenta-se viável à Consulente refletir acerca
da viabilidade de se ingressar com ação judicial para que seja
reconhecida a imunidade relativamente a esta contribuição. Os
requisitos são os mesmos da imunidade da contribuição social
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sobre a folha. Todavia, mais uma vez, alerta-se esta Consulente
que, para maior segurança deste pleito, urge a adequação ao modelo
de associação pública, com as consequentes reformas de seu
Estatuto.
Parecer elaborado em 12 de agosto de 2015.

166

REEMBOLSO DE SALÁRIO-MATERNIDADE E
IMPOSSIBILIDADE DE SUA COMPENSAÇÃO COM AS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS PELOS SEUS EMPREGADOS
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dra. Adriana Estigara
Dr. Kristian Rodrigo Pscheidt
RESUMO
Objetiva o presente parecer esclarecer o Consulente quanto ao procedimento a
ser adotado para recuperar o salário-maternidade, benefício previdenciário que é
adiantado pelo empregador, em virtude de o Consulente ter a seu favor tutela
antecipada que suspende a exigibilidade das contribuições sociais
previdenciárias, com as quais o salário maternidade deveria ser compensado.
Relata a Consulente que nos últimos meses os créditos do salário maternidade
foram compensados com a contribuição social previdenciária devida pelos seus
empregados, mas que a União glosou tal prática, razão pela qual lhe foi negada
a emissão de Certidão Positiva de Débitos com efeitos de negativa (CPD-EN).

1 PARECER
O reembolso à empresa ou equiparada de valores de quotas de
salário-família e salário-maternidade, pagos a segurados a seu
serviço, poderá ser efetuado mediante dedução no ato do
pagamento das contribuições devidas à Previdência Social,
correspondentes ao mês de competência do pagamento do benefício
ao segurado, devendo ser declarado em GFIP, conforme
regulamentado pelo art. 30 da Instrução Normativa RFB nº.
900/2008.
Todavia, como o Consulente possui a seu favor tutela
antecipada suspendendo a exigibilidade das contribuições sociais
previdenciárias, o que implica ausência de recolhimento, resta
privado dessa possibilidade.
No mais, a legislação não autoriza tal compensação com as
contribuições devidas pelos empregados do Consulente, recolhidos
por este à Receita Federal na condição de responsável tributário. E
assim se conclui da leitura do art. 30, §2º, da mesma IN:
Art. 30, §2º. Quando o valor a deduzir for superior às
contribuições previdenciárias devidas no mês, o sujeito
passivo poderá compensar o saldo a seu favor no
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recolhimento
das
contribuições
dos
meses
subsequentes, ou requerer o reembolso. [sem grifo no
original]

Como agora nem se pode aventar da possibilidade de
compensação com contribuições dos meses subsequentes, a
possibilidade que resta ao Consulente é postular o valor das quotas
de salário-maternidade por via do procedimento de reembolso, que
equivale a uma restituição.
Logo, deverá o Consulente formalizar o pedido de reembolso
na unidade da RFB que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito
passivo (art. 30 da IN RFB nº. 900/2008).
O reembolso será requerido por meio do programa
PER/DCOMP (Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação) ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação do formulário Pedido de
Reembolso de Quotas de Salário-Maternidade.
O pedido de Reembolso das Quotas de Salário-Maternidade
deve ocorrer conforme o modelo anexo.
E este formulário deve ser assinado em duas vias pelo
representante legal do Consulente. E ao mesmo devem ser anexados
os documentos comprobatórios do direito ao crédito, quais sejam:
a) original e cópia simples ou cópia autenticada do Estatuto e
última alteração estatutária que identifique os responsáveis
pela administração do Consórcio, bem como ata em que
conste a atual diretoria do Consórcio;
b) procuração por instrumento particular, com firma
reconhecida em cartório, ou por instrumento público, com
poderes específicos para representar o requerente, se for o
caso.
c) o original e a cópia da folha de pagamento que comprove o
pagamento do salário-maternidade;
d) o original e a cópia de atestado médico;
e) o original e a cópia da certidão de nascimento;
f) outros documentos que possam substituir os documentos
anteriores como comprovantes.
Ademais, esclarece-se que o Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e de Declaração de Compensação
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(PER/DCOMP) poderá ser apresentado com assinatura digital
mediante certificado digital válido (artigo 97-A, da Instrução
Normativa RFB nº. 900/2008, com inclusão da Instrução Normativa
RFB nº. 981, de 18.12.2009, artigo 3º).
O pedido de reembolso pode ser solicitado até 5 (cinco) anos a
partir do dia do vencimento do mês em que a dedução deixou de ser
efetuada, até a data do protocolo do pedido (Receita Federal do
Brasil).
A restituição, o ressarcimento e o reembolso serão realizados
pela RFB exclusivamente mediante crédito em conta corrente
bancária ou de poupança de titularidade do beneficiário (Instrução
Normativa RFB nº. 900/2008, artigos 74 e 75).
Alerta-se que o Consulente deverá conservar, durante 10 (dez)
anos, os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões
correspondentes, para a fiscalização da Previdência Social (Lei nº.
8.213/1991, artigo 68, § 1º, e Decreto nº. 3.048/1999, artigo 84, §
1º).
O procedimento adotado pela Consulente não possui amparo
legal, eis que a IN RFB nº. 900/2008 prevê o reembolso a partir de
obrigações tributárias (atinentes às contribuições sociais
previdenciárias) da própria Consulente.
Não se pode confundir a obrigação do Consulente proceder ao
recolhimento dos tributos cujos fatos geradores sejam por ela
praticados com o recolhimento que faz na condição de responsável
tributário, quando desconta na fonte as contribuições devidas pelos
seus empregados e as repassa aos cofres da União.
Por fim, pede-se cautela no sentido de confirmar que o
procedimento anterior, de compensação com as contribuições sociais
previdenciárias devidas pelos seus empregados, está efetivamente
cancelado.

Parecer elaborado em 19 de agosto de 2015.
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ANEXO I
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IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE
SALÁRIO-MATERNIDADE COM CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS SOBRE A FOLHA E POSSIBILIDADE DE
SE REQUERER O SEU REEMBOLSO VIA PERD/COMP
Dra. Sandra Barbon Lewis
Dra. Adriana Estigara
RESUMO
Após ser esclarecido quanto à impossibilidade de compensar o saláriomaternidade com a contribuição social previdenciária, cota empregado, deseja o
Consulente ser esclarecido acerca da possibilidade de compensar tais valores
com o PIS sobre a folha, bem como sobre a possibilidade de realizar o
requerimento de restituição via online, pelo procedimento PERD/COMP.

1 PARECER
1.1 Impossibilidade de compensação com a contribuição para o
PIS sobre a folha
Dispõe o art. 30 da Instrução Normativa nº. 900/2008, na qual
se embasou o primeiro parecer entregue ao Consulente, em seu
parágrafo quarto, que: “é vedada a dedução ou compensação do
valor das quotas de salário-família ou de salário-maternidade
das contribuições arrecadadas pela RFB para outras entidades
ou fundos”.
Logo, resta inviabilizada a compensação com o PIS incidente
sobre a folha da Consulente, vez que esta contribuição é destinada
para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, isso porque dispõe o caput
do art. 239 da CF/88 que “a arrecadação decorrente das contribuições
para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar
nº. 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº. 8,
de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta
Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o
programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o §3º
deste artigo”.
Com efeito, o §3º dispõe que “aos empregados que percebam
de empregadores que contribuem para o Programa de Integração
Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
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Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é
assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado
neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles
que já participavam dos referidos programas, até a data da
promulgação desta Constituição”.
1.2 Possibilidade de reembolso via online – PERD/COMP
Vislumbrada a impossibilidade de o Consulente proceder à
compensação do salário-maternidade com a Contribuição para o PIS
incidente sobre a folha de salário, resta-lhe insistir no reembolso.
Indaga a Consulente quanto à possibilidade de realizar esse
reembolso por via do PERD/COMP
Esclarece-se que o reembolso será requerido por meio do
programa PER/DCOMP (Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação). Todavia, na
impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação do
formulário Pedido de Reembolso de Quotas de SalárioMaternidade, seguindo-se, neste caso, as recomendações constantes
do primeiro parecer.

Parecer elaborado em 16 de setembro de 2015.

172

