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DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. O lançamento
por homologação ocorre quando o sujeito passivo da obrigação tributária
apura o montante tributável e efetua o pagamento do imposto devido, ainda
que parcialmente, sem prévio exame da autoridade administrativa, hipótese
em que a contagem do prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 150, §
4°, do CTN, quando ausente imputação de dolo, fraude ou simulação.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE
ESTIMATIVAS MENSAIS  DECADÊNCIA.

RECOLHIMENTO

DAS

As estimativas mensais representam uma obrigação autônoma e de natureza
diversa daquela prevista no caput do art. 150 do CTN, cujo surgimento,
inclusive, independente da ocorrência do fato gerador do tributo (lucro real),
e que, por isso, não se subsume às disposições do referido art. 150, mas sim à
regra geral do art. 173, I, do CTN
CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REDUTOR DE
CUSTO. TRIBUTAÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO.
Os créditos presumidos de ICMS são, financeiramente, renúncia de receita
dos estados e, contabilmente, redutores de custos tributários para os
contribuintes, não configurando renda ou receita deles, não cabendo,
portanto, a tributação pelo IRPJ, pela CSLL, pelo PIS ou pela COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em
ACOLHER a decadência do PIS e da Cofins e, no mérito, por maioria de votos, em DAR
provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros Antonio Bezerra Neto (Relator) que negava
provimento, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Júlio Lima Souza Martins que davam
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provimento apenas para cancelar as multas isoladas até a parte da base de cálculo da multa
isolada concomitante com a multa de ofício. Designado o Conselheiro Marcos de Aguiar Villas
Boas para redigir o voto vencedor.
.
(assinado digitalmente)
Antonio Bezerra Neto  Relator e Presidente

(assinado digitalmente)
Marcos de Aguiar Villas Boas  Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Marcos de Aguiar Villas Boas, Ricardo Marozzi Gregório, Luciana Yoshihara
Argangelo Zani, Júlio Lima Souza Martins, Aurora Tomazini de Carvalho, Lívia de Carli
Germano e Antonio Bezerra Neto.
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Relatório
Tratase de recurso voluntário contra o Acórdão nº 02053.779, da 13ª Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão PretoSP.
Adoto o relatório constante na decisão de primeira instância para compor em
parte este relatório:
Trata o presente processo de Autos de Infração à legislação do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), da Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Cofins
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), formalizando
crédito tributário relativo aos anoscalendário de 2008 e 2009, no valor de R$
26.582.813,91 (fl. 3270), aí incluído principal, multa de ofício de 75%, juros de
mora e multa de ofício isolada, em razão da constatação de:

receitas de subvenção para custeio indevidamente excluídas do lucro
líquido para determinação do lucro real (infração que ensejou exigência de IRPJ,
CSLL, PI e Cofins, com multa de ofício proporcional de 75%) e

falta de pagamento de IRPJ e CSLL sobre as bases de cálculo estimadas
(infração que ensejou lançamento de multa isolada de 75% sobre as antecipações
que não foram recolhidas).
As infrações constatadas foram contextualizadas no Termo de Verificação de
fls. 3253/3268, no qual inicia a Fiscalização reportandose ao objeto da pessoa
jurídica fiscalizada como: elaboração de projetos e desenhos, a fabricação, comércio,
locação, importação, exportação e representação de bens e sistemas de informática e
automação, especialmente de equipamentos para automação bancária, comercial e
industrial. Executa ainda a prestação de serviços de suporte e assistência técnica,
instalação, montagem, integração, implantação, manutenção e reparo de bens e
sistemas de informática e automação. E também presta serviços de consultoria,
assessoria e treinamento, desenvolvimento de programas de computador,
administração, monitoração e operação de pontos de autoatendimento bancário e
comercial. Consigna a opção nos anoscalendário 2008 e 2009, pela apuração do
IRPJ pelo lucro real anual com levantamento mensal de balancetes acumulados para
suspensão ou redução dos recolhimentos por estimativa, e opção pelo Regime
Tributário de Transição (RTT), instituído pela Lei 11.941/2009, e regulado pela
Instrução Normativa RFB 949/2009 e a apuração do PIS e Cofins pelo regime não
cumulativo.
Define como objeto da Verificação Fiscal IRPJ e CSLL dos anoscalendário
2008 e 2009, nos quais foi constatado que o fiscalizado percebeu subvenções
governamentais para investimento sob a forma de crédito presumido de ICMS, que
foram contabilizadas como receitas não operacionais e, posteriormente, excluídas na
apuração do lucro real e na determinação da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro, com fundamento no artigo 18 da Lei 11.941/2009. Contudo, após
análise da documentação apresentada pelo contribuinte, verificamos que parte dos
valores considerados como sendo subvenção para investimento, materialmente,
constituía subvenção para custeio, que integra o grupo das receitas operacionais, e
3
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deve ser considerada na base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social
sobre o lucro, da contribuição para o PIS e da Cofins.
Em razão das exclusões indevidas na determinação das bases de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, tanto nas apurações
acumuladas ao longo dos anoscalendário de 2008 e 2009, que serviram de base para
as antecipações mensais, como também nas apurações definitivas anuais, foram
adotadas as seguintes providências:
Foram recalculadas as bases de incidência do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro relacionadas às apurações acumuladas mensais. O
valor das antecipações devidas foi então cotejado com os montantes
declarados/pagos pelo fiscalizado, e a diferença positiva entre eles foi tomada como
base de cálculo para o lançamento da multa isolada de 50% prevista no artigo 44,
inciso II, alínea b, da Lei 9.430/1996, com a redação que lhe deu a Lei 11.488/2007;
Como o regime de apuração nãocumulativa da contribuição para o PIS e da
Cofins, os valores decorrentes de subvenção governamental para custeio, inclusive
sob a forma de crédito presumido de ICMS, constituem receita tributável, aquelas
contribuições também foram objeto de lançamentos de ofício, que foram efetuados
de forma reflexa, acompanhados de juros de mora e da multa de 75% prevista no
artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 11.488/2007.
Reportase aos Termos de Intimação e documentos apresentados pelo
contribuinte e registra a execução do procedimento fiscal com base nos registros
contábeis encaminhados ao repositório nacional do Sistema Público de Escrituração
Digital  SPED, estabelecido pelo Decreto 6.022/2007, e regulado pela IN RFB
787/2007 e alterações posteriores.
Descreve características e natureza jurídica das subvenções, reportandose a
Parecer Normativo CST 112, de 29/12/1978 e expõe:
A natureza jurídica das subvenções, sejam elas para custeio ou investimento, é
de receita, que, como regra geral, é tributável pelo imposto de renda da pessoa
jurídica. Elas foram qualificadas pela legislação que regula o referido imposto como
"outros resultados operacionais", quando se trata de subvenções para custeio ou
operação (artigo 392, inciso I, do RIR/1999), ou como "resultados não
operacionais", quando constituam subvenção para investimento. No que se refere a
esta última categoria, entretanto, o artigo 443 do RIR/1999 estabelece a
possibilidade de excluílas da base de cálculo do IRPJ, desde que cumpridas as
condições ali contempladas, [transcreve art. 392, I e 443 do RIR/99].
Menciona, também, a previsão de mesmo tratamento das subvenções pelo
Decretolei 1598/77, art. 38, § 2° , que transcreve e aborda o tratamento a partir do
anocalendário de 2008, expondo:
as disposições dos incisos do artigo 443 do RIR/1999 foram derrogadas em
razão das alterações na Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações). A alínea "d"
do § 1o do art. 182 desta lei, que determinava a classificação das contas que
registrassem as doações e as subvenções para investimento como reservas de capital,
foi expressamente revogada pelo artigo 10 da Lei 11.638/2007, que entrou em vigor
em 01012008.
Em razão disso, a Lei 11.941/2009, que por meio do artigo 15 instituiu o
Regime Transitório de Tributação  RTT, estabeleceu também no seu artigo 18 um
outro método de escrituração contábil aplicável às subvenções para investimento,
4

DF CARF MF

Fl. 3570

Processo nº 11080.731977/201379
Acórdão n.º 1401001.748

S1C4T1
Fl. 71

inclusive para aquelas decorrentes de isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, feitas
pelo Poder Público, a que se refere o artigo 38 do DecretoLei 1.598/1977. Vejamos
o que ficou expressamente estabelecido no texto da referida lei:
Art. 15. ...
Art. 18.Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e às doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do
DecretoLei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:
I  reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo
regime de competência, inclusive com observância das determinações constantes das
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência
conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso
de companhias abertas e de outras que optem pela sua observância;
II
excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de
doações ou subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no
exercício, para fins de apuração do lucro real;
III manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195A da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração
do lucro real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que
ele tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o deste
artigo.
Tudo considerado, para que uma subvenção seja tida como de investimento
em face da legislação que regula o imposto de renda da pessoa jurídica, é
imprescindível ostentar as características elencadas no Parecer Normativo CST
112/1978. E para que essa subvenção de investimento deixe de ser computada na
base de cálculo do IRPJ apurado pelo lucro real o beneficiário deve atuar conforme
estabelecido nos artigos 15 e 18 da Lei 11.941/2009.
Quanto à contribuição social sobre o lucro  CSL, são aplicáveis as mesmas
normas de apuração e pagamento estabelecidas para o imposto de renda da pessoa
jurídica  IRPJ, conforme previsão contida no artigo 6o, parágrafo único, da Lei
7.689/1988, artigo 57 da Lei 8.981/1995, e artigo 28 da Lei 9.430/1996. De modo
que, o mesmo tratamento estabelecido para o IRPJ deve ser aplicado quando da
determinação da base de cálculo da
CSLL.
Reportase à contribuição ao PIS e a Cofins, transcrevendo o art. 1° das Leis
10.637/2002 e 10833/2002 e expõe: no caso da pessoa jurídica fiscalizada, a base de
cálculo do PIS e da Cofins corresponde ao faturamento mensal, constituído pelo
total das receitas auferidas, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, de modo que os valores percebidos a título de subvenção devem ser
considerados para fins de apuração das referidas contribuições. Observase,
entretanto, que o artigo 21, parágrafo único, inciso I, da Lei 11.941/2009, que dispõe
sobre o Regime Transitório de Tributação  RTT, permite que sejam excluídas da
5
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base de cálculo do Pis e da Cofins o valor das subvenções e doações feitas pelo
poder público, mas restringe o seu comando às subvenções de que trata o artigo 18
da mesma lei, que abrange unicamente às subvenções para investimento.
Menciona, também, a Solução de Divergência COSIT 13/2011 e expõe não
restar dúvida de que as subvenções para custeio constituem receitas a serem
consideradas na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, quando
apurados pelo regime não cumulativo, e que as subvenções para investimento, desde
que entranhadas de todas as características relacionadas no Parecer Normativo CST
112/1978, não estão abarcadas base de cálculo daquelas contribuições.
E conclui:
Para que uma subvenção possa ser considerada como de investimento e, neste
caso, não abrangida pela base de cálculo do IRPJ, apurado pelo lucro real, e também
da CSLL, é imprescindível a sua efetiva e específica aplicação na aquisição de bens
ou direitos necessários à implantação ou expansão de empreendimento econômico
prédefinido, não sendo suficiente a realização dos propósitos meramente almejados
com a subvenção. Não caracterizada tal vinculação e sincronia, os valores objeto da
subvenção, decorrentes de créditos presumidos de ICMS, devem ser computados na
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
No regime de apuração não cumulativa do PIS e da Cofins, os valores
recebidos sob a forma de subvenção, inclusive na modalidade de crédito presumido
de ICMS, constituem, como regra geral, receita tributável, e devem integrar a base
de cálculo das contribuições, excetuada a hipótese de estar configurada uma
subvenção para investimento, revestida de todas as características relacionadas no
PN CST112/78, e observados os termos da legislação que regula o IRPJ.
Define as infrações, identificando, de início, as subvenções que beneficiaram
o contribuinte como segue:
Atos Concessórios de Subvenção Governamental
Instrumento
4\ Termo Aditivo Rerrati
f

