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CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA EM RELAÇÃO AO 
PIB

Todos os anos somos obrigados a entregar valores
astronômicos aos órgãos públicos sob a forma de
pagamento de tributos:

ANO % DO PIB

1979 20,07%

1989 22,16%

2010 32,50%

2015 32,71%



FISCO TEM AGIDO DE FORMA IMPLACÁVEL

O fisco brasileiro vem agindo de forma implacável com operações que visam
apurar a sonegação fiscal.
No ano de 2016 a Fiscalização da Receita Federal do Brasil constituiu crédito
tributário de R$ 121,66 bilhões, isto é, 6,2% menor que o lançado em 2015 (R$
129,73 bilhões), em razão do retardamento nos encerramentos de alguns
procedimentos de auditoria, encerrados em janeiro de 2017, cujo crédito
tributário total nesse mês somou R$ 35,6 bilhões.
Para 2017, a expectativa é de recuperação via lançamento de ofício de R$
143,4 bilhões. Estão na mira do Fisco 14.308 contribuintes com indícios de
irregularidade.

Fonte: Receita Federal do Brasil



MEDIDAS VISAM MAIOR EFICIÊNCIA
NA COBRANÇA DE TRIBUTOS

• Protesto das dívidas ativas;
• IN 1565/2015 (arrolamento de bens e medida cautelar fiscal);
• Portaria 1265/2015 (Institui a Cobrança Administrativa Especial – CAE);
• Implantação do SPED (ECD, EFD, Sped Contribuições, eSocial, ECF etc...);
• Maior celeridade no trâmite dos processos administrativos fiscais;
• Etc.



EM RESUMO

O Poder Público tem exigido cada vez mais do
contribuinte e vem aumentando de forma incontestável
a sua eficiência para a fiscalização e cobrança dos
seus créditos.



E OS CONTRIBUINTES, 

O QUE TÊM FEITO 



‐ Trabalhando para o fisco
‐ Trabalhando para o fisco

‐ Trabalhando para o fisco
‐ ...



RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS COBRADOS 
INDEVIDAMENTE PELOS FISCOS



RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS

A complexidade do sistema tributário brasileiro cria um cenário que acaba
por favorecer abusos e excessos na instituição, por normas, de tributos,
distorções estas que aumentam a receita dos fiscos com enorme prejuízo às
empresas.

Por serem normas, os contribuintes acabam tendo que a elas se submeter, sob
pena de autuação, decorrendo daí a necessidade de recuperações depois da
adoção de medidas judiciais (estamos falando de recuperação judicial e não de
recuperação administrativa).



EMPRESAS CAPIXABAS TÊM
R$1,2 BILHÃO A RECUPERAR

Os valores são referentes à contribuição previdenciária sobre verbas
indenizatórias, gratificações, pagamentos a cooperativas de serviços, créditos
de PIS e Cofins sobre insumos e despesas, PIS e Cofins Importação por
empresas do lucro presumido, IPI sobre a importação de bens para uso
próprio, majoração indevida da base de cálculo do Imposto de Importação,
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins, dentre outras matérias.



ESTUDO SOBRE AS AÇÕES TRIBÚTÁRIAS 

Levantamento feito pelo IBPT revela que, desde a década de 80, foram 77 as
teses submetidas ao Judiciário em ações tributárias movidas pelos
contribuintes contra as Fazendas, com assuntos diversos, tais como:
• Majoração de alíquota de Finsocial;
• IR sobre o lucro inflacionário;
• PIS Semestralidade;
• ILL – Imposto sobre o Lucro Líquido;
• IPMF – Imposto sobre Movimentação Financeira;
• Etc...



ESTUDO SOBRE AS AÇÕES TRIBÚTÁRIAS 

• Na década de 90, os contribuintes venceram 63,47% das ações.
• Na década de 2000 até meados da atual década (2015), esse índice de

sucesso caiu para 51,52%.
• Assim, podemos dizer que em metade das demandas, aproximadamente, o

contribuinte teve sucesso total ou parcial.
• Ou seja, o contribuinte não ganha todas, mas não perde todas.
• Então, as empresas precisam ajuizar suas ações e fazer seus levantamentos,

conforme cada caso e observadas suas particularidades. Isso em regime de
urgência, ante à tendência, cada vez mais forte, de modulação dos efeitos
das decisões pelo STF.



