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RESUMO 

O presente trabalho traz um levantamento empírico do contencioso tributário 

brasileiro a partir de dados obtidos nas Demonstrações Financeiras e Formulários de 

Referência publicados pelas trinta maiores companhias abertas brasileiras no ano de 2014. 

Pode-se dizer que a principal contribuição almejada com este trabalho é apresentar 

um levantamento de dados objetivos sobre os pontos de instabilidade jurídica do sistema 

tributário, trazendo, assim, um pouco de luz à obscuridade que permeia a relação jurídico-

tributária. A realização de pesquisa empírica sobre o assunto tem como pressupostos o 

questionamento da cultura formalista do direito tributário e a aposta de que para mudar a 

realidade, o primeiro passo é entendê-la. 

O levantamento das informações fiscais divulgadas pelas companhias mostra que 

há muitos aspectos da relação jurídico-tributária entre empresas e Estado que não são 

divulgados. Contudo, o pouco que foi possível identificar, demonstrou que há pontos de 

instabilidade nesta relação, cuja consequência está exprimida no vultoso valor envolvido nos 

processos administrativos e judiciais atualmente em curso sobre matéria tributária. 

De modo geral, este trabalho corrobora com a percepção de que há um ambiente 

de incerteza quanto à forma e conteúdo da divulgação de informações contábeis pelas 

companhias. As inconsistências verificadas, somada às idiossincrasias do sistema tributário 

brasileiro, torna recomendável a discussão acadêmica e profissional sobre a criação de regras 

específicas para a mensuração, reconhecimento e divulgação dos passivos contingentes e 

provisões decorrentes de processos de natureza tributária. 

Além disso, o mapeamento das disputas relevantes e aprofundamento das 

questões de mérito ali envolvidas permite indicar que o problema do alto grau de litigiosidade 

deve ser pensado para além da técnica da regra tributária. Ainda que existam ineficiências que 

possam ser melhoradas no plano normativo, este estudo mostra que a busca por parâmetros 

interpretativos das regras tributárias atualmente em vigor pode ser uma alternativa viável para 

o estancamento da litigiosidade em matéria fiscal. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Pesquisa Empírica; Contencioso; Disputas Fiscais; Companhias Abertas. 

 



ABSTRACT 

 

This work presents an empirical research about tax litigation based on data obtained in 

the Financial Statements and Reference Forms published by the thirty largest Brazilian 

publicly traded companies in 2014. 

The main contribution sought by this work is to present data regarding the points of 

legal instability of the Brazilian tax system, thus bringing a little light to the obscurity that 

permeates the legal relationship between State and taxpayer. In furtherance of this result, this 

work is based on the assumption of questioning the formalist culture of tax law and stakes that 

in order to change reality; the first step is to understand it. 

The information disclosed by the companies show there are many aspects of the legal 

relationship between State and taxpayer that remain shadowy. Nonetheless, the aspects that 

could be identified through this empirical research showed there are lots of points of 

instability on such relationship, expressed in the large amount involved in administrative and 

judicial proceedings underway on tax matters. 

In a general perspective, this work corroborates the perception that there is an 

environment of uncertainty as to the form and content of disclosing accounting information 

by the companies. The inconsistencies verified therein, coupled with the idiosyncrasies of the 

Brazilian tax system, make it advisable to discuss, in both academic and professional levels, 

the creation of specific rules for the measurement, recognition and disclosure of contingent 

liabilities and provisions arising from tax matters. 

Furthermore, by means of mapping the relevant disputes with regard to judicial and 

administrative proceedings on tax matters and deepening the analysis of the merits of the 

issues therein, this work suggests that the problem of high degree of litigation should be 

addressed beyond the normative technique of the tax rule. Although there are inefficiencies 

that can be improved at the normative level, this study shows that the search for consistent 

interpretative parameters of the tax rules currently in force can be a viable alternative in order 

to stagnate the escalation of tax litigation. 
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Empirical Research;  Litigation;  Tax Disputes; Publicly-held company. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Um convite ao trabalho 

 

Este trabalho tem origem nas discussões promovidas pelo Núcleo de Estudos 

Fiscais (NEF) da FGV Direito SP sobre transparência corporativa. Com a evolução do estudo 

da transparência na atividade pública mostrou-se necessário entender qual o seu papel no setor 

privado, especialmente na identificação das características da relação estabelecida entre 

Estado e empresas1. 

Entender como Estado e empresas se relacionam não é tarefa fácil. EVANS 

propôs uma escala de classificação da capacidade estatal entre os modelos histórico-ideais de 

Estado Predatório, de um lado, em que o Estado não tem a habilidade de prevenir que 

indivíduos busquem unicamente suas metas individuais, e Estado Desenvolvimentista, de 

outro, situação na qual o Estado torna-se o condutor do desenvolvimento econômico e 

transformação industrial por meio de estrutura burocrática eficiente e canais de comunicação 

que permitem uma contínua negociação de metas e políticas com o setor privado2. 

Na classificação proposta, o Brasil foi colocado pelo autor em lugar intermediário 

entre os dois modelos. Apesar de possuir uma burocracia moderna e ter em sua história 

momentos de grande industrialização, o poder oligárquico tradicional foi considerado fator de 

grande influência na estrutura de governo, o que potencialmente distorceria projetos 

desenvolvimentistas envolvendo capital público e privado. 

Mais recentemente, LAZARINNI mostrou ser difícil identificar onde termina o 

Estado e começa a inciativa privada no Brasil. Ao estudar a estrutura societária das grandes 

companhias nacionais, o autor constatou que após o processo de privatização o BNDES e 

fundos de pensão de grandes empresas estatais passaram a ser utilizados como agentes 

conectores de aglomerações empresariais, fazendo com que a participação do governo na 

economia e seu potencial controle sobre as atividades produtivas aumentassem3. 

                                                 
1 Marco da transparência foi a publicação da Lei nº 12.527/2011, que regulamentou o acesso à informação de 

órgãos públicos. Com amparo normativo desta lei, o NEF lançou em 2013 o Índice de Transparência do 

Contencioso Administrativo Tributário, que tem por objetivo medir e incentivar a transparência das instâncias 

administrativas que julgam processos tributários nos estados e municípios. Este índice já está em sua quarta 

aferição. 
2 EVANS, Peter. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton University Press. 1995. 
3 LAZZARINI, Sérgio G. Capitalismo de Laços: os donos do Brasil e suas conexões. Elsevier. 2011. 
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Neste contexto de opacidade, a tributação se torna um interessante objeto de 

estudo: como e quanto as empresas recolhem de tributos pode dizer muito sobre como é a sua 

relação com o Estado. A relação tributária, apesar de compulsória, é revestida de inúmeras 

peculiaridades e complexidades que a tornam única e exclusiva em cada situação estudada. 

Sob a perspectiva macroeconômica a tributação pode ser um instrumento eficiente para 

controlar a balança comercial e a geração de empregos. Adotando o viés microeconômico a 

tributação também é elemento chave para a política industrial e a formação de preços no 

mercado. 

Diante desta caraterística econômica da tributação, foram feitas as primeiras 

perguntas de pesquisa: Como a classe empresarial enxerga o sistema tributário brasileiro? O 

sistema tributário brasileiro representa um risco para a atividade empresarial? Tendo em 

mente estas perguntas, escolheu-se estudar as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) 

e Formulários de Referência (FR) das 30 maiores companhias abertas com valores mobiliários 

negociados em Bolsa de Valores no Brasil.  

Existe vasta produção acadêmica utilizando estes documentos como objeto de 

estudo. Entretanto, por serem essencialmente financeiros, os trabalhos produzidos são em sua 

maioria da área contábil e econômica4. Assim, um dos grandes desafios deste trabalho está na 

análise jurídica destas informações financeiras. Por meio delas, pretende-se fazer uma ponte 

entre economia, contabilidade e direito. 

Em um primeiro momento, a falta de algumas informações consideradas 

relevantes pelos pressupostos de pesquisa, tais como condições dos benefícios fiscais 

usufruídos pelas empresas e adesão a programas de parcelamento, frustrou o objetivo inicial 

de obter um panorama geral da relação jurídico-tributária das grandes companhias brasileiras. 

Além disso, apesar de existir regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

sobre a forma de preenchimento das DFP e FR, em muitas situações ela não se mostrou 

suficiente para garantir a padronização das informações e com isso possibilitar um 

agrupamento analítico de dados. 

                                                 
4 Cite-se, exemplificativamente, a dissertação de mestrado de Roberto Bomgiovani Cazzari: “A 

compreensibilidade das informações contábeis e sua relação com os custos de transação sob a óptica dos 

profissionais de investimento” (Faculdade de Administração e Contabilidade – USP - 2012), de Antônio de 

Cístolo Ribeiro: Provisões, Contingências e Normas Contábeis: Um Estudo de Gerenciamento de Resultados 

com Contencioso Legal no Brasil (Faculdade de Administração e Contabilidade – USP - 2012) e de Estela Maris 

Vieira de Souza: “Notas explicativas: utilidade das informações financeiras divulgadas no Brasil com a adoção 

das normas internacionais de contabilidade (IFRS)” (Faculdade de Administração e Contabilidade – USP - 2014) 
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Superadas estas limitações, os dados coletados permitiram chegar à conclusão de 

que o contencioso tributário, assim entendido o conjunto dos processos administrativos e 

judiciais que discutem matéria tributária, representa um dos maiores riscos para a atividade 

econômica das empresas estudadas. De acordo com o levantamento realizado, são 283 bilhões 

de reais em disputas fiscais. Este valor é 7,18 vezes maior que as disputas em matéria 

trabalhista e 3,66 vezes maior que as disputas cíveis. 

Com base neste número surgiu o desafio de identificar o que estaria por detrás 

dele. Para tanto buscou-se fazer um mapeamento das teses jurídicas mais recorrentes nos 

processos judiciais e administrativos mencionados nos documentos analisados de modo a 

identificar potenciais ineficiências do sistema tributário brasileiro. As percepções coletadas 

nesta pesquisa empírica apontam que, a par dos problemas relacionados à tecnicidade da regra 

tributária, as grandes disputas tributárias também envolvem problemas de interpretação, 

especialmente relacionados à falta de parâmetros interpretativos, o que leva ao 

questionamento do papel institucional do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das 

demandas desta natureza. 

Como poderá ser observado nos capítulos seguintes, ao apresentar um diagnóstico 

atual do contencioso tributário com quantificações objetivas sobre o seu volume e escopo, o 

presente trabalho pretende contribuir para o debate sobre pesquisa empírica no Direito, bem 

como para as discussões sobre reforma tributária.  

 

1.2 A crise do formalismo e o desafio da pesquisa empírica no direito tributário 

 

GRECO aponta que a sistematização jurídica do direito tributário é recente e tem 

como primeiro referencial histórico o Código Tributário Alemão de 1919. No Brasil, o direito 

tributário apareceu no bojo da ciência das finanças na década de 1940 e, com o passar dos 

anos, passou a sofrer influências tanto da vertente do direito constitucional quanto do direito 

administrativo5. 

A sua primeira grande sistematização nacional veio com a edição do Código 

Tributário Nacional (CTN) em 1966. GRECO explica que, nesta época, as discussões de 

caráter substancial sobre isonomia e distribuição de renda, por exemplo, não tinham espaço 

nos debates políticos e meios acadêmicos por conta do regime militar recentemente 

                                                 
5 GRECO, Marco Aurélio. Crise do formalismo no direito tributário brasileiro. Revista da PGFN. V. 1. 2011. P 

10. 
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inaugurado. Assim, o direito tributário se desenvolveu e se desdobrou em fundamentos 

filosóficos e semióticos: 

Neste momento, deu-se uma fusão que é importante referir para bem entender a 

evolução do debate no âmbito tributário: a variável política – que não permitia o 

debate de questões substanciais – levou a privilegiar as análises e discussões 

jurídicas que se concentrassem nos aspectos formais e linguísticos do texto legal 

(aspectos da hipótese de incidência) o que tornava a utilização do instrumental vindo 

da semiótica (na sintática e na semântica), politicamente “aceitável”. Debater com a 

Autoridade no plano sintático e semântico e suscitar questões ligadas à hierarquia 

(das normas) era um porto seguro onde o questionamento do exercício da autoridade 

estatal (via tributação) podia se dar sem maiores riscos.6 

 

Em decorrência deste ambiente político a legalidade ganhou papel de destaque na 

dogmática tributária. A obra Hipótese de Incidência (1973) de Geraldo Ataliba é símbolo do 

movimento teórico que, seguindo o formalismo jurídico, buscou proteger o direito dos 

contribuintes por meio de uma “legalidade libertação”: ao passo que os agentes do Estado 

pautavam suas condutas na hierarquia e autoridade, a doutrina jurídica trazia estes mesmos 

critérios para o direito tributário ao defenderem a legalidade e hierarquia das leis7. 