Localização
no
Processo
Data da
___ Assinatura
Objeto da Subvenção

ração do Prot 080 97
fis. 99/101

23/12/2005
Credito fiscal presumido de
ICMS
01/08,2005 a 31/07/2013
Vigência cio Beneficio 250.000 UIF
Valor do Investimento

Termo de Acordo AGP
001/2005
fis. 102/105

Termo de Acordo ACP
002/2009
fis. 106/109

20/10/2005
12/01/2009
Crédito fiscal presumido de Crédito fiscal presumido de
ICMS
ICMS
01/01/2005 a 31/12/2008
01/01/2009 a 31/12/2C . K$
^^^^^

3.280.000,00

Vinculado

Observação: UIF  Unidade de Incentivo do FUNDOPEM/RS. cujos valores e
forma de atualização] estão expressos na Tabela de Conversão dos Investimentos do
FUNDOPEM/RS (fis, 1404),
Relaciona as receitas que, em função das subvenções governamentais, foram
reconhecidas e excluídas:
E esclarece:
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Em razão das subvenções governamentais referidas, o fiscalizado, nos anos
calendário de 2008 e 2009, reconheceu contabilmente e, posteriormente, excluiu
totalmente na apuração do lucro real e na determinação da base de cálculo da
contribuição social os seguintes montantes de receitas de subvenção governamental

E esclarece:
O reconhecimento contábil das receitas de subvenção foi efetuado na conta
03.01.04.04.01.01  ICMS (extrato do razão às fls. 1401/1403). O valor
contabilizado a cada mês, assim como os montantes excluídos na determinação do
lucro real e da base de cálculo da contribuição sócia, tanto nos balanços acumulados
mensais, como também na apuração anual, estão expresso no demonstrativo da
Receita de Subvenção Governamental (fl. 3242) e no Livro de Apuração do Lucro
Real (fls. 16/66).
Conforme referido no item 3.1, dentre as características imprescindíveis da
subvenção para investimento está a necessidade de que o montante da subvenção
seja aplicado especificamente em bens ou direitos para implantar ou expandir
empreendimento econômico previamente definido, de modo que a simples aplicação
dos recursos decorrentes da subvenção em investimentos aleatoriamente escolhidos
pelo subvencionado não autoriza a classificação como efetiva subvenção para
investimento. Além disso, deve haver sincronia entre a intenção do ente
subvencionador e a ação da pessoa jurídica subvencionada.
Os investimentos efetuados pelo fiscalizado e vinculados a cada um dos atos
concessórios de subvenção governamental foram comprovados por meio da
apresentação de seis volumes encadernados contendo as respectivas notas fiscais.
Além disso, também foram apresentados quadros demonstrativos contendo a relação
e valores das notas fiscais comprobatórias dos investimentos efetuados (fls.
1356/1379).
Tendo por base as receitas de subvenção decorrentes do crédito presumido de
ICMS, e também os dados comprobatórios dos investimentos apresentados pelo
fiscalizado, foram elaborados três quadros demonstrativos a fim de verificar, em
relação a cada um dos atos concessórios, se as receitas de subvenção efetivamente
haviam sido aplicadas nos investimentos previamente estabelecidos nos respectivos
instrumentos de compromisso celebrados com o Estado do Rio Grande do Sul.
Como resultado desta análise, foi apurada a seguinte situação:

Demonstrativo relativo ao 4° Termo Aditivo de Rerratificação do
Protocolo 080/97 (fls. 3243): O ato concessório de subvenção estabeleceu que o
fiscalizado deveria efetuar investimentos fixos no valor de 250.000 UIF/RS.
Considerados os dados da tabela de unidades de incentivo do FUNDOPEM/RS (fls.
), verificase que o contribuinte auferiu receitas em valor correspondente a
168.684,19 UIF/RS, e efetuou a totalidade dos investimentos previstos no ato
concessório da subvenção. De modo que, neste caso, a totalidade dos valores
subvencionados, realmente, constitui subvenção para investimento.
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Demonstrativo relativo ao Termo de Acordo ACP 001/2005 (fls. 3244):
O ato que concedeu a subvenção governamental estabeleceu a necessidade de
realização de investimentos fixos no valor de R$ 2.520.000,00. No anocalendário
de 2005, o contribuinte efetuou investimentos no montante de R$ 2.771.244,56,
cumprindo integralmente a obrigação prevista no ato de concessão da subvenção.
Desde janeiro/2005, o montante de receitas de subvenção reconhecidas pelo
fiscalizado atingiu R$ 32.169.529,34. Tendo em vista que, para ser considerada
subvenção para investimento, existe a necessidade de que montante subvencionado
seja aplicado especificamente em bens ou direitos previamente definidos na
concessão do benefício, e que a simples aplicação dos recursos decorrentes da
subvenção em investimentos aleatoriamente escolhidos pelo subvencionado não
autoriza a classificação como efetiva subvenção para investimento, todos os valores
de receitas reconhecidas no anocalendário de 2008 (período abrangido na ação
fiscal), cujo montante atingiu R$ 11.062.171,94, constitui, em verdade, subvenção
para custeio ou operação, que foi indevidamente excluído na apuração do lucro real
e na determinação da base de cálculo da contribuição social.
 Demonstrativo relativo ao Termo de Acordo ACP 002/2009 (fls. 3245): A
subvenção governamental estava vinculada à realização de investimentos fixos no
valor de R$ 3.280.000,00. No anocalendário de 2009, o contribuinte efetuou
investimentos no valor de R$ 6.580.317,05, e reconheceu receitas de subvenção que
atingiram R$ 26.837.609,05. Assim como na situação anterior, para ser considerada
subvenção para investimento, o montante subvencionado deve ser aplicado
especificamente em bens ou direitos previamente definidos no ato concessório, e a
simples aplicação dos recursos decorrentes da subvenção em investimentos
aleatórios não autoriza a classificação como efetiva subvenção para investimento.
Neste caso, toda a receita excedente ao valor do investimento estabelecido no ato
concessório, no valor de 23.557.609,05, constitui subvenção para custeio ou
operação, que foi indevidamente excluída na apuração do lucro real e na
determinação da base de cálculo da contribuição social.
Para fins de consolidação dos valores indevidamente excluídos na apuração
do lucro real e da base de cálculo da contribuição social, foi elaborado o
"Demonstrativo do Excesso de Exclusão de Receita de Subvenção" (fls. 3246), onde
estão discriminados, para cada um dos atos concessórios, o valor do excesso de
exclusão apurado nos meses de janeiro/2008 a dezembro/2009. No quadro abaixo,
são apresentadas apenas as totalizações para cada anocalendário:
Em razão da infração fiscal apurada, foram recalculadas as bases de
incidência do IRPJ e da CSLL nas apurações anuais. Na seqüência, os valores a
pagar foram cotejados com os declarados/pagos pelo contribuinte, e a diferença
positiva entre eles foi objeto de lançamento de ofício, acompanhada de juros de
mora e da multa de 75% prevista no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, com a
redação dada pela Lei 11.488/2007.
Acerca da multa isolada, expõe:
Ainda como conseqüência da infração fiscal referida no item 4.1, também
foram recalculadas as bases de incidência do IRPJ e da CSLL nas apurações
acumuladas mensais. O valor das antecipações devidas foi então cotejado com os
montantes declarados/pagos, e a diferença positiva entre eles foi tomada como base
de cálculo para o lançamento da multa isolada de 50% prevista no artigo 44, inciso
II, alínea b, da Lei 9.430/1996, com a redação que lhe deu a Lei 11.488/2007.
E quanto à contribuição ao PIS e à Cofins:
8
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Como, no regime de apuração nãocumulativa da contribuição para o PIS e da
Cofins, os valores decorrentes de subvenção governamental para custeio, inclusive
sob a forma de crédito presumido de ICMS, constituem receita tributável, aquelas
contribuições também foram objeto de lançamentos de ofício, efetuados de forma
reflexa, acompanhados de juros de mora e da multa de 75% prevista no artigo 44,
inciso I, da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 11.488/2007.
Reportase, ainda, aos demonstrativos elaborados:
A determinação dos montantes passíveis de lançamento de ofício tomou por
base o valor das infrações apuradas no "Demonstrativo do Excesso de Exclusão de
Receita de Subvenção" (fl. 3246). Oportunamente, também foram considerados os
dados consignados nas DIPJ (fls. 2890/3241), nas DACON (fls. 1405/2148) e nas
DCTF (fls. 2149/2889) apresentadas pelo fiscalizado. Por fim, foram elaborados os
quadros demonstrativos a seguir relacionados com o objetivo de especificar o crédito
tributário a ser constituído por meio da autuação fiscal:

Demonstrativo de Apuração Anual da Multa Isolada  IRPJ e CSLL
(fls. 3247/3248);


Demonstrativo de Apuração Anual  IRPJ e CSLL (fl. 3249);



Demonstrativo de Apuração do Pis e da Cofins (fl. 3250).