APENAS 17,8% DAS EMPRESAS CAPIXABAS TÊM ALGUMA 
AÇÃO TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA NACIONAL 



Os principais instrumentos à disposição do 
contribuinte para a recuperação tributária



Mandado de segurança e ação comum no 
NCPC

Vantagens e desvantagens para cada tipo de ação



MANDADO DE SEGURANÇA

Atualmente previsto na Lei Federal nº 12.016, de 07/08/2009, o mandado de
segurança é uma medida judicial que visa:

“...proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receito de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça” (art. 1º).



AÇÃO COMUM (OU AÇÃO PELO RITO COMUM) NO NCPC

• O Novo CPC, diferentemente do antigo (que dividia as ações segundo os ritos
sumário, ordinário e especial), passou a segregar as ações segundo os ritos
comum e especial.

• A atual ação pelo rito comum sofreu importantes modificações quando
comparada com a antiga ação pelo rito ordinário (por exemplo, audiência
preliminar para tentativa de conciliação), mas não relevantes em matéria
tributária.

• No Novo CPC (2015): arts. 318 e seguintes
• No CPC de 1973: arts. 282 e seguintes



MANDADO DE SEGURANÇA
VANTAGENS DESVANTAGENS

‐ maior celeridade em 1ª instância, até sentença (autoridade
é intimada para prestar informações em 10 dias; após, vista
ao Ministério Público; por fim, processo está apto a ser
sentenciado);

‐ não permite a realização de provas (nem mesmo pericial),
no curso do processo, uma vez que tem como requisito legal a
apresentação de prova documental pré‐constituída;

‐ em caso de denegação da segurança (improcedência), não
há condenação em honorários sucumbenciais (menor
onerosidade, já que se paga apenas as custas).

‐ Súmulas 269 e 271 do STF passaram a ser interpretadas de
forma a impedir que o mandado de segurança seja utilizado
como instrumento de restituição de tributo, de forma que
esta ação passou a ser vista como ferramenta garantidora do
direito à compensação, que deverá ser feita
administrativamente após o seu trânsito em julgado e se
julgado procedente.

Súmula 269 do STF:
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.
Súmula 271 do STF:
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser 
reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.



AÇÃO PELO RITO COMUM

VANTAGENS DESVANTAGENS

‐ permite a realização das provas que se fizerem
necessárias, inclusive pericial;

‐ rito mais lento em 1ª instância quando comparado
com o mandado de segurança;

‐ é o modelo de ação mais adequado para a
recuperação tributária, inclusive, por restituição e
retroativamente aos 5 anos imediatamente anteriores
ao ajuizamento.

‐ em caso de improcedência, há condenação em
honorários sucumbenciais, além das custas.



ALERTA

OS RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS REPETITIVOS (ART. 
1.036 DO NCPC) E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

REPERCUSSÃO GERAL (ART. 1035 DO NCPC)

Versus

O ART. 170-A DO CÓDITO TRIBUTÁRIO NACIONAL



CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial. (Incluído pela LC nº 104, de 2001)

Consequência: contribuintes que deixam de observar tal comando estão sendo
autuados com multa qualificada e representação para fins penais.



NAS HIPÓTESES DOS ARTS.  1.035 E 1.036 DO NCPC?

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a
questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista
econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal
Federal.



NAS HIPÓTESES DOS ARTS.  1.035 E 1.036 DO NCPC?

Art. 1.035. (...)

§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:

I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;

II - tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos;

II – (Revogado);

III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

(...)



NAS HIPÓTESES DOS ARTS.  1.035 E 1.036 DO NCPC?

Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em
idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção,
observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de
Justiça.

§ 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2
(dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal
Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de
todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o
caso.

(...)



NAS HIPÓTESES DOS ARTS.  1.035 E 1.036 DO NCPC?

Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos
versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.

Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão
considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido
sobrestado.



POSIÇÃO DO FISCO

O ENTENDIMENTO DO FISCO, PARA O CONTRIBUINTE QUE TEM AÇÃO AJUIZADA, É PELA INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART.

170-A DO CTN, MESMO NESTAS HIPÓTESES (ARTS. 1.035 E 1.036 DO NCPC), DE FORMA QUE SE O CONTRIBUINTE FIZER USO DA
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO PODERÁ SER AUTUADO, COM AS MESMAS PENALIDADES (MULTA

QUALIFICADA E REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS).

O PRÓPRIO PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA RFB NO QUE TANGE AOS TRIBUTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, PARA FINS DE
COMPENSAÇÃO (DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA) É FORMATADO PARA IMPEDIR A COMPENSAÇÃO ANTES DO

TRÂNSITO EM JULGADO, INDEPENDENTE DA SITUAÇÃO.