Esta perspectiva acadêmica pautada no formalismo e na semiótica ainda é 

predominante no ensino do direito tributário brasileiro. Contudo, desde o advento da 

Constituição Federal de 1988, este modelo não se mostra mais suficiente para explicar os 

elementos da relação jurídico-tributária em um regime plural e democrático que exige a 

consideração de outras questões substanciais. 

A recepção do CTN pelo ordenamento jurídico inaugurado na Constituição Federal de 

1988 é evento que reforça a tensão entre forma e conteúdo ainda latente no campo do direito 

tributário. Aquele sistema pensado na década de 1960, que buscava assegurar a legalidade e a 

tipicidade na cobrança dos tributos, passou a sofrer pequenas emendas e adaptações para 

amparar os novos valores constitucionais que colocam no mesmo plano tanto as garantias 

individuais quanto coletivas, trazendo a solidariedade social como fundamento último da 

tributação8. 

Além da mudança dos valores jurídicos norteadores do sistema tributário, a década de 

1990 também trouxe profundas revoluções sociais decorrentes da introdução da tecnologia da 

informação no cotidiano dos indivíduos, alterando a percepção de tempo, espaço e produção. 

Esta ruptura de paradigma aprofundou a crise do formalismo no direito tributário uma vez que 

os conceitos jurídicos passaram a se referir a fenômenos distintos, rompendo com a coerência 

                                                 
6 Op. Cit. P. 12-13. 
7 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3a edição. São Paulo: Dialética. 2011. P. 61. 
8 Marco Aurélio Greco faz ensaio interessante sobre o papel da solidariedade social na tributação em seu artigo 

“Solidaderidade social e tributação”, (In Solidariedade social e tributação. GODÓI, Marciano Seabra; GRECO, 

Marco Aurélio (org.). São Paulo: Dialética. 2005. P. 168-189) 
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dos sistemas normativos e criando um discurso autorreferencial. Sobre esta perda de 

referência SANTI chama atenção para o esvaziamento da legalidade: 

Estamos acostumados a interpretar o direito olhando para o seu passado, buscando o 

verdadeiro conceito de “fato gerador”, o correto conceito de “tributo”, “renda”, 

“receita bruta”, “insumo”, ou, ainda, a correta forma de sopesar o princípio da 

“capacidade contributiva” com o princípio da “liberdade negocial”. Tornamo-nos, 

assim, escravos de uma legalidade passada e metafísica, desatualizada do mundo, do 

tempo, do espaço, da realidade e dos desejos do nosso tempo
9
. 

 

Para superar este esvaziamento e inserir no campo do direito tributário questões 

substanciais, condizentes com a realidade concreta e com os princípios norteadores da 

Constituição Federal de 1988, é imprescindível fomentar estudos empíricos. Dados concretos 

que situem a problemática da tributação no contexto da garantia dos direitos individuais bem 

como de gasto público e programas de desenvolvimento, constituem o primeiro passo no 

sentido de um diagnóstico para o aprimoramento institucional. Sobre este aspecto 

RODRIGUEZ ressalta que não há crítica do direito sem análise das instituições reais, ou seja, 

sem pesquisas empíricas que deem suporte para as propostas normativas de reforma10.  

A carência de pesquisas empíricas não é uma característica única do campo tributário, 

ela permeia toda a ciência jurídica brasileira. Tradicionalmente, são outras ciências sociais 

aplicadas, como a ciência política, a economia e a sociologia, que produzem dados sobre a 

aplicação concreta da norma e o funcionamento das instituições jurídicas. A pesquisa em 

direito no Brasil aprofundou-se no estudo dogmático do dever ser, ausentando-se em certa 

maneira do conhecimento da norma como ser11. 

CUNHA e SILVA trazem uma comparação pertinente entre a pesquisa jurídica 

tradicional e a pesquisa empírica no direito, demonstrando que esta segunda forma de 

investigação busca entender como se dão as relações dinâmicas entre elementos e agentes que 

permeiam as instituições jurídicas:  

 

O objeto e os métodos de trabalho da pesquisa empírica em direito também são 

sensivelmente distintos dos da pesquisa jurídica tradicional. A investigação empírica 

é essencialmente coletiva e interdisciplinar, bem distinta da pesquisa bibliográfica 

individual de gabinete. Em lugar da interpretação da norma, a pesquisa empírica 

investiga os meandros de sua produção e os efeitos de sua aplicação. Em vez de 

                                                 
9 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Tributação & Desenvolvimento, o Direito em rede na Era da Informação e 

resgate da relação fisco-contribuinte: Entre Legalidade e Democracia. Artigos Checkpoint Thomson Reuters. 

Disponível em < goo.gl/eqV8wo> (Acesso em 24.08.2016). 
10 RODRIGUEZ, José Rodrigo. Fuga do Direito: um estudo sobre o Direito contemporâneo a partir de Franz 

Neumann. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 140. 
11 CUNHA, Alexandre dos Santos; SILVA, Paulo Eduardo Alves da (org.). Anais do I Encontro de Pesquisa 

Empírica em Direito. Ipea. Ribeirão Preto: 2011. P. 11-12. 
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discutir os limites da competência que as leis atribuem a cada órgão incumbido de 

poder público de decisão, investiga como esses órgãos e principalmente como os 

seus membros pensam e atuam em concreto. Em vez de tentar buscar a norma em 

estado puro, conscientiza-se da relevância do contexto social em que ela opera. Do 

ponto de vista operacional, além da pesquisa bibliográfica, o pesquisador empírico 

se vê̂ constantemente envolvido em rotinas burocráticas estranhas ao seu meio, 

elaborando propostas de trabalho, negociando termos de referência, contratando 

projetos, desenhando e executando atividades de campo, consolidando e analisando 

dados ou elaborando relatórios, até mesmo a sua rotina profissional é distinta. A 

própria profissionalização da pesquisa, fenômeno recente e vital para a pesquisa 

empírica, nunca foi uma condição para a produção dogmática tradicional em direito 

no Brasil.  

 

A realização de pesquisas empíricas no campo do direito tributário se mostra ainda 

mais desafiadora se comparada a outras áreas do direito quando levado em consideração o seu 

percurso histórico pautado no formalismo jurídico e especialmente a cultura do sigilo das 

informações fiscais, cuja premissa é a de preservar a privacidade e intimidade dos 

contribuintes.  

O sigilo fiscal tem sua base legal no artigo 198 do CTN, o qual preceitua que “é 

vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação 

obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de 

terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades”. Por conter expressões 

vagas cujo significado pode variar de acordo com o contexto, como “situação econômica ou 

financeira” e “natureza e estado se seus negócios ou atividades”, há múltiplas interpretações 

acerca do limite desta figura jurídica, o que, por sua vez, geram práticas institucionais não 

homogêneas.  

Em trabalho acadêmico que se prestou a estudar com profundidade os contornos 

jurídicos bem como a aplicação do artigo 198 do CTN pelas autoridades fiscais brasileiras, 

ZUGMAN conclui que o sigilo fiscal está longe de ser um conceito com contornos precisos 

na medida em que não foi possível encontrar critérios para a definição do conceito nem em 

doutrina e nem em jurisprudência. Pontuou, ainda, que a maior parte dos trabalhos que se 

propõem a estudar o tema omite-se da tarefa de distinguir aquilo que deve ser mantido em 

sigilo daquilo que, por ter caráter público e ser de interesse de toda a sociedade, deveria ser 

divulgado12. 

Esta falta de definição cria o cenário de “abuso do sigilo fiscal”, como exposto por 

SANTI. Segundo o autor, o uso indiscriminado deste instituto promove situações oportunistas 

que fazem com que agentes públicos e privados se esquivem do controle social, criando um 

                                                 
12 ZUGMAN, Daniel Leib.  Processo de concretização normativa e direito tributário: Transparência justificação 

e zonas de autarquia do sigilo fiscal. Dissertação (mestrado) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas – FGV Direito SP. 2014. P. 53-54. 
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círculo vicioso em que o sigilo produz mais sigilo. As consequências desta conduta são 

difusão de insegurança jurídica sistêmica e fomento exponencial do contencioso fiscal13. 

De forma incidental, o presente trabalho acabou por confirmar os diagnósticos de 

SANTI. O levantamento das informações fiscais divulgadas pelas companhias brasileiras nas 

DFP e FR mostra que há muitos aspectos da relação jurídico-tributária entre empresas e 

Estado que não são divulgados. Contudo, o pouco que foi possível identificar e mapear 

demonstrou que há inúmeros pontos de instabilidade nesta relação, cuja consequência está 

exprimida no vultoso valor envolvido no conjunto dos processos administrativos e judiciais 

atualmente em curso sobre matéria tributária. 

Pode-se dizer que a principal contribuição almejada com este trabalho é apresentar um 

levantamento de dados objetivos sobre os pontos de instabilidade jurídica do sistema 

tributário, trazendo, assim, um pouco de luz à obscuridade que permeia a relação jurídico-

tributária. A realização de pesquisa empírica sobre o assunto tem como pressupostos o 

questionamento da cultura formalista do direito tributário e a aposta de que para mudar a 

realidade, o primeiro passo é entendê-la. 

 

                                                 
13 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Kafka: alienação e deformidades de legalidade, exercício do controle social 

rumo à cidadania fiscal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais: Fiscosoft. 2014. P. 547. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 Identificação das premissas e dos problemas de pesquisa  

 

Seguindo os referenciais institucionais de NORTH, o presente trabalho parte da 

premissa de que no sistema tributário brasileiro há uma estabilização ineficiente das relações 

entre contribuintes e Estado, ou seja, as instituições que permeiam a relação jurídico-tributária 

proporcionam uma estrutura estável para as tomadas de decisões dos agentes econômicos, 

mas não de forma eficiente14.  

Com base nesta perspectiva escolheu-se uma das formas de manifestação da 

ineficiência do sistema tributário brasileiro, qual seja, o contencioso. Assim, este trabalho 

parte da investigação das informações divulgadas pelos próprios contribuintes, aqui 

representados por uma amostra das grandes companhias brasileiras, para identificar 

características do contencioso em matéria fiscal. 

A partir desta constatação, foram feitas as seguintes perguntas: (i) o contencioso 

tributário é visto como um risco para a atividade empresarial? (ii) é possível encontrar 

elementos sobre a ineficiência do sistema tributário a partir do mapeamento das disputas 

fiscais divulgadas pelas companhias em suas DFP e FR? 

Foi possível concluir que, de acordo com as informações contidas nos documentos 

analisados, o contencioso tributário é um dos principais riscos para as atividades das 

empresas. O aprofundamento da análise do contencioso tributário através do estudo das 

disputas relevantes mais recorrentes na amostra de empresas permitiu identificar pontos de 

instabilidade da relação jurídico-tributária, refletidos na inconsistência das atuais regras para 

reconhecimento de provisões e passivos contingentes decorrentes de disputas fiscais, bem 

como no papel do STF no julgamento destas disputas. 