Finaliza mencionando o crédito tributário constituído por meio do presente
processo, no valor total de R$ 26.582.813,91.
Cientificada em 07/11/2013, a pessoa jurídica autuada, por intermédio de seus
advogados (instrumento de procuração à fl. 3374), apresentou em 06/12/2013
Impugnação de fls. 3337/3368, acompanhada dos documentos de fls. 3369/3421,
com as razões de defesa a seguir sintetizadas:
Registra a tempestividade da Impugnação e, ao expor os fatos, defende que o
Auto de Infração não merece prosperar, uma vez que:
(i)
parte do lançamento das contribuições para o PIS e COFINS encontra
se atingido pela decadência, uma vez que transcorridos mais de 5 (cinco) anos da
data do fato gerador (homologação tácita);
(ii) é manifestamente improcedente ao tentar classificar as subvenções para
investimentos percebidas pela Impugnante como se fossem subvenções para custeio
com base em pressupostos que não encontram fundamento legal;
(iii) mesmo na remota hipótese de se entender que as subvenções
outorgadas à Impugnante não são caracterizadas como subvenções para
investimento, ad argumentandum tantum, ainda assim é manifestamente indevida a
tributação dos créditos presumidos de ICMS pelo PIS e pela COFINS;
(iv) e, subsidiariamente, é manifestamente indevida a aplicação concomitante
de multa de ofício e de multa isolada.
Passa a discorrer acerca de seus argumentos, arguindo, em preliminar, a
decadência do lançamento de PIS e Cofins relativamente a fatos geradores ocorridos
até outubro de 2008, consignando ter realizado declarações e pagamentos dos
débitos desses períodos e invocando o transcurso do prazo previsto no art. 150, § 4°
do CTN.
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No mérito, defende a impossibilidade de tributação das subvenções para
investimento, argumentando que:

a autoridade fiscal não contesta em momento algum a legalidade dos
benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor da
Impugnante mediante os 3 (três) termos de compromisso analisados; também não se
preocupa com a forma que os valores referentes aos benefícios fiscais foram
aplicados pela Impugnante. Ou seja, o auto de infração não fez uma análise para
verificar se a Impugnante aplicou tais valores em investimentos para o seu
empreendimento ou se destinou tais recursos para o pagamento de seus custos
operacionais

a premissa adotada pela d. fiscalização é de que, uma vez ultrapassados
os valores de investimento mínimo previstos nos termos de compromissos firmados
pelo Estado, os incentivos aproveitados pela Impugnante deixariam de ter relação
com itens ou direitos previamente definidos na concessão do benefício e, por isso,
deixariam de ser caracterizadas como subvenção para investimento e passariam a se
caracterizar como subvenção para custeio, conforme excerto do termo de
Verificação que transcreve;

tal premissa é improcedente uma vez que (a) os valores de investimento
estipulados nos termos de compromisso firmados entre a Impugnante e o Estado são
valores mínimos, de forma que inexiste o limite suposto pela d. autoridade fiscal e
que, se ultrapassado, descaracterizaria as subvenções para investimento; e (b)
adicionalmente, ainda que a afirmação acima não fosse verídica, o que se admite
apenas para fins de argumentação, inexiste na legislação qualquer menção à alegada
necessidade de vinculação direta (e prévia) entre a subvenção e o investimento a ser
realizado.
Entende inexistir limites para os investimentos, defendendo que:

os montantes previstos como condição para a fruição dos incentivos
fiscais eram valores mínimos, sendo manifestamente indevida a tentativa de
desvincular os valores excedentes dos objetivos buscados através dos acordos
firmados com o poder público;

Nos Termos de Acordo objeto do auto de infração não existe previsão
de limite máximo no valor do incentivo. O que existe é um patamar mínimo no valor
de investimento fixo para o estabelecimento beneficiado, conforme cláusulas que
transcreve,

todos os valores de incentivos aproveitados pela Impugnante e
aplicados em investimentos no estabelecimento beneficiado seguiram tendo a
mesma natureza de subvenção para investimento;

o fato de existir valor mínimo de investimento fixo a ser realizado como
condição para o aproveitamento dos créditos presumidos, não quer dizer que, uma
vez atingido esse valor, o beneficiado deve cessar os investimentos e o
aproveitamento dos créditos presumidos.

a premissa adotada pelo auto de infração é desprovida de qualquer
fundamento legal ou mesmo lógico!

fosse a vontade do Estado do Rio Grande do Sul estabelecer um limite
máximo no valor dos incentivos concedidos à Impugnante o teria realizado
expressamente. Todavia, esse não foi o procedimento adotado pelo Estado,
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justamente porque preferiu não limitar os valores dos incentivos concedidos,
apostando no desenvolvimento da Impugnante que deveria seguir investindo e,
consequentemente, incrementando a economia do Estado e a geração de empregos.

estes eram os objetivos do Estado do Rio Grande do Sul ("ente
subvencionador"): incrementar a economia do Estado, em especial o setor de
tecnologia, e a geração de empregos, objetivos estes plenamente alcançados, uma
vez que, no período (20052009), a Impugnante aumentou suas vendas em
aproximadamente 229% , bem como aumentou o número de empregos diretos em
94,4%9. Tais números foram alcançados graças ao investimento conjunto realizado
pela Impugnante e pelo Estado do Rio Grande do Sul;

inadequadas as afirmações do auto de infração no sentido de que não
houve sincronia entre a intenção do Estado e a ação da Impugnante ou, ainda, de que
o montante subvencionado não foi aplicado especificamente em bens ou direitos
previamente definidos. No caso, resta evidente que a intenção do Estado era auxiliar
o desenvolvimento da Impugnante no setor em que atua, bem como incrementar o
número de empregos por ela concedidos. Por tais razões que as condições
estabelecidas nos termos de compromisso foram sempre (i) investimentos fixos no
estabelecimento localizado no Estado e (ii) manutenção de empregos diretos no
mesmo estabelecimento;

para realizar tais afirmações, com o intuito de descaracterizar a natureza
das subvenções (de investimento para custeio), a d. autoridade fiscal deveria no
mínimo ter analisado as características dos investimentos realizados e comprovados
pela Impugnante, o que não foi feito sendo a autuação fundada em simples e
inadvertida presunção;

deveria a d. autoridade fiscal ter comprovado que incentivos
aproveitados pela Impugnante foram efetivamente destinados para cobrir despesas
operacionais da Impugnante. A simples alegação de que os valores subvencionados
ultrapassaram o montante (mínimo) do investimento estipulado em cada um dos
Termos de Acordo, não leva à conclusão de que os valores não foram efetivamente
aplicados em bens ou direitos para expandir o empreendimento econômico da
Impugnante.

não se diga que no caso do Termo de Acordo ACP 02/09 haveria falta
de demonstração de parcela dos investimentos pela Impugnante pelo fato de que as
receitas reconhecidas a título de subvenção (R$ 26.837.609,05) terem ultrapassado o
valor dos investimentos comprovados (R$ 6.580.317,05), uma vez que a análise
realizada pelo auto de infração em relação ao referido termo se resumiu ao ano de
2009, enquanto que o prazo previsto para o benefício fiscal em questão perdurava
até 31 de dezembro de 2012. Portanto, deveria o auto de infração ter analisado os
investimentos realizados durante todo o prazo de duração do benefício fiscal em
questão, mas não o fez, o que demonstra, também neste ponto, a precariedade do
lançamento realizado.

em momento algum o auto de infração impugnado contesta o
cumprimento dos Termos de Acordo pela empresa Impugnante.

Desta forma, se o incentivo fiscal não foi cancelado, nem anulado pelo
Estado do Rio Grande do Sul é porque ele cumpriu os objetivos de fomentar e
expandir a atividade industrial no Estado. Assim, se o ente político titular da outorga
fiscal deuse por satisfeito com a destinação dos recursos dela decorrentes não cabe
ao Fisco Federal contestar.
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ausente a comprovação de que as subvenções percebidas pela
Impugnante foram utilizadas para fins diversos do que ao investimento, resta
plenamente demonstrada a improcedência do lançamento ora impugnado.
Defende inexistir previsão legal à alegada necessidade de vinculação prévia
entre a subvenção e o investimento a ser realizado, argumentando ser de que
conhecimento que a legislação federal outorga tratamentos distintos entre as
subvenções para investimento e as subvenções para custeio ou operação. Enquanto
esta última deve ser computada na determinação do lucro real (art. 392 RIR/99), a
subvenção para investimento e doações são excluídas da determinação do lucro real
quando atendidos os requisitos previstos na legislação.
Transcreve disposições do Decretolei n° 1.598/77 (§ 2° do art. 38) e art. 443
do RIR/99 nos quais identifica a existência de três requisitos para garantir a não
tributação de subvenções: (i) a transferência de recursos do Poder Público para o
contribuinte beneficiário, inclusive mediante isenção ou redução de impostos; (ii) o
intuito de estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico; e
(iii) a constituição da respectiva reserva de capital, e argumenta:

o primeiro e o terceiro não são contestados pelo auto de infração ora
impugnado, pois há expresso reconhecimento da d. autoridade lançadora de que a
Impugnante (i) recebeu recursos do Estado do Rio Grande do Sul mediante a
redução de impostos (fl. 3264) e que (ii) deu o correto tratamento contábil (conta de
resultado 03.01.04.04.01.01  ICMS) e correta destinação dos valores ao final dos
exercícios (contas de reservas no patrimônio líquido  fl. 1251)
Quanto ao requisito relacionado ao intuito de estímulo à implantação ou
expansão de empreendimento econômico, expõe que:

para que a redução ou isenção de impostos seja considerada uma
subvenção para investimento elas devem ter sido instituídas com o objetivo de
estimular o desenvolvimento econômico, ou seja, visando atrair ou incrementar
investimentos privados para o desenvolvimento financeiro, social e tecnológico de
uma determinada região;

a subvenção concedida ao beneficiário deve encorajálo a fazer
investimentos em empreendimentos econômicos. E foi exatamente isso que
aconteceu no presente caso: com o benefício concedido pelo Estado do Rio Grande
do Sul, a Impugnante sentiuse encorajada a realizar vultosos investimentos na sua
planta industrial neste Estado;

ao contrário do sustentado pela d. autoridade lançadora à pág. 16 do
Termo de Verificação Fiscal (fl. 3266), não há qualquer elemento na legislação
prevendo que esse objetivo de estímulo ao desenvolvimento econômico deva ser
obtido mediante a aplicação "especificamente em bens ou direitos previamente
definidos na concessão do benefício"

a Fiscalização realizou uma interpretação completamente extensiva dos
termos do Parecer Normativo n° 112/78;

Segundo o parecer, a aplicação da subvenção para investimento não é
vinculada a "bens ou direitos previamente definidos", mas sim a "bens ou direitos
para implantar ou expandir empreendimento econômico previamente definido",
conforme reconhece o próprio auto de infração à pág. 7 do Termo de Verificação
Fiscal.
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E a intenção do subvencionador (no caso, a implantação ou expansão de
determinado empreendimento) que deve estar previamente estabelecida e não cada
um dos bens ou direitos sujeitos aos investimentos, como quer fazer crer a d.
autoridade fiscal no presente feito;
 A interpretação da lei realizada pelo auto de infração é, também,
manifestamente improcedente, pois inconcebível que se exija já no ato da concessão
do incentivo que sejam definidos cada um dos bens ou direitos que serão
subvencionados com as verbas recebidas a título de incentivo. tal medida tornaria
inviável a concessão de incentivos fiscais como subvenções para investimento, uma
vez que obrigaria o Estado a realizar longas tratativas com cada um dos
subvencionados para decidir especificamente quais seriam os bens ou direitos em
que as subvenções deveriam ser aplicadas. Além da limitação de pessoal e de tempo
para o Estado realizar estas negociações, não se pode ignorar até mesmo uma
limitação técnica, uma vez que dúvidas não podem haver de que é o empresário a
pessoa mais habilitada para decidir quais os melhores investimentos para
implantação ou expansão do seu negócio.
Discorda também de conclusões contidas no Parecer Normativo CST 112/78,
expondo que:

não obstante o auto de infração não tenha contestado a efetiva aplicação
dos incentivos percebidos pela Impugnante em investimentos para o seu
estabelecimento, deve ser igualmente rechaçado o entendimento exposto no Parecer
Normativo CSTn° 112/78, de que a subvenção para investimento só ocorre quando
houver "efetiva e específica aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado";

a indispensabilidade da aplicação direta das próprias subvenções no
desenvolvimento do projeto de implantação ou expansão de empreendimento
econômico não possui fundamento na legislação. Tratase de uma interpretação que
extrapola o disposto literalmente na legislação de regência, sendo, portanto, ilegal e
ferindo a necessária interpretação literal prevista no art. 111, inciso II, do CTN;

tratandose o artigo 38 do DecretoLei n° 1.598/77 claramente de uma
norma de isenção, esta deve ser interpretada de forma a proporcionar à norma o
resultado almejado, sem ampliar nem restringir o seu alcance.