CORRER O RISCO PODE SE TORNAR EXTREMAMENTE ONEROSO, POIS O CONTRIBUINTE PASSARÁ A TER QUE DAR INÍCIO A

UMA NOVA DISCUSSÃO, QUE SE VOLTARÁ CONTRA A AUTUAÇÃO.



POSIÇÃO DO FISCO

REGRA GERAL: COMPENSAÇÃO SÓ DEPOIS DO TRÂNSITO EM

JULGADO (OU SEJA, APÓS O TÉRMINO DA AÇÃO POR DECISÃO

JUDICIAL DEFINITIVA CONTRA A QUAL NÃO CAIBA MAIS

RECURSO).



POSIÇÃO DO FISCO

PARECER NORMATIVO COSIT/RFB Nº 1, DE 31 DE MARÇO DE 2017.

INCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEPIMPORTAÇÃO E DA COFINS-IMPORTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.

VINCULAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RFB. RESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTOS.

Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 559.937, da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e

das próprias contribuições na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre
operações de importação.

A decisão do STF em recurso extraordinário na sistemática do art. 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, (antigo Código de

Processo Civil), reproduzido no art. 1.035 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, (Código de Processo Civil), vincula os procedimentos
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), inclusive os de reconhecimento do indébito tributário, a partir da data da ciência da

Nota Explicativa a que se refere o art. 3º da Portaria Conjunta PGFN/ RFB nº 1, de 2014.



POSIÇÃO DO FISCO

PORTARIA CONJUNTA PGFN / RFB Nº 1, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014

Dispõe sobre comunicações decorrentes de julgamentos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade (STF) ou sob o rito dos arts. 543-B e 543-C do CPC -

recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida (STF) e recursos especiais repetitivos (STJ).

Art. 1º A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) cientificará a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das matérias incluídas no Acompanhamento

Especial Nacional, bem como acerca das matérias de interesse da Fazenda Nacional submetidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça

(STJ) à sistemática de julgamento dos arts. 543-B e 543-C da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC). (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta

PGFN RFB nº 1, de 15 de março de 2016)

(...)

Art. 3º Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota

Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4º, 5º e 7º do art. 19 da Lei nº 10.522, de

19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA nº 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ nº 396, de 11 de março de 2013.

(...)



POSIÇÃO DO FISCO

PARECER NORMATIVO COSIT/RFB Nº 1, DE 31 DE MARÇO DE 2017.

INCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEPIMPORTAÇÃO E DA COFINS-IMPORTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.

VINCULAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RFB. RESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTOS.

(...)

Se o sujeito passivo não possui ação judicial em curso em que discuta esse indébito e não se enquadra nos casos de aproveitamento do
crédito no regime de apuração não cumulativa das contribuições, é possível solicitar sua restituição, nos termos da Instrução Normativa

RFB nº 1.3002, de 2012.

Se o sujeito passivo possui ação judicial em curso, na qual pleiteia a devolução do indébito, ele deve aguardar o trânsito em julgado dessa
ação para depois aproveitar, no âmbito administrativo, o direito creditório reconhecido judicialmente, com prévia habilitação do crédito,

em declaração de compensação.



Os mais recentes e importantes julgamentos do 
Judiciário em matéria tributária



1. Exclusão dos Tributos da Base de Cálculo do PIS e 
COFINS / Faturamento



Exclusão dos Tributos da Base de Cálculo do PIS e 
COFINS / Faturamento

A Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre o financiamento da Seguridade Social,
autorizou, em seu artigo 195, inciso I, que a cobrança de contribuição social, pelo
empregador, incida sobre seu faturamento.

Contudo, a Lei Complementar n.º 70/1991 (COFINS), em seu artigo 2.º, e as Lei
Complementar n.º 7/1970 e Lei Complementar n.º 17/1973 (PIS), em seus arts. 3º e 1º,
respectivamente, conceituaram o faturamento como sendo “a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza”. Do teor
da definição legal da base de cálculo das contribuições, o Fisco entende pela inclusão dos
tributos em sua base de cálculo, em especial destaque para o ICMS, ISS e o próprio PIS e
COFINS incidentes nas operações realizadas.



Exclusão dos Tributos da Base de Cálculo do PIS e 
COFINS / Faturamento

A interpretação mencionada já é alvo, por diversos anos, de questionamentos judiciais sobre a sua
inconstitucionalidade, uma vez que a legislação de Direito Privado é cogente no sentido de que os
tributos não fazem parte da receita bruta e muito menos do faturamento.