 

2.2 Alguns esclarecimentos sobre o objeto do levantamento empírico  

 

                                                 
14 Segundo o autor, o principal papel das instituições na sociedade é reduzir incerteza ao estabelecer uma 

estrutura estável, mas não necessariamente eficiente, para a interação humana (tradução livre: “The major role of 

institutions in a society is to reduce uncertainty by establishing a stable (but not necessarily efficient) structure 

to human interaction” in NORTH, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. 

Cambridge University Press. 1990. P. 6.) 
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O dever de as companhias confeccionarem demonstrações financeiras está 

previsto na Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), que em seu artigo 176 prescreve a 

necessidade de as companhias exprimirem por meio desses documentos a situação do seu 

patrimônio e suas mutações ocorridas no exercício15. 

No Brasil, as companhias listadas em bolsa também devem cumprir as exigências 

da CVM no que diz respeito à divulgação de informações sobre desempenho financeiro e suas 

práticas em relação ao mercado e a governança que possam ser do interesse de seus acionistas 

e investidores. Os documentos que exprimem por excelência essas informações são as DFP e 

FR, que são alguns dos documentos que as empresas emissoras de valores mobiliários estão 

obrigadas a enviar periodicamente à CVM16.  

As demonstrações financeiras são complementadas por notas explicativas, as 

quais têm por objetivo esclarecer a situação patrimonial da companhia, devendo apresentar 

informações sobre a base de preparação das demonstrações bem como das práticas contábeis 

adotadas para negócios e eventos significativos17. Foi nas notas explicativas que se obteve 

maior detalhamento narrativo das questões tributárias da empresa, como seu contencioso 

judicial e administrativo, a fruição de benefícios fiscais e a adesão a programas de 

parcelamento. 

Por sua vez, o FR é considerado o principal documento de comunicação e de prestação 

de contas da companhia a todos os seus públicos-alvo. Nele estão reunidas as informações 

relevantes para a compreensão e avaliação da companhia e dos valores mobiliários emitidos, 

incluindo-se as demonstrações financeiras. Dentre os inúmeros campos que compõem o 

documento destaca-se, para fins desta análise, o item 4, denominado “Fatores de Risco”, onde 

estão descritos os fatores que podem influenciar a decisão de investimento. Neste campo 

foram encontradas diversas informações relacionadas ao contencioso tributário empresarial 

consideradas relevantes ao levantamento pretendido. 

Estes dois documentos se revestem de características interessantes para um 

levantamento empírico: se, de um lado, possuem caráter oficial, por se sujeitarem a uma série 

de requisitos legalmente estabelecidos para permitir a divulgação de informações ao mercado 

                                                 
15 De acordo com mencionado dispositivo, são demonstrações financeiras: (i) balanço patrimonial; (ii) 

demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; (iii) demonstração do resultado do exercício; (iv) 

demonstração dos fluxos de caixa, e (v) se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 
16 A Instrução CVM nº 480/2009, que dispõe sobre o registro de emissores de valores mobiliários, prevê em seu 

artigo 21 a necessidade do emissor enviar por meio da internet a DFP e FR. 
17 Com a adoção do padrão contábil International Financial Reporting Standards (IFRS), introduzido no sistema 

jurídico brasileiro pela Lei 11.638/2007, as notas explicativas ganharam maior relevância para o conjunto das 

demonstrações financeiras, sendo o campo adequado para a descrição dos principais critérios de avaliação dos 

elementos patrimoniais. 
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e também a fiscalização por parte da CVM, podendo ensejar responsabilização em caso de 

omissão ou irregularidade no seu preenchimento, de outro, eles também servem como 

instrumento de promoção da própria companhia já que, apesar de toda a regulamentação, há 

certo espaço para tratamento de dados e escolha da forma de divulgação das informações, de 

modo a destacar os pontos que lhes podem ser mais favoráveis. Assim, dentro dos parâmetros 

estabelecidos pela CVM, espera-se, em regra, que as companhias disponibilizem informações 

de maneira que mais as valorizem, demonstrando sua saúde financeira, regulatória e de 

governança para atrair investimentos. 

Este caráter híbrido de dados, que são oficiais, mas que, ao mesmo tempo, são 

relativamente maleáveis à política de divulgação da empresa, dialoga diretamente com a onda 

de transparência que tem crescido nos últimos anos, exigindo, tanto de atores públicos quanto 

de agentes privados, maior responsividade em suas atitudes e decisões18. Por conta disso 

pode-se dizer que as informações contidas nas DFP e FR são informações consideradas 

relevantes pela própria companhia e que podem gerar algum tipo de impacto em seu resultado 

e, consequentemente, também para seus acionistas e investidores. 

É sabido que esta proposta de mapeamento do sistema tributário a partir das 

informações fiscais contidas nas DFP e FR é enviesada, contemplando apenas a realidade das 

grandes empresas brasileiras. Provavelmente os problemas encontrados por essas empresas 

não são os mesmos das demais empresas que não compõem a amostra deste trabalho e, por 

isso, os diagnósticos aqui encontrados não podem ser generalizados. Além disso, não se 

encontram nas DFP e FR todos os riscos e problemas tributários enfrentados pelas 

companhias, mas apenas aqueles que são considerados relevantes. 

Adicionalmente, por não estarem sujeitas às regulamentações da CVM e por isso 

não serem obrigadas a divulgar suas informações contábeis e financeiras, as empresas de 

capital fechado, especialmente aquelas organizadas sob a estrutura empresarial de sociedades 

limitadas, ficaram fora do alcance da pesquisa19. 

Cumpre também mencionar que a análise das DFP e FR não levou em 

consideração as políticas contábeis especificamente adotadas pelas empresas. Não foi feita 

uma comparação entre as empresas estudadas para averiguar se estas aplicam de forma similar 

                                                 
18 Há de se reconhecer expressivo movimento de busca de maior transparência e divulgação de informações por 

parte das empresas, sendo que muitas delas, de forma voluntária, apresentam relatórios de desempenho 

financeiro e de impacto econômico e social por entenderem que tais atitudes podem ser consideradas positivas 

por seus acionistas, investidores e consumidores (BROBERG, 2010). 
19 Há grande discussão sobre o dever de as sociedades empresariais limitadas publicarem suas demonstrações 

financeiras. Pode-se citar como ponto emblemático a deliberação JUCESP nº 02/15, que determina a publicação 

das demonstrações financeiras das sociedades empresariais de grande porte no Diário Oficial do Estado e em 

Jornal de grande circulação.  
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as normas contábeis, o que pode, potencialmente, trazer diferenças no que diz respeito à 

avaliação dos riscos fiscais mencionados, bem como à sua forma de contabilização. 

Entretanto, apesar destas limitações, há de se ressaltar a importância da análise 

aqui proposta. Além de as empresas analisadas comporem um rol diversificado de atividades 

econômicas e representarem uma fatia expressiva da economia nacional, não seria incorreto 

dizer que os problemas enfrentados por essas grandes empresas e mencionados nas suas 

demonstrações financeiras também espelham grandes problemas do sistema tributário 

brasileiro, motivo pelo qual o seu mapeamento se mostra de grande valia para uma discussão 

crítica da política tributária nacional. 

 

2.3 Percurso metodológico 

 

Um experimento é considerado científico quando puder ser repetido por outras 

pessoas, por outros lugares e, dadas as mesmas condições, produzir os mesmos resultados20. 

Segundo FOWLER a importância da replicabilidade dos trabalhos científicos, especialmente 

nas ciências sociais, se dá em três dimensões: (i) criação de um corpo de conhecimento 

fundado em métodos similares, (ii) aperfeiçoamento pedagógico na forma de coleta de dados 

e (iii) melhoria no padrão metodológico de modo a evitar erros honestos como também 

fraudes intencionais21. 

Assim, esta parte do trabalho se presta a narrar descritivamente as etapas de coleta e 

análise de dados com o objetivo de tornar as conclusões obtidas replicáveis, bem como de 

permitir que a mesma metodologia de análise das DFP e FR possa ser utilizada em trabalhos 

futuros. Pode-se, por exemplo, utilizar da mesma forma de investigação para identificar as 

disputas relevantes e o volume de contencioso tributário das empresas por setor da economia 

(i.e. companhias do setor elétrico, tecnologia da informação, financeiras, etc.).  

1º Passo: exploração do objeto de análise 

                                                 
20 CANADO (2013, p. 13-15) faz interessante colocação acerca do trabalho científico no campo do direito, 

explicando ser muito difícil trazer para as teses desenvolvidas nas ciências humanas/sociais os parâmetros de 

replicabilidade verificados nas ciências exatas e biológicas. O maior grau de dificuldade estaria na retirada do 

subjetivismo, de modo a assegurar que as conclusões de um dado trabalho científico não variem de acordo com o 

autor. 
21 “among the likely benefits of replication, several stand out: the creation of cumulative body of work founded 

on similar methods and data; the improvement of graduate training through enhanced student access to major 

studies conducted by prominent political scientists; and the enhancement of methodolog- ical standards in the 

discipline” (FOWLER, 1995, p. 478) 
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Para entender a dinâmica de preenchimento e o conteúdo das DFP e FR foi feita uma 

pesquisa exploratória com as dez maiores companhias não financeiras22 de acordo com o 

ranking Valor 1000”23, elaborado em parceria pela empresa Valor Econômico, Serasa 

Experian e Escola de Administração de São Paulo da Fundação Getulio Vargas24. Foram 

analisados os documentos referentes ao ano de 2014 e as informações de natureza fiscal foram 

agrupadas sob os seguintes critérios: 

 (i) riscos fiscais: coleta de trechos do FR que traziam a política fiscal brasileira 

como um fator de risco para o desempenho da companhia. 

(ii) benefícios fiscais: enumeração e respectivo valor dos benefícios fiscais 

usufruídos pelas companhias em nível federal e estadual. 

 (iii) volume do contencioso tributário: valor em milhões de reais das disputas 

fiscais em processos administrativos e judiciais avaliados como “perda possível”, “perda 

provável” e “perda remota”. 

(iv) mérito das disputas fiscais: breve descrição do mérito das principais disputas 

fiscais (tributo em discussão e matéria). 

 (v) depósitos judiciais: valor em milhões de reais depositado em processos 

judiciais envolvendo matéria tributária. 

(vi) proporção do contencioso tributário: comparação dos montantes totais 

informados nas DFP em relação a provisões e contingências em matérias fiscal, trabalhista e 

cível. 

2º Passo: aprofundamento do estudo do contencioso tributário 

                                                 
22 Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás; JBS S.A.; Vale S.A.; Ultrapar Participações S.A.; Cia. Brasileira de 

Distribuição; Raízen (Combinado Raízen); Braskem S.A.; Gerdau S.A.; Cosan S.A. Indústria e Comércio; 

Ambev S.A. 
23 Disponível em << http://www.valor.com.br/valor1000/2015/ranking1000maiores >> (Acesso em 03.10.2016) 
24 A metodologia do levantamento está descrita da seguinte forma: “A análise das maiores empresas brasileiras 

será feita com base nos questionários da pesquisa e das demonstrações contábeis enviados à Serasa Experian e 

das demonstrações contábeis divulgadas no mercado. O ranking das 1000 maiores empresas é ordenado por 

classe decrescente de receita líquida (da maior para a menor), independente do setor de atividade ou natureza das 

informações contábeis. 

A análise é feita preferencialmente a partir das demonstrações contábeis consolidadas. O uso de dados 

consolidados deve apresentar com clareza a predominância de um dos segmentos analisados. Uma vez utilizado 

o balanço consolidado, os balanços de empresas controladas não poderão figurar no ranking, evitando-se a dupla 

contagem. Quando não for possível definir a melhor segmentação do grupo, serão mantidas as demonstrações 

financeiras individuais das empresas integrantes do consolidado. 