o legislador estabeleceu a isenção relativa ao IRPJ sobre as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas
com estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, desde
que registradas em conta de reserva de capital. Não há na norma qualquer menção à
alegada necessidade de vinculação direta entre a subvenção e o investimento, sendo
suficiente para a caracterização da subvenção para investimento o intuito do Poder
Público de estimular o desenvolvimento econômico da região, o que claramente
ocorre no presente caso, conforme já demonstrado no tópico anterior.

diante de uma norma de isenção clara o suficiente para permitir sua
perfeita aplicação, não deve o intérprete fazer uso de técnicas de exegese que
prejudiquem a aplicação da norma tal como criada pelo legislador;

constatase que (i) não houve comprovação pelo auto de infração de
que os investimentos realizados pela Impugnante não foram vinculados ao
investimento subvencionado pelo Estado e (ü) ainda que tal comprovação tivesse
sido realizada pela d. autoridade fiscal, o que se admite apenas para fins de
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argumentação, tal vinculação não é pressuposto legal da isenção tributária instituída
pela legislação.
Cita Acórdãos proferidos no âmbito do CARF.
Defende ser indevida a inclusão de créditos presumidos do ICMS na base
de cálculo do PIS e da Cofins, pelos motivos expostos e por força do disposto
no art. 21, parágrafo único, inciso I, da Lei n° 11.941/09, vigente à época dos fatos.
Argumenta não ser devida a incidência das contribuições para o PIS e para a
COFINS, eis que se tratam de recuperação de despesa, por se tratar de parcela
redutora do ICMS a pagar, e não de ingresso novo de recurso a caracterizar o
auferimento de receita.
Reportase a entendimento doutrinário acerca do conceito de receita, cita
acórdãos do CARF e julgados judiciais e destaca que a tentativa de tributação de
valores concedidos aos contribuintes por outros entes da Federação, a título de
benefício fiscal, implica necessariamente em uma violação ao Pacto Federativo em
face da interferência inconstitucional da União a ponto de limitar o benefício fiscal
concedido pelos Estados.
Defende a impossibilidade de aplicação concomitante de multa de ofício e de
multa isolada. Invoca princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Defende que
deve prevalecer apenas a multa aplicada sobre o valor calculado com base na
apuração anual. Reportase a julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Finaliza requerendo o provimento da Impugnação e protesta pela produção de
todas as provas em direito admitidas, em especial a prova pericial já requerida e a
juntada de outros documentos necessários à comprovação dos argumentos lançados
na presente impugnação
Relaciona os documentos juntados como segue:

Doe. 02  Procuração c cópia dos documentos de identificação profissional
(OAB) cios aa/ogados signatários;
Doc. 03 — Comprovante dos pagamentos realizados a tíílulo de PIS e
COFÍNS de Janeiro a outubro de 2008
Doc. 04  Balancete consolidado do anocalendário de 2005

Relatei.

A DRJ manteve o lançamento, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano
calendário: 2008
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DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. O lançamento
por homologação ocorre quando o sujeito passivo da obrigação tributária
apura o montante tributável e efetua o pagamento do imposto devido, ainda
que parcialmente, sem prévio exame da autoridade administrativa, hipótese
em que a contagem do prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 150, §
4°, do CTN, quando ausente imputação de dolo, fraude ou simulação.
Inexistindo pagamento, a contagem do prazo decadencial é feita pela regra
geral contida no art. 173 do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA  IRPJ
Anocalendário: 2008, 2009
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIO FISCAL. ICMS.
EXCESSO DE VALOR.
As subvenções para investimentos passíveis de exclusão da apuração do lucro
real, da base de cálculo da CSLL, da contribuição ao PIS e da Cofins são
aquelas que, recebidas do Poder Público com este objetivo, ainda que em
função de redução de impostos, sejam efetiva e especificamente aplicadas
pelo beneficiário nos investimentos previstos e valorados pelo ente
governamental concedente.
Não havendo esta comprovação, a subvenção é tida como de custeio e, como
tal, tributada.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da esfera
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
ESTIMATIVAS MENSAIS. IRPJ. CSLL.
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas, fica
a pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores
inadimplidos.
PEDIDO POR JUNTADA DE PROVAS.
Indeferese o pedido para juntada de provas após o oferecimento da
impugnação, em observância ao disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235,
de 1972, principalmente se a impugnante não informou quais elementos
almeja apresentar e o que pretende especificamente provar com eles.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs
recurso voluntário a este CARF, repisando os tópicos aduzidos anteriormente na respectiva
impugnação, e reforçando:
 Que tanto a autoridade lançadora como o acórdão recorrido fazem clara
confusão entre o que seria a condição para o recebimento da subvenção com o que define a
natureza da subvenção. Segundo ela, o que caracteriza a subvenção como de investimento é o
propósito pelo qual ela é concedida, qual seja, o estímulo à implantação ou expansão de
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empreendimento econômico, conforme expressamente disposto no art. 38, §2° do DecretoLei
n.° 1.598/77.
 Traz jurisprudência administrativa reforçando essa situação.
É o relatório.
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Voto Vencido
Conselheiro Antonio Bezerra Neto  Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais para admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
PREJUDICIAL DE MÉRITO  DECADÊNCIA do PIS e da COFINS
Conforme constou da decisão de piso, as disposições do art. 150, §4° do CTN
não poderiam ser aplicadas para constatação da decadência do PIS e COFINS em relação aos
meses de janeiro a outubro de 2008, em função de o Fisco não ter encontrado em seus sistemas
qualquer "pagamento" realizado pela ora Recorrente.
Eis o teor do voto da DRJ:
Os documentos apresentados pelo contribuinte às fls. 33 78/3420 confirmam a
inexistência de pagamentos, pois demonstram que, para alguns meses, sequer foi
apurado valor a pagar de PIS e COFINS (planilha de fl. 3378) e, para os períodos em
que apurados débitos, foram eles objeto de compensação por meio de declaração de
compensação (DCOMP). Não se confirma, pois, a existência de pagamento hábil a
noticiar a ocorrência do fato gerador, não sendo observada a condição contida no art.
150, §4°.

A Recorrente contesta a aplicação do art. 173, I do CTN pela decisão de piso,
alegando que compensações nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e
outubro de 2008 e que serviriam como prova de pagamento, pois para os julgadores a quo as
compensações não constituiriam "pagamento" para fins de aplicação do disposto no artigo 150,
§4° do CTN.
Como se vê, a decisão de piso não discorda do argumento da Recorrente de
que, em havendo pagamento, o prazo decadencial para constituição de eventual crédito
tributário contase a partir da ocorrência do fato gerador, conforme disposto no artigo 150, §4°
do CTN e pacífica jurisprudência do STJ, discorda apenas da premissa de que toda extinção
substancial do crédito tributário corresponder a pagamento para efeitos de aplicação dessa
mesma jurisprudência.
Com razão a Recorrente nesse ponto. Isso porque, como ela bem colocou em
seu recurso, a compensação também é hipótese de extinção do crédito tributário nos termos do
art. 156, II do CTN e o fato de não ter havido pagamento em espécie não significa que não
houve pagamento hábil a extinguir o crédito tributário e, assim, dar início à contagem do prazo
decadencial para lançamento de eventuais diferenças.
No caso concreto, verificase que a Recorrente realizou compensações nos
meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e outubro de 2008 para pagamento de
débitos de PIS e COFINS que foram devidamente informados em DACON e declarados nas
DCTF entregues para cada um dos respectivos períodos.
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Assim, tendo em conta que a exigência em questão de PIS e COFINS
abrange fatos geradores mensais a partir de 31/01/2008, a ocorrência da decadência se deu em
relação a fatos geradores ocorridos até outubro de 2008, uma vez que o lançamento foi
cientificado em 7 de novembro de 2013 (fl. 3268).
Portanto, acolho em parte a decadência do PIS e da Cofins para os fatos
geradores até outubro de 2008.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DAS MULTAS ISOLADAS POR
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS
As estimativas mensais representam uma obrigação autônoma e de natureza
diversa daquela prevista no caput do art. 150 do CTN, cujo surgimento, inclusive,
independente da ocorrência do fato gerador do tributo (lucro real), e que, por isso, não se
subsume às disposições do referido art. 150, mas sim à regra geral do art. 173, I, do CTN.
Portanto, para os fatos geradores mais antigos (2008), o exercício seguinte ao
que poderia ser lançado é 01/01/2010, como o lançamento foi cientificado em 7 de novembro
de 2013, afastada está a decadência.
Por todo o exposto, afasto a decadência das multas isoladas por falta de
recolhimento das estimativas.
MÉRITO
1) SUBVENÇÕES
PRESUMIDOS DE ICMS

PARA

INVESTIMENTO/CUSTEIO



CRÉDITOS

Tratase de créditos presumidos do ICMS, concedidos pelo Estado do Rio Grande do
SUL que, no entendimento da Recorrente, caracterizariam integralmente como subvenções para
investimentos e que, no entendimento da autoridade fiscal, seriam apenas de forma parcial, até o
montante em que os recursos foram efetivamente aplicados naqueles investimentos a que se destinavam
 investimentos fixos previstos no atos concessivos do referido benefício, sendo tributáveis o excesso
como sendo subvenção para custeio.
Os critérios que devem ser considerados para determinar se um valor registrado
como subvenção se enquadra como investimento foram estabelecidos pela Administração Tributária
através do Parecer Normativo CST n° 112, de 1978.
O referido ato normativo, com base no conceito de De Plácido e Silva (Vocabulário
Jurídico), define que subvenção "sob o ângulo tributário para fins de imposição do imposto de renda às
pessoas jurídicas, é um auxílio que não importa em qualquer exigibilidade para seu recebedor'".

Já de principio bem se vê que a natureza jurídica das subvenções se
enquadram no conceito de doação estabelecido pelo Código Civil e como regra geral, as
doações são tributáveis pela legislação do Imposto de Renda, pois produzem o denominado
"acréscimo patrimonial", a não ser que exista alguma lei excluindoa da tributação. É que o
patrimônio da empresa beneficiária é enriquecido com recursos vindos de fora sem que isto
importe em assunção de uma dívida ou obrigação, ou seja, tratase notariamente de uma
acréscimo patrimonial potencialmente tributável.
É nessa toada que a Lei das Sociedades Anônimas em seu art. 44 já dispunha,
literalmente, que as subvenções integram a receita bruta operacional.
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Por outro lado, o DecretoLei 1.598/77, dispondo sobre a tributação do Imposto
de Renda das Pessoas Jurídicas, estipulou apenas que as subvenções para investimento
estariam fora do campo de incidência desse tributo.
É o que reza o § 2° de seu art. 38

DO

DECRETOLEI N° 1.598/77, ALTERADO PELO

DECRETOLEI N° 1.730/79:
Art. 38. [...]
§ 2° As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo
Poder Público, não serão computadas na determinação do lucro real,
desde que: (Redação dada pelo Decretolei n° 1.730, 1979) (Vigência)
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser
utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social,
observado o disposto nos §§ 3° e 4° do artigo 19; ou (Redação dada
pelo Decretolei n° 1.730, 1979)

O que já denota que a interpretação deva ser mais restritiva para efeito de
concessão do referido benefício fiscal.
No caso concreto, também é desnecessário também passar em revista a
legislação estadual específica do Estado do Rio Grande do Sul para averiguação da intenção do ente
subvencionador em que os recursos sejam efetivamente aplicados em investimentos, uma vez que isso
não foi questionado pelo fiscal e não faz parte do motivo da fundamentação dessa autuação.