Destaca-se que após mais de 15 anos de discussão sobre a questão perante o Supremo Tribunal
Federal - julgamento iniciado em 08/09/1999 -, em 08 de outubro de 2014, o Plenário do Pretório
Excelso concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 240.785 e, por maioria de votos (7 a 2), os
Ministros deram provimento ao recurso em favor do contribuinte, uma empresa do setor de autopeças
de Minas Gerais, garantindo a redução do valor cobrado a título de PIS e COFINS, por meio da
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.



Exclusão dos Tributos da Base de Cálculo do PIS e 
COFINS / Faturamento

Em sessão realizada no dia 15/03/2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 574706, com repercussão geral reconhecida.

Por maioria de votos, o STF decidiu que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo das
contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

Os ministros entenderam que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode
integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da seguridade social, prevalecendo o voto da
relatora, ministra Cármen Lúcia, no sentido de que a arrecadação do ICMS não se enquadra entre as fontes de financiamento da
seguridade social previstas nas Constituição, pois não representa faturamento ou receita, representando apenas ingresso de caixa ou
trânsito contábil a ser totalmente repassado ao fisco estadual.

A tese de repercussão geral fixada foi a de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins”.



Exclusão dos Tributos da Base de Cálculo do PIS e 
COFINS / Faturamento

No entanto, até o momento não houve publicação do acórdão, gerando insegurança aos contribuintes.

A Receita Federal, por meio da Solução de Consulta nº 6.012/2017, publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2027,
esclareceu que, em razão da ausência definitiva do mérito, o ICMS devido pela pessoa jurídica na condição de
contribuinte do imposto compõe o seu faturamento, não havendo previsão legal que possibilite a sua exclusão da base de
cálculo cumulativa das Contribuições para o PIS e COFINS devidas nas operações realizadas no mercado interno.

De acordo com a Receita Federal, inexiste ato declaratório da Procuradora Geral da Fazenda Nacional que trate sobre a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins incidentes nas operações internas.

A PGFN já informou que pedirá a modulação dos efeitos da decisão do STF.

Cuidado em relação ao cálculo a ser feito para quem obtiver decisão judicial favorável à exclusão imediata sobre os
próximos recolhimentos : ICMS efetivamente destacado versus recolhido; ICMS ST suportado.



Exclusão dos Tributos da Base de Cálculo do PIS e 
COFINS / Faturamento

 Público-alvo da ação: Empresas contribuintes do ICMS, ISS e do

PIS/COFINS.

 Chance de êxito: Provável – 100% quanto à exclusão do ICMS e 50%

para a exclusão dos demais tributos.



2. Não incidência de contribuição previdenciária RAT e contribuição 
de terceiros sobre verbas trabalhistas: aviso prévio indenizado, 
décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado e aos 

primeiros 15 dias de afastamento no caso de doença e acidente e terço 
constitucional de férias .



Não incidência de contribuição previdenciária RAT e contribuição 
de terceiros sobre verbas trabalhistas

As contribuições previdenciárias devidas pelas empresas, quais sejam, contribuição previdenciária

patronal, Risco Ambiental do Trabalho – RAT (art. 22, inciso I e II, da Lei Federal nº 8.212/1991) e

Contribuições de Terceiros (sistema “S”), possuem o mesmo critério material: pagar remuneração

destinada a retribuir o trabalho pelo serviço efetivamente prestado ou pelo tempo colocado à disposição do

empregador ou do tomador de serviço.

Por isso, a base de cálculo desses tributos somente pode ser o valor pago a título de remuneração

destinada a retribuir o trabalho efetivamente prestado.

Porém, existem diversas verbas de caráter indenizatório ou compensatório que são indevidamente

incluídas na base de cálculo desses tributos. Por conta disso, pode-se ajuizar uma ação judicial

requerendo a retirada de tais verbas da base cálculo da contribuição previdenciária patronal, RAT e de

terceiros.



Não incidência de contribuição previdenciária RAT e contribuição 
de terceiros sobre verbas trabalhistas

Pode-se pleitear judicialmente a exclusão das seguintes verbas: férias usufruídas, adicional de 1/3

sobre as férias, aviso prévio indenizado, décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio

indenizado, auxílio-doença ou auxílio acidente pagos nos primeiros 15 dias de licença do funcionário,

e consequentemente, a devolução dos valores pagos a maior nos últimos 05 (cinco) anos, corrigidos

pela taxa SELIC.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto a não incidência das contribuições

ora referidas sobre o terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, salário maternidade e

auxílio-doença nos primeiros 15 dias. Quanto as férias gozadas e décimo terceiro salário proporcional

ao aviso prévio indenizado ainda há divergência.



Não incidência de contribuição previdenciária RAT e contribuição 
de terceiros sobre verbas trabalhistas

 Público-alvo da ação: Qualquer empresa que possua um número expressivo de empregados ou

trabalhadores autônomos contratados.

 Chance de êxito: Provável – 100% em relação às seguintes verbas: terço constitucional de férias,

aviso prévio indenizado, salário maternidade e auxílio-doença nos primeiros 15 dias. Possível –

50% em relação às férias usufruídas e ao décimo terceiro proporcional ao aviso prévio

indenizado.



3. Adequação/Redução das alíquotas e da base de cálculo do 
ICMS na energia elétrica



Adequação/Redução das alíquotas e da base de cálculo do ICMS na 
energia elétrica

Por meio de análise aos extratos dos serviços de fornecimento de energia elétrica, percebe-se que a

alíquota do ICMS incidente nestas operações é de 25% ou mais, dependendo do Estado da

Federação.

De modo que a mera aplicação de alíquota nesse patamar configura evidente tratamento

discriminatório e diferenciado em relação às alíquotas fixas de outros produtos que se submetem ao

regime ordinário e cuja seletividade pode ser considerada menor do que a utilizada nos serviços de

fornecimento de energia elétrica e de telecomunicações, fixado no patamar de 25% ou mais.



Adequação/Redução das alíquotas e da base de cálculo do ICMS na 
energia elétrica

As tarifas estabelecidas pelos Estados, incidentes nos serviços descritos acima, utilizam critérios aleatórios

e dissociados do devido respaldo jurídico, em especial, ignoram as disposições do Princípio Constitucional

da Seletividade, previsto no artigo 155, § 2º, inciso III, da Constituição Federal.

Os valores previstos nas legislações dos Estados ignoram a determinação constitucional de que a fixação

das alíquotas deve atender a essencialidade do produto quando fixada em 17% ou 18%, conforme alíquota

geral de cada Estado, como critério valorativo de cada produto.

De igual modo, a aplicação de alíquotas no atual patamar fere o Princípio da Isonomia sob a ótica da

Seletividade e da Essencialidade do serviço.



Adequação/Redução das alíquotas e da base de cálculo do ICMS na 
energia elétrica

O próprio Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 634.457/RJ, já se manifestou sobre a

questão e, de maneira unânime, negou provimento a recurso do Estado do Rio de Janeiro para manter a

decisão do TJ/RJ que decidiu no sentido de que a alíquota do ICMS incidente sobre serviços de

telecomunicações e energia elétrica em patamar de 25% ou superior fere o Princípio da Seletividade.

Ademais, ao Recurso Extraordinário 714.139/SC, ainda pendente de julgamento, foi atribuída a

Repercussão Geral em controvérsia relativa à constitucionalidade de norma estadual mediante a qual foi

prevista a alíquota de 25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no

fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar superior ao

estabelecimento para as operações em geral, de 17%.



Adequação/Redução das alíquotas e da base de cálculo do ICMS na 
energia elétrica

De igual modo, pertinente questionar judicialmente a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) ou a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia

Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, devido à sua gritante inconstitucionalidade.

É que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela exclusão de tais valores da base de cálculo do

ICMS devido nas operações com energia elétrica, por não constituírem fato gerador do tributo, já que

não constituem valor de venda da energia elétrica.

Imperioso salientar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento sobre a

legitimidade ativa do consumidor final para pleitear a restituição do ICMS pago indevidamente.



Adequação/Redução das alíquotas e da base de cálculo do ICMS na 
energia elétrica

 Público-alvo da ação: Empresas contribuintes que estão sujeitas as alíquotas de 25% sobre os

serviços de energia elétrica.

 Chance de êxito: Possível – 75% - por já existir questão vencida perante o Supremo Tribunal

Federal e por ter a Repercussão Geral reconhecida em outro julgado que está por ser julgado.



4. Não incidência do ICMS incidente sobre a energia elétrica 
contratada e não consumida 



Não incidência do ICMS incidente sobre a energia elétrica 
contratada e não consumida 

Empresas que necessitam de muita energia habitualmente contratam diretamente com

concessionárias de energia elétrica uma reserva de potência fixa chamada, demanda

contratada.

Demanda contratada nada mais é do que uma quantidade de energia disponibilizada pela

concessionária ao contratante (empresa). A empresa paga um preço combinado de

antemão e o pagamento é feito independentemente da utilização efetiva da energia

colocada à disposição. Vale dizer, a mera disponibilização da energia elétrica, mesmo que

não seja efetivamente utilizada, gera o dever da empresa de pagar à concessionária.



Não incidência do ICMS incidente sobre a energia elétrica 
contratada e não consumida 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a energia elétrica passou a ser considerada mercadoria para fins de

tributação pelo ICMS. Como fato gerador elegeu-se a “circulação de mercadorias” entendendo-se por “circulação” a

passagem da mercadoria de uma pessoa para outra, pressupondo transmissão de posse ou propriedade. O que acarreta,

portanto, a incidência do ICMS sobre energia elétrica, é a circulação da mercadoria que corresponda à efetiva

transferência de “energia elétrica” ao consumidor.

Se a base de cálculo do ICMS é o valor da operação da qual decorra a entrega do produto ao consumidor, e esta entrega

ocorre quando a energia elétrica sai da linha de transmissão e ingressa no estabelecimento do consumidor, não há dúvida

de que este valor corresponde à energia elétrica efetivamente consumida.



Não incidência do ICMS incidente sobre a energia elétrica 
contratada e não consumida 

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema decidiu favoravelmente aos contribuintes e acabou por editar a Súmula

391 do seguinte teor: “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência

efetivamente utilizada”.

Vale dizer, o STJ, sob o rito do 543-C do CPC antigo, pacificou o entendimento de que “para efeito de base de cálculo de

ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o

correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de faturamento, como tal considerada a demanda

medida, independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada” (Recurso Especial 960476/SC).



Não incidência do ICMS incidente sobre a energia elétrica 
contratada e não consumida 

Em outras palavras, o fato gerador do ICMS, no caso de fornecimento de energia elétrica, é a energia

efetivamente consumida. Desta forma deve ser excluída, da base de cálculo do ICMS, a demanda de

potência contratada ou reservada e não utilizada.

Atualmente, a matéria pende de julgamento no STF o RE nº 593.824/SC, com repercussão geral

reconhecida.

 Público-alvo da ação: Empresas consumidoras de energia elétrica que tenham contrato de

demanda ajustado com a concessionária de energia e que não podem se creditar do referido

ICMS.

 Chance de êxito: Possível – 75%.



5. Restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de 
substituição tributária para a frente se a base de cálculo 

efetiva da operação for inferior à presumida



Restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de 
substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da 

operação for inferior à presumida

No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 593849, com repercussão geral reconhecida, o STF alterou seu

entendimento anterior sobre o regime de substituição tributária do ICMS, para reconhecer que o contribuinte tem direito

à diferença entre o valor do tributo recolhido previamente e aquele realmente devido no momento da venda.

O julgamento foi retomado com o pronunciamento do ministro Ricardo Lewandowski, o último a votar, acompanhando a

posição majoritária definida pelo relator da ação, ministro Edson Fachin. Segundo o voto proferido por Lewandowski, o

tributo só se torna efetivamente devido com a ocorrência do fato gerador, e a inocorrência total ou parcial exige a

devolução, sob pena de ocorrência de confisco ou enriquecimento sem causa do Estado.



Restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de 
substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da 

operação for inferior à presumida

A tese do julgamento para fim de repercussão geral restou assim fixada:

“É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime

de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.”

Também foi definida a modulação dos efeitos do julgamento, de forma que o entendimento passa a valer para os casos futuros e

somente deve atingir casos pretéritos que já estejam em trâmite judicial.

Firmou-se no STJ o entendimento de que, no regime de substituição tributária, os substituídos tributários (contribuintes de fato)

são legitimados para discutir em juízo os valores recolhidos a título de ICMS, pois são eles que suportam o ônus econômico da

tributação.



Restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de 
substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da 

operação for inferior à presumida

 Público-alvo da ação: Empresas adquirentes de mercadorias sujeitas ao regime da substituição

tributária para frente do ICMS e que as tenham revendidas por preço inferior ao valor estimado

adotado como base de cálculo da substituição tributária.

 Chance de êxito: Possível – 75%, considerando que o assunto restou decidido sob repercussão

geral, apenas fazendo-se a ressalva quanto à discussão que se terá que enfrentar, caso a caso,

relativamente à legitimidade para se buscar tal restituição e à operacionalização, na prática, da

apuração do valor a ser restituído.



TRIBUTAÇÃO E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS



E OS CONTRIBUINTES, 

O QUE TÊM FEITO 



‐ Trabalhando para o fisco
‐ Trabalhando para o fisco

‐ Trabalhando para o fisco
‐ ...



Não tenho 
tempo pra 
mais nada!

PROBLEMÁTICA: TRABALHANDO PARA O FISCO

Não consigo pensar em 
soluções de negócio, 
preciso de ajuda!

SERÁ QUE ESTAMOS 
INVESTINDO NOSSO TEMPO 
DA MANEIRA CORRETA?



PESQUISA ESTRATÉGICA
1. No seu dia a dia, quanto do seu tempo você destina para atividades estratégicas e não operacionais da sua empresa?



PESQUISA ESTRATÉGICA
2. Classifique, em grau de importância de 1 a 5, os principais fatores que são obstáculos ao desenvolvimento de atividades 

estratégicas para sua empresa.



PESQUISA ESTRATÉGICA
3. Na sua opinião, qual seria a solução para que você voltasse seu tempo mais para atividades estratégicas do que para trabalhar

apenas no cumprimento de obrigações para o fisco?

OPÇÕES DE RESPOSTA
Convencer meus 
superiores que 

devo desempenhar 
tais atividades

Adquirir uma 
ferramenta 
tecnológica

eficaz

Contratar uma 
assessoria 
externa

Outras 
(organização, 
disciplina)

24,00% 52,00% 20,00% 4,00%



ENTÃO, QUAL A SOLUÇÃO?



SOLUÇÃO: GOVERNANÇA TRIBUTÁRIA

Conceito

Conjunto de procedimentos de gestão empresarial calcado na experiência e competência
profissional, discutido e validado por meio da análise personalizada de cada empresa ou
entidade e realizado com vistas à coordenação, controle e revisão dos procedimentos
tributários. Com a sua prática, há a redução dos riscos fiscais e o estabelecimento de
índices de eficiência, que possibilitam a consistência e transparência das demonstrações
financeiras, atendendo aos elevados padrões de governança corporativa, gerando
credibilidade e confiabilidade perante o mercado e as partes relacionadas. Trata-se, pois,
da governança corporativa no que se refere à tributação.



GOVERNANÇA TRIBUTÁRIA
Procedimentos e Assuntos Tributários

Coordenação + 
controle + 
revisão

REDUÇÃO DO RISCO + 
TRANSPARÊNCIA = EFICIÊNCIA + 

RESULTADO



MODELO DINÂMICO DA GOVERNANÇA TRIBUTÁRIA

CONSELHO 
FISCAL

CONSELHO DE 
SÓCIOS

CONSELHO DE 
SÓCIOS

ADMINISTRADORADMINISTRADOR

DIRETORIA ADMINISTRATIVO‐FINANCEIRADIRETORIA ADMINISTRATIVO‐FINANCEIRA

COMITÊ DE GOVERNANÇA JURÍDICO‐TRIBUTÁRIACOMITÊ DE GOVERNANÇA JURÍDICO‐TRIBUTÁRIA

RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DE NEGÓCIO 

(COMERCIAL, MARKETING, TI E CONTABILIDADE)

RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DE NEGÓCIO 

(COMERCIAL, MARKETING, TI E CONTABILIDADE)

EQUIPE LIGADA ÀS UNIDADES DE NEGÓCIOS EQUIPE LIGADA ÀS UNIDADES DE NEGÓCIOS 



5 PASSOS PARA ESTRUTURAÇÃO

1PASSO: CRIAÇÃO DO COMITÊ E ELEIÇÃO DE SEUS MEMBROS

2 PASSO: DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS ESPECÍFICAS DO CGT

3 PASSO: DUE DILIGENCE E COMPLIANCE

4 PASSO: MONITORAMENTO PERIÓDICO E DEFINIÇÕES DE 
ESTRATÉGIAS

5 PASSO: APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

ETAPAS DA GOVERNANÇA TRIBUTÁRIA 



CRIAÇÃO DO COMITÊ E ELEIÇÃO DE SEUS MEMBROS –
INTEGRAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS ESTRATÉGICOS 

Deve ser fiscalizado pelo 
Conselho Fiscal/Auditoria 

Independente

Subordinação ao Conselho de 
Sócios

COMITÊ DE GOVERNANÇA 
TRIBUTÁRIA

Deve ter liderança sobre os 
demais departamentos em relação 

às questões tributárias

Função: Comitê de Governança 
Jurídico‐Tributária é responsável 
exclusivamente pela 
implementação na empresa do 
princípio da boa Governança 
Tributária, auxiliando os demais 
órgãos societários a definir as 
estratégias tributárias e a 
estabelecer e implantar as 
políticas de Governança 
Tributária . 

CRIAÇÃO DO COMITÊ



SÓCIOS

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO COMITÊ
Perfil: alta especialização tributária, 

líder nato, organizado, metódico. Pode 
fazer parte da equipe da empresa ou 
ser contratado para assumir o cargo

MEMBROS PERMANENTES:
Representante dos sócios, da 

controladoria, do conselho fiscal, da 
contabilidade, da TI e do jurídico

MEMBROS CONVIDADOS:
Representantes dos demais 

departamentos e conselheiros ad hoc
Convite com pauta pré‐definida.

Esse comitê pode ser constituído tanto por com vasta especialização
na área tributária, e deve ter como atribuições a coordenação, o
controle, a revisão e o planejamento das políticas tributárias da
empresa inclusive aquelas relativas ao gerenciamento de riscos
tributários.

ELEIÇÃO DE SEUS MEMBROS

CRIAÇÃO DO COMITÊ E ELEIÇÃO DE SEUS MEMBROS –
INTEGRAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS ESTRATÉGICOS 

AQUI ESTÁ 
O “X” DA 
QUESTÃO!



MÉTODO DISRUPTIVO: O “X” DA QUESTÃO

 Mudança de paradigma pelos 
sócios/administradores
 Introdução de processo de gestão;
 Todos devem se comprometer e seguir;
 Tributação como estratégia e não como operação 
burocrática e dispendiosa.



MÉTODO DISRUPTIVO: O “X” DA QUESTÃO

 Seleção dos envolvidos
 Visão estratégica;
 Alta qualificação técnica;
 Responsabilidade, profissionalismo e 
ética;

 Objetivo de buscar eficiência tributária e 
lucratividade empresarial. 



MÉTODO DISRUPTIVO: O “X” DA QUESTÃO – GOVERNANÇA 
TRIBUTÁRIA E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS



MÉTODO DISRUPTIVO: O “X” DA QUESTÃO – GOVERNANÇA 
TRIBUTÁRIA E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS

ONDE TENHO  MAIOR RIQUEZA DE DADOS EM MINHA EMPRESA?
NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E SAÍDA;
DADOS DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS;
ALÍQUOTAS;
REGIMES TRIBUTÁRIOS.

 SPED FISCAL.



MÉTODO DISRUPTIVO: O “X” DA QUESTÃO – GOVERNANÇA 
TRIBUTÁRIA E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS

COMO POSSO UTILIZAR ESSE “BIG DATA FISCAL” NA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL?
 Trazendo outros departamentos estratégicos, como o comercial e de 
marketing para o CGT.

 Entendendo as necessidades da empresa em termos de:
Antecipar mudanças no mercado;
Antecipar ações dos competidores;
Descobrir novos ou potenciais competidores;
Conhecer melhor suas possíveis aquisições ou parceiros;
Conhecer novas tecnologias, produtos ou processos que tenham 
impacto no seu negócio;

 Entrar em novos negócios;
Auxiliar na implementação de novas ferramentas gerenciais.



MÉTODO DISRUPTIVO: O “X” DA QUESTÃO – GOVERNANÇA 
TRIBUTÁRIA E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS

COMO MEU “BIG DATA FISCAL” PODE GERAR INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 
NA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL?

Aliando o CGT a departamentos estratégicos, será possível analisar e 
perfilar os dados fiscais para:
Compras – possibilitar classificar os fornecedores por qualidade, 
confiabilidade e preço;

 Logística – poder ver os estoques em todas as divisões;
 Fabricação – poder prever padrões de demandas com relação aos ciclos 
comerciais;

Mkt e vendas – identificar rapidamente os clientes mais valiosos, 
reduzir custo de captação e controlar eventuais abandonos.



Tributação e Inteligência de negócio

A Governança Tributária integrada à inteligência de negócios como a solução para liberar os
profissionais (gerentes jurídicos, contadores etc) para trabalharem para a empresa, de forma
estratégica e integrada com os demais departamentos, gerando maiores resultado (lucro).
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