Empresas que não consolidam os seus dados, ou por não possuírem controladas ou pela não relevância da 

consolidação de suas atividades, continuarão a participar da pesquisa como nos anos anteriores, ou seja, com os 

balanços individuais (não consolidados). Disponível em << goo.gl/Cz17sX>> (Acesso em 03.10.2016) 

http://www.valor.com.br/valor1000/2015/ranking1000maiores
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Uma vez tabulados os dados enumerados acima, observou-se uma predominância de 

informações acerca do contencioso tributário e, em decorrência, propôs-se identificar quais 

disputas comporiam o contencioso tributário das companhias analisadas. Para tanto, utilizou-

se como objeto de análise os processos descritos no FR nos itens 4.3 “Processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais não sigilosos relevantes” e 4.6 “Processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos”. 

A qualidade e detalhamento das informações obtidas nesta etapa da pesquisa 

variaram consideravelmente entre as companhias. Muito embora a Instrução CVM nº 480/09 

traga orientações específicas para o preenchimento de cada um dos campos do FR, elas não 

são suficientes para que as informações sejam divulgadas de maneira homogênea, de modo a 

possibilitar um agrupamento analítico que viabilize o seu estudo empírico. As notas 

explicativas das DFP também padecem da mesma falta de padronização. 

Não foi possível concluir se esta falta de padronização e, em muitos casos, a 

própria ausência de informações, decorre de pouca fiscalização da CVM ou da carência de 

atos normativos que orientem o preenchimento das DFP e FR. Baseado em percepções 

subjetivas, encontrou-se dois tipos de comportamentos: (i) as companhias estavam dispostas a 

divulgar a informação, mas escolheram um formato não tão claro e didático, ou então (ii) as 

companhias não estavam dispostas e divulgar a informação e, por isso, escolheram um 

formato não tão claro e didático25. 

Com o objetivo de neutralizar estas percepções subjetivas e limitar a análise para 

as informações passíveis de agrupamento analítico, foi feita uma tabulação individualizada 

das companhias, contendo as seguintes informações dos processos envolvendo matéria 

tributária:  

(i) tributo: menção a qual imposto, contribuição ou taxa estava em discussão no 

processo; 

(ii) tema: breve descrição de qual tese jurídica estava sendo discutida no processo; 

(iii) grau de risco: menção à forma pela qual o processo estava sendo avaliado 

pela companhia, se “perda possível”, “perda provável” ou “perda remota”, e  

(iv) valor: quantia, em milhões de reais, em disputa no processo. 

Cumpre esclarecer que como o levantamento realizado contemplou tanto os processos 

mencionados de forma individualizada no item 4.3 do FR como os processos considerados 

                                                 
25 Não se está entrando no mérito se a padronização, em termos gerais, é boa ou ruim para o preenchimento das 

notas explicativas das DFP bem como dos FR. A crítica aqui feita está circunscrita ao trabalho realizado, em que 

a falta de padronização, especialmente com relação à segregação das provisões e passivos contingentes por 

natureza das disputas (fiscal, trabalhista e cível), prejudicou o resultado obtido. 
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conjuntamente no item 4.6, há a possibilidade de alguns valores estarem repetidos. Na grande 

maioria dos casos houve nota de esclarecimento informando se os processos mencionados no 

item 4.3 estavam, ou não, contemplados no item 4.6. Além disso, buscou-se reduzir ao 

máximo esta possibilidade de duplicação de valores por meio de verificação comparativa 

entre os itens 4.3 e 4.6 do FR. 

3º Passo: mapeamento das principais disputas fiscais por tributo 

Após a elaboração das tabelas individualizadas por companhia, contendo as 

informações dos processos divulgados nos itens 4.3 e 4.6 do FR, foi feito um agrupamento de 

todos esses processos e, na sequência, uma separação levando em consideração o tributo 

envolvido na disputa. Assim, a partir desta etapa, os processos deixaram de estar vinculados 

às companhias e passaram a ser identificados pelo tributo objeto da disputa. 

Por meio do agrupamento por tributo foi possível constatar que determinados temas 

eram mais recorrentes que outros. A partir desta constatação foi feito um esforço para 

identificar quais temas eram os mais recorrentes entre as empresas, ou seja, quais assuntos 

foram mais mencionados no maior número de companhias. Os temas encontrados, que 

passaram a serem denominados de “disputas relevantes”, foram os seguintes: 

(i) amortização fiscal do ágio para apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; 

(ii) tributação pelo IRPJ e pela CSLL dos lucros auferidos no exterior; 

(iii) dedutibilidade de despesas para apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; 

(iv) guerra fiscal do ICMS; 

(v) exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS; 

(vi) conceito de insumo e a não cumulatividade dos tributos sobre o consumo (ICMS, 

IPI e PIS/COFINS), e 

(vii) creditamento de IPI em operações envolvendo produtos isentos, imunes ou 

tributados a alíquota zero. 

É importante mencionar que a partir deste agrupamento o trabalho deixou de ter uma 

base estritamente empírica decorrente dos dados das DFP e FR, e passou a ser influenciado 

por percepções subjetivas da autora, na tentativa de delimitar as características que 

permitissem fazer este agrupamento de maneira lógica e coerente.  

Esta situação pode ser ilustrada por meio de um exemplo: as disputas sobre guerra 

fiscal do ICMS envolvem uma incontável gama de benefícios fiscais concedidos 

unilateralmente por estados com o objetivo de atrair atividade produtiva para seu território, 

tais como reduções de base de cálculo, concessão de créditos presumidos e financiamentos 
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por meio de bancos estaduais. Em muitas situações não foi possível identificar nas 

informações contidas no FR a qual benefício o processo discriminado fazia referência, sendo 

apenas dito que se tratava de “problemas de creditamento do ICMS em decorrência de guerra 

fiscal”, ou então “débito de ICMS decorrente de desconsideração de benefício fiscal 

usufruído”.  

Diante desta situação optou-se por desconsiderar as peculiaridades de cada caso e 

realizar um agrupamento de todos os processos que de alguma forma contemplassem a 

temática da guerra fiscal, adotando-se, portanto, uma postura generalista. 

4º Estudo das disputas relevantes 

Uma vez mapeadas as disputas relevantes, foi feito um estudo de doutrina, 

jurisprudência, bem como de artigos acadêmicos e profissionais sobre cada uma delas para 

identificar possíveis razões de seu alto grau de litigiosidade. Neste ponto o maior desafio 

consistiu em fazer uma investigação generalista, que se afastasse de questões técnico-jurídicas 

inerentes a cada uma das disputas e encontrasse características que contemplassem a 

controvérsia como um todo. 

Apesar de se ter buscado um posicionamento neutro na descrição das disputas 

relevantes deve-se reconhecer que, ao se realizar uma investigação generalista, é necessário 

fazer escolhas em que o resultado pode não coincidir com as preferências e opiniões do 

interlocutor. Estas escolhas se mostram difíceis especialmente quando realizadas sobre temas 

polêmicos e controversos, como é o caso das disputas relevantes encontradas no mapeamento 

do presente estudo. 

Esta dificuldade, contudo, não retira a legitimidade das escolhas feitas ao longo do 

estudo das disputas relevantes na medida em que o resultado obtido permitiu identificar traços 

comuns a estas disputas e que são abordados com mais profundidade no capítulo 4. 

5º Passo: aumento da amostra e confirmação dos resultados anteriores 

Com o resultado da pesquisa exploratória, decidiu-se expandir a amostra para um total 

de 30 companhias abertas com a maior receita líquida no ano de 2014, de acordo com o 

ranking Valor 1000. O Quadro 1 elenca em ordem crescente as companhias abertas brasileiras 

que fizeram parte da amostra do estudo: 
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Quadro 1 (em bilhões de reais) 

 
Empresa Atividade Receita Líquida 

1 Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás Petróleo e gás 337,26 

2 JBS S.A. Alimentos e bebidas 120,47 

3 Vale S.A. Metalurgia e mineração 88,27 

4 Ultrapar Participações S.A. Petróleo e gás 67,73 

5 Cia. Brasileira de Distribuição 

(GPA) 

Comércio varejistas 
65,52 

6 Raízen (Combinado Raízen) Petróleo e gás 65,09 

7 Braskem S.A. Química e petroquímica 46,03 

8 Gerdau S.A. Metalurgia e mineração 42,54 

9 Cosan S.A. Indústria e Comércio Petróleo e gás 39,08 

10 Ambev S.A. Alimentos e bebidas 38,07 

11 Telefônica Brasil S.A. TI & Telecom 35,00 

12 Claro Telecom Participações S.A. TI & Telecom 32,85 

13 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Energia Elétrica 30,24 

14 BRF S.A. Alimentos e Bebidas 29,00 

15 Oi S.A. TI & Telecom 28,24 

16 Marfrig Global Foods S.A. Alimentos e Bebidas 21,07 

17 Companhia Energética de Minas 

Gerais Cemig 
Energia Elétrica 19,53 

18 TIM Participações S.A. TI & Telecom 19,49 

19 CPFL Energia S.A. Energia Elétrica 17,30 

20 Lojas Americanas S.A. Comércio Varejista 16,14 

21 Companhia Siderúrgica Nacional Metalurgia e Mineração 16,12 

22 Embraer S.A. Veículos e Peças 14,93 

23 Cia. Paranaense de Energia Energia Elétrica 13,91 

24 Neoenergia S.A. Energia Elétrica 12,19 

25 Cia. Brasiliana de Energia Energia Elétrica 11,76 

26 Usinas Siderúrgicas de Minas 

Gerais S.A. Usiminas 
Metalurgia e Mineração 11,74 

27 Cia. de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo 
Água e Saneamento 11,21 

28 Gol Linhas Aéreas Inteligentes 

S.A. 
Transportes e Logística 10,06 

29 Magazine Luiza S.A. Comércio Varejista 9,7 

30 Whirlpool S.A. Eletroeletrônica 9,65 

 

Esta amostra de companhias abertas foi capaz de representar 11 atividades 

econômicas, tendo preponderância as atividades de Energia Elétrica (6), TI & Telecom (4), 

Petróleo e Gás (4) e Alimentos e Bebidas (4). O gráfico 1 demonstra esta representatividade: 
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Gráfico 1 
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Seguindo os mesmos critérios da pesquisa exploratória foi feita nova tabulação das 

informações fiscais contidas nas DFP e FR bem como novo mapeamento das disputas fiscais 

relevantes. As informações encontradas estão no Anexo 1. 

Neste novo mapeamento das disputas fiscais obteve-se praticamente o mesmo 

resultado. Mantiveram-se as sete controvérsias anteriormente identificadas e somaram-se duas 

novas: as “compensações de tributos federais” e “tributação dos serviços de 

telecomunicações”. Estes dois novos temas fogem da lógica anteriormente adotada de 

classificação por tributo, mas, por representarem parte expressiva do montante total das 

disputas relevantes, optou-se por incluí-los. 
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3. O VOLUME DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO 

 

3.1 A proporção do contencioso tributário comparado às áreas trabalhista e cível 

 

A forma de reconhecimento e divulgação de provisões26 e passivos contingentes27 está 

atualmente disciplinada pela Deliberação CVM nº 594/2009, que aprovou e tornou obrigatória 

a adoção pelas companhias abertas do Pronunciamento Técnico nº 25, emitido pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC 25).  

De acordo com a regra, as provisões devem ser reconhecidas quando preenchidos três 

requisitos: (i) a entidade tenha uma obrigação presente como resultado de evento passado; (ii) 

seja provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a 

obrigação, e (iii) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 

No caso de processos judiciais e administrativos o próprio CPC 25 reconhece que pode 

ser difícil identificar se há, ou não, uma obrigação presente bem como uma saída de recursos. 

Neste caso, impõe-se que a companhia faça uma avaliação: quando for mais provável que sim 

do que não que existe uma obrigação presente na data do balanço, a entidade deve reconhecer 

a provisão. De outro lado, quando for mais provável que não existe uma obrigação presente na 

data do balanço, a entidade deve divulgar um passivo contingente, a menos que seja remota a 

possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. 