Para saber se esta espécie de subvenção deve compor a base de cálculo do
IRPJ e CSLL é preciso primeiramente se fazer algumas considerações epistemológicas, lógicas
e jurídicas.
Entrando primeiramente num discurso de natureza epistemológica, o que se
vê é que a doutrina e a jurisprudência tem se enredado nessa difícil missão de extrair
“definibilidade” e “precisão” das regras e dos conceitos jurídicos, em “casos fronteiriços”, ou
seja em casos tais em que ocorre uma indeterminação semântica no uso de termos gerais,
inerente a toda e qualquer linguagem, justamente em função do fenômeno da textura aberta da
linguagem. No caso, os famosos juristas do Direito Analítico, Alchourron e Bulygin, em seu
clássico “Normative Systems”, no âmbito do Direito, foram os que mais se debruçaram sobre
essa problemática, vindo a classificar tais indeterminações como sendo uma "Lacuna de
Reconhecimento", que por sua vez, estaria representada tanto por dois outros conceitos: tanto
ou por uma “vaguidade de grau” ou por uma “vaguidade combinatória”. A primeira se refere a
dúvidas quanto à quantidade ou grau de presença de uma das propriedades constitutivas de um
conceito que deve estar presente no caso particular para que a aplicação do conceito seja
possível. A segunda lacuna, a de ”vaguidade combinatória”, referirseia à imprecisão a
respeito de quais são as propriedades constitutivas de um conceito e a maneira pela qual elas
devem estar combinadas para que o uso do termo geral possa ser empregado de forma legítima,
o que me parece ser a dificuldade do caso que ora se enfrenta: quais critérios se combinariam
para perfazer o conceito de "subvenção para investimento", diferenciandoo do conceito de
"subvenção para custeio".
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Por esse motivo, ou seja, por uma questão epistemológica, subestimo o papel
que os conceitos devem representar no âmbito do Direito Positivo. Acho que a legislação
complementar e ordinária devem desempenhar um papel mais relevante na construção desses
conceitos do que a doutrina geralmente tolera. Isso em função desse aspecto epistemológico
traçado, ou seja, em função da natureza intrínseca dos conceitos que são geralmente vagos.
O que eu quero transmitir é simplesmente que é inescapável a incumbência
de o direito positivo (legislação complementar e ordinária) projetar com mais detalhes as tão
almejadas “definibilidade” e “precisão” que estão por natureza carentes nos "conceitos" de uma
forma geral.
É nesse contexto, permissa venia, que se enquadram os Pareceres Normativos
expedidos pela Administração Tributária que se inserem no âmbito das normas complementares das
leis, tratados e convenções internacionais e dos decretos, nos termos do art. 100, do CTN e que, apesar
de não vincularem o CARF, ainda assim a interpretação exarada em um parecer normativo merece ser
levada em conta justamente para efeito de conferir precisão e determinabilidade a determinados
conceitos, como é o caso de se pretender definir/destinguir o conceito de "subvenção para investimento"
do conceito de "subvenção para custeio". Ainda mais, tendo em vista que o Parecer Federal em
referência (Parecer Normativo CST nº 112/78) traz critérios de distinção perfeitamente razoáveis,
não tendo sido infirmados com solidez pela doutrina. O que se percebe e o que se pretende demonstrar
mais adiante com vagar é que as tentativas de flexibilizar os critérios desse Parecer conduzem
necessariamente à uma falta de distinção entre os conceitos de subvenção para investimento e
subvenção para custeio, o que torna essas tentativas falhas.

Como ficou pressuposto no meu voto, o ponto polêmico aqui em discussão
não é o conceito de "subvenção" propriamente dito, pois nesse sentido discordo daqueles que
pensam que essa ajuda/auxílio do poder público sem contrapartida não abarcaria o conceito de
isenção, como é o caso concreto, da isenção do ICMS. Ora, a origem, se através de isenções ou
não, da transferência do dinheiro público para o beneficiário não é ponto relevante para
caracterizar ou não uma "subvenção".
Como é sabido as definições legais geralmente são estipulatórias, pois
estipulam definições dogmáticas com força cogente, mesmo que esteja em dissonância com a
realidade. Nesse sentido, ínsito ao conceito legal de subvenção dotado pelo legislador federal
estão as notas relativas à finalidade ou aplicação do uso daquele recurso: se para investimento
ou custeio.
Disse que é ínsito, porque e sabido que para definir algo é precisa dividir, é
preciso distinguir. E foi o que fez o legislador federal. O filósofo e logicista Pascal Ide, em seu
clássico “A arte de Pensar”(Ed. Martins Fontes, 2ª Ed.,p.165) assim trata da divisão como
forma suprir a “definição”:
Um quarto instrumento é necessário para aprender a pensar: a
divisão. Quantas vezes esta simples palavra, “Distingamos”,
dissipou as trevas e apaziguou os espíritos inflamados por
polêmicas estéreis. (...) A divisão tem três grandes aplicações no
funcionamento do pensar: a definição, o raciocínio, a ordenação
dos textos. (...) Para definir é preciso dividir, distinguir. Com
efeito, a definição é um conhecimento distinto do ser de uma
coisa; ora, vimos que, no ponto de partida, nosso conhecimento
é confuso, e não distinto. Como passar do confuso ao distinto a
não ser distinguindo, ordenando esse confuso?
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Então vamos lá a essa nobre tarefa: distingamos.
Sendo assim, se faz mister primeiro fazermos uma rápida digressão no
sentido de indicar os critérios rigorosos que geralmente se usam para fazer as distinções ou
classificação. No caso, estamos diante de uma classificação dicotômica feita pelo legislador
onde se espera que razoavelmente se respeite as regras naturais e lógicas de uma
classificação/divisão, o que não ocorrerá se alargarmos ou flexibilizarmos o conceito de
"subvenção para investimentos", fazendo letra morta o conceito de "subvenção para custeio". E
isso acontecerá principalmente em face do desrespeito aos critérios segundo e terceiro, abaixo
traçados.
Novamente invocando Pascal Ide, em sua famosa obra “A Arte de Pensar”1, nos
ensina que toda divisão rigorosa deve obedecer a quatro critérios ou regras:
1) A diferença deve ser intrínsica: a distinção deve ser feita no interior e não no
exterior do gênero, isto é, da noção mais universal a partir da qual se divide;
2) A diferença deve ser exclusiva, noutros termos, os dois membros da
divisão devem se excluir, não devendo haver “sobreposição de telhas”;
3) A diferença deve ser exaustiva, ao se excluírem os membros em presença
devem esgotar a divisão e portanto fornecer uma distinção exaustiva;
4) A diferença deve ser estabelecida segundo o mesmo ponto de vista, por outras
palavras, deve conservar a mesma perspectiva.
Este é o modelo de regras geralmente seguidas que faz com que uma
determinada classificação seja considerada “rigorosa”.
Posto isso, façamos agora uma análise rigorosa dos critérios traçados pela
legislação complementar, pelo Parecer Normativo CST nº 112/78, a fim de verificar a
consistência lógica de seus critérios.
Destacamse, assim, os seguintes trechos:

2.11  Uma das fontes para se pesquisar o adequado conceito de
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO é o Parecer Normativo
CST nº 2/78 (DOU de 16.01.78). No item 5.1 do Parecer
encontramos, por exemplo, menção de que a SUBVENÇÃO para
INVESTIMENTO seria a destinada à aplicação em bens ou
direitos. Já no item 7, subentendose um confronto entre as
SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO ou OPERAÇÃO e as
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTO,
tendo
sido
caracterizadas as primeiras pela não vinculação a aplicações
específicas. Já o Parecer Normativo CST Nº 143/73 (DOU de
16.10.73), sempre que se refere a investimento complementao
com a expressão em ativo fixo. Desses subsídios podemos inferir
que SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO é a transferência de
recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá
la, não nas suas despesas, mais sim, na aplicação específica em
bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos
1

Ide PASCAL, A Arte de Pensar, São Paulo, Martins Fontes, 2000, p. 171/173
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econômicos. Essa concepção está inteiramente de acordo com o
próprio § 2º do art. 38 do DL 1.598/77.
2.12  Observase que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO
apresenta características bem marcantes, exigindo até mesmo
perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a ação do
subvencionado. Não basta apenas o "animus" de subvencionar
para investimento. Impõese, também, a efetiva e específica
aplicação da subvenção, por parte do beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado. Por outro lado, a simples
aplicação dos recursos decorrentes da subvenção em
investimentos não autoriza a sua classificação como
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
2.13  Outra característica bem nítida da SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO, para os fins do gozo dos favores previstos no
§ 2º do art. 38 do DL nº 1.598/77, de que seu beneficiário terá
que ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico.
Em outras palavras quem está suportando a ônus de implantar
ou expandir o empreendimento econômico é que deverá ser tido
como beneficiário da subvenção, e, por decorrência, dos favores
legais. Essa característica está muito bem observada nos
desdobramentos do item 5 do PN CST nº 2/78.
2.14  Com o objetivo de promover a interação dos dois
diplomas legais ora dissecados [Lei nº 4.506/64 e DL nº
1.598/77] podemos resumir a matéria relacionada com as
SUBVENÇÕES nos seguintes termos: As SUBVENÇÕES, em
princípio, serão, todas elas, computadas na determinação do
lucro líquido: as SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO ou
OPERAÇÃO, na qualidade de integrantes do resultado
operacional; as SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO, como
parcelas do resultado nãooperacional. As primeiras integram
sempre o resultado do exercício e devem ser contabilizadas
como tal; as últimas, se efetivamente aplicadas em investimentos,
podem ser registradas como reserva de capital, e, neste caso,
não serão computadas na determinação do lucro real, desde que
obedecidas as restrições. para a utilização dessa reserva.
(...)
3.6  Há, também, uma modalidade de redução do Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias (ICM), utilizada por vários
Estados da Federação como incentivo fiscal, que preenche todos
os requisitos para ser considerada como SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. A mecânica do benefício fiscal consiste no
depósito, em conta vinculada, de parte do ICM devido em cada
mês. Os depósitos mensais, obedecidas as condições
estabelecidas, retornam à empresa para serem aplicados na
implantação ou expansão de empreendimento econômico. Em
alguns casos que tivemos oportunidade de examinar, esse tipo de
subvenção é sempre previsto em lei, da qual consta
expressamente a sua destinação para o investimento; o retorno
das parcelas depositadas só se efetiva após comprovadas as
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aplicações no empreendimento econômico; e o titular do
empreendimento é o beneficiário da subvenção.
(...)
7.1  Ante o exposto, o tratamento a ser dado às SUBVENÇÕES
recebidas por pessoas jurídicas, para os fins de tributação do
imposto de renda, a partir do exercício financeiro de 1978, face
ao que dispõe o art. 67, item 1, letra "b", do Decretolei nº
1.598/77, pode ser assim consolidado:
I  As SUBVENÇÕES CORRENTES PARA CUSTEIO OU
OPERAÇÃO integram o resultado operacional da pessoa
jurídica; as SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO, o resultado
não operacional;
II  SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO são as que
apresentam as seguintes características:
a) a intenção do subvencionador de destinálas para
investimento;
b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo
beneficiário, nos investimentos previstos na implantação ou
expansão do empreendimento econômico projetado; e
c) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do
empreendimento econômico.
III  As ISENÇÕES ou REDUÇÕES de impostos só se
classificam como subvenções para investimento, se presentes
todas as características mencionadas no item anterior;
IV  As SUBVENÇÕES, PARA INVESTIMENTO, se registradas
como reserva de capital não serão computadas na determinação
do lucro real, desde que obedecidas as restrições para a
utilização dessa reserva;

Do exposto, cabe observar que as "subvenções para investimento" são identificadas
a partir das seguintes características:
a)

a intenção do subvencionador de destinálas para investimento;

b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado
(sincronia entre o ente subvencionador e o subvencionado);
c) o beneficiário
empreendimento econômico.

da

subvenção

ser

a

pessoa

jurídica

titular

do

Ou seja, a natureza jurídica de subvenção para investimento está
condicionada ao atendimento desses três critérios acima de forma cumulativa. Isso quer dizer
que basta a falta do atendimento de um critério para não se perfazer o conceito de Subvenção
para Investimento, caindo necessariamente na outra categoria: subvenção para custeio.
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Como se vê também, o Parecer delimita muito bem através desses critérios o
que seja subvenção para investimento, e respeitando os critérios lógico de classificação
inclusive o segundo (a diferença deve ser exclusiva) e o terceiro (a diferença deve ser
exaustiva).
O tem "c" não se discute no caso concreto.
Quanto ao primeiro requisito, se não há nem a intenção do ente
subvencionador de que os recursos se destinem ao investimento, não há que se falar em
subvenção para investimento, nem muito menos se perquirir se o beneficiário a seu bel prazer
destinou ou não os recursos a investimento. É necessário que o ente subvencionador revele esse
objetivo de forma macro, estabelecendo parâmetros mínimos a serem cumpridos para efeito de
expansão do empreendimento econômico projetado. Esse requisito foi dado como atendido
pela fiscalização.
De outra banda, se há intenção do ente subvencionador demonstrado na
legislação, mas o beneficiário dos recursos não promove a efetiva e específica aplicação da
subvenção nos investimentos previstos de implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado, não há também que se falar em subvenção para investimento, pois os
recursos foram drenados necessariamente para o custeio. E esse foi o caso dos autos. Não
houve problema na intenção do ente subvencionador, mas na efetiva e específica aplicação da
subvenção,
pelo
beneficiário,
nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado ou seja
não houve a chamada sincronia entre a intenção do ente subvencionador e a ação da pessoa

jurídica subvencionada.
Por outro lado praticamente todo o arrazoado recursal se volta para defender
em síntese um único ponto, qual seja, tanto a autoridade lançadora como o acórdão recorrido
fazem clara confusão entre o que seria a condição para o recebimento da subvenção com o que
define a natureza da subvenção. Segundo ela, o que caracteriza a subvenção como de
investimento é o propósito pelo qual ela é concedida, qual seja, o estímulo à implantação ou
expansão de empreendimento econômico, conforme expressamente disposto no art. 38, §2° do
DecretoLei n.° 1.598/77.
Na prática a Recorrente questiona o segundo critério estabelecido pelo
referido Parecer, qual seja a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado
(sincronia entre o ente subvencionador e o subvencionado). Porém, como visto não é possível abrir mão
desse critério, pois senão não haveria como se aferir se os recursos estariam sendo destinados para o seu
fim, o que não é aceitável. E diferentemente do alegado pela Recorrente, esse critério define, sim, a
natureza dos recursos. O seu não atendimento descaracteriza sua natureza mesmo que seja apenas para
parte dos recursos, como foi o caso. E o fato de o ente subvencionador estabelecer outros requisitos,
como manutenção mínima de empregos, não muda essa situação, pois para efeito da legislação federal
o pressuposto relevante é aplicação em investimentos fixos.

A existência desse tratamento diferenciado e que converge para a necessidade
de aplicação em investimentos fixos é explicada claramente por Ricardo Marins de Oliveira:
De fato, a distinção implícita feita por esta lei entre subvenções para
investimento e subvenções para custeio de operações, no sentido de que apenas as
primeiras devem ser levadas à reserva de capital, tem uma razão de ser, e que é a
seguinte: as subvenções para investimento não integram a receita porque elas não
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interferem diretamente com a apuração do lucro líquido da pessoa jurídica, do
qual a receita é parte integrante, eis que se destinam ao fornecimento de fundos
para financiar acréscimos ao Ativo Permanente, enquanto que as subvenções
para custeio de operações afetam diretamente o lucro líquido, eis que os custos e
despesas que elas financiam são debitados ao lucro líquido. 2
Ainda a esse respeito, a Recorrente em seu recurso aduz:
o que pretendia o Estado do Rio Grande do Sul com a concessão de créditos
presumidos à Recorrente não era que esses créditos fossem investidos somente em
investimentos
Claramente há aqui uma confusão da Recorrente, pois cabe apenas a legislação
estadual conceder o benefício à Recorrente (icms), a exclusão da tributação dos tributos federais diz
respeito à legislação federal e o seu enquadramento nada tem a ver com a interpretação isolada da
legislação estadual como faz a Recorrente.
Retornando à questão da demonstração do excesso tributado pela fiscalização e não
vinculado pelos acordos concessivos:
Notese que tanto em relação ao IRPJ e CSLL, quanto em relação ao PIS e COFINS,
o valor dos créditos presumidos de ICMS que foi considerado pelo Fisco para compor o lucro real
(IRPJ/CSLL) e a receita bruta (PIS/COFINS) foi aquele decorrente da diferença entre o montante de
créditos presumidos recebidos entre 2008 e 2009 e o valor dos investimentos fixos descritos nos Termos
de Acordo n° 01/2005 e 002/2009 firmados pela Recorrente com o Estado do Rio Grande do Sul
(ERGS).
No caso do Termo de Acordo n° 01/2005, este estabelecia que, entre outras
obrigações a Recorrente deveria efetuar investimentos no montante de R$ 2.520.000,000 (dois milhões
e quinhentos e vinte mil Reais), para fazer jus ao crédito presumido.
Já o Termo de Acordo n° 001/2009 estabeleceu que o valor de investimentos fixos
deveria alcançar R$ 3.280.000,00 (três milhões, duzentos e oitenta mil Reais).
Com razão a fiscalização por entender que todos aqueles montantes de créditos
presumidos de ICMS aproveitados pela Empresa que excedessem os valores nominais de investimentos
fixos estabelecidos nos Termos de Acordo não poderiam ser classificados como subvenção para
investimento, mas sim como subvenção para o custeio.
Eis os teor do TVF a esse mesmo respeito:
Conforme referido no item 3.1, dentre as características imprescindíveis da
subvenção para investimento está a necessidade de que o montante da subvenção
seja aplicado especificamente em bens ou direitos para implantar ou expandir
empreendimento econômico previamente definido, de modo que a simples aplicação
dos recursos decorrentes da subvenção em investimentos aleatoriamente
escolhidos pelo subvencionado não autoriza a classificação como efetiva
subvenção para investimento. Além disso, deve haver sincronia entre a intenção
do ente subvencionador e a ação da pessoa jurídica subvencionada.
Os investimentos efetuados pelo fiscalizado e vinculados a cada um dos atos
concessórios de subvenção governamental foram comprovados por meio da
2

OLIVEIRA, Ricardo Marins. PIS/COFINS: incidência ou não sobre créditos fiscais (créditoprêmio e outros e
respectivas cessões). 10° Simpósio Nacional IOB de Direito Tributário, 2001. Pág. 45.
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apresentação de seis volumes encadernados contendo as respectivas notas fiscais.
Além disso, também foram apresentados quadros demonstrativos contendo a
relação e valores das notas fiscais comprobatórias dos investimentos efetuados (fls.
1356/1379).
Tendo por base as receitas de subvenção decorrentes do crédito presumido de
ICMS, e também os dados comprobatórios dos investimentos apresentados pelo
fiscalizado, foram elaborados três quadros demonstrativos a fim de verificar, em
relação a cada um dos atos concessórios, se as receitas de subvenção efetivamente
haviam sido aplicadas nos investimentos previamente estabelecidos nos respectivos
instrumentos de compromisso celebrados com o Estado do Rio Grande do Sul.
Como resultado desta análise, foi apurada a seguinte situação:

Demonstrativo relativo ao 4°. Termo Aditivo de Rerratificação do
Protocolo 080/97 (fls. 3243): O ato concessório de subvenção estabeleceu que o
fiscalizado deveria efetuar investimentos fixos no valor de 250.000 UIF/RS.
Considerados os dados da tabela de unidades de incentivo do FUNDOPEM/RS (fls.
), verificase que o contribuinte auferiu receitas em valor correspondente a
168.684,19 UIF/RS, e efetuou a totalidade dos investimentos previstos no ato
concessório da subvenção. De modo que, neste caso, a totalidade dos valores
subvencionados, realmente, constitui subvenção para investimento.


Demonstrativo relativo ao Termo de Acordo ACP 001/2005 (fls. 3244):
O ato que concedeu a subvenção governamental estabeleceu a necessidade de
realização de investimentos fixos no valor de R$ 2.520.000,00. No anocalendário
de 2005, o contribuinte efetuou investimentos no montante de R$ 2.771.244,56,
cumprindo integralmente a obrigação prevista no ato de concessão da subvenção.
Desde janeiro/2005, o montante de receitas de subvenção reconhecidas pelo
fiscalizado atingiu R$ 32.169.529,34. Tendo em vista que, para ser considerada
subvenção para investimento, existe a necessidade de que o montante
subvencionado seja aplicado especificamente em bens ou direitos previamente
definidos na concessão do benefício, e que a simples aplicação dos recursos
decorrentes da subvenção em investimentos aleatoriamente escolhidos pelo
subvencionado não autoriza a classificação como efetiva subvenção para
investimento, todos os valores de receitas reconhecidas no anocalendário de 2008
(período abrangido na ação fiscal), cujo montante atingiu R$ 11.062.171,94,
constitui, em verdade, subvenção para custeio ou operação, que foi indevidamente
excluído na apuração do lucro real e na determinação da base de cálculo da
contribuição social.
 Demonstrativo relativo ao Termo de Acordo ACP 002/2009 (fls. 3245): A
subvenção governamental estava vinculada à realização de investimentos fixos no
valor de R$ 3.280.000,00. No anocalendário de 2009, o contribuinte efetuou
investimentos no valor de R$ 6.580.317,05, e reconheceu receitas de subvenção que
atingiram R$ 26.837.609,05. Assim como na situação anterior, para ser
considerada subvenção para investimento, o montante subvencionado deve ser
aplicado especificamente em bens ou direitos previamente definidos no ato
concessório, e a simples aplicação dos recursos decorrentes da subvenção em
investimentos aleatórios não autoriza a classificação como efetiva subvenção para
investimento. Neste caso, toda a receita excedente ao valor do investimento
estabelecido no ato concessório, no valor de 23.557.609,05, constitui subvenção
para custeio ou operação, que foi indevidamente excluída na apuração do lucro real
e na determinação da base de cálculo da contribuição social.
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Para fins de consolidação dos valores indevidamente excluídos na apuração
do lucro real e da base de cálculo da contribuição social, foi elaborado o
"Demonstrativo do Excesso de Exclusão de Receita de Subvenção" (fls. 3246), onde
estão discriminados, para cada um dos atos concessórios, o valor do excesso de
exclusão apurado nos meses de janeiro/2008 a dezembro/2009. No quadro abaixo,
são apresentadas apenas as totalizações para cada anocalendário:
Em relação ao preenchimento do segundo requisito, claro está que o excesso
identificado pela fiscalização não caracteriza subvenção em investimentos, pois como muito bem disse
a fiscalização "...a simples aplicação dos recursos decorrentes da subvenção em investimentos
aleatoriamente escolhidos pelo subvencionado não autoriza a classificação como efetiva subvenção para
investimento", havendo aqui a clara quebra da sincronia entre a intenção do ente subvencionador e a
ação da pessoa jurídica subvencionada.
A DRJ também entendeu acertadamente da mesma forma:
No presente caso, como visto, o incentivo fiscal foi concedido com a condição
de que investimentos fossem feitos nos valores especificados nos respectivos
Termos de Acordo. Uma vez que não houve exigências da pessoa jurídica de direito
público no sentido de que os valores recebidos a título de subvenção fossem
especificamente destinados a determinados investimentos, podendo a subvencionada
aplicalos ao seu livre critério, estáse diante de clara subvenção para custeio,
portanto, sujeito à tributação.

E isso também ficou bastante também claro no voto do então Conselheiro
Claudemir, conforme se extrai do julgamento em sede de recurso especial na CSRF, acórdão
910101.239  1a Turma, sessão de 21 de novembro de 2011:
Voto Vencedor (...)
O fato da lei que institui o beneficio revelar a intenção da Pessoa Jurídica de
Direito Público de transferir capital para a iniciativa privada, é apenas indicativo de
tratarse de subvenção para investimento, pois sua correta qualificação,
inequivocamente, depende dos requisitos e exigências estipuladas para a fruição
do beneficio, cujas características permitem assegurar o efetivo cumprimento
dos objetivos da norma concessiva.
Assim, verificar se tal beneficio pode ser considerado, para fins fiscais, como
subvenção para investimento, ou para custeio, implica investigar a natureza
juridica do beneficio, com destaque para os pontos da lei concessiva que
estabelecem os critérios quantitativos e qualitativos, bem como os requisitos e
mecanismos que assegurem a efetiva "implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos", tal como preconizado pelo Decreto Lei n°
1.598/77.
O argumento recursal de que a autuação decorre de interpretação extensiva do
Parecer Normativo Cosit n° 112, de 1978, também não prospera, seja porque o critério da sincronia está
lá perfeitamente delineado, seja porque, conforme bem colocou a decisão de piso, com fundamento
nesse Parecer Normativo, foi exarada, no processo 11080.008859/0069, Solução de Consulta da
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 10a Região Fiscal, sob n° 218, de
18/12/2001, confirmando o entendimento que suscitou a autuação:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica  IRPJ
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Ementa: SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. CARACTERIZAÇÃO.
As subvenções para investimentos passíveis de exclusão da apuração do lucro
real são aquelas que, recebidas do Poder Público, ainda que em função de redução
de impostos, sejam efetiva e especificamente aplicadas pelo beneficiário nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado, devendo haver absoluta correspondência e vinculação entre a percepção
da vantagem e a aplicação dos recursos. Sem essas características a subvenção se
torna tributável, incluída na apuração do lucro real.
Dispositivos Legais: arts. 392, I, e 443 do Decreto n° 3.000, de 1999
(RIR/1999); Parecer Normativo CSTn° 112, de 1978.

Quanto à alegação de que o art. 38 do DL 1.598/77, base legal do art. 443 do
RIR/99, não contém menção à necessária vinculação direta entre subvenção e investimento, observese
que tanto o referido art. 443 como o art. 18 da Lei 11.941, de 2009, ao afastarem a incidência de IRPJ,
fazem menção expressa a subvenção para investimento, a qual, reprisese, é objeto do Parecer
Normativo CST 112/78, de observância obrigatória pela administração.
Da inconstitucionalidade da incidência de tributos federais sobre incentivos concedidos pelos
Estados  violação ao pacto federativo

Quanto a esse tópico desenvolvido pela Recorrente, as alegações de ofensa a
princípios constitucionais, cabe esclarecer que a autoridade administrativa é vinculada a lei
válida e vigente, não cabendo a este órgão do Poder Executivo deixar de aplicálas,
encontrando óbice, inclusive na Súmula nº 2 deste Conselho (atual Primeira Sessão do CARF):
Súmula 1ºCC nº 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (PORTARIA MF N.° 383 – DOU de 14/07/2010).

Do Pis e da COFINS

Por fim, reitero em todos os seus termos as razões da decisão de piso que
rejeitaram de forma bastante detalhada e percuciente as alegações da Recorrente em relação ao
PIS e COFINS, motivo pelo qual adotoas também como razões complementares deste voto:

Ainda em oposição à exigência de PIS e Cofins invoca a Impugnante o art. 21,
§ único, inciso I, da Lei 11.941, de 2009. Referido dispositivo prevê:
Lei 11.941/2009
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ,
implicam a adoção do RTT na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido  CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social  COFINS.
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Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando registrados em
conta de resultado:
I  o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata o
art. 18 desta Lei; e
Todavia, como visto, a Fiscalização formalizou exigência de PIS e Cofins
apenas em relação à parcela excedente àquela passível de ser admitida como
subvenção para investimento prevista no art. 18 da mesma Lei, em função do
conceito extraído das disposições legais e Parecer Normativo acima mencionados.
Também alega a Impugnante que valores questionados, ainda que não
classificados como subvenção para investimento, mas caracterizados como
subvenção de outra natureza, não seriam passíveis de sofrer incidência de PIS e
COFINS, por se tratar de recuperação de despesas, parcela redutora do ICMS a
pagar, e não de novo ingresso de recurso a caracterizar auferimento de receita.
Acerca da questão, pertinente mencionar a Solução de Consulta n° 21 da
Cosit, de 06/11/2013 que, embora tenha abordado outra causa de redução de passivo
tributário, assim esclareceu a natureza da receita dela decorrente:
10.3. Vale comentar que a redução de dívidas tributárias possui a natureza de
perdão/remissão de dívida. 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 § 1°, do CTN, pois se está diante de um acréscimo
patrimonial  resultante da diminuição de um passivo. Essa receita, igualmente,
integra a base de cálculo da CSLL (art. 2° da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de
1988) e, em princípio, da Contribuição para o PIS/Pasep (art. 1° da Lei n° 10.637, de
30 de dezembro de 2002) e da Cofins (art. 1° da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro
de 2003).
10.4. A natureza da receita decorrente do perdão de dívidas dependerá da
natureza da dívida que a gerou. Por exemplo, na hipótese de empréstimos ou
financiamentos, terseá uma receita financeira  como esclarece o Ato Declaratório
SRF n° 85, de 27 de outubro de 1999, ao dispor sobre "a renegociação de dívidas do
crédito rural nos termos da Lei n° 9.138, de 29 de novembro de 1995" (prevista no
art. 373 do RIR/1999). Em se tratando de dívidas perante fornecedores de
mercadorias, estarseá diante de uma recuperação de custos, receita especificada no
art. 392, inciso II, do RIR/1999. No caso de redução de multa e juros relativos a
tributos, enquadrase a receita nesse mesmo dispositivo do RIR/1999, como
recuperação ou devolução de custo ou despesa ou ainda reversão de provisão,
conforme tenha sido feita originalmente a contabilização a débito do resultado.
Transcrevese esse dispositivo:
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
(...)
II  as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, quando
dedutíveis (Lein° 4.506, de 1964, art. 44, inciso III);
(...)
10.5. Impende transcrever, ainda, o art. 53 da Lei n° 9.430, de 1996, e o art.
88 da Instrução Normativa SRF n° 390, de 2004 (sublinhouse):
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Lei n° 9.430, de 1996
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas,
inclusive com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o
contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que se refiram a
período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
presumido ou arbitrado.
Instrução Normativa SRF n° 390, de 2004
Art. 88. A base de cálculo da CSLL em cada trimestre, apurada com base no
resultado presumido ou arbitrado, corresponderá à soma dos seguintes valores:
(...)
III  os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso I, auferidos no mesmo período de apuração,
inclusive:
(... )
g) os valores recuperados correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, salvo se a pessoa jurídica comprovar não os ter
deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de incidência da
CSLL com base no resultado ajustado, ou que se refiram a período no qual tenha se
submetido ao regime de incidência da CSLL com base no resultado presumido ou
arbitrado;
(... )
No presente caso, como admite a própria Impugnante, os créditos presumidos
de ICMS correspondem a recuperação de despesa. Portanto, são passíveis de
integrarem a base de cálculo de tributo e contribuições.
Recordese que a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, nos
termos dos arts. 1° das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, corresponde ao total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. Englobam, assim, as receitas decorrentes de recuperação de
despesas.
Nesse sentido já se manifestou a Administração Tributária na Solução de
Divergência COSIT 13, de 2011, mencionada na autuação:
SOL UÇÃO DE DIVERGÊNCIA N° 13, DE 28 DE ABRIL DE 2011
D.O.U.: 20.05.2011
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: Por absoluta falta de amparo legal para a sua exclusão, o valor
apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo Distrito
Federal constitui receita tributável que deve integrar a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep.
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A partir de 28 de maio de 2009, tendo em vista a revogação do §1° do art. 3°
da Lei n° 9.718, de 1998, promovida pelo inciso XII do art. 79 da Lei n ° 11.941, de
2009, para as pessoas jurídicas enquadradas no regime de apuração cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, por não ser considerado faturamento (receita bruta)
decorrente da atividade exercida por essas pessoas jurídicas, o valor do crédito
presumido do ICMS deixou de integrar a base de cálculo da mencionada
contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 150 da Constituição Federal; Art. 97 da Lei n°
5.172, de 1966 (CTN); Arts. 2° e 3° da Lei n° 9.178, de 1998; Art. 1° da Lei n°
10.637, de 2002; Inciso XIIdo art. 79 da Lei n° 11.941, de 2009; Arts. 392 e
443 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99); e Parecer
Normativo CSTn° 112, de 1978.
ASSUNTO:
SEGURIDADE

CONTRIBUIÇÃO

PARA

O

FINANCIAMENTO

DA

SOCIAL  COFINS
EMENTA: Por absoluta falta de amparo legal para a sua exclusão, o valor
apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo Distrito
Federal constitui receita tributável que deve integrar a base de cálculo da Cofins.
A partir de 28 de maio de 2009, tendo em vista a revogação do § 1° do art. 3°
da Lei n° 9.718, de 1998, promovida pelo inciso XII do art. 79 da Lei n° 11.941, de
2009, para as pessoas jurídicas enquadradas no regime de apuração cumulativa da
Cofins, por não ser considerado faturamento (receita bruta) decorrente da atividade
exercida por essas pessoas jurídicas, o valor do crédito presumido do ICMS deixou
de integrar a base de cálculo da mencionada contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 150 da Constituição Federal; Art. 97 da Lei n°
Lein°  5.172, de 1966 (CTN); Arts. 2° e 3°da Lein°  9.178, de 1998; Art. 1 °da Lei
n °  10.833, de 2003; Inciso XII do art. 79 da Lei n °  11.941, de 2009; Arts. 392 e
443 do Regulamento aprovado pelo Decreto n°  3.000, de 1999 (RIR/99); e Parecer
Normativo CST No  112, de 1978.
Assim, tratandose de apuração nãocumulativa e não se enquadrando as
receitas no art. 21, § único, inciso I (subvenção para investimento), inexiste dúvida
acerca da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.
Questionamento acerca da validade e abrangência da norma que estabelece as
bases de cálculo das contribuições (PIS e Cofins) bem como alegação de
inobservância do Pacto Federativo constitucionalmente previsto, não são oponíveis
na esfera administrativa, pois refletem inconformismo com a norma posta, de
apreciação exclusiva no âmbito do Poder Judiciário, como adiante se verá.

Portanto, NEGO provimento a este item

MULTA ISOLADA – ESTIMATIVAS NÃO PAGAS
A recorrente pleiteia o cancelamento da multa isolada de 50% apurada em
face de falta de recolhimento da estimativa do tributo devido, feito sob argumento de
impossibilidade de cumulação com a multa de ofício de 75%.
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Cabe de início esclarecer que não se confundem as duas infrações, pois são
distintas.Uma coisa é o descumprimento da obrigação de recolher, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele a que se referir, o imposto apurado por estimativa; outra, completamente
diferente é a caracterização de declaração inexata e da falta de recolhimento do imposto
apurado no final do ano, com base no lucro real.
Tais infrações são passíveis de penalidades distintas, previstas em diferentes
dispositivos da legislação uma incidindo isoladamente, sobre as estimativas obrigatórias não
recolhidas durante o anocalendário e outra cobrada juntamente com o imposto devido
(declaração inexata). A lei em sua redação original, coincidentemente, tinha adotado o mesmo
percentual de 75% para ambos os casos. Mas, esse dispositivo foi alterado pela lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, dandolhe nova redação, reduzindo a multa isolada para 50%; bem
assim deixando bem claro, se dúvidas haviam, de que a referida multa isolada era cabível no
caso de estimativa mensal não paga e não de tributo final não pago.
Assim, em virtude da legislação referida, ao optar pela apuração dos lucros
com base no real anual a contribuinte ficou obrigada a antecipar o pagamento do imposto de
renda e da contribuição social, recolhendoos mensalmente, por estimativa.
A multa isolada recebe essa denominação apenas por ser exigida separada e
independentemente do tributo, tanto que se impõe ainda quando nenhum tributo ao final do
período de apuração seja devido, apenas porque o contribuinte deixou de satisfazer o
recolhimento por estimativa que lhe tocava efetuar. A multa aplicase ainda que, no final do
período de apuração, venha a ser apurado prejuízo fiscal.
Se a multa é cabível mesmo na hipótese de se verificar prejuízo ao final do
período de apuração 2(duas) ilações estão aí pressupostas que precisam ser desveladas:
a)

a penalidade é imposta não em razão do pagamento
insuficiente do tributo devido ao final da apuração, mas sim
pelo falta de cumprimento de outra obrigação distinta, que é o
recolhimento antecipado da estimativa mensal;

b)

descabido é também o argumento de que a multa isolada só se
aplica para período não encerrado.

Portanto, importa verificar que a exigência da multa isolada independe de se
apurar resultado anual tributável, decorre do descumprimento da obrigação de recolher a
estimativa apurada no mêscalendário.
Também não se pode conceber que a aplicação da multa seja de caráter
condicional. Explico melhor. O descumprimento da norma enseja a aplicação da penalidade,
não tendo lógica a lei determinar que se proceda de certa maneira e se venha a ter
procedimento em sentido oposto. É, pois, inadmissível que paralelamente com o deverser do
comportamento, coexista o pretenso direito ao livre arbítrio de agir, vulnerandose o conteúdo
das determinações legais.
Da inaplicabilidade da Súmula CARF nº 105
Ressalvo o meu entendimento que sempre foi pela manutenção das multas
isoladas, porém o modifico em função de regramento vinculante superveniente (Súmula CARF
n; 105), que possui o seguinte teor:
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Súmula CARF n. 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1º, inciso IV da Lei nº 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Porém, cabe salientar que a asserção contida na súmula só é válida para os
anoscalendários anteriores a 2007, pois com fundamento em dispositivo legal (no art. 44 § 1º,
inciso IV da Lei nº 9.430, de 1996) que foi posteriormente modificado.
Portanto a Súmula nº105 só aplicase aos anoscalendários anteriores a 2007,
eis que o lançamento dela deve se lastrear no art. 44 § 1º, inciso IV da Lei nº 9.430, de 1996,
alterado pela art. 14 da Lei nº 11.488/07, bem assim que haja imposto devido e não apuração
de prejuízos fiscais ou bases negativas da CSLL, como também é o caso.
Como o caso que se cuida referese ao anocalendário de 2007, não há que se
falar em aplicação da súmula ao caso concreto.
Portanto, mantenho as multas isoladas sobre as estimativas
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR provimento PARCIAL ao
recurso, apenas para acolher a decadência do PIS e COFINS até outubro de 2008, afastando a
decadência das multas isoladas.
(assinado digitalmente)
Antonio Bezerra Neto  Relator
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Voto Vencedor
Conselheiro Marcos de Aguiar VillasBôas  Redator designado.
Coubeme a redação do voto vencedor no tocante à exigência de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS sobre o aproveitamento de créditos presumidos de ICMS pela Recorrente.
Os créditos presumidos de ICMS não são, a rigor, subvenções, daí porque
não cabe aqui a discussão sobre classificar o benefício fiscal como subvenções para
investimento ou subvenções para custeio, para efeito de definir a tributação.
Do ponto de vista financeiro, o crédito presumido de ICMS não é uma
subvenção, pois a empresa nada recebe efetivamente do Estado. Ela não é subvencionada, pois
não há entrada de caixa, nem, por óbvio, desembolso.
O crédito presumido de ICMS é uma espécie de renúncia, de tratamento
especial dado a certos contribuintes que leva à cobrança de menos imposto, deliberação do
próprio ente governamental.
Se o Estado poderia ou não dar esse tipo de incentivo fiscal direcionado a
alguns contribuintes, o STF já vem decidindo que não, mas é outra questão que não diz respeito
a estes autos.
A questão aqui é saber se o benefício tido com a redução do ICMS que seria
devido se valessem as regras aplicáveis aos contribuintes em geral deveria ingressar ou não na
base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS. Entendo que não.
Contabilmente, o STJ já definiu que os créditos presumidos são reduções de
custos, ou seja, em condições normais o contribuinte teria aquele custo tributário cheio do
ICMS, assim como os demais contribuintes sujeitos àquela legislação estadual.
Quando o Estado resolve renunciar aquela receita, o contribuinte tem uma
redução do seu custo, que, em verdade, já nasce diminuído pelo crédito presumido de ICMS.
Assim, ele funciona como uma espécie de isenção parcial, que limita o aspecto quantitativo do
ICMS já fazendo nascer um tributo devido menor do que o normalmente devido pelos
contribuintes em geral.
Tratase de deliberação de cada estado, que não deve ser tributada pela
União. Fazendo isso, é como se a União abocanhasse uma parte do benefício que o estado
membro dá aos seus contribuintes para obter deles certos resultados, ainda que seja o mero
estabelecimento em seu território com realização de investimentos, geração de empregos etc.
A análise minuciosa que a Receita Federal tenta fazer nesses benefícios
fiscais, para efeito de exigir a comprovação de investimentos no mesmo montante das reduções
de custos obtidas pelos contribuintes, é um falso problema criado por ela para que possa
tributar uma parte da renúncia de tributação dos estados membros, prejudicando a sua política
fiscal.
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Em outras palavras, a Receita Federal viu uma oportunidade de aumentar
suas receitas, tomando um percentual do benefício fiscal concedido pelo estado ao contribuinte,
querendo ela ganhar em cima da renúncia de receita do estado, o que é, inclusive, imoral.
Constitucionais ou não, do ponto de vista da política fiscal, o estado quer
obter resultados para o seu povo a partir das atividades daquela empresa beneficiada em seu
território. Ao tributar esse benefício concedido, a Receita Federal mitiga a política fiscal dos
estados, fazendo sua renúncia de receitas ter menos efeitos positivos para a população,
independente ser certo ou errado, do ponto de vista de política fiscal, dar esse tipo de benefício
a contribuintes específicos.
Tendo em vista as fracas políticas de redução de desigualdades regionais, tais
benefícios fiscais foram uma forma que estados menos desenvolvidos encontraram para
disputar certas empresas, especialmente industriais, com outros estados bem mais
desenvolvidos, a exemplo de São Paulo.
Esses estados menos desenvolvidos renunciam, então, parte da receita para
que a empresa queira se instalar no seu território, gerando desenvolvimento e, portanto,
benefícios para a sociedade daqueles estados. Está no seu direito fazêlo até que o Poder
Judiciário julgue inconstitucional os benefícios, quando deixará de concedêlos.
Tributar tais benefícios, contudo, deve ser algo analisado, de um modo geral,
com muita cautela. No caso de créditos presumidos de ICMS, pareceme claro que, do ponto de
vista contábil, sequer há uma receita, não podendo haver tributação pelo PIS e COFINS,
conforme entendimentos do STJ, repitase.
Ainda do ponto de vista contábil, no tocante ao IRPJ e à CSLL, a redução de
custo, ainda que não represente uma receita, produz efeitos no lucro líquido.
Nesse caso, devese observar que, pelo ângulo jurídicofinanceiro, em se
tratando de renúncia fiscal do estado, não há sequer nascimento de obrigação tributária, de
forma que não há renda ou receita para o contribuinte, mas um tratamento especial que faz
nascer para ele bases de cálculos menores do que no caso de outros contribuintes.
De fato, parece que esse tipo de benefício fiscal fere a isonomia e gera guerra
fiscal, conforme vem entendendo o STF, mas não é isso que está em jogo aqui.
Tendo sido aplicado o benefício fiscal, para efeitos deste autos, não há como
tributar algo que nem nasceu, uma mera renúncia fiscal, que, para o contribuinte, tem efeitos de
nascimento de custo a menor, de forma reduzida.
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Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e por dar provimento
ao mesmo.

(assinado digitalmente)
Marcos de Aguiar Villas Boas  Redator designado
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