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RESUMO 

TEIXEIRA, CLEBER MONTEIRO. 0 impacto dos tributos indiretos na 

administra~io das empresas. A tributac;ao e urn elemento necessaria para uma 

economia capitalista uma vez que se constitui na (mica fonte de arrecadac;ao 

governamental. A carga tributaria no Brasil e algo bastante preocupante, pois vern 

aumentando incessantemente ao Iongo dos anos e e considerado urn dos fatores 

macroeconomicos que podem reduzir a margem bruta das empresas, tendo como 

conseqOencia a reduc;ao da competitividade, influenciando de forma negativa no 

crescimento economico. 0 governo ao Iongo dos anos vern trabalhando com base 

em politicas que tern aumentado drasticamente a carga tributaria das empresas. 

Diante desse cenario, as empresas estao cada vez mais atentas aos impactos dos 

tributes em suas administrac;oes, sendo que os tributes indiretos tern ganhado 

grande destaque nesse cenario. Com o objetivo de demonstrar como os tributes 

indiretos tern impacto na administrayao das empresas, esse estudo pretendeu 

apresentar de forma concisa o referencial te6rico, bern como a aplicac;ao pratica 

desses impactos na formayao de prec;o, custo dos produtos e fluxo de caixa das 

empresas. 

Palavras Chave: Tributes lndiretos; ICMS; PIS e COFINS; Custo. 
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1 INTRODUCAO 

Em meio as novas tecnologias e ao avanc;o tecnol6gico das empresas, 

permanece a discussao sobre a interpretac;ao da legislac;ao aplicavel a todas as 

operac;oes oneradas pelos tributos, bern como seus efeitos na administrac;ao das 

empresas. 

Muitas vezes ao elaborar os textos legais, o legislador nao se atenta para 

forma como descreve o fato ou o descreve de forma a gerar diversas interpretac;oes. 

Outras vezes, o ente tributante com sua sede arrecadat6ria, interpreta de forma 

equivoca o disposto na legislac;ao, sem sequer aplicar os conceitos basilares do 

direito tributario, fazendo com que os contribuintes suportem cargas tributarias 

indevidas. 

A carga tributaria no Brasil e algo bastante preocupante, pois vern 

aumentando incessantemente ao Iongo dos anos e e considerado urn dos fatores 

macroeconomicos que podem reduzir a margem bruta das empresas, tendo como 

conseqOemcia a reduc;ao da competitividade, influenciando de forma negativa no 

crescimento economico. 

Para facilitar o complexo estudo do direito tributario, a doutrina costuma 

dividir os tributos em diretos e indiretos. Sao considerados tributos diretos aqueles 

em que a lei impoe a obrigac;ao de calcular e recolher o proprio tributo, ou seja, 

quando o tributo e pago pelo contribuinte de direito- ex. IRPJ. Ja os tributos indiretos 

sao considerados aqueles em que a obrigac;ao do recolhimento do tributo e 

repassada pelo contribuinte de direito a outra pessoa, denominado contribuinte de 

fato- ex.: ICMS. 

Assim, o presente trabalho tara uma abordagem sobre a aplicac;ao da norma 

ao fato concreto os efeitos dos tributos indiretos na administrac;ao das empresas, 

respeitando a sabedoria e o entendimento da ciencia do direito, demonstrada 

atraves de estudos pontuais e com colocac;oes respeitaveis e acertadas de nossos 

doutrinadores. 

Trata-se de urn trabalho onde serao lembradas as passagens hist6ricas do 

direito, passando pelo sistema constitucional e tributario, com citac;ao a alguns 

principios constitucionais e busca pela forma da correta aplicac;ao do direito 

tributario. Trata-se de abordagem meramente cientifica, que utiliza como parametro 

situac;ao ocorrida no cotidiano. 
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2 PROBLEMA - QUESTAO DE PESQUISA 

Quais sao os impactos causados pelos tributos indiretos na administrac;ao 

das empresas? 

2.1 OBJETIVOS 

A seguir, serao apresentadas as questoes que irao nortear toda a 

investigac;ao proposta a respeito do tema: os objetivos da monografia. 

2.2 Objetivo Geral 

Analisar os impactos dos tributos indiretos na administrac;ao das empresas 

brasileiras. 

2.3 Objetivos Especificos 

Do objetivo geral, decorrem objetivos especificos, estabelecidos a fim de se 

orientar a investigac;ao das hip6teses e de possibilitar o alcance do objetivo maior, 

qual seja a soluc;ao do problema. Sendo assim, tem-se como objetivos especificos 

os seguintes: 

I - Apresentar breve hist6rico do sistema tributario brasileiro; 

II - Expor urn dos conceitos cientificos que determinam a forma de incidencia 

tributaria; 

Ill - Discorrer sobre os aspectos gerais dos tributos indiretos no sistema 

tributario brasileiro; 

IV - Demonstrar o impacto dos tributos na formac;ao de prec;o ou no custo da 

mercadoria vendida, bern como as dificuldades para sua administrac;ao. 
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2.4 JUSTIFICATIVAS 

0 complexo sistema tributario brasileiro tern incentivado a realizayao de 

estudos que visam identificar os impactos dos tributos nas empresas. Dentro dessa 

linha, os chamados tributos indiretos tern ganhado grande espayo nos estudos e 

discussoes, visto que seu impacto pode causar grandes desafios na administrayao 

das empresas. 

A incidencia de tributos indiretos nos produtos comercializados impacta 

diretamente a competitividade das mercadorias produzidas no Brasil frente as 

mercadorias vindas de outros paises, podendo ter como consequencia a nao 

gerayao de postos de trabalho. 

Outro fator importante e diretamente relacionado com a alta carga tributaria 

praticada no Brasil e o indice de empresas que sonegam os tributos, possivelmente 

por inviabilizar a manutenyao de seus neg6cios. 

Segundo estudo realizado pelo IBPT- lnstituto Brasileiro de Planejamento 

Tributario, em 2008 a carga tributaria brasileira chegou a 36,56% do PIB, com 

crescimento em relayao ao ano anterior de 14,43%, sendo os tributos indiretos urn 

dos principais responsaveis por esse aumento de carga e arrecadayao. 

Considerando que tributos como ICMS, PIS, COFINS e IPI refletem grandes 

impactos para as empresa, pois recaem diretamente sobre o faturamento das 

empresas e estao presentes em praticamente todo o processo produtivo, referidos 

tributos merecem especial atenyao na administrayao das empresas. 

Por outro lado, as empresas que possuem profissionais habilitados e 

altamente conhecedores dos tributos que recaem sobre suas atividades, tern a 

possibilidade de gerar urn diferencial competitivo em relayao a outras empresas que 

nao dispensam a devida atenyao a esse assunto de impacto tao grande no resultado 

dos neg6cios de qualquer empresa brasileira. 

Esse emaranhado complexo que envolve, legislayao, tributos, operayoes, 

custos, oportunidades e boa governanya tributaria justifica urn estudo aprofundado 

dos impactos para o administrador de empresas brasileiras. 
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2.5 ASPECTOS METODOLOGICOS 

Para a fundamentayao metodol6gica deste estudo, sera efetuado 

inicialmente urn estudo bibliografico sabre os conceitos dos principais tributos 

indiretos. Adicionalmente sera feito urn estudo de caso com o objetivo de tornar o 

problema explicito. 

Assim, sera realizada pesquisa documental e abordagem qualitativa, com 

menyao de dados quantitativos. 

Segundo Beuren (2003, p. 84), o estudo de caso "caracteriza-se 

principalmente pelo estudo concentrado de urn unico caso. Esse estudo e preferido 

pelos pesquisadores que desejam aprofundar seus conhecimentos a respeito de 

determinado caso especifico". 

Complementarmente, segundo Bruyne, Herman e Schoutheete (1977 apud 

BEUREN, 2003, p.84): 

Afirmam que o estudo de case justifica sua importancia per reunir 
informagoes numerosas e detalhadas com vista em apreender a totalidade 
de uma situagao. A riqueza das informagoes detalhadas auxilia num maier 
conhecimento e numa possivel resoluyao de problemas relacionados ao 
assunto estudado. 

Posteriormente, sera realizada a demonstra9ao dos efeitos dos tributos 

indiretos na formayao de pre9o e no custo dos produtos, com o objetivo de identificar 

os impactos para a administrayao das empresas. Para esta analise serao utilizados 

os dados hipoteticos para forma9ao de preyo e custeio das mercadorias. 

Desta maneira, o presente trabalho representa uma pesquisa documental 

descritiva, utilizando a pesquisa bibliografica como fonte para urn embasamento 

te6rico e urn estudo de caso. 
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3 FUNDAMENTACAO TEORICA 

3.1 Tributac;io - Abordagem hist6rica 

A expressao "sistema tributario" requer, para sua melhor compreensao, urn 

retorno ao passado, mais precisamente a denominada AntigOidade Classica, onde 

se pode localizar a origem dos dois vocabulos: 

Sistema, do grego systema, expressando o sentido de reuniao, metoda, 
exprime o conjunto de regras e princfpios sabre uma materia, tendo rela9oes 
entre si, formando urn corpo de doutrinas e contribuindo para a realiza9ao de 
urn fim. E o regime, o conjunto de regras, a que se subordinam as coisas.1 

Tributo, do latim tributum (impasto, contribuigao) na terminologia fiscal, tern 

sentido amplo, atinge toda e qualquer contribuigao devida ao Estado. 

Assim, tributar e inscrever, langar ou anotar as contribuigoes que devem ser 

conseguidas para a formagao da Receita Publica, na qual se integram nao somente 

os impastos, mas todas as verbas de receita, que se anotem como de natureza 

tributaria.2 

Tributagao pressupoe o exercicio do poder do Estado. A investigagao a 

respeito do processo de transformagao por que passou o Estado Romano revela a 

existencia de urn Poder, cujo detentor, no exercicio absoluto de suas prerrogativas 

cobrava o tributum, de tribus. 

Historicamente a tributagao, exercicio do Poder de Estado - cujo 

fundamento se encontra na soberania que o Estado exerce em seu territ6rio, pelo 

que pode exigir de todos os que estao a ele submetidos que contribuam, de forma 

obrigat6ria, sempre esteve ligada a ideia do arbitrio.3 

Assim o poder de tributar, imposigao que se amoldou a evolugao e as 

transformagoes do Estado, sempre ligada a concepgao do arbitrio, nao raro da 

violencia e do abuso de poder, teve de aguardar o surgimento do Estado moderno 

constitucional em que se foram normatizando paulatinamente os direitos do homem, 

preceituando-se que as competencias dos entes tributantes exercitar-se-iam atraves 

da lei. Consagrara-se assim, a auto limitagao do Estado atraves de normas juridicas 

1 Sl L VA, De Placido e. Vocabulario jurldico, p. 761. 
2 ROTHMANN, Gerd W. Considera~Oes sobre extensio e limites do poder de tributar, p. 834. 
3 ROSA JONIOR, Luiz Emygdio F. da. Manual de direito financeiro e direito tributario, p. 185. 
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erigindo-se a verdadeiro baluarte do ordenamento juridico, o principio da legalidade 

ou da reserva da lei. 

Oportuno lembrar que a Constituiyao nao institui tributos. Apenas discrimina 

as competencias impositivas, estabelece limitayoes ao poder de tributar e, em 

alguns casos, tra9a as normas gerais de incidencia. 

Alem disso, a Constituiyao Federal preve uma serie de garantias explicitas 

em materia tributaria, tais como: 

a) seguran9a juridica; 

b) igualdade; 

c) legalidade; 

d) certeza do direito; 

e) isonomia; 

f) anterioridade; 

g) irretroatividade da lei tributaria; 

h) tipologia tributaria; e 

i) nao discriminayao tributaria. 

Tais principios juridico-tributarios constituem limitayoes constitucionais ao 

poder de tributar, visando estabelecer urn equiHbrio entre poder impositivo e os 

contribuintes. 0 conjunto de tais principios e regras constitucionais constitui urn 

"sistema", que tern por objeto o estudo das norm as fundamentais que disciplinam e 

delimitam o exercicio do poder do Estado em materia tributaria. 

3.2 Sistema constitucional tributario 

0 Sistema Juridico e urn conjunto ordenado de normas, cuja unidade 

constitui-se no fato de todas elas terem o mesmo fundamento de validade. 

Fundamento de validade de uma ordem normativa e a existencia de uma norma 

fundamental, da qual se retira o fundamento de validade de todas as normas 

pertencentes a esta mesma ordem. 

0 sistema constitucional revela o conjunto das normas constitucionais de urn 

pais, sendo, este sistema, responsavel pela unidade de todo o ordenamento juridico 

de urn Estado. 
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A materia que interessa a esta pesquisa tambem integra urn sistema: 

Sistema Tributario Constitucional. Serao componentes desse sistema todas as 

normas constitucionais que se refiram, de alguma forma, a a9ao de tributar.4 

0 Sistema Constitucional Tributario, em nosso pais, e rigido no sentido de 

tao somente a Constitui9ao poder sofrer modifica9oes atraves do procedimento . 
complexo e solene, diferente daquele estabelecido para a elabora9ao de leis 

ordinarias. 

Significa que o sistema rigido e o que se constitui na delimita9ao, na fixa9ao 

exaustiva de regras que enfeixam as competencias privativas e indelegaveis de criar 

tributo. 

Geraldo Ataliba leciona: 

Nosso sistema jurfdico e o mais rfgido que se conhece, alem de complexo e 
extenso. Em materia tributaria tudo foi feito pelo constituinte que afeic;oou 
integralmente o sistema, entregando-o pronto e acabado ao legislador 
ordinario, a quem cabe somente obedece-lo, em nada podendo contribuir 
para plasma-lo.s 

0 Sistema Constitucional Tributario e parte do Sistema Constitucional, s6 se 

diferencia do deste pelo objeto ao qual se refere especificamente. 

Como o Sistema Constitucional e revestido por urn plexo de principios 

explicitos ou implicitos, que revelam a rigidez e a unidade do sistema, o Sistema 

Constitucional Tributario tambem o e. 

Dentre os varios principios constitucionais existentes, serao ressaltados os 

principios da legalidade, da isonomia e da tipologia tributaria. 

3.2.1 0 principio da legalidade 

A respeito da ideia de Estado de Direito, Alberto Pinheiro Xavier leciona: 

T~m sido longas na doutrina as controversias provocadas pela noc;ao de 
Estado de Direito; mas urn ponto parece comum a todos que do tema tern 
se aproximado. E que a noc;ao de Estado de Direito, pelo menos na sua 
formulac;ao original, reveste urn duplo sentido, material e formal: o conteudo 
material do Estado de Direito esta na afirmayao de que a finalidade 

4 Ibid, p. 24. 
5 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributario brasileiro, 1966, p. 21. 



9 

essencial do Estado consiste na realizayao da justiya, concebida sobretudo 
como uma rigorosa delimitay8o da livre esfera dos cidadaos, em ordem a 
prevenir o arbitrio do poder e a dar assim a maior expressao possivel a 
seguranya juridica; o conteudo formal do Estado de Direito, por seu turno, 
envolve basicamente a ideia de que, na realizayao de seus fins, o Estado 
deve exclusivamente utilizar formas juridicas, de que sobressai a lei formal. 
Por outras palavras o Estado de Direito foi ao menos inicialmente 
concebido, como aquele que tern por fim o Direito e atua segundo o Direito, 
isto e, aquele que tem a justiya por fim e a lei como meio de sua 
realizayao.s 

Assim sendo, para que se possa identificar o Estado de Direito, necessaria 

sera que seu governo esteja convencido daquela ideia de justiga que se formaliza 

atraves da instituigao de principios e normas juridicas, objetivando a garantia do 

cidadao contra o abuso de poder por parte do Estado. Esta ideia de Estado de 

Direito deu origem a que no terreno tributario os principios da legalidade, da 

igualdade, da generalidade e da capacidade contributiva assumissem uma profunda 

unidade sistematica, constituindo a propria emanagao do Estado de Direito no 

dominio dos impostos.7 

0 principia da legalidade tributaria revela que o Estado nao pode instituir ou 

majorar tributo sem estar previamente autorizado pelo Poder Legislative. A lei e 

somente a lei cabe a escolha, dentre as varias manifestagoes de capacidade 

economica, de determinar aquelas que se reputam adequadas a tributagao. 

0 principia da legalidade, hoje em dia, acha-se expresso em quase todas as 

Constituigoes vigentes. As Constituigoes brasileiras sempre acolheram o principia da 

legalidade, a comegar pela Constituigao de 1824 (artigo 171) ate a atual Constituigao 

Federal de 1988, que em seu artigo 150, inciso I, estabelece: 

Art. 150, 1: Sem prejuizo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e 
vedado a Uniao; aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios: I- exigir 
ou aumentar tributo sem lei que o estabeleya. 

Quer o texto constitucional expressar que, embora, tendo o legislador, no 

artigo 150, I, ter se referido a "tributo", nao ha duvida de que o principia da 

legalidade deve ser aplicado a todas as especies de tributo e nao somente aos 

impastos. A lei pela qual o tributo deve ser instituido ou majorado tern ser entendida 

em seu sentido estrito -lei propriamente dita, emanada do Poder Legislative, e nao 

6 XAVIER, Alberto Pinheiro. Conceito e natureza do lan~amento tributario, p. 278. 
7 Ibid, p. 279. 
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em seu sentido amplo, pelo qual decreto, porta ria, circular etc., nao podem instituir 

ou majorar tributo. Assim e exclusividade da lei formal oriunda do 6rgao de 

representac;ao popular tal instituic;ao ou majorac;ao de tributos. 

0 professor Roque Antonio Carraza leciona sobre as conseqOencias da 

aplicac;ao no direito tributario do principia da legalidade: 

Portanto, de acordo com a Constituiyao, nenhum tributo pode ser criado 
senao com base na lei, tal lei alem de descrever com riqueza de 
pormenores todos os aspectos da norma juridica tributaria, deve conter os 
criterios que presidirao a pratica, em cada caso concreto, do ato 
administrativo do lanyamento. 
Concordamos, pois, com Pietro Virga, quando diz que a tributayao encontra 
tres limites, a saber: 
I - a reserva da lei: o tributo s6 pode ser criado por meio de lei. E principio 
fundamental que nenhuma exac;ao pode ser exigida sem autorizac;ao do 
Poder Legislativo (no taxation without representation); 
II - a disciplina da lei: nao basta que uma lei preveja a exigencia de urn 
tributo, mas pelo contrario, deve determinar seus elementos fundamentais, 
vinculando a atuac;ao da Fazenda Publicae circunscrevendo, ao maximo, o 
ambito da discricionariedade do agente administrativo; 
Ill - os direitos que a Constituic;ao garante: a tributayao, ainda que se 
perfac;a com supedaneo na lei, nao pode contrastar com os direitos 
constitucionalmente assegurados.s 

0 C6digo Tributario Nacional em seu artigo 9°, inciso I, tambem determina 

que o principia da legalidade seja observado por todas as pessoas juridicas de 

direito publico interno dotadas de competencia tributaria, como transcrito a seguir: 

Art. 9° E veda a Uniao, aos Estados , ao Distrito Federal e aos Municipios: 
I - instituir ou majorar tributes sem que a lei o estabelec;a, ressalvado, 
quanto a majorayao, o disposto nos arts. 21, 26 e 65. 

3.2.2 0 principio da igualdade 

A origem do principia da igualdade remonta aos tempos da Revoluc;ao 

Francesa, de 1789, que solenemente declarou que "Os homens nascem e ficam 

livres e iguais em direitos", consagrando o ideal de igualdade entre os homens. 

A primeira carta politica a consagrar a igualdade juridica como ideal, foi a 

dos Estados Unidos da America. Tanto a Constituic;ao americana, como a 

8 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributario, p. 151. 

J 
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Declarac;ao dos Direitos do Homem e do Cidadao, vedaram as praticas de 

diferenciayao, regalias e privilegios sociais de qualquer natureza.9 

0 principia da igualdade, significando igualdade juridica, esta genericamente 

expresso no artigo 5°, caput, e inciso I, da Constituic;ao Federal de 1988: 

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distinc;ao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pafs, a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranc;a e a 
propriedade, nos seguintes termos: 
I - homens e mulheres sao iguais em direitos e obrigac;oes, nos termos 
desta Constituic;ao. 

No que tange, especificamente, a igualdade juridica em materia tributaria, a 

Constituic;ao Federal consagra a isonomia no artigo 150, inciso II: 

Art. 150. Sem prejufzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e 
vedado a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios: 
( ... ) 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situac;ao equivalente, proibida qualquer distinc;ao em razao de ocupayao 
profissional ou func;ao por eles exercida, independentemente da 
denominayao jurfdica dos rendimentos, titulos ou direitos. 

Hugo de Brito Machado ensina: 

0 princfpio da igualdade e a projec;ao, na area tributaria, do princfpio geral 
da isonomia jurfdica, ou princfpio pelo qual todos sao iguais perante a lei. 
Apresenta-se aqui como garantia de tratamento uniforme, pela entidade 
tributante, de quantos se encontrem em condic;oes iguais. Como 
manifestac;ao desse princfpio temos, em nossa Constituic;ao, a regra da 
uniformidade dos tributes federais em todo territ6rio nacional.1o 

Em materia tributaria o que se almeja, para dar efetividade ao principia da 

igualdade, e que o dever de contribuir para o Estado seja proporcionalmente igual 

para cada contribuinte, encontrando-se tal principia, geralmente, associado ao 

principia da capacidade contributiva do cidadao. 

A lei tributaria, assim como todas as normas, deve ter como caracteristicas a 

"generalidade e a impessoalidade", isto e, a lei deve ser geral e impessoal como 

fruto de urn principia maior, que e o principia da igualdade juridica que prevalece em 

todo o sistema juridico brasileiro e, por conseguinte, no Sistema Tributario Nacional. 

9 SIQUEIRA, Edson Freitas de. Debito fiscal: analise critica e san~oes politicas, p. 152. 
10 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributario, p. 62. 
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A igualdade diante do tributo, entretanto, nao deve ser entendida como se 

todos os contribuintes devam receber igual tratamento. Da interpreta9ao do principia 

da isonomia tributaria emerge a ideia de que somente os contribuintes que se 

encontrem em igualdade de situayao devam ser tratados de maneira isonomica e 

generalizada. Com isso, surgem as categorias de contribuintes, para cada qual e 

reservado urn tratamento igualitario dentro da classe, mas diferenciados entre as 

classes, sem que isso implique em negar a vigencia a garantia constitucional da 

igualdade juridica.11 

3.2.3 0 principio da tipologia tributaria 

Segundo nos ensina Paulo de Barros Carvalho, no direito positivo brasileiro, 

0 tipo tributario e definido pela integrayaO 16gico-semantica de dois fatores: hip6tese 

de incidencia e base de calculo, assim descreve: 

Ao binomio o legislador constitucional outorgou a propriedade de diferenciar 
as especies tributarias entre si, sendo tambem operative dentro das pr6prias 
subespecies. Adequadamente isolados os dois fatores, estaremos 
credenciados a dizer, sem hesitat;;:Oes e perplexidades, se urn tribute e 
imposto, taxa ou contribuit;;:ao de melhoria, bern como anunciar o tipo de 
imposto ou que modalidade de taxa. 

E sabre o mesmo t6pico, nos fala Roque Carraza: 

"0 que distingue urn tribute do outro e seu binomio hip6tese de 
incidencia/base de calculo. A base de calculo, alem de colaborar na 
determinat;;:ao da divida tributaria, dimensionando o fato imponivel, afirma o 
criterio material da hip6tese de incidencia do tribute. Em suma, a base de 
calculo deve apontar para a hip6tese de incidencia do tribute, confirmando
a. Do contrario, o tribute tera sido mal instituido e, por isso mesmo, sera 
inexigivel. Donde podemos concluir que a base de calculo e absolutamente 
indispensavel, para qualquer tributo."12 

11 SIQUEIRA, Edson Freitas de. Op cit. p. 155. 
12 CARRAZA, Roque Antonio. ICMS, p. 35. 
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3.3 Regra Matriz de lncidencia Tributaria 

3.3.1 A expressio "fato gerador" 

Diversas sao as expressoes sugeridas e utilizadas pelos juristas para 

designar o antecedente das normas que prescrevem as prestayoes de cunho fiscal, 

dentre elas estao fato imponivel, hip6tese de incid€mcia e fato gerador. 

Com relayao a ultima expressao - "fato gerador" - essa tern sido adotada no 

meio juridico e doutrinario com muita freqoencia. No entanto a utilizayao da citada 

expressao e equivoca, uma vez que e utilizada tanto para mencionar a descriyao 

legislativa do fato, quanta para se referir ao proprio acontecimento prescrito na 

legislayao, ou seja, citada expressao pode ser considerada como a previsao legal 

tipicamente abstrata, bern como representar no mundo fisico, concreto, a ocorrencia 

do fato previsto. 

Dentre as diversas expressoes utilizadas para designar o antecedente da 

norma tributaria, parece-me mais adequada a sugestao do Professor Geraldo 

Ataliba13, que sugere a adoyao de hip6tese de incidencia para denominar a 

descriyao e fato imponivel para demonstrar a ocorrencia no mundo fisico. 

3.3.2 Hipotese de incidencia e fato juridico tributario 

Segundo nos ensina o !lustre Doutrinador Hugo de Brito Machado14, a 

expressao hip6tese de incidencia designa a descriyao, contida na lei, da situayao 

necessaria e suficiente ao nascimento da obrigayao tributaria. 

Enquanto a hip6tese de incidencia e a simples previsao, o fato juridico 

tributario decorre dessa previsao, ou seja, e a concretizayao da hip6tese ou a 

concretizayao daquela situayao legalmente descrita. 

Com maestria o Professor Paulo de Barros Carvalho cita em sua obra a 

seguinte passagem: 

13 ATALIBA, Geraldo. Hip6tese de incidencia, cit., p.51. 
14 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributario, cit., p. 147. 
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A respeito do fato que realmente sucede no quadro do relacionamento 
social, dentro de especificas condi~Oes de espa~o e de tempo, que 
podemos captar por meio de nossos 6rgaos sensoriais, e ate dele participar 
fisicamente, preferimos denominar evento juridico tributario, reservando a 
locu~o fato juridico tributario para o relato lingOfstico desse acontecimento. 
Fato juridico porque tern o condao de irradiar efeitos de direito. E tributario 
pela simples razao de sua eficacia esta diretamente ligada a institui~ao do 
tributo. 15 

Assim, com rela~o a hip6tese de incidencia, pode-se dizer que trata-se da 

previsao fatica trazida pela legislagao para a identificagao de eventos possuidores de 

conteudo economico, ou seja, caso ocorra o fato previsto na hip6tese de incidemcia, 

havera a incidencia do tribute. 

Ademais, o fato juridico tributario esta diretamente relacionado com a 

hip6tese de incidencia, visto que e a linguagem utilizada para relatar os 

acontecimentos nela previstos. 

Dai pode-se concluir que a hip6tese de incidencia nao contem o fato juridico 

tributario, mas esse ultimo se ap6ia no primeiro para descrever a ocorrencia da 

hip6tese prevista, ou seja, a hip6tese de incidencia e necessaria para o surgimento 

do fato juridico tributario. 

3.3.3 Regra-matriz de incidencia tributaria 

Pode-se conceituar regra-matriz de incidencia tributaria como sendo a 

previsao de normas gerais e abstratas, onde ha a descrigao do antecedente e do 

consequente da norma juridica, ou seja, e a descrigao normativa de urn determinado 

comportamento que, se efetivado no meio fisico, produzira a rela~o juridica 

( obrigagao tributaria). 

0 descritor da norma tern como fungao prever diretrizes de conteudo 

economico, trazendo em seu bojo os seguintes criterios identificadores do fato: 

criteria material, criteria espacial e criteria temporal. 

0 prescritor tern a finalidade de estabelecer urn vinculo entre o sujeito ativo 

(Estado) e o sujeito passive (Contribuinte), exigindo deste o pagamento de certa 

quantia pecuniaria, assim, temos o criteria pessoal (sujeitos ativo e passive) e o 

criteria quantitativa (aliquota e base de calculo). 

15 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributario, cit., p. 244. 
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Sobre o criteria material, pode-se afirmar que nele ha referencia a urn 

comportamento de pessoas fisicas ou juridicas, que sao condicionadas por 

circunstancias de espac;o e de tempo. Esse nucleo e formado por urn verbo e seu 

complemento. 

0 criteria espacial da hip6tese tributaria pode ser verificado pela menc;ao 

expressa ou tacita do local onde deve ocorrer o fato previsto no antecedente para 

que sejam irradiados os efeitos previstos no conseqOente da norma. A vigencia 

territorial e a vigencia de normas dentro de determinados limites geograficos, pois 

apenas os fatos ocorridos dentro destes limites poderao ser atingidos pelo previsto 

no antecedente da norma editada. 

0 criteria temporal da hip6tese tributaria e verificado atraves das indicac;oes 

contidas no suposto da regra e que oferecem elementos suficientes para 

identificayao do momenta em que deve ocorrer o fato descrito no antecedente da 

norma de forma que se irradiem os efeitos previstos no conseqOente da mesma. 

No criteria pessoal, que e formado pelo conjunto de elementos colhidos no 

prescritor da norma, se identificam as partes da relayao juridica estabelecida, ou 

seja, o sujeito ativo e o sujeito passivo. 

0 criteria quantitativa e responsavel pela mensurac;ao do tributo, utilizando 

por elementos a base de calculo e a aliquota. A base de calculo pode ser entendida 

como a base sobre a qual aplicar-se-a a aliquota, que resultara no valor pecuniario 

devido para o Erario Publico. 

3.4 Tributos 

3.4.1 Natureza e especies 

As normas constitucionais definidoras dos gravames que compoem a 

tributayao, nao definem o objeto da materia que regulam. Nao ha na Constituic;ao 

uma definiyao de tributo. 

Embora, em principia, nao e funyao da lei conceituar (a lei deve canter uma 

regra de comportamento), face as divergencias da doutrina sobre o conceito de 

tributo, o legislador o estabeleceu no artigo 3° do C6digo Tributario Nacional, in 

verbis: 



tributo: 
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Tribute e toda prestagao pecuniaria compuls6ria, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que nao constitua sangao de ato ilicito, institufda em 
lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. 

Com base na defini9ao legal pode-se apontar as caracteristicas principais do 

a) tern a natureza jurfdica de prestagao, a qual o contribuinte da ao Estado; 
b) obrigatoriedade da prestagao; c) prestagao que deve possuir carater 
monetario; d) prestagao que nao pode ser punigao do Estado por ato ilfcito 
do contribuinte; e) prestagao que deve ser institufda por lei, f) cobranga de 
prestagao feita pela Administragao Publica, que deve seguir apenas os 
procedimentos que a lei determinar.16 

A determinayao das especies em que se divide o genero tributo deve 

basear-se no perfil constitucional dado a materia (artigo 145 da Constituiyao 

Federal). 0 tributo na Constitui9ao desdobra-se nas especies: impastos, taxas e 

contribui9ao de melhoria. Tais especies elencadas nas normas constitucionais sao 

enfeixadas por competencias discriminadas, exaustivamente pelo legislador. 

A esta enumerayao, adiciona-se conforme a Magna Carta, os emprestimos 

compuls6rios e os emprestimos especiais. 

0 artigo 5° do C6digo Tributario Nacional elenca as especies tributarias da 

mesma forma que o artigo 145 e incisos da Constituiyao Federal, aludindo aos 

impastos, as taxas e as contribui96es de melhoria. 

3.4.2 lmpostos 

Impasto e tributo de carater generico que independe de qualquer atividade 

ou servi9o do poder publico em rela9ao ao contribuinte, a exemplo do ICMS. 

Segundo prescreve o artigo 16 do C6digo Tributario Nacional, impasto e: 

" ... o tribute cuja obrigagao tern por fato gerador uma situagao independente 
de qualquer atividade estadual especffica, relativa ao contribuinte." 

16 MARTINS, Rogerio Vidal G.S., MARONE, Jose Ruben. Disposigoes gerais. In NASCIMENTO, 
Carlos Valder do (coord.). Comentarios ao C6digo Tributario Nacional, p. 35. 
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Do texto legal extrai-se que no caso dos impastos: (i) nao ha exigencia de 

vinculagao, (ii) nao ha previsao de destinagao especifica para o produto de sua 

arrecadagao e (iii) nao ha previsao de restituigao do montante arrecadado ao 

contribuinte. 

3.4.3 Taxas 

Taxa e urn tributo relacionado com o exercicio regular do poder de policia, 

ou, com a prestagao de algum servigo publico para urn beneficiario identificado ou 

identificavel. 

A definigao de taxa esta prevista em nosso ordenamento juridico no artigo 

77 do C6digo Tributario Nacional, como segue: 

As taxas cobradas pela Uniao, pelos Estados , pelo Distrito Federal ou pelos 
Municipios, no ambito de suas respectivas atribuigoes, tern como fato 
gerador o exercicio regular do poder de polfcia, ou a utilizagao, efetiva ou 
potencial, de servigo publico especifico e divisive!, pretado ao contribuinte 
ou posto a sua disposigao. 

Assim, extrai-se do texto legal que no caso das taxas: (i) ha exigencia de 

vinculagao do antecedente normativo a uma atividade estatal, (ii) ha previsao de 

destinagao especifica para o produto de sua arrecadagao e (iii) nao ha previsao de 

restituigao do montante arrecadado ao contribuinte. 

3.4.4 Contribuh;oes Especiais e de Melhoria 

Contribuigoes Especiais sao aquelas que a Uniao Federal institui com 

fundamento nos arts. 149 a 195 da Constituigao Federal; dividem-se em 2 (duas) 

especies: as contribuigoes sociais e as contribuigoes de seguridade social. 

As Contribuigoes Especiais sao tributos cobrados para custeio de atividades 

paraestatais, podendo ser sociais, de interesse de categorias economicas ou 

profissionais e de intervengao no dominio economico. 

As Contribuigoes de Melhoria sao tributos cujas obrigagoes tern como fato 

gerador a valorizagao de im6veis decorrente de obra publica. 
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Para cobran~a da Contribui~ao de Melhoria se faz necessaria a execu~ao de 

obra publica que valorize o im6vel a que se pretende cobrar a contribui~ao. 0 

simples fato da efetiva~ao da obra publica nao e suficiente para a cobran~a da 

contribui~ao de melhoria, que e urn tributo vinculado a atua~ao do Poder Publico. 

Nesse caso, devers ser produzida lei para cada obra em concreto, conforme 

determina artigo 82 do C6digo Tributario Nacional, dado a dificuldade em definir a 

base de calculo, pois essa devers ser o beneficia economico experimentado pelo 

contribuinte. 

Sobre as Contribui~oes de Melhoria, extraiamos que: (i) ha exigencia de 

vincula~ao do antecedente normativo a uma atividade estatal, (ii) nao ha previsao de 

destina~ao especifica para o produto de sua arrecada~o e (iii) nao ha previsao de 

restitui~ao do montante arrecadado ao contribuinte; 

Ja no caso das Contribui~oes Especiais: (i) nao ha exigencia de vincula~ao 

do antecedente normativo a uma atividade estatal, (ii) ha previsao de destina~ao 

especifica para o produto de sua arrecada~o e (iii) nao ha previsao de restitui~ao 

do montante arrecadado ao contribuinte. 

3.4.5 Emprestimos Compuls6rios 

Os Emprestimos Compuls6rios tern previsao no artigo 148 da Constitui~o 

Federal, devendo ser instituido mediante lei complementar, para atender as 

despesas extraordinarias, decorrentes de calamidade publica, , de guerra externa ou 

sua iminencia, bern como no caso de investimento publico de carater urgente e de 

relevante interesse nacional. 

Os Emprestimos Compuls6rios nao sao tributos vinculados, isto porque nao 

ha previsao legal para vincula~ao do produto arrecadado a uma despesa especifica 

do Estado, como no caso das contribui~oes, por exemplo. Em se tratando de 

Emprestimo Compuls6rio, obrigatoriamente o legislador fixara o prazo do 

emprestimo e as condi~oes de ser resgate. 

Assim, destaca-se que: (i) nao ha exigencia de vincula~ao do antecedente 

normativo a uma atividade estatal, (ii) ha previsao de destina~ao especlfica para o 

produto de sua arrecada~ao e (iii) ha previsao de restitui~ao do montante arrecadado 

ao contribuinte. 
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3.4.6 Quadro resumo 

Tributos I lmposto Taxa Contribui~io Contribui~oes Emprestimo 
Criterios de Melhoria Especiais Compuls6rio 
Hip6tese Fato Atuayao 0 aumento do lnterveny{lo no S6 pode ser 
de qualquer nao estatal. valor dominic estipulado para 
lncidencia consistente econOmico - econOmico e de atender as 

numa valorizay{lo do interesse das despesas 
atuayao im6vel. categorias extraordinarias 
estatal. profissionais ou ou no caso de 

econOmicas. investimento 
publico de 
carater urgente 
e de relevante 
interesse 
nacional. 

Base de Elemento 0 valor dos 0 valor da Nao pode ter a 0 pressuposto 
Calculo que possa serviyos valorizayao do mesma base de legal. 

mensurar prestados ou im6vel. calculo do 
economicam colocados a emprestimo 
ente a disposiyao. compuls6rio. 
hip6tese de 
incidemcia. 

Vincula~io Nao ha. Existe. Existe. Nao ha. Nao ha. 
Destina~i Nao ha. Existe. Nao ha. Existe. Existe. 
olegal 
Previsio Naoha Nao ha. Nao ha. Nao ha. Existe. 
legal de 
restitui~io 
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4 IMP ACTO DOS TRIBUTOS NA ADMINISTRACAO DAS EMPRESAS 

4.1 Aspectos gerais dos tributos indiretos 

Considerando o mecanismo de distinyao entre tributos diretos e indiretos e 

tendo em vista que tal distinyao resulta na repercussao do onus tributario, podemos 

dizer que a positivayao deste mecanismo de transferencia do onus tributario e 

caracteristica suficiente para ser considerado como classificayao juridica. 

Dessa forma, pode-se considerar como tributos indiretos aqueles em que a 

obrigayao tributaria do recolhimento dos tributos e repassada pelo contribuinte de 

direito a outra pessoa, denominado contribuinte de fato (normalmente o consumidor 

final daquela mercadoria)- ex.: ICMS. 

Assim sendo, tributos diretos sao considerados aqueles tributos em que a lei 

impOe a obrigayao de ca1cular e reco1her o proprio tributo, ou seja, quando o tributo e 

pago pelo contribuinte de direito- ex.: IRPJ. 

Para fins desse estudo, sera levado em considerayao o impacto do ICMS, 

PIS e COFINS na administrayao das empresas, tendo em vista que esses tributos 

tern impacto direto na formayao de preyos e no custo dos produtos para as 

indllstrias brasileiras. 

4.1.1 Nao-cumulatividade 

lnicialmente, faz-se necessaria tecer breves considerayOes sobre o 

fundamento constitucional que justifica a apurayao de creditos quanta aos tributos 

em analise, a fim de que se possa concluir pela legitimidade dos mesmos. 

Do ponto de vista da politica fiscal, a nao-cumulatividade e uma tecnica de 

tributayao que visa impedir a incidencia de tributos em cascata, no bojo de 

determinado ciclo produtivo ou comercial. Tal principia pode ser materializado, no 

plano te6rico, pela instituiyao de creditos equivalentes ao tributo pago na etapa 

anterior do ciclo produtivo, ou pela instituiyao de creditos originados das despesas 

ou custos incorridos, de modo que se tribute apenas o valor agregado em cada 

operayao. 
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No que tange ao ICMS, a nao-cumulatividade e urn mandamento 

constitucional que confere as notas caracteristicas do tributo tal como idealizado 

pelo artigo 155 da Constituic;ao Federal. 

Conforme nos ensina o ilustre jurista Hamilton Dias de Souza (In Estudos 

Tributaries, Organizador Condorcet Rezende. ICMS - Nao-cumulatividade 

Aspectos Relevantes, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1999, p. 273/274): 

"( ... ) a nao-cumulatividade consiste em viabilizar que a cada fase do ciclo 
econOmico seja deduzido o impasto incidente nas etapas anteriores, de 
modo que a tributayE!o seja neutra, isto e, nao haja sobrecarga tributaria 
tanto para o operador (sujeitos passives que atuam no processo 
circulat6rio), como para o consumidor. Nenhum deles pode sofrer o efeito 
cumulative, seja por assunyao integral do Onus excedente pelo sujeito 
passive, quando nao houver possibilidade de repercussao, seja por 
transferemcia da parcela nao recuperada que ira refletir-se como custo, 
aumentando o preyo de venda final ao consumidor." 

Para o tributo estadual a Constituic;ao Federal foi expressa e exaustiva na 

forma pela qual a nao-cumulatividade deve ser operada, prescrevendo, no inciso I, 

do§ 1° de seu artigo 155 que o ICMS "sera nao-cumulativo, compensando-se o que 

for devido em cada opera~ao relativa a circula~ao de mercadorias ou presta~ao de 

servi~os com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 

pelo Distrito Federar. 

Optou-se, portanto, pela utilizac;ao de creditos originados dos tributos pagos 

na etapa anterior da operayao. Nesse sentido, note-se que a Consituiyao Federal 

confere ao contribuinte o direito ao credito na aquisic;ao de mercadoria ou servic;o 

tributado pelo ICMS, que podera ser utilizado para abatimento do proprio imposto 

devido por ele na operac;ao ou prestayao subsequente. 

No entanto, a Constituic;ao Federal, em materia de ICMS, foi alem, 

detalhando, de forma exaustiva, as possiveis restric;oes a este direito de credito. 

Trata-se dos casos de isenc;ao e nao-incidencia que, nos termos do§ 2°, inciso II, do 

artigo 155 da Constituic;ao Federal, salvo disposic;ao de lei em contrario: 

• nao dao direito ao credito para compensayE!o com as operayOes ou 
prestayOes seguintes (quando a prestayao ou operayao anterior se deu com 
isenyao ou nao-incidencia); 

• implicam a anulayE!o dos creditos ja escriturados, uma vez verificado 
que a saida ou prestayao subsequente foi desonerada por uma destas 
hip6teses. 
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Pela leitura do texto constitucional, extrai-se que estas sao as (micas 

restri~oes possiveis ao direito de credito de ICMS, conforme entendimento ha muito 

consolidado pela melhor doutrina. 

Assim, se o legislador infraconstitucional vedar e/ou restringir de qualquer 

forma o exercicio desse direito/dever do contribuinte relativo ao creditamento do 

imposto incidente nas opera~aes ou presta~oes anteriores ou, ainda, ampliar as 

situa~oes em que ja e restringido o credito do ICMS, estara violando a regra 

constitucional da nao-cumulatividade e, por conseqOencia, provocando urn aumento 

artificial do pre~o das mercadorias em prejuizo do consumidor final. 

De fato, e sabido que nenhuma lei infraconstitucional pode condicionar, 

reduzir ou eliminar o direito ao credito do imposto delimitado pela Constitui~o 

Federal, salvo as pr6prias exce~oes constitucionalmente previstas. 

No caso do PIS e da COFINS, a ausencia no texto constitucional originario 

foi rompido com o advento da Emenda Constitucional n° 42, de 19 de dezembro de 

2003 ("EC 42/03"), a qual inseriu o paragrafo 12 ao artigo 195 da Constitui~ao, que 

tern a seguinte reda~ao: "a lei definira os setores de atividade economica para os 

quais as contribuigoes incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serao nao

cumulativas". 

Apesar da Emenda Constitucional n° 42/03 ter sido menos detalhista quanto 

a nao-cumulatividade em materia de contribui~oes sociais, trouxe urn mandamento 

constitucional de observancia obrigat6ria pelo legislador infraconstitucional. 

Dessa forma, restou ao legislador ordinaria definir o modo pelo qual a nao

cumulatividade se opera, tendo optado pela instituiyao de creditos sobre custos e 

despesas incorridas no ciclo produtivo/comercial, e nao propriamente sobre o tributo 

devido, como e o caso do ICMS. 

Por outro lado, ainda que, neste caso, a Constitui~ao Federal delegue para a 

lei a defini~o dos "setores de atividade economica" para os quais as contribuic;oes 

serao nao-cumulativas, uma vez definidos estes setores, a clausula da nao

cumulatividade torna-se impositiva, devendo, em tese, imperar sem qualquer 

restric;ao, de modo que se tribute apenas o valor agregado. 
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Contudo, tal como ocorre com o ICMS, tambem aqui a legisla9ao 

infraconstitucional estabelece restri96es ao credito, violando de igual modo o 

mandamento constitucional da nao-cumulatividade. 

Ha, ainda, uma sutil, mas relevante distin9ao entre o principia da nao

cumulatividade aplicavel em materia de ICMS e aquele vigente para a Contribui9ao 

ao PIS e a COFINS. 

Esta distin9ao decorre da propria materialidade destes tributos, tais como 

delineadas pela Constitui9ao Federal. 

Enquanto no ICMS a nao-cumulatividade esta ligada de forma indissociavel 

as opera96es de circula9ao de mercadoria, aos servi9os de transporte interestadual 

e intermunicipal e aos servi9os de comunica9ao e fornecimento de energia eletrica, 

na hip6tese das contribui96es sociais a nao-cumulatividade esta vinculada simples e 

genericamente a percepyao de receitas. 

Oeste modo, o campo de aplica9ao do principia da nao-cumulatividade para 

o PIS e a COFINS e, teoricamente, muito mais vasto, i.e., todas as despesas que 

contribuem para a formayao de receitas tributaveis deveriam, em principia, gerar urn 

credito para abatimento com o valor devido a titulo destas contribui96es. 

Ocorre que, as normas infraconstitucionais que regem estes tributos 

estabelecem determinadas restri96es que, independentemente de eventual vicio de 

inconstitucionalidade, merecem ser avaliadas com maior aten9ao. 

Fala-se, em apertada sintese, na impossibilidade de creditamento do ICMS 

nas hip6teses de uso e consumo do estabelecimento e nos casos de aquisi9ao de 

mercadorias alheias a atividade do estabelecimento (comerciall industrial), bern 

como na restri9ao do direito de credito (PIS/COFINS), ao caso de dispendios com 

bens e servi9os caracterizados como insumos. 

4.1.2 ICMS 

0 ICMS - lmposto sobre circula9ao de mercadorias e sobre presta9ao de 

servi9os de transporte lnterestadual e intermunicipal e de comunicayao e 

fornecimento de energia eletrica, instituido pela Lei Complementar n° 87, de 

13/09/96, e regulamentado atraves de Decreto por cada urn das 27 Unidades da 
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Federac;ao e considerado urn dos mais complexos, tendo em vista sua abrangencia 

e as diversas legislac;oes esparsas que o regem. 

Conforme mencionado anteriormente, o ICMS e considerado como tributo 

sujeito a sistematica da nao-cumulatividade, conforme previsto no artigo 155, 

paragrafo segundo, inciso I, da Constituic;ao Federal, ou seja, podera ser 

compensado o tributo devido em cada operac;ao, com o montante cobrado nas 

operac;oes anteriores. 

Como mencionado anteriormente, cabe a cada Estado regulamentar as 

disposic;oes previstas na citada Lei Complementar, sendo que, do ponto de vista 

pratico, essa atribuiyao e as diversas normas criadas pelos legisladores estaduais 

contribuem para que sejam geradas diversas interpretac;oes sobre a incidencia 

desse tributo, bern como os casos em que nao e possivel o aproveitamento dos 

creditos. 

A pretexto de disciplinar o principia da nao-cumulatividade de maneira geral, 

foi editada a Lei Complementar n° 87 de 1996 ("LC 87/96"), ora vigente, a qual, 

conforme ja abordado, deveria se limitar a estabelecer regras gerais sobre a nao

cumulatividade do imposto, no intuito de explicitar o conteudo dos dispositivos 

constitucionais mencionados. 

Porem, esta acabou por estabelecer, alem das hip6teses de realizac;ao do 

credito, manutenc;ao e vedac;ao deste, ja previstas constitucionalmente, outras 

hip6teses de vedayao e restric;oes ao aproveitamento destes (creditos) pelo 

estabelecimento que recebe mercadorias ou toma servic;os abrangidos pela 

incidencia do imposto, as quais, inclusive, foram sendo ampliadas ao Iongo do 

tempo, por meio de leis complementares posteriores (e.g., vedac;ao ao creditamento 

nas aquisic;oes de energia eletrica por estabelecimento nao industrial, restric;ao 

temporal ao credito nas aquisic;oes de bens para a integrac;ao do ativo imobilizado, 

entre outras). 

Vale ressaltar que a referida lei complementar tambem tratou de vedar o 

creditamento ou determinar o estomo de creditos nos casos em que verificada a nao 

incidencia ou a isenyao do ICMS relativamente a operac;ao ou a prestac;ao 

subseqOente, bern como estabelecer a manutenyao de creditos em certas situac;oes 

em que verificadas tais exonerac;oes. 
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lmportante destacarmos a previsao constante nos artigos 19, 20, 21 e 33 da 

lei complementar em questao, abaixo transcrito: 

Art. 19. 0 impasto e nao-cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operac;:ao relativa a circulac;:ao de mercadorias ou prestacao de 
servic;:os de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicac;:ao com 
o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. 

Art. 20. Para a compensac;:ao a que se refere o artigo anterior, e 
assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do impasto 
anteriormente cobrado em operac;:oes de que tenha resultado a entrada de 
mercadoria, real ou simb61ica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao 
seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de servic;:os 
de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicayao. 
§ 1 o Nao dao direito a credito as entradas de mercadorias ou utilizayao de 
servic;:os resultantes de operac;:oes ou prestacoes isentas ou nao tributadas, 
ou que se refiram a mercadorias ou serviyos alheios a atividade do 
estabelecimento. 
§ 2° Salvo prova em contrario, presumem-se alheios a atividade do 
estabelecimento os vefculos de transporte pessoal. 
§ 3° E vedado o credito relative a mercadoria entrada no estabelecimento 
ou a prestacao de servic;:os a ele feita: 
I - para integrayao ou consumo em processo de industrializayao ou 
produyao rural, quando a safda do produto resultante nao for tributada ou 
estiver isenta do impasto, exceto se tratar-se de safda para o exterior; 
II - para comercializac;:ao ou prestac;:ao de servic;:o, quando a salda ou a 
prestac;:ao subseqOente nao forem tributadas ou estiverem isentas do 
impasto, exceto as destinadas ao exterior. 
§ 4° Deliberac;:ao dos Estados, na forma do art. 28, podera dispor que nao 
se aplique, no todo ou em parte, a vedac;:ao prevista no paragrafo anterior. 
( ... ) 
§ 6° Operacoes tributadas, posteriores a safdas de que trata o § 3°, dao ao 
estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do impasto cobrado 
nas operac;:oes anteriores as isentas ou nao tributadas sempre que a salda 
isenta ou nao tributada seja relativa a: 
I - produtos agropecuarios; 
II - quando autorizado em lei estadual, outras mercadorias. 

Art. 21. 0 sujeito passivo devera efetuar o estorno do impasto de que se 
tiver creditado sempre que o servic;:o tornado ou a mercadoria entrada no 
estabelecimento: 
1 - for objeto de salda ou prestac;:ao de servic;:o nao tributada ou isenta, 
sendo esta circunstancia imprevisivel na data da entrada da mercadoria ou 
da utilizac;:ao do servic;:o; 
II - for integrada ou consumida em processo de industrializac;:ao, quando a 
sa fda do produto resultante nao for tributada ou estiver isenta do impasto; 
Ill- vier a ser utilizada em fim alheio a atividade do estabelecimento; 
( ... ) 
§ 2o Nao se estornam creditos referentes a mercadorias e servic;:os que 
venham a ser objeto de operac;:oes ou prestacoes destinadas ao exterior ou 
de operac;:oes com o papel destinado a impressao de livros, jornais e 
peri6dicos. 
§ 3° 0 nao creditamento ou o estorno a que se referem o § 3° do art. 20 e o 
caput deste artigo, nao impedem a utilizacao dos mesmos creditos em 
operacoes posteriores, sujeitas ao impasto, com a mesma mercadoria. 
( ... ) 

Art. 33. Na aplicac;:ao do art. 20 observar-se-a o seguinte: 
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I - somente darao direito de credito as mercadorias destinadas ao uso ou 
consume do estabelecimento nele entradas a partir de 1 o de janeiro de 
2011; (Redac;ao dada pela Lcp n° 122, de 2006)". 

Verifica-se que, por for9a das referidas normas, e vedado o credito do 

imposto em rela9ao as mercadorias e/ou aos servi9os adquiridos que se vinculem a 

industrializa~o de mercadorias cuja saida sabidamente seja isenta ou nao tributada. 

E ainda aplicada a mesma veda9ao em rela9ao as mercadorias e/ou servi9os 

adquiridos que estejam ligados a uma opera9ao de comercializa9ao de mercadorias 

ou presta9ao de servi9os posterior reconhecidamente isenta ou nao tributada. 

Entretanto, ha a possibilidade do creditamento de ICMS de opera9oes 

anteriores no caso do contribuinte que realizou opera9oes isentas ou nao tributadas, 

de produtos agropecuarios ou outros especificados em lei estadual, quando este 

realizar posteriormente opera¢es tributadas. 

Por outro lado, nao sendo possivel aferir ao tempo da aquisi9ao da 

mercadoria ou servi90 se a etapa subseqOente sera tributada ou exonerada do 

imposto, devera o contribuinte estornar os creditos relativos a mercadoria ou ao 

servi90 entao adquiridos quando realizar a saida de mercadorias ou a presta~o de 

servi9os isentos ou nao tributados. 

Ademais, observa-se que esta autorizada a manuten9ao dos creditos 

relativos a mercadorias e servi9os adquiridos e tributados pelo imposto nos casos 

em que as opera9oes ou presta¢es posteriores sejam destinadas ao exterior, bern 

como nos casos em que, ainda que as saidas ou presta9oes subseqOentes sejam 

isentas ou nao tributadas, a legisla9ao estadual assim autorize. 

Note-se tambem que nao dao direito a credito e devem ser estornadas as 

entradas de mercadorias ou utiliza9ao de servi9os que se refiram a mercadorias ou 

servi9os alheios a atividade do estabelecimento. 

Alem desta restri9ao, destaca a lei complementar que, salvo prova em 

contrario, presumem-se alheios a atividade do estabelecimento os veiculos de 

transporte pessoal. 

Por fim, s6 darao direito de credito as mercadorias adquiridas destinadas ao 

uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1° de janeiro de 2011, 

de modo que ate a presente data e vedado o creditamento de bens que possuam tal 

natureza, no ambito das atividades industriais e/ou comerciais realizadas pela 

empresa. Com rela~o a essa restri~o. vale lembrar que o legislador vern 
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prorrogando sistematicamente a entrada em vigor desse dispositive, assim ocorreu 

1997 (LC 92/97), 1999 (LC 99/99), 2002 (LC 114/02), 2006 (LC 122/06) e e esperado 

que se prorrogue novamente sua entrada em vigor. 

Essas sao, portanto, algumas considera~oes acerca das normas vigentes 

sabre o ICMS, sendo que existem diversas outras que impactam diretamente a 

administra~ao desse tribute tao particular e com tantas nuancias. 

4.1.3 PIS e COFINS 

0 PIS- Programa para lntegra~ao Social- foi criado em 07/09/70, pela Lei 

Complementar n° 7, enquanto o PASEP- Programa de Forma~ao do PatrimOnio do 

Servidor Publico - foi instituido pela Lei Complementar n° 8 de 03/12/1970. Estes 

dois programas eram custeados pelas contribui~oes destinadas a ambos e tinham 

como objetivo inicial promover a integra~ao dos empregados na vida e 

desenvolvimento das empresas, sendo que estas duas contribui~oes foram 

unificadas pela Lei Complementar n° 26, de 11/09/75. 

Ap6s diversas altera~oes e muitas discussoes sabre a especie, destina~o e 

outros aspectos juridicos dessas contribui~oes, o governo expediu a Medida 

provis6ria n° 1.212/95, convertida na Lei n° 9.718/98. 

A COFINS - Contribui~ao para Financiamento da Seguridade Social - que 

foi criada atraves da Lei Complementar n° 70, de 30/12/91, nasceu como objetivo de 

assegurar o financiamento dos cidadaos para as areas de saude, assistencia e 

previdencia social. 

0 regime utilizado por essas contribui~oes e o regime cumulative, ou seja, sao 

considerados os tributes que incidem sabre todas as fases da cadeia produtiva, e as 

aliquotas sao 0,65% e 3%, respectivamente. 

Com o avan~o da economia brasileira e as discussoes sabre a altissima carga 

tributaria no Brasil, alem da pressao dos empresarios por adequa~ao da carga 

tributaria das empresas, bern como a forma de cobranc;a dos tributes, criou-se o 

regime da nao cumulatividade para o PIS e a COFINS. 

Referido regime foi introduzido na legisla~ao brasileira com a publica~ao da 

Lei n° 10.637/02, que entrou em vigor em 1° de dezembro de 2002, para o PIS e 
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pela Lei n° 10.833/03, entrando em vigor a partir de 1° de fevereiro de 2004 para a 

COFINS, com aliquotas de 1,65% e 7,6% respectivamente. 

Como mencionado anteriormente, a aplicayao da nao-cumulatividade para a 

Contribuiyao ao PIS e a COFINS e bern mais abrangente que aquela que foi 

estabelecida para o ICMS, uma vez que ela foi concebida de forma a se estabelecer 

a base de calculo de ambas as contribui96es mediante o confronto das receitas 

auferidas pelo contribuinte com os creditos decorrentes de despesas suportadas 

para o regular exercicio do seu objeto social. Ja no caso do ICMS, a aplicayao da 

nao-cumulatividade esta, de uma forma geral, relacionada com opera96es que 

envolvam a circulayao de mercadorias, transporte, comunicayao e energia eletrica. 

Assim, segundo esse criteria nao-cumulativo do PIS e da COFINS, os 

contribuintes ficaram autorizados a descontar da base de calculo das referidas 

contribui96es creditos calculados em relayao a: bens de revenda, insumos, energia 

eletrica, alugueis, despesas financeiras, ativo imobilizado, edifica9oes e devolu9oes 

de bens, entre outros. 

Ademais, ainda que no plano constitucional o direito ao credito seja 

inquestionavel, geram-se muitas duvidas quanta ao tratamento dispensado aos 

insumos e, sendo assim, faz-se necessaria avaliar a caracterizayao da mercadoria 

adquirida como urn insumo, diante do ordenamento infraconstitucional. 

Nos termos do inciso II, do artigo 3° da Lei n.0 10.637/02, a pessoa juridica 

pode descontar creditos de PIS calculados em relayao a "bens e servir;os, utilizados 

como insumo na prestar;ao de servir;os ( ... )", desde que adquiridos de pessoa 

juridica, como segue: 

«Art. 3°. Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa juridica podera 
descontar creditos calculados em relacao a: 
( ... ) 
II- bens e servi9os, utilizados como insumos na prestacao de servi9os e na 
produyao ou fabrica9ao de bens ou produtos destinados a venda, inclusive 
combustiveis e lubrificantes ... " 

Por sua vez, o artigo 3°, inciso II, da Lei n.0 10.833/03 traz disposi9ao de 

identico conteudo, quanta a COFINS. A luz destes dispositivos legais, infere-se, a 

priori, que, qualquer bern aplicado ou consumido na produyao ou fabricayao do 

produto da ensejo ao creditamento para fins de apura9ao da base de calculo da 

COFINS e da Contribuiyao ao PIS. 
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No entanto, o entendimento que vern sendo firmado pelas autoridades 

tributarias muitas vezes colide com a interpretac;ao muito mais ampla que pode ser 

extraida do termo "insumo" que foi adotado pelas Leis n° 10.637/02 e 10.833/03. 

Dessa forma, a fim de determinarmos se a mercadoria/produto adquirido, no 

ambito da cadeia produtiva da empresa, caracterizar-se-a como insumo para fins da 

legislayao de PIS e COFINS, mister faz-se buscar o conceito de "insumo" para fins 

de aplicabilidade dos referidos dispositivos legais. 

Com o intuito de delimitar o conceito de insumo, a Receita Federal do Brasil 

expediu as lnstruc;oes Normativas no 247, de 21 de novemb(o de 2002 e 404, de 12 

de marc;o de 2004, as quais, em seus artigos 66, paragrafo 5°, incisos I e II, e artigo 

8°, paragrafo 4°, incisos I e II, respectivamente, assinalaram o que "entendem-se 

como insumos": 

"§ 4° Para os efeitos da alfnea "b" do incise I do caput, entende-se como 
insumos: 
I - utilizados na fabricayao ou produy8o de bens destinados a venda: 
a) a materia-prima, o produto intermediario, o material de embalagem e 
quaisquer outros bens que sofram alterayOes, tais como o desgaste, o dano 
ou a perda de propriedades fisicas ou quimicas, em funy8o da ayao 
diretamente exercida sobre o produto em fabricay8o, desde que nao 
estejam incluidas no ativo imobilizado; 
b) os serviyos prestados por pessoa juridica domiciliada no Pais, aplicados 
ou consumidos na produyao ou fabricay8o do produto; 

II - utilizados na prestay8o de serviyos: 
a) os bens aplicados ou consumidos na prestayao de serviyos, desde que 
nao estejam incluidos no ativo imobilizado; e 
b) os serviyos prestados por pessoa juridica domiciliada no Pais, aplicados 
ou consumidos na prestayao do serviyo." 

Como podemos ver, na visao da Receita Federal, o conceito de insumo e 
muito mais restritivo do que aquele a que alude a propria legislac;ao do PIS e da 

COFINS. No entendimento das autoridades tributarias, somente os bens que sejam 

consumidos em func;ao da ac;ao diretamente exercida sobre o produto em fabricac;ao 

poderiam ser qualificados como insumos e, conseqOentemente, ensejar o 

creditamento do PIS e COFINS pertinentes. 

Pode-se verificar que as autoridades fazendarias utilizam do instrumento 

legal da lnstruc;ao Normativa, conforme exemplos acima citados, e demonstram 

interpretac;ao do termo "insumos" em sentido extremamente estrito, consoante 

conceito estabelecido no Regulamento do Impasto sobre Produtos lndustrializados 

("RIP I"). 
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Ocorre que, como regra geral, o IPI, assim como o ICMS - que adota o 

mesmo conceito de insumo do IPI -, sao impostos cuja materialidade e o consumo 

de bens e servic;os, ao passo que o PIS e a COFINS sao tributos que incidem sobre 

receita. ConseqOentemente, a aferic;ao do valor agregado exato, neste caso, restaria 

prejudicada, posto que nao e possivel identificar quantitativamente quais OS valores 

exatos de PIS e COFINS "agregados" que seriam incidentes em cada etapa da 

cadeia de produc;ao. 

Segundo a interpreta<;ao de Eric castro e Silva17
, conselheiro da 3a Turma do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao abordar essa diferencia<;ao de 

conceito de insumos no caso de PIS/COFINS e IPI, manifestou-se no seguinte 

sentido: 

"De fato, o conceito de custos, tanto os diretos quanto os indiretos, e 
criterios bern mais condizente do que exclusivamente "materia-prima", 
"produto intermediario" e "material de embalagem" para parametrizacao do 
que seja "insumos" para fins de PIS e Cofins nao-cumulativos. 
lsso se da porque, para a obtencao de receita (materialidade do PIS/Cofins), 
assim como para a aufericao do lucre (materialidade do lmposto de Renda 
das Pessoas Juridicas), o contribuinte necessariamente consome bens ou 
services, direta ou indiretamente. 
( ... ) 
As contribuicOes PIS/Cofins por serem tributes "not borne by the product", 
ou seja, por nao terem como materialidade bens ou services (coisas), nao 
podem ser equiparadas a outros tributes cuja materialidade e uma coisa 
propriamente dita, como o IPI (tribute "borne by the product''). 
Essa distincao ontol6gica impossibilita que o conceito restritivo de insumos 
aplicados para a nao-cumulatividade do IPI (apenas "material de 
embalagem", "produtos intermediaries" e "materia-prima") seja estendido ao 
conceito de insumos previstos pelas Leis n. 0 s 10.637/02 e 10.833/03 que 
introduziram a nao-cumulatividade para o PIS e a Cofins. 
Assim, como a materialidade do IPI eo criterio que veda que insumos para 
fins daquele imposto seja aplicado as contribuicOes PIS/Cofins, e tambem a 
materialidade do lmposto de Renda das Pessoas Juridicas que permite que 
os custos e despesas dedutiveis para fins de impostos de renda sejam 
tambem dedutrveis da base de calculo das contribuicOes PIS/Cofins, como, 
inclusive, ja decidiu a unanimidade o Conselho Administrative de Recursos 
Fiscais (RV n° 146.778)." 

Assim, o conceito de "insumos" no contexto dessas contribuic;oes deve ser 

mais amplo, de forma a contemplar a totalidade dos dispendios que estao 

relacionados ao ciclo produtivo da empresa, fonte de gerac;ao de sua receita e 

faturamento. 

A partir desse raciocinio e que parece razoavel sustentar urn conceito de 

17 SILVA, Eric Castro de. Revista Diatetica de Direito Tributario n° 170. 
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insumo que mais se identifique com aquila que possa ser classificado contabilmente 

como (i) "custo de produyao", conforme previsto na legisla9ao do Impasto de Renda 

(artigo 290 do Regulamento do Impasto de Renda- "RIR/99"), e/ou (ii) as despesas 

que possam ser consideradas como necessarias (artigo 299 do RIR/99) e 

intrinsecamente relacionadas e indispensaveis a atividade-fim da companhia (nos 

termos previstos em seu Estatuto Social). 

Ao abordar esse tema, Marco Aurelio Greco procura conceituar insumo de 

forma mais 16gica e objetiva, atrelando-o a amplitude do proprio empreendimento, de 

forma a identificar quais os bens e serviyos que nele sao relevantes para a gera9ao 

de renda e faturamento, senao vejamos: 

"0 sentido do termo 'insumo' esta diretamente vinculado ao contexto em 
que o dispositive se insere. Nao apenas o contexto imediato da frase em 
que aparece (inciso II), mas principalmente o contexto mediato da nao
cumulatividade das contribui90es que e definido pelo seu pressuposto de 
fato (receita/faturamento). ( ... ) 
E de se reconhecer a possibilidade de uma Cmica e mesma atividade 
abranger etapas sucessivas que se encadeiam logicamente na busca do 
fim. Estas etapas - embora possam ser examinadas separadamente e. em 
tese. ate serem desenvolvidas como empreendimentos autOnomos se nao 
houver impedimenta legal - nao deixam de integrar a mesma atividade se 
nelas estiver identificada a ratio ultima de obtencao daguele resultado. A 
integra98o funcional das varias etapas e que determina serem todas 
componentes da mesma unidade (mesma atividade). ( ... ) 
Em ultima analise, a partir da ideia de empreendimento e que se deve 
analisar a amplitude da atividade para o fim de circunscrever o conjunto de 
bens e servi90s que nela assumem relevancia e que, por esta razao, devem 
ser considerados insumos. ( ... ) 
Os parametres a serem considerados sao a inerencia a atividade econOmica 
de produ9ao ou de fabrica980 e o grau de relevancia que os bens ou 
servi90S possuem (no ambito da atividade) ( ... ) "18 (g.n.) 

Alguns doutrinadores relacionam diretamente o conceito de insumo, no caso 

do PIS e da COFINS, a tudo aquila que seja necessaria para a produ9ao do bern, ou 

seja, tudo que seja empregado, direcionado ou destinado para a produyao de algum 

bern ou utilidade material ou imaterial. 

Finalmente, vale ressaltar que o entendimento do conceito de insumos para 

fins de PIS e COFINS, vern sendo posto a prova nas instancias julgadoras 

administrativas, ainda que o tratamento dado pela Receita Federal seja restritivo. 

Nesse sentido, importante ressaltar o ac6rdao recentemente exarado pela Quarta 

18 GRECO, Marco Aurelio. Revista Forum de Direito Tributario. 
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Camara do CARF19
, em que foi reconhecido o direito do contribuinte de creditar-se 

de todos os insumos, para fins de PIS e COFINS, assim entendidos todos os custos 

de produc;ao e despesas operacionais por ele incorridos no processo produtivo, e 

nao somente aqueles relativos ao conceito no ambito do IPI. No contexto do referido 

ac6rdao, o 6rgao julgador administrativo reconheceu que: 

"Em relac;ao ao direito de credito da Cofins sabre insumos utilizados no 
processo produtivo, prescreve o art. 3°, inciso II da Lei n. 0 10.833/2003 que 
do valor apurado na forma do art. 22 a pessoa juridica paden~ descontar 
creditos calculados em relac;ao a bens e servic;os, utilizados como insumo 
na prestac;ao de servic;os e na produc;ao ou fabricac;ao de bens ou produtos 
destinados a venda, inclusive combustiveis e lubrificantes; 
Conforme Leis 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04, o contribuinte do PIS e da 
COFINS nao-cumulativos, tem direito de tamar creditos calculados em 
relac;ao a bens e servic;os utilizados como "insumos" na fabricac;ao de 
produtos destinados a venda. 
De modo que se as leis que institufram essas contribuic;oes nao conceituam 
"insumos", e tampouco impuseram o recurso a legisla«;ao do IPI para se 
colher o seu conceito, outra conclusao nao se nos descortina senao a de 
que o legislador invocou o significado comum do verbete. 
Nesse contexte, e correto afirmar que os insumos correspondem aos 
elementos necessaries a produc;:ao de produtos e servic;os. 
Cumpre assinalar, ainda, que as pr6prias leis disciplinadoras do PIS e da 
COFINS nao-cumulativos assinalam a existencia de uma diferenc;:a entre 
insumos, materias-primas, produtos intermediaries e materiais de 
embalagem. Segundo essas leis, a palavra insumos compreende estes, 
porem estes nao significam, necessariamente, insumos. 
Essa ideia e tambem corroborada pelo fato de que na legisla«;ao do PIS e 
COFINS a palavra insumos corresponde literalmente a materia-prima, 
produto intermediario e material de embalagem, mas a lei 10.637/02, par 
seu turno, para designar a mesma coisa utiliza-se de ambos os termos, 
conforme se nota da leitura do arts. 3°, 29 e 53. 
Assim, nao e correta a premissa, muito corrente alias, de que o conceito de 
insumos, para fins das legislac;:oes de PIS e COFINS, seja pura e 
simplesmente aquele fornecido pela legislac;:ao do IPI, pais nesse caso trata
se de uma concepc;:ao tecnica. 
lmpoe-se concluir. nessa esteira de consideracoes. que o conceito de 
insumos. em relacao ao PIS e a COFINS. abrange na sua cadeia 
comportamental. custos e despesas. 
Seja dito de passagem que o disciplinamento de custos e despesas 
inerentes a obtenc;:ao de receitas vem estabelecido nos arts. 290 e 299 do 
Regulamento do Impasto de Renda. 
Tambem e de se mencionar que existe um forte relacionamento 16gico entre 
os custos de produ«;ao e despesas operacionais e as receitas tributaveis 
pelo PIS e COFINS nao-cumulativos, como devidamente aduzem os §§ 7° e 
8° do art. 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03. 
Na hip6tese de a pessoa juridica se sujeitar a incidencia nao-cumulativa do 
PIS, em relac;ao apenas a parte de suas receitas, o credito sera apurado, 
exclusivamente, em relac;:ao aos custos, despesas e encargos vinculados a 
essas receitas (§ 7°). No caso de custos, despesas e encargos vinculados 
as receitas referidas no § 7° e aquelas submetidas ao regime de incidencia 
cumulativa dessa contribuic;:ao, o credito sera determinado, a criteria da 

19 Ac6rdao n.0 204-03441- EMENTA: PREJUDICIAL DE MERITO SUSCITADA DE OFICIO PELO 
CONSELHEIRO RELATOR 
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pessoa juridica, pelo metodo de (i) a apropriacao direta, inclusive em 
relacao aos custos, por meio de contabilidade de custos integrada e 
coordenada com a escrituracao; ou (ii) rateio proporcional, aplicando-se aos 
custos, despesas e encargos comuns a relacao percentual existente entre a 
receita bruta sujeita a incidencia nao-cumulativa e a receita bruta total, 
auferidas em cada mes (§ 8°). 
Portanto, sob minha 6tica, o termo "insumos" dentro da legislacao do PIS e 
da COFINS compreende todos custos de producao e despesas 
operacionais incorridos pelo contribuinte na fabricacao de seus produtos." 
(Ac6rdao n.0 204-03441 - Processo n° 11065.101039/2006-17, Sessao de 
05/09/2008) 

Ainda assim, em que pese a decisao administrativa favoravel aos 

contribuintes em comento, as empresas nao podem desconsiderar os riscos de 

questionamentos pelas autoridades fiscais, que poderao adotar os criterios de 

interpretacao de insumos ja definidos nas lnstrucoes Normativas. 

4.1.4 Conceitos e Defini~oes 

Visando o melhor entendimento sobre as expressoes e conceitos utilizados 

no direito tributario, resta importante conceituar e definir algumas expressoes 

utilizadas, entre elas: 

Tributo- e toda prestagao pecuniaria devida ao Estado, que nao caracterize 

sangao de ato ilicito, instituida em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

vinculada. 

Base de calculo - e a grandeza instituida por conseqUemcia da ocorrencia do 

fato gerador que se destina a dimensionar ou quantificar o exato valor que, 

combinado a aliquota, ira determinar o montante do impasto devido em determinada 

operacao ou prestacao. 

Aliquota - e a expressao numerica percentual que, aplicada a base de 

calculo, tern por objetivo produzir o valor do tributo devido ao Erario. 

Debito - e o resultado da aplicagao da aliquota sobre a base de calculo de 

cada operacao ou prestacao sujeita ao tributo. No caso do ICMS, e o impasto 

destacado no documento fiscal de sa ida. 

Credito - e o valor do impasto que o contribuinte tera direito a se apropriar 

nos casos de tributos sujeitos ao regime nao cumulativo. 
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Apuraqao - e o valor do imposto a recolher. Sera a diferen98, em cada 

periodo de apurac;ao, entre o imposto devido sobre as operac;oes ou prestac;oes 

tributadas e o cobrado relativamente as anteriores. 

Competemcia - e a aptidao que e peculiar as pessoas politicas e que permite 

que estas expec;am regras juridicas, inovando assim o ordenamento juridico. Esta 

aptidao sera realizada atraves de urn conjunto de atos, o qual e chamado de 

processo legislativo. 

lncidemcia tributaria - e a subsunc;ao de urn fato juridico a regra-matriz de 

incidemcia tributaria correspondente. Pode-se afirmar que a incidencia tributaria e 

automatica e infalivel, isto porque, ocorrida a subsunc;ao do fato a norma, da-se a 

incidencia da norma tributaria, nao sendo necessario qualquer outro fato ou 

acontecimento para que esta ocorra, ou seja, consiste na adequac;ao da situac;ao 

prevista na hip6tese de incidencia e o fato ocorrido no mundo real, formando-se 

assim o fato juridico tributario. 

Nao incidemcia - e exatamente o inverso da incidencia. Nao ha ocorrencia de 

fato gerador. Sao todos os fatos que nao estao abrangidos pela pr6pria definic;ao 

legal da hip6tese de incidencia. 

lsem;ao- e a dispensa do pagamento do tributo devido, feita por disposic;ao 

expressa da lei e por isto mesmo excepcionada da tributac;ao. Ex: operac;oes 

interestaduais com combustiveis. 

lmunidade - e uma forma qualificada ou especial de nao incidencia, por 

supressao na CF/88, da competencia imposibva ou do poder de tributar. 

Corresponde a vedac;ao total ao poder de tributar (limitac;ao constitucional). Ex: 

livros, jornais, papel, etc. 

Diferimento - significa adiar, postergar o imposto para uma etapa seguinte ou 

posterior. Neste caso ha transferencia de responsabilidade pelo lanc;amento. 

Suspensao - a responsabilidade pelo lan98mento do imposto nao se 

transfere, permanecendo com o contribuinte, postergando-se apenas o momento do 

lanr;amento. Ex: remessa para industrializar;ao, saida para demonstrar;ao. 

Seletividade - os tributos terao aliquota maior para produtos e servic;os 

considerados pelo legislador ordinario como superfluos. 
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4.2 lmpacto dos tributos na forma~io de pre~os 

Ap6s a estabilizac;ao da economia brasileira, os empresarios e executivos 

iniciaram uma nova fase na gestao das empresas, trabalhando com diversos novos 

aspectos que uma economia estavel proporciona e ao mesmo tempo exige. 

Devido a abertura de mercado ocorrida recentemente no Brasil, os 

empresarios se viram diante da globalizac;ao da economia, com uma infinidade de 

oportunidades e tambem com a entrada de fortes concorrentes, normalmente 

baseados em paises de mao de obra de baixissimo custo e, muitas vezes, com 

tributac;ao favorecida quando comparada a tributac;ao brasileira. 

Citadas mudanc;as passaram a interferir diretamente na formac;ao de prec;os 

de produtos e servic;os comercializados no mercado local e global. Assim, surgiram 

diversos novos conceitos para melhoria da gestao das companhias, entre eles, 

reengenharias, terceirizac;oes, reestruturac;oes societarias e outras formas de 

reduc;ao de custos. 

Assim, diante da necessidade de buscar novas alternativas para viabilizarem 

seus neg6cios, as empresas enxergaram que os tributos incidentes sobre as 

operac;oes de comercializac;ao de mercadorias e/ou servic;os representam urn custo 

muito elevado, tendo variac;ao significativa dependendo do setor. 

Nesse ponto, muitas companhias passaram a investir em profissionais 

especializados na area tributaria, com intuito de otimizar suas cargas tributarias e 

reduzir eventuais riscos inerentes aos neg6cios da empresa. 

Alem disso, a gestao tributaria nas empresas passou a ser pec;a chave e 

umas das areas de grande relevancia, contribuindo para a melhoria no resultado das 

mesmas. 0 alto custo tributario atrelado aos tributos incidentes sobre a produc;ao e 

comercializac;ao, bern como sobre todo o aparato necessario para cumprimento de 

todas as obrigac;oes exigidas pelo fisco, contemplando os investimentos em 

pessoas, controle, tecnologia e equipamentos, justifica a necessidade de atenc;ao 

especial aos tributos indiretos. 

Dessa maneira, e de suma importancia que as empresas mantenham urn 

sistema de gestao tributaria extremamente eficiente e que possa contribuir com o 

neg6cio da empresa, auxiliando nas tomadas de decisoes das areas comercial, 

venda, marketing, logistica, entre outras. 
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No mundo dos neg6cios, a fixa9ao do pre9o de venda das mercadorias ou 

produtos e uma tarefa complexa, onde diversos fatores tendem a influenciar a sua 

determinayao. Muitas empresas formam preyos a partir do custo dos produtos e, em 

outros casas, considera-se o valor que o mercado reconhece como adequado as 

mercadorias oferecidas. 

Para que o pre90 de venda seja fixado por urn valor superior ao de seu custo 

de aquisi9ao ou produ9ao, alem da margem de Iuera aplicada a operayao, a 

empresa devera transferir para o consumidor o onus da incidencia dos tributes sabre 

o valor do faturamento e o Iuera da empresa. 

Dessa maneira, nos tributes calculados por dentro, a exemplo do ICMS, a 

aliquota real e superior a aliquota nominal fixada, ou seja, no caso do ICMS a 

aliquota nominal de 18%, corresponde a aliquota real de 21 ,95o/o. Sabre o ICMS, o 

mesmo e considerado seletivo em razao de sua destinayao e sua carga leva em 

considerayao o principia da essencialidade, ou seja, quanta mais essencial seja o 

produto para o consumidor, menor deveria ser aliquota aplicada. 

Tal regra normalmente nao e verificada pelo legislador quando da defini9ao 

das aliquotas, como e o caso de diversos produtos da "cesta basica", consumidos 

diariamente pelos brasileiros, porem, com tributayao que varia entre Oo/o e 18o/o, de 

acordo com o entendimento de cada urn das 27 Unidades da Federayao. 

Vejamos senao urn exemplo pratico de formayao de pre9o de venda, 

incluindo os tributes indiretos na composiyao do pre9o final e seus reais impactos no 

valor final dos produtos. 

Receita Operacional Bruta - ROB " 20.000 

(-) Tributos sl vendas (5.450) 

(-) ICMS 18% (3.600) 

(-) PIS/COFINS 9,25% (1.850) 

( =) Receita Operacional Lfquida - ROL 14.550 

(-) CPV (8.000) 

( =) Lucro Bruto 6.550 

Conforme demonstrado no quadro acima, o valor dos tributes indiretos pode 

representar urn acrescimo relevante no valor pago pelo consumidor. No entanto esse 

valor pode ser ainda maior, dependendo da natureza do produto. 
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Embora exista uma alta carga tributaria no pre<;o dos produtos 

comercializados no Brasil, existem maneiras legais de se reduzir esse impacto nas 

empresas. Porem, a redu<;ao depende de planejamentos estruturados, baseados em 

prop6sitos negociais que ajudam na redu<;ao da carga efetiva desses tributos. Para 

isso e necessaria investimento em tecnologia, controle e principalmente pessoas 

qualidades a desenvolverem planejamentos eficientes. 

lmportante lembrar que as altas aliquotas aplicadas pelos Estados e Uniao 

podem causar alguns efeitos imediatos, como o encarecimento de produtos, a baixa 

competitividade em rela<;ao aos produtos fabricados de paises como China e, para o 

fisco, a ilegalidade de diversas empresas em razao dos tributos inviabilizarem seus 

neg6cios. 

4.3 lmpacto dos tributos na forma~io de custos 

0 Professor Eliseu Martins em sua obra Contabilidade de Custos conceitua 

custo como: 

Gasto relative a bern ou servi~o utilizado no processo de produ~ao de outros 
bens ou servi~os. Ate que o produto esteja pronto ou o servi~o prestado, 
todos os gastos incorridos sao custos. 20 

De modo similar a forma<;ao do pre<;o de venda, o contexto do custo de 

aquisi<;ao ou produ<;ao e uma variavel que desempenha importante papel uma vez 

que, em condi<;oes normais, o produto nao deve ser vendido por urn valor que esteja 

abaixo do pre<;o de custo. 

Nesse caso, os tributos indiretos impactam diretamente o custo de produ<;ao 

ou de revenda de produto fabricado por terceiros. lsso se da em razao de ocorrer em 

diversas situa<;oes compras de mercadorias necessarias ao processo produtivo, 

porem, como nao compoem fisicamente o produto final, o fisco considera essas 

mercadorias como "materia is de uso ou consumo", nao permitindo a apropria<;ao dos 

creditos tributaries. 

Materiais de uso e consumo, por exclusao, sao todos aqueles que nao 

podem ser considerados como ativos, insumos, materias-primas, material de 

20 MARTINS, Eliseu, in Contabilidade de Custos, p. 25. 
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embalagens, produtos intermediarios ou servi~os que nao sao diretamente ligados a 

produ~ao, como eo caso de servi~os de manuten~ao predial. 

Por nao serem considerados produtos, mercadorias ou servi~os com direito 

ao credito do ICMS, PIS, COFINS e IPI, a carga tributaria incidente sobre essas 

aquisi~oes passa a ser considerada como custo para as empresas. 

Diante dessa situa~ao, de forma geral, as empresas veem seu custo de 

produ~o e/ou revenda sendo majorado de forma descabida e tendo como reflexo 

irnediato a redu~ao das margens praticadas ou o aumento do prec;o do produto 

vendido. 

Em alguns casos e ramos de neg6cios, asses custos podem representar 

mais de 27% de aumento do custo. No exemplo abaixo, podemos verificar o impacto 

dos tributos indiretos em razao do tratamento legal aplicado. 

Descri~ao % $ $ 
. Tipo de produto lnsumo uso/consumo 

Valor total da NF 10.000 10.000 
ICMS 18% 1.800 1.800 

PIS/COFINS 9,25% 925 925 

I Contabiliza~o 10.000 10.000 

I Estoque/ Ativo/ Almoxarifado 7.275 10.000 

ICMS a recuperar 1.800 -
I PIS/COFINS a recuperar 925 -
! Custo tributario - 2.725 

% tribute s/ compra 27,25% 27,25% 

Como seve, em razao do tratamento previsto para algumas operac;oes, o 

custo do produto pode aumentar significativamente. Em alguns casos, chega ao 

absurdo do governo prorrogar por diversas vezes a possibilidade de credito do 

imposto, como e caso da apropria~ao de creditos de ICMS nas compras de materiais 

nao aplicados diretamente aos produtos ou que nao sofra desgaste fisico ou quimico 

no processo produtivo (uso ou consumo). 

Nessa caso, o legislador infraconstitucional, ao publicar a Lei Complementar 

n°. 87/96 (Lei Kandir) havia previsto inicialmente que OS creditos de materiais de uso 

ou consumo seriam possiveis a partir de 1° de janeiro de 1998. No entanto, o 

legislador utilizando da prerrogativa que lhe cabe e atendendo as diversas 
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reivindicac;oes politicas, prorrogou por diversas vezes a entrada em vigor daquele 

dispositivo, sendo que a ultima alterac;ao trazida pela Lei Complementar n°. 122/06 

preve o inicio da vigencia para 1° de janeiro de 2011. 

As empresas conhecendo o hist6rico desse assunto o sabendo que nao 

existe interesse do poder publico em permitir os mencionados cn3ditos aguardam a 

publicac;ao de outra lei prorrogando por mais alguns anos a entrada em vigor desse 

direito. 

Situac;oes como essa fazem com que o custo de produc;ao ou revenda 

aumente consideravelmente e, como mencionado no t6pico anterior, invariavelmente 

e repassado ao preyo do produto, sendo o consumidor o grande prejudicado. 

A grande dificuldade das empresas conhecerem a administrarem bern todas 

as questoes tributarias relacionadas principalmente aos tributos indiretos faz com 

que sejam gastos milhares de reais na contratac;ao de empresas ou profissionais 

especializados em materia tributaria para auxiliar na gestao de grande "carnaval" 

que e 0 sistema tributario brasileiro. 

4.4 lmpacto dos tributos no fluxo de caixa 

0 fluxo de caixa e considerado urn dos principais instrumentos de analise e 

avaliac;ao de uma empresa, proporcionando ao administrador uma visao ao Iongo de 

urn determinado periodo, de forma organizada e estruturada, dos recursos 

financeiros da empresa, integrando o caixa, as contas correntes em bancos, contas 

de aplicac;oes, receitas, despesas, as previsoes, entre outras. 

As decisoes relacionadas a compra, venda, investimentos, aportes de capital 

pelos s6cios captac;ao ou pagamento de emprestimos e desinvestimentos, 

constituem urn fluxo continuo entre as fontes geradoras e as utilizadoras de 

recursos. 

A projec;ao do fluxo de caixa permite a avaliac;ao da capacidade de uma 

empresa gerar recursos para suprir o aumento das necessidades de capital de giro 

geradas pelo nivel de atividades, remunerar os acionistas da empresa, efetuar 

pagamento de tributos, etc. 

Na projeyao do fluxo de caixa, deve ser indicado o valor dos financiamentos 

que a empresa necessitara para desenvolver as suas atividades, bern como quando 
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ele sera utilizado. Como o fluxo de caixa olha para o futuro retratando a situa9ao real 

do caixa na empresa, a proje9ao pode ser realizada mes a mes, trimestre a trimestre 

ano a ano ou ate mesmo em bases diarias, o que melhor servir para a gestao 

financeira da empresa. 

Ademais, a projeyao do fluxo de caixa, alem de permitir analisar a forma 

como uma empresa desenvolve sua politica de captayao e aplicayao de recursos, o 

acompanhamento entre o fluxo projetado e o efetivamente realizado, permite 

identificar as varia9oes ocorridas e as causas dessas varia9oes. 

Nessa linha, o fluxo de caixa e construido a partir das informa9oes relativas 

a todos os dispendios e entradas de caixa ja conhecidos e dos projetados. A forma 

de obtenyao e organiza9ao dessas informayoes auxiliares passam pela utilizayao de 

ferramentas de gestao, cuja forma dependera do tipo da empresa, do seu porte e 

disponibilidade financeira. 

0 fluxo de caixa e pode ser considerado como urn grande sistema de 

informayoes para o qual convergem os dados financeiros gerados em diversas areas 

da empresa, entre elas, as informa9oes da area tributaria. 

Considerando que o fluxo de caixa e uma poderosa ferramenta de 

planejamento financeiro e, com a observayao de alguns principios, ele podera trazer 

beneficios significativos para as empresas. 

Nas empresas que trabalham a gestao do fluxo de caixa de forma 

organizada e estruturada, as mesmas consideram os impactos tributarios em suas 

projeyoes. Esses impactos levam em conta as compras de insumos, estoque de 

produtos acabados e venda de mercadorias produzidas e, todo o efeito tributario 

envolvendo essas opera9oes. 

As questoes tributarias sao tao importantes que para alguns setores, como o 

do agroneg6cio, que possuem relevantes opera9oes de exporta9oes e mantem 

elevados valores de ativos tributaries em razao de efetuarem compras tributadas e 

posterior saidas para o exterior sem tributayao. 

Mais uma vez surge a importancia dos profissionais especializados em 

tributos e que entendam muito bern o neg6cio da companhia, para que possam 

auxiliar na administra9ao do fluxo de caixa relacionado aos tributos. 

Como exemplo, diversas empresas alteram seu perfil de compra de insumos 

em razao da carga tributaria que compoe o pre9o, tendo em vista que os tributos que 
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compoem o valor da compra poderao ficar "inutilizaveis" e compondo uma conta 

contabil de ativo. 

Certamente ap6s algum periodo a empresa tera que dar destina9ao aquele 

credito tributario, que se nao for realizado/monetizado, devera ser reconhecido como 

custo. Ou seja, alem de prejudicar o caixa no momento da aquisi9ao, prejudicara o 

resultado se for considerado como custo. 

Alem do planejamento envolvendo os creditos pelas aquisi9oes de 

mercadorias, as empresas devem planejar as opera9oes de venda, de forma a ter o 

menor impacto financeiro e o melhor cenario economico. 
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5 CONCLUSAO 

A gestao tributaria nas empresas tern preponderante papel na forma<;ao de 

pre<;o, no custo de produyao, no fluxo de caixa, bern como no resultado das 

mesmas. Dentre os diversos tributos existentes no Brasil, os tributos indiretos tern 

recebido grande destaque devido ao impacto na administra<;ao das empresas. 

Assim, atraves de equipes ou prestadores de servi<;os especializados em 

tributos, os empresarios tern buscado melhor a gestao dos tributos, principalmente 

dos tributos indiretos, dada a importancia que os mesmos tern nos neg6cios das 

companhias. 

Conclui-se que e necessaria, em diversas empresas, estabelecer de forma 

organizada e estruturada, urn modelo de gestao para dimensionar o impacto dos 

tributos na receita das empresas, bern como seus impactos nos custos e no fluxo de 

caixa. Para isso, e importante a criayao de uma equipe focada e com conhecimento 

em tributos e que desenvolva conhecimento do neg6cio para que possa recomendar 

opera<;oes, planejamentos e melhorias que podem impactar diretamente a 

administrayao da empresa. 

Esse trabalho nao teve como objetivo esgotar o assunto, mas sim oferecer 

aos importantes informa<;oes, sob o ponto de vista pratico, do impacto dos tributos 

indiretos na administra<;ao das empresas. 
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ANEXOS 

1 ICMS- QUADRO DE ALiQUOT AS INTERNAS 

Aliquotas internas: 

RJ -19% 

SP, MG e SP -18°/o 

Demais UFs-17% 

J · 

45 
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2 ICMS- MAPA DE ALIQUOT AS INTERESTADUAIS 

Origem Destino Ali quota 
-· 

Sui e Sudeste, . Norte, Nordeste, 7% 
exceto Espirito Centro-oeste e 

! Santo Espirito Santo 

7% 

Norte, No.rdeste, Qualquer dos · 12°10 
. Centro-oeste, Estados ou Distrito 
Distrito Federal Federal 

i 12°10 I 

I 

. Sui e Sudeste Sui e Sudeste 12% 

12% 
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3 EVOLUCAO DA CARGA TRIBUTARIA BRASILEIRA 

Carga tributaria I PIB 

1989 22,16% 
1990 29,91% 
1991 24,61% 
1992 25,38% 

1993 25,09% 
1994 28,61% 
1995 28,92% 

1996 25,19% 

1997 25,47% 

1998 27,38% 

1999 28,63% 

2000 30,67% 

2001 31,01% 

2002 32,65% 

2003 32,54% 

2004 33,49% 

2005 34,13% 

2006 34,52% 

2007 34,69% 

2008 35,16% 

2009 36,04% 

*Fonte -IBPT 