Sobre a forma de divulgação do passivo contingente, o CPC 25 dispõe que, a menos 

que seja remota a possibilidade de ocorrer qualquer desembolso na liquidação, a entidade 

deve divulgar, para cada classe de passivo contingente na data do balanço, uma breve 

descrição da natureza do passivo contingente e, quando praticável: (i) estimativa do seu efeito 

financeiro, (ii) indicação das incertezas relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de 

qualquer saída, e (iii) possibilidade de qualquer reembolso.  

Da aplicação destas diretivas aos processos judiciais e administrativos resulta que as 

companhias devem reconhecer como provisão aqueles processos cuja avaliação seja de “perda 

provável”, enquanto que os processos avaliados como “perda possível” devem ser apenas 

                                                 
26 Nos termos do próprio CPC 25, provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. 
27 Nos termos do próprio CPC 25 passivo contingente é (a) uma obrigação possível que resulta de eventos 

passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos 

não totalmente sob controle da entidade; ou (b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que 

não é  reconhecida porque (i) não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos 

seja exigida para liquidas a obrigação; ou (ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente 

confiabilidade. 
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divulgados em notas explicativas como passivo contingente e os processos avaliados como 

“perda remota” sequer precisam ser mencionados. 

Estas diretivas, entretanto, não deixam claro se as companhias devem divulgar, para 

cada classe de passivo contingente, o montante total destas obrigações. No caso do passivo 

contingente envolvendo o contencioso, a análise das notas explicativas das DFP mostrou que 

a interpretação dessa regra varia sensivelmente. Enquanto algumas companhias divulgam o 

valor total de seu passivo contingente decorrente de processos administrativos e judiciais 

segundo a classificação existente para as provisões, que as separa em fiscal, trabalhista e 

cível, outras divulgam apenas o montante geral, ou seja, a soma das três modalidades de 

disputa. Por seu turno, também existem companhias que divulgam apenas informações 

individualizadas de determinados processos considerados relevantes e outras sequer 

mencionam a existência de processos em seu passivo contingente. 

Somando esta inconsistência ao fato de as companhias não precisarem divulgar os 

processos avaliados como “perda remota”, não foi possível obter o montante total do 

contencioso tributário das companhias investigadas. Entretanto, foi possível realizar uma 

comparação aproximada do volume do contencioso tributário com o trabalhista e cível, que 

mostrou que, a par das inconsistências do levantamento, as provisões e os passivos do 

contencioso tributário são desproporcionalmente maiores se comparados aos das outras áreas. 

O Quadro 2 traz o volume das contingências passivas e provisões relacionadas a 

disputas nas áreas fiscal, trabalhista e cível: 

 

Quadro 2 (em milhões de reais) 

Passivo Contingente  Provisão 

  Fiscal Trabalhista Cível Fiscal Trabalhista Cível 

Petrobrás28 98.256,00 12.381,00 14.334,00 276,00 1.904,00 1.875,00 

JBS29 N/D N/D N/D 386,47 241,10 78,26 

                                                 
28 Como pode ser observado, a Petrobrás sozinha possui 98,5 bilhões em disputas fiscais, o que representa quase 

um terço do total do valor correspondente às 30 companhias. Apesar de seu alto grau de representatividade no 

volume total de contencioso, especialmente em matéria tributária, o mapeamento das disputas fiscais relevantes 

não sofreu desvios por conta disso. Isso porque muitos dos processos divulgados pela companhia são específicos 

da sua atividade, como o caso de discussões envolvendo a tributação da operação de afretamento de 

embarcações, e por isso não foram computados. Além disso, nos processos que envolveram os temas que 

compõem o mapeamento das disputas relevantes não foi encontrado valores que fugissem da tendência das 

outras companhias, como é o caso de tributação de lucros auferidos no exterior e guerra fiscal. 
29 Na nota explicativa 22 da DFP (p. 104) há menção apenas às provisões para riscos processuais. Na sequência 

há uma breve descrição dos principais processos em matéria fiscal, mas as informações descritas não são 

suficientes para determinar o volume total de contingência passiva. 
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Vale 16.187,00 5.194,00 6.715,00 1.088,00 1.876,00 441,00 

Ultrapar30 573,99 N/D 23,10 557,60 71,50 58,30 

GPA31 8.050,00 N/D 502,00 589,00 524,00 231,00 

Raízen 2.823,26 489,96 437,99 152,17 157,29 33,80 

Braskem 5.477,19 463,00 447,41 270,32 141,24 1,25 

Gerdau32 6.123,44 N/D 334,38 1.308,09 228,47 39,79 

Cosan 5.382,01 347,61 1.100,61 341,23 163,93 139,25 

Ambev 18.900,86 207,86 3.546,35 292,00 132,22 15,97 

Telefônica 21.401,79 229,71 4.484,94 2.396,04 1.013,12 1.197,47 

Claro 17.833,24 1.509,05 829,39 3.322,77 391,50 202,16 

Eletrobrás 7.802,01 1.212,58 18.792,17 236,59 942,96 7.803,33 

BrFoods 8.514,28 377,11 377,11 252,37 330,42 57,35 

Oi 21.059,00 1.082,67 1.146,74 532,62 1.155,02 3.444,12 

Marfrig 838,41 156,31 0,96 3,53 32,68 4,23 

Cemig33 N/D N/D N/D 73,05 322,52 43,48 

TIM 9.088,63 489,79 836,30 194,84 62,94 103,30 

CPFL 3216,98 459,30 481,57 157,41 124,26 172,56 

Americanas34 N/D N/D N/D 36,88 13,94 50,99 

CSN 13.563,26 1.369,00 497,66 129,52 506,52 110,12 

Embraer35 N/D N/D N/D 92,01 116,11 5,55 

Copel 1.384,11 440,85 1.062,97 291,84 440,78 814,54 

Neoenergia 2.342,12 754,52 2.234,72 33,91 187,65 182,49 

Brasiliana36 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Usiminas37 N/D N/D N/D 57,03 282,34 101,98 

Sabesp 632,10 304,00 2.256,20 55,55 235,46 1.025,88 

                                                 
30 Na nota explicativa 23 da DFP (p. 124) há menção a alguns processos trabalhistas não provisionados, mas não 

há qualquer menção a valores que possibilite chegar no valor total de casos trabalhistas contingenciados. 
31 Na nota explicativa 23 da DFP (p. 111) há menção apenas ao valor total dos processos avaliados como perda 

possível, totalizando R$ 8.552 milhões de reais. Como a maioria deste valor diz respeito a processos tributários, 

os processos desta natureza encontram-se discriminados, o que permitiu chegar no valor total de contingência 

passiva em matéria fiscal. 
32 Na nota explicativa 17 da DFP (p. 63/64) há menção aos passivos contingentes não provisionados relativos aos 

processos cíveis e fiscais, sem incluir qualquer esclarecimento sobre os de natureza trabalhista.  
33 Na nota explicativa 22 da DFP (p. 156) há menção apenas às provisões para riscos processuais. Na sequência 

há uma breve descrição dos principais processos em matéria fiscal trabalhista e cível, mas as informações 

descritas não são suficientes para determinar o volume total de contingência passiva. 
34 Há um erro de impressão nas páginas 119/120 da DFP que impede saber se há discriminação do montante de 

contingências passivas não provisionadas separado pelas áreas fiscal, trabalhista e cível. Foi feito o download da 

DFP pelo próprio site da empresa, cumpre mencionar que o erro persistiu também na versão encontrada no site 

da CVM. 
35 Os montantes indicados na página 43 da DFP são muito menores se comparados à soma dos processos 

mencionados no FR. Por conta desta inconsistência optou-se por desconsidera-los no levantamento. 
36 Na nota explicativa 17 da DFP (p. 58) não há informações consolidadas do grupo econômico acerca das 

provisões decorrentes de processos, há apenas as informações da controladora. Com relação aos processos 

classificados como perda possível (p. 62), não há menção ao montante identificado nas áreas fiscal, trabalhista e 

cível, há apenas menção aos casos considerados relevantes. 
37 Na nota explicativa 23 (p. 97) não é possível identificar o montante total dos processos avaliados como perda 

possível, há apenas menção aos casos considerados relevantes. 



35 

 

Gol38 176,85 2,34 15,78 N/D 46,99 55,09 

M.Luiza 414,70 729,31 306,30 223,11 25,49 17,32 

Whirlpool39 N/D N/D N/D 43,75 14,97 38,14 

      TOTAL     

  270.041,23 28.199,97 60.763,65 13.393,70 11.685,42 18.343,72 

 

          Quadro 3 (em milhões de reais) 

TOTAL GERAL 

Fiscal Trabalhista Cível 

283.434,93 39.130,87 76.872,65 

PROPORÇÃO 

Fiscal/Trabalhista 7,24   

Fiscal/Cível 3,69   

 

O Quadro 2 permite concluir que as disputas fiscais são mais incertas que as das outras 

áreas, já que o valor contingenciado (referente a processos avaliados como perda possível) é 

20,16 vezes maior que o valor provisionado (referente a processos avaliados como perda 

provável), sendo que essa proporção é de 2,41 vezes para o trabalhista e 3,31 para o cível. Por 

sua vez, o Quadro 3 apresenta a soma da contingência passiva e provisão em cada uma das 

áreas (fiscal, trabalhista e cível) bem como a proporção entre elas, tendo como referência os 

valores da área fiscal. Conclui-se que o contencioso tributário se mostra 7,24 vezes maior que 

o trabalhista e 3,69 vezes maior que o cível.  

Com relação a estas proporções é interessante observar o caso da Eletrobras que, 

sozinha, possui 7,8 bilhões de reais em provisões decorrentes de processos de natureza cível. 

Quase a totalidade deste valor decorre de controvérsias acerca da correção monetária do 

Empréstimo Compulsório sobre energia elétrica, ou seja, apesar de questionarem termos de 

direito privado, elas têm origem tributária. Assim, caso os processos envolvendo a correção 

monetária do Empréstimo Compulsório fossem considerados tributários o contencioso fiscal 

exposto no Quadro 3 ficaria maior em termos absolutos e também se comparado às áreas 

trabalhista e cível.  

                                                 
38 Na nota explicativa 23 (p. 71) não há menção às provisões decorrentes de processos fiscais. Na forma como 

está redigido, não é possível saber se a companhia não possui provisões desta natureza ou se esta informação não 

está divulgada.  
39 Na nota explicativa 16 da DFP (p. 80) há menção apenas ao valor total dos processos avaliados como perda 

possível, totalizando R$ 694,80 milhões de reais, sem discriminação por áreas fiscal, trabalhista e cível. 
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Para ajudar no dimensionamento do que significa 283 bilhões de reais em disputas 

fiscais pode-se olhar para os exemplos da Petrobrás e Vale, que recentemente ocuparam as 

manchetes de jornais com a investigação de esquemas de corrupção no âmbito da Operação 

Lava-Jato e com o desastre ambiental decorrente da quebra das barragens da empresa 

Samarco na cidade mineira de Mariana. 

Ainda não se sabe ao certo o valor do prejuízo sofrido pela Petrobrás com o 

pagamento de propinas e superfaturamento, mas alguns levantamentos realizados 

recentemente podem ajudar a dar uma dimensão. De acordo com seu balanço referente aos 

terceiro e quarto trimestres de 2014, foram contabilizados 6,19 bilhões de reais de perdas com 

corrupção e 44,3 bilhões com a reavaliação de ativos (impairment), sendo que este último 

número não está exclusivamente atrelado a superfaturamento, já que leva em consideração 

fatores como a desvalorização do barril de petróleo e do real40. Há também o laudo técnico 

anexado pela Polícia Federal em um dos processos da investigação criminal que aponta um 

prejuízo de 42,8 bilhões de reais entre pagamentos de propinas e superfaturamentos de 

contratos41. 

Tendo em mente estes números e adotando-se uma perspectiva conservadora para fins 

comparativos, toma-se como parâmetro do prejuízo da Petrobrás com a deflagração do 

escândalo de corrupção a cifra de 45 bilhões de reais. Por sua vez, a soma dos valores por ela 

contingenciados e provisionados a título de disputas fiscais no ano de 2014 foi de 98,5 bilhões 

de reais. Ou seja, o valor de contencioso tributário da Petrobrás no ano de 2014 é 

aproximadamente o dobro da estimativa de suas perdas com as práticas de corrupção 

investigadas no âmbito da Operação Lava-Jato.  

No início de novembro de 2015, cerca de 40 bilhões de litros de lama tóxica foram 

derramados após o rompimento de uma barragem no município de Mariana-MG, com rejeitos 

da mineradora Samarco, empresa controlada pela Vale e pela BHP Billiton. O derramamento 

atingiu o leito do Rio Doce e desembocou no oceano pelo delta localizado no Estado do 

Espírito Santo, causando um rastro de destruição e poluição cujas consequências ao meio 

                                                 
40

 Números retirados de notícias veiculadas no ano de 2016 sobre o assunto. Disponível em << 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/03/petrobras-registra-prejuizo-de-r-34836-bilhoes-em-

2015.html >> (Acesso em 28.06.2016) 
41 Números retirados de notícias veiculadas no ano de 2016 sobre o assunto. Disponível em << 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/11/pf-estima-que-prejuizo-da-petrobras-com-corrupcao-pode-ser-de-

r-42-bi.html >> (Acesso em 22.06.2016) 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/03/petrobras-registra-prejuizo-de-r-34836-bilhoes-em-2015.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/03/petrobras-registra-prejuizo-de-r-34836-bilhoes-em-2015.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/11/pf-estima-que-prejuizo-da-petrobras-com-corrupcao-pode-ser-de-r-42-bi.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/11/pf-estima-que-prejuizo-da-petrobras-com-corrupcao-pode-ser-de-r-42-bi.html
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ambiente ainda estão sendo percebidas42. O Poder Público e a mineradora Samarco firmaram 

acordo para a reparação integral das condições socioeconômicas e ambientais da região em 

um prazo de 15 anos e estima-se que o valor a ser aportado durante esse período seja de 20 

bilhões de reais, podendo ser ampliado caso necessário43. De acordo com o levantamento 

realizado, o valor do contencioso tributário da Vale corresponde a 17,2 bilhões de reais, valor 

próximo ao que será desembolsado pela sua controlada para recuperação do maior desastre 

ambiental do país.  

Por fim, em meio à profunda crise econômica e política vivida nos últimos dois anos, 

estima-se que o déficit primário do Brasil em 2016 fique em 170 bilhões de reais, número 

muito abaixo do valor das disputas fiscais levantado pelo presente estudo, que leva em 

consideração apenas as 30 maiores companhias do país.  

Estas comparações, ainda que tenham caráter um tanto quanto especulativo, 

contribuem para o dimensionamento dos altos valores que estão sendo disputados entre as 

empresas e o Estado por meio de processos envolvendo matéria tributária. Apesar de este 

levantamento ser composto de uma amostra relativamente pequena, ele expressa resultados 

significativos acerca dos mecanismos de funcionamento do sistema tributário.  

 

3.2 A representatividade do contencioso tributário dentro das companhias 

 

Outra perspectiva interessante para se analisar a representatividade do contencioso 

tributário para a atividade empresarial é colocá-lo em comparação ao valor de mercado da 

companhia44. O Quadro 4 traz estas comparações: 

Quadro 4 (em milhões de reais)45  

 
Empresa Contencioso fiscal (1) Valor de mercado (2) (1) / (2) 

1 Petrobrás 98.532,00 127.506,00 77,3% 

2 JBS 386,40 32.421,00 1,2% 

                                                 
42

 Números retirados de notícias veiculadas no ano de 2016 sobre o assunto. Disponível em << 

http://temas.folha.uol.com.br/o-caminho-da-lama/capitulo-1/mineracao-abre-cratera-faz-pico-de-montanha-

sumir-e-cria-bairros-fantasmas-em-regiao-de-minas.shtml >> (Acesso em 22.06.2016) 
43 Números retirados de notícias veiculadas no ano de 2016 sobre o assunto. Disponível em  << 

http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/03/acordo-para-recuperar-rio-

doce-e-assinado-no-planalto.html >> (Acesso em 22.06.2016) 
44 O valor de mercado foi obtido através de consulta ao S&P Global Market Intelligence e é referente ao ano-

base de 2014. Disponível em << https://www.capitaliq.com >> (Acesso em 12.12.2016). 
45 As companhias destacadas em cinza estão com a sua proporção afetada porque na apuração do volume do 

contencioso tributário não foram encontrados os números de provisão fiscal ou de contingência passiva fiscal. 

Esta informação pode ser checada no Quadro 2. 

http://temas.folha.uol.com.br/o-caminho-da-lama/capitulo-1/mineracao-abre-cratera-faz-pico-de-montanha-sumir-e-cria-bairros-fantasmas-em-regiao-de-minas.shtml
http://temas.folha.uol.com.br/o-caminho-da-lama/capitulo-1/mineracao-abre-cratera-faz-pico-de-montanha-sumir-e-cria-bairros-fantasmas-em-regiao-de-minas.shtml
http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/03/acordo-para-recuperar-rio-doce-e-assinado-no-planalto.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/03/acordo-para-recuperar-rio-doce-e-assinado-no-planalto.html
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3 Vale 17.275,00 107.637,00 16,0% 

4 Ultrapar  1.131,59 28.229,00 4,0% 

5 GPA 8.639,00 26.136,00 33,1% 

6 Raízen 2.975,43 11.709,00 25,4% 

7 Braskem 5.747,51 10.895,00 52,8% 

8 Gerdau 7.431,52 16.329,00 45,5% 

9 Cosan 5.723,24 11.709,00 48,9% 

10 Ambev 19.192,86 256.874,00 7,5% 

11 Telefônica 23.797,83 49.971,00 47,6% 

12 Claro 21.156,01 - - 

13 Eletrobras 8.038,59 11.065,00 72,7% 

14 BRF 8.766,65 55.021,00 15,9% 

15 Oi 21.591,62 7,406,00 291,5% 

16 Marfrig 841,94 3.174,00 26,5% 

17 Cemig 73,05 16.812,00 0,4% 

18 TIM 9.283,47 28.500,00 32,6% 

19 CPFL 3.374,39 17.793,00 19% 

20 Lojas Americanas 36,88 18.576,00 0,2% 

21 CSN 13.692,78 7.704,00 177,7% 

22 Embraer 92,01 17.957,00 0,5% 

23 Copel 1.675,95 8.215,00 20,4% 

24 Neoenergia 2.376,03 - - 

25 Brasiliana N/D - - 

26 Usiminas 57,03 4.987,00 1,1% 

27 Sabesp 687,65 11.627,00 5,9% 

28 Gol 176,85 4.266,00 4,1% 

29 Magazine Luiza 802,01 1.399,00 57,3% 

30 Whirlpool 43,75 5.987,00 0,7% 

 

O Quadro 4 mostra que o valor de mercado das companhias analisadas, quando 

somados, chegam a aproximadamente 900 bilhões de reais, sendo que 32% deste valor está 

comprometido com riscos decorrentes do contencioso tributário. Olhando de forma 

individualizada esta proporção variou bastante. As companhias que apresentaram maior 

representatividade do contencioso em matéria fiscal frente ao seu valor de mercado foram a 

Oi (291%), CSN (177,7%) e Petrobrás (77,3%). 

Os números do contencioso tributário também foram comparados com a receita líquida 

e patrimônio líquido das companhias. O Quadro 5 traz estas informações: 

 

Quadro 546 

 
Empresa Patrimônio Líquido/ 

Contencioso fiscal 

Receita Líquida/ 

Contencioso fiscal 

1 Petrobrás 3,42 3,15 

2 JBS N/A N/A 

3 Vale 5,11 8,66 

4 Ultrapar  59,86 6,83 

                                                 
46 Nos campos em que consta “N/A” (não aplicável) não foi possível fazer a comparação uma vez que não foram 

encontrados os números de provisão fiscal ou de contingência passiva fiscal. 
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5 GPA 7,58 1,68 

6 Raízen 21,88 2,28 

7 Braskem 8,01 1,03 

8 Gerdau 5,73 4,47 

9 Cosan 6,83 2,18 

10 Ambev 1,98 2,27 

11 Telefônica 1,47 1,89 

12 Claro 1,55 0,83 

13 Eletrobras 3,76 7,07 

14 BRF 3,31 1,78 

15 Oi 1,31 0,89 

16 Marfrig 25,03 2,46 

17 Cemig 267,48 154,43 

18 TIM 2,10 1,65 

19 CPFL 5,13 2,78 

20 Lojas Americanas N/A N/A 

21 CSN 1,18 0,42 

22 Embraer N/A N/A 

23 Copel 8,30 8,16 

24 Neoenergia N/A N/A 

25 Brasiliana N/A N/A 

26 Usiminas N/A N/A 

27 Sabesp 16,31 19,35 

28 Gol N/A N/A 

29 Magazine Luiza 12,19 0,94 

30 Whirlpool N/A N/A 

 

Considerando que o patrimônio líquido é a diferença entre os valores dos ativos e dos 

passivos da companhia e representa o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou 

acionistas, a sua comparação com o volume do contencioso tributário pode ser um indicador 

do grau de contestação que as companhias estão dispostas correr no que diz respeito ao 

pagamento de tributos. 

Os números do Quadro 5 podem ser organizados em três categorias. A primeira 

categoria corresponde às companhias em que o patrimônio líquido é de 0 a 5 vezes maior que 

o contencioso tributário, a segunda em que o patrimônio líquido é de 5 a 10 vezes maior que o 

contencioso tributário e, por fim, a categoria em que o patrimônio líquido é mais de 10 vezes 

maior que o contencioso tributário. O Quadro 6 traz o resultado desta classificação: 

 

Quadro 6 

 
Categoria Quantidade Companhia 

0-5 9 
Petrobrás, Ambev, Telefônica, Claro, 

Eletrobras, BRF, Oi, TIM, CSN. 

5-10 7 
Vale, GPA, Braskem, Gerdau, Cosan, 

CPFL, Copel. 

<10 6 
Ultrapar, Raízen, Marfrig, Cemig, 

Sabesp, Magazine Luiza. 
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O Quadro 6 mostra que o contencioso tributário representa parte significativa do 

passivo das companhias estudadas uma vez que a categoria “0-5” é a que possui o maior 

número de companhias, seguida da categoria “5-10”. É importante notar que dentro destas 

faixas existem oscilações consideráveis: enquanto a CSN é a companhia com menor 

proporção entre o patrimônio líquido e contencioso tributário (1,18), a Cemig é a que possui a 

maior proporção (267,58). 
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4. O MAPEAMENTO DAS DISPUTAS FISCAIS RELEVANTES 

 

4.1 Perspectiva dos tributos em espécie 

 

O levantamento dos principais temas das disputas fiscais decorreu da análise e 

classificação dos processos considerados “relevantes” pelas empresas e por isso divulgados 

nas DFP e FR. Os processos foram agrupados por tributo e, depois, por temas recorrentes.  

O tema das disputas fiscais varia bastante de empresa para empresa. Existem 

discussões que são exclusivas de determinados setores econômicos, como a tributação pelas 

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) das operações envolvendo 

derivados de petróleo e serviços de telecomunicações ou a incidência da Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Mineiras (CFEM) na extração de minério de ferro. 

Apesar das especificidades inerentes a cada uma das atividades econômicas foi 

possível identificar temas recorrentes às companhias estudadas. Para estes temas foi feito um 

agrupamento de processos relevantes com o objetivo de constatar se por detrás deles era 

possível identificar alguma característica do sistema tributário. 

Da análise dos casos relevantes foram encontradas disputas fiscais envolvendo os 

seguintes tributos:  

 Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); 

 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); 

 Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação (ICMS);  

 Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS); 

 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);  

 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF); 

 Contribuição Previdenciária ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS); 

 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE); 

 Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); 

 Imposto sobre Serviços de Qualquer natureza (ISS),  
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 Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mineiras (CFEM), 

 Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 

 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e 

 Empréstimo Compulsório. 

No Quadro 7 abaixo há uma relação decrescente dos valores das disputas fiscais 

relevantes levando em consideração os tributos envolvidos:  

                                    Quadro 7 (em bilhões de reais) 47 

Tributo Valor 

ICMS 90,40 

IRPJ/CSLL 65,180 

IRRF 22,829 

Compensações 18,74 

PIS/COFINS 15,57 

CIDE 11,72 

Previdenciário 7,71 

ISS 6,88 

IPI 2,33 

Outros 24,08 

 

Observa-se que o ICMS foi o imposto mais representativo, seguido do IRPJ/CSLL. O 

IRRF ocupa a posição terceira do ranking devido às disputas da Petrobrás sobre remessas ao 

exterior para pagamento de afretamento de embarcações e juros (21 bilhões de reais). Caso 

excluídas estas disputas, o IRRF cairia para a última posição e o terceiro lugar seria ocupado 

pelo PIS/COFINS, desconsiderando a temática da compensação, que engloba diversos 

tributos federais. 

 

4.2 As disputas fiscais relevantes e sua avaliação de risco 

 

A análise dos processos descritos pelas companhias como relevantes às suas atividades 

envolveu ao menos dois grandes desafios. O primeiro deles foi identificar qual critério é 

adotado pelas companhias para identificar um processo como relevante para a sua atividade 

                                                 
47 IRPJ e CSLL bem como PIS e COFINS foram tratados de forma conjunta porque o fato gerador desses 

tributos são semelhantes e, na maioria das vezes, estão envolvidos conjuntamente nas controvérsias. 
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ou resultado. Foram poucas as empresas que trouxeram uma justificativa quanto a este 

aspecto: das 30 companhias estudadas somente 11 trouxeram48. 

Dentre estas justificativas, poucas trouxeram critérios materiais para a identificação 

dos processos relevantes. Os critérios materiais foram o risco de imagem que a disputa 

poderia representar para a companhia, a classificação de risco, ou seja, consideraram 

relevantes apenas processos avaliados como “perda provável” ou “perda possível”, e o valor 

envolvido.  

Com relação ao valor envolvido é interessante notar que o corte utilizado também 

variou bastante, enquanto algumas companhias consideraram relevantes os processos 

envolvendo valores acima de um milhão de reais, outras consideraram o valor mínimo de um 

milhão de dólares ou então 10, 21, 25 e até mesmo 100 milhões de reais. Outro parâmetro 

utilizado foi a proporção do valor envolvido na demanda em comparação ao patrimônio 

líquido ou à receita líquida da companhia. 

O segundo desafio consistiu em entender como é feita a avaliação de risco dos 

processos. A decisão sobre constituir ou não uma provisão decorrente de disputas fiscais, 

trabalhistas e cíveis talvez seja uma das mais delicadas no que diz respeito ao preenchimento 

das demonstrações financeiras. Isso porque envolve tanto as incertezas inerentes ao Poder 

Judiciário, aqui também incluindo as instituições administrativas de julgamento, quanto as de 

avaliação e de tomada de decisão do comando da companhia, que passa necessariamente 

pelos seus assessores jurídicos e auditores externos49.  

O já mencionado CPC 25 foi editado na tentativa de diminuir estas incertezas ao 

propor critérios de reconhecimento e bases para a sua mensuração50. O seu parágrafo 25 

esclarece que o “uso de estimativas é uma parte essencial da elaboração de demonstrações 

contábeis e não prejudica a sua confiabilidade. Isso é especialmente verdadeiro no caso de 

provisões, que pela sua natureza são mais incertas do que a maior parte de outros elementos 

do balanço”. 

                                                 
48 JBS, GPA, Gerdau, Eletrobras, Marfrig, Cemig, CSN, Copel, Neoenergia, Magazine Luiza, Whirlpool. 
49 Nos termos do parágrafo 38 do CPC 25: As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas 

pelo julgamento da administração da entidade, complementados pela experiência de transações semelhantes e, 

em alguns casos, por relatórios de peritos independentes. As evidências consideradas devem incluir qualquer 

evidência adicional fornecida por eventos subsequentes à data do balanço. 
50 Nos termos da introdução do CPC 25: “definir critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriados 

a provisões e a passivos e ativos contingentes e que seja divulgada informação suficiente nas notas explicativas 

para permitir que os usuários entendam a sua natureza, oportunidade e valor”. 
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Antes da adoção do CPC 25 pela CVM, o reconhecimento de provisões era 

disciplinado pela Deliberação CVM nº 489/05, que aprovou a Norma e Procedimento de 

Contabilidade nº 22 (NPC 22). No parágrafo 9º deste ato normativo havia a conceituação da 

classificação de passivos da seguinte forma: (i) Provável - a chance de um ou mais eventos 

futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer; (ii) Possível - a chance de um ou mais 

eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota, e (iii) Remota - a 

chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena. Sob esta sistemática, os passivos 

classificados como prováveis deveriam ser provisionados. 

Estes conceitos, contudo, não foram replicados explicitamente no CPC 25. Neste novo 

normativo contábil, editado em 2009 como parte de um pacote de medidas para aproximar a 

contabilidade brasileira aos padrões internacionais51, houve a distinção apenas entre 

“provisão” e “passivo contingente”, sendo que a “provisão” ficou próxima ao conceito de 

“passivo provável”, já que sua definição consiste em “quando for mais provável que sim do 

que não que existe uma obrigação presente na data do balanço, a entidade deve reconhecer a 

provisão”. Assim, a classificação dos “passivos contingentes”, ou seja, o que anteriormente 

era denominado de passivo “possível” e “remoto”, passou a contemplar tudo aquilo que não é 

“provisão”. 

A diferença classificatória entre aquilo que é “possível” e o que é “remoto” 

permaneceu com a edição do CPC 25 de forma implícita, já que nas instruções sobre 

reconhecimento impõe-se que o “passivo contingente” seja divulgado, a menos que seja 

remota a possibilidade de uma saída de recursos. 

Da análise das DFP e FR observou-se que todas as companhias ainda se utilizam da 

classificação “perda possível”, “perda provável” e “perda remota” para fazer a estimativa de 

provisionamento de suas disputas relevantes. O levantamento realizado mostrou que a maioria 

das companhias faz esta estimativa com base na jurisprudência e legislação aplicáveis ao 

caso, bem como nas evidências disponíveis. Confira-se abaixo um exemplo da redação 

presente na maioria dos FR analisados: 

A Companhia e suas controladas reconhecem provisão para causas tributárias, 

cíveis, ambientais e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a 

avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências 

disponíveis, as decisões mais recentes dos tribunais e sua relevância no ordenamento 

                                                 
51 O CPC 25 traz para a jurisdição brasileira as regras contábeis do International Accounting Standard (IAS) nº 

37. 
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jurídico, bem como a avaliação de advogados externos. As referidas provisões são 

revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como 

prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 

adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 

(RAÍZEN, FR. P. 39) 

 

Além destes indicativos genéricos que apontam para os elementos individuais de cada 

processo, na maioria dos casos não foi encontrada menção a critérios percentuais objetivos 

utilizados para a gradação da estimativa de perda52. Provavelmente esta falta de divulgação da 

gradação percentual para definir a “perda possível”, “perda provável” e a “perda remota” 

decorra do próprio CPC 25 que, na linha das IFRS, prefere critérios subjetivos que valorizem 

a essência das operações, em detrimento aos critérios objetivos que se apeguem mais à 

forma53. 

Há, contudo, de se fazer uma ponderação da máxima da “essência sobre a forma” para 

o reconhecimento de provisões decorrentes de processos administrativos e judiciais. A 

divulgação dos métodos objetivos de classificação dos riscos, como é o caso da gradação 

percentual, inibe o gerenciamento de resultados e ao mesmo tempo diminui a assimetria de 

informação entre os agentes de mercado na medida em que possibilita análises comparativas 

entre as companhias, como a que se pretende fazer neste trabalho. 

Sobre o assunto, existem dois trabalhos acadêmicos que merecem destaque. A 

pesquisa empírica feita por POETA buscou verificar como se dá a interpretação dos critérios 

para reconhecimento de passivos do CPC 25 e se existem diferenças ou preferências entre as 

                                                 
52 A única explicação encontrada que traz os percentuais utilizados para a estimativa de perda dos processos foi 

da Braskem: “A Administração da Braskem, apoiada na opinião dos seus assessores jurídicos externos, classifica 

esses processos em termos da probabilidade de perda da seguinte forma:  Perda provável – são processos onde 

existe maior probabilidade de perda do que de êxito ou, de outra forma, a probabilidade de perda é superior a 

50%. (...) Perda possível – são processos onde a possibilidade de perda é maior que remota. A perda pode 

ocorrer, todavia os elementos disponíveis não são suficientes ou claros de tal forma que permitam concluir que a 

tendência será de perda ou ganho. Em termos percentuais, a probabilidade de perda se situa entre 25% e 50%. 

Para esses processos, ressalvados os casos de combinação de negócios, a Companhia não faz provisão e destaca 

em nota explicativa os de maior relevância (Nota 23).(...) A Administração da Companhia acredita que as 

estimativas relacionadas à conclusão dos processos e a possibilidade de desembolso futuro podem mudar em 

face do seguinte: (i) instâncias superiores do sistema judicial podem tomar decisão em caso similar envolvendo 

outra Companhia, adotando interpretação definitiva a respeito do caso e, consequentemente, antecipando a 

finalização de processo envolvendo a Companhia, sem qualquer desembolso ou implicando na necessidade de 

liquidação financeira do processo; e (ii) programas de incentivo ao pagamento dos débitos, implementados no 

Brasil a nível Federal e Estadual, em condições favoráveis, que podem levar a um desembolso inferior ao que se 

encontra provisionado ou inferior ao valor da causa”. (BRASKEM. DFP. P. 20) 
53 IUDÍCIBUS, MARTINS e GELBCKE (2009) explicam que uma das mudanças mais relevantes enfrentadas na 

contabilidade nacional com a adoção das IFRS é a orientação das normas contábeis por princípios, e não mais 

por regras detalhadas, o que exige, cada vez mais, julgamento por parte do profissional de contabilidade. 
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interpretações feitas a partir destes critérios para probabilidades numéricas com a finalidade 

de identificar a gradação para os termos “provável”, “possível” e “remota” 54.  

O resultado apontou que a tradução verbal-numérica e numérica-verbal podem 

envolver processos de julgamento diferentes e, portanto, podem ter um impacto diferente nos 

demonstrativos contábeis. Além disso, observou-se forte preferência, entre as pessoas da 

amostra, pelo uso de termos numéricos complementarmente aos verbais. 

No segundo trabalho, KIETZMANN fez um confronto entre as regras de 

reconhecimento de provisões e passivos contingentes do CPC 25 e a realidade prática do 

mercado, bem como as especificidades inerentes aos processos judiciais e administrativos. O 

pesquisador identificou a ausência de critérios numéricos objetivos como uma das maiores 

fragilidades do ato normativo, sugerindo a adoção de valores percentuais complementares aos 

critérios de classificação de risco, além de diretrizes de boas práticas na divulgação de 

provisões e passivos contingentes decorrentes de processos judiciais e administrativos55. 

Apesar de as incertezas acerca do método de classificação de risco prejudicarem um 

levantamento preciso e calculado do impacto das disputas fiscais no resultado das empresas, 

elas não apagam a relevância em se estudar o assunto. Possíveis distorções do levantamento 

realizado não retiram o expressivo papel que as disputas fiscais ocupam na provisão e 

contingenciamento contábil, mostrando ser um ponto que merece atenção em trabalhos 

futuros. 

Por conta disso, foi feito um levantamento do valor das disputas relevantes separando-

as por tributos e sua respectiva avaliação de risco em “perda possível”, “perda provável” e 

“perda remota”. O Quadro 8 traz o resultado: 

 

 

 

 

                                                 
54 POETA, Fabiana Zandonai. Julgamento relacionado às contingências: mensuração e análise das expressões 

verbais de probabilidades relativas ao passivo contingente – Dissertação (mestrado) – Centro Sócio Econômico 

da Universidade de Santa Catarina. 2012. 
55 KIETZMANN, Luís Felipe de Freitas. Provisionamento de Processos Judiciais e Administrativos: Análise 

Crítica e Propostas De Boas Práticas. Dissertação (mestrado) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas – FGV Direito SP. 2016. 
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                                    Quadro 8 (em milhões de reais)56 

 

Tributo Possível Provável Remota 

ICMS 48.918,00 1.774,29 5.871,75 

IRPJ/CSLL 45.127,74 660,92 5.192,10 

PIS/COFINS 14.448,8 1.808,42 1.234,53 

Compensações 7.283,89 796,93 490,04 

CIDE 10.555,71 8,94 29,10 

ISS 4.090,26 90,79 96,03 

IPI 2.166,79 42,47 124,14 

TOTAL 132.591,19 5.182,76 13.037,69 

PORCENTAGEM 87,3% 3,43% 8,64% 

 

Observa-se que aproximadamente 88% do valor está classificado como “perda 

possível”, enquanto que 3,4% e 8,6% estão classificados respectivamente como “perda 

provável” e “perda remota”. Estes percentuais mostram que há um considerável predomínio 

de processos tributários avaliados como “perda possível”. 

Do cotejamento das DFP e FR não é possível identificar as razões deste 

enquadramento, mas os números em si podem apresentar constatações ou até mesmo 

provocações interessantes: o alto valor alocado a processos avaliados como “perda possível” 

de fato corresponde à realidade ou pode indicar alguma forma de gerenciamento de resultados 

por parte da administração das companhias? 

Neste mesmo sentido, a alta representatividade das disputas avaliadas como “perda 

possível” também pode colocar em xeque o método de classificação das provisões: o 

tratamento diferenciado entre “provisão” e “passivo contingente”, tanto para fins de 

reconhecimento como de divulgação, é suficiente para mitigar os riscos relacionados às 

disputas fiscais ou acaba por induzir à adoção de um comportamento que menos compromete 

os administradores, contadores e advogados e que, paradoxalmente, acaba por deixar as 

companhias mais vulneráveis? 

Por outro lado, deixando de lado estas provocações e assumindo que a proporção da 

classificação de risco das disputas fiscais relevantes exposta no Quadro 8 está correspondente 

com a realidade, é possível constatar que o sistema tributário representa um grande ponto de 

incerteza para as atividades das companhias. 

                                                 
56 É importante esclarecer que a soma das colunas “possível”, “provável” e “remota” não corresponde aos 

valores do Quadro 7 porque existem processos em que não foi disponibilizada a classificação de risco pelo fato 

de corresponderem a um grupo de processos que, muito embora tratassem do mesmo tema, possuíam 

classificação de risco diferente entre si. 
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Isto porque os processos tributários avaliados como “perda possível” representam o 

grau de insegurança do sistema tributário. Por serem situações em que o Fisco e as 

companhias têm praticamente as mesmas chances de êxito, há genuína dúvida acerca da 

aplicação da legislação tributária. 

Olhando sob esta perspectiva, o reconhecimento de que em 88% das disputas 

consideradas relevantes pelas companhias não há como prever o desfecho indica que por 

detrás desta incerteza há problemas que permeiam o sistema tributário e as demais instituições 

que fazem parte do contencioso fiscal. Nos itens seguintes buscou-se investigar o mérito 

destas disputas relevantes e se há características em comum entre elas. 

 

4.3 Identificação do mérito das disputas fiscais relevantes 

 

Além do levantamento por tributo, foi feito o mapeamento do mérito destas 

disputas relevantes, de modo a identificar os temas mais recorrentes e que, conseguintemente, 

representam pontos de litigiosidade do sistema tributário. O Quadro 9 traz este mapeamento: 
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Quadro 9 (em milhões de reais) 

IRPJ/CSLL ICMS PIS/COFINS IPI TELECOM COMPENSAÇÕES 

Amortização 

fiscal do ágio 
18.710,65 Guerra fiscal 14.257,29 

Creditamento. 

Conceito de 

insumo 

5.886,3 

Creditamento. 

Operações 

envolvendo 

produtos 

isentos, imunes 

ou tributados a 

alíquota zero 

1.127,88 

FUST 

FUNTTEL 

FISTEL 

7.199,51 

Compensações 

diversas de 

tributos 

federais 

18.740,86 

Lucros 

auferidos no 

exterior 

15.884,24 

Creditamento. 

Conceito de 

insumo57.  

6.700,56 

Exclusão do 

ICMS da base 

de cálculo 

2.844,95 

Creditamento. 

Questões 

diversas 

23,33 ISS 3.711,76 

 

Dedutibilidade 

de despesas 
9.794,88 

Questões 

gerais sobre 

creditamento 

15.255,00 Diversos 6.841,05 

Classificação 

fiscal de 

produtos 

103,08 ICMS 14.838,57 

Questões 

relacionadas a 

apuração e uso 

de prejuízo 

fiscal 

3.409,77 

Questões 

gerais sobre 

composição 

da base de 

cálculo 

23.036,46  Diversos 1.079,11 
 

Diversos 17.381,22 Diversos 31.156,29  

TOTAL 65.180,76  90.405,60  15.572,30  2.333,40  25.749,84  18.740,86 

 

                                                 
57 É importante esclarecer que sob a rubrica de “conceito de insumo” estão sendo agrupadas modalidades diferentes de discussão sobre creditamento de ICMS, mas que são 

muito próximas. Elas englobam questões acerca de quais operações dão direito a crédito de ICMS: se determinados materiais são utilizados no processo de produção da 

mercadoria ou se são bens de uso de consumo que, muito embora a legislação autorize a tomada de crédito, os seus efeitos estão suspensos até 2020. Neste item também estão 

incluídas as disputas que envolvem o creditamento de bens destinados ao ativo fixo, que possui uma sistemática própria de apuração que possui considerável grau de 

litigiosidade. 
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Foram selecionadas as seguintes disputas relevantes para aprofundamento do estudo: 

(i) amortização fiscal do ágio; (ii) tributação dos lucros auferidos no exterior; (iii) 

dedutibilidade de despesas para apuração da base de cálculo do IRPJ/CSLL; (iv) conceito de 

insumo e a não cumulatividade dos tributos sobre o consumo; (v) guerra fiscal do ICMS; (vi) 

exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS; (vii) creditamento do IPI em 

operações envolvendo produtos isentos, imunes ou tributados à alíquota zero; (viii) tributação 

dos serviços de telecomunicações, e (ix) compensação de tributos federais. 

Apesar de outros temas também terem sido mapeados - como a apuração de prejuízo 

fiscal (IRPJ) e bases negativas de CSLL, além de disputas de IPI decorrentes de classificação 

fiscal de produtos - nestes não foi possível identificar teses jurídicas concretas que 

permitissem fazer um estudo mais aprofundado. Assim, a partir do mapeamento realizado, as 

disputas relevantes elencadas no parágrafo anterior são as que apresentaram maior densidade 

que permitisse sua identificação e agrupamento em termos jurídicos, além de serem também 

as mais recorrentes entre as companhias analisadas e, em valores absolutos, representarem 

parte expressiva do montante das disputas fiscais. 

Cumpre mencionar que o objetivo deste tópico não é explicar de forma pormenorizada 

os aspectos que estão sendo discutidos nos processos identificados nas DFP e FR sobre cada 

um dos temas tributários envolvidos. Até porque esse tipo de levantamento seria inviável já 

que a forma de descrição dos processos varia radicalmente: enquanto algumas demonstrações 

incluem número de processo e gastam alguns parágrafos para detalhar o andamento e o que 

está sendo discutido no processo, outras apenas colocam um título relacionado ao tema da 

disputa e o valor envolvido. 

É sabido que os temas levantados são polêmicos e extremamente complexos sob a 

perspectiva da dogmática jurídica. No desafio de tentar explica-los de maneira simplificada 

corre-se o risco de se utilizar de narrativa que, ao primeiro momento, pode soar superficial. 

Contudo, é necessário novamente repisar que o objetivo deste levantamento é identificar 

pontos de litigiosidade que transcendam as discussões do plano dogmático e que indiquem 

possíveis deformidades do sistema tributário. Para atingir este objetivo é necessário adotar 

uma perspectiva mais ampla, o que necessariamente acaba por não contemplar todos os 

detalhes técnicos de cada um dos temas estudados. 



 

 

51 

Tendo isto em mente, pretende-se a seguir contextualizar os temas relevantes das 

disputas fiscais de forma aberta, permitindo analisar, ou ao menos vislumbrar, os motivos 

pelos quais estes temas se sobressaíram no mapeamento do contencioso tributário de grandes 

companhias abertas do país.  

 

4.3.1 Tributação sobre a renda: IRPJ e CSLL 

 

a) Lucros auferidos no exterior 

No levantamento realizado, dez companhias divulgaram processos discutindo a 

tributação dos lucros auferidos no exterior, totalizando 15,88 bilhões de reais. O grau de risco 

destes processos foi avaliado da seguinte forma: 

                                    Quadro 10 (em milhões de reais) 

Grau de risco Valor 

Possível 7.490,32 

Provável 330,70 

Remota 1.037,22 

N/D 7.026,00 

 

A problemática da tributação de lucros auferidos no exterior atinge precipuamente 

grandes empresas já que pressupõe a existência de um grupo econômico com subsidiárias, 

controladas ou coligadas residentes no exterior. Entretanto, o fato de estar direcionada às 

grandes empresas e por isso constar do levantamento realizado não retira a importância dessa 

disputa fiscal no mapeamento dos grandes problemas do sistema tributário e do desenho 

institucional do contencioso no país. Como será visto a seguir ela ocupa há décadas lugar de 

destaque em manchetes de jornais, seminários acadêmicos e pautas de julgamento dos 

tribunais superiores. 

Até o ano de 1995 o Brasil adotava o princípio da territorialidade para a tributação da 

renda das pessoas jurídicas brasileiras, segundo o qual somente os rendimentos auferidos em 

território nacional poderiam ser submetidos à tributação no país. Com a edição da Lei nº 

9.249/95 este princípio foi substituído pela tributação em bases universais, abrangendo lucros, 

rendimentos e ganhos de capital auferidos no país ou no exterior. 

O ponto mais controverso daquele novo diploma legal foi aplicar do mesmo modo o 

princípio da universalidade da renda tanto para rendas diretas (decorrentes de negócios 
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realizados no exterior pela sociedade brasileira em nome próprio) quanto para as rendas 

indiretas (auferidas por intermédio de filiais, sucursais, subsidiárias, controladas e coligadas). 

A redação de seu artigo 25 determinava que as rendas indiretas deveriam ser computadas na 

determinação do lucro real da empresa brasileira no balanço levantado em 31 de dezembro de 

cada ano. 

Ao assim dispor a Lei nº 9.249/95 estava interferindo diretamente na hipótese de 

incidência do IRPJ pois determinava a tributação de rendas que ainda não haviam sido 

disponibilizadas à empresa brasileira. Entretanto, para alterar a hipótese de incidência do 

imposto era necessário alterar o Código Tributário Nacional (CTN), o que seria viável apenas 

por meio de Lei Complementar. 

Inseguranças acerca do que seria considerado disponibilidade econômica e jurídica da 

renda auferida no exterior perduraram até o ano de 2001. De 1995 até então o Fisco havia 

tentado disciplinar a matéria por meio de instruções normativas e medidas provisórias que, a 

par de seus conteúdos sempre muito questionados pelos contribuintes, sempre esbarraram no 

vício formal de hierarquia normativa explicitado acima. 

Foi com a alteração do artigo 43 do CTN pela Lei Complementar nº 104/01 e a 

subsequente edição da Medida Provisória nº 2.158/01 que o conceito de disponibilidade 

automática da renda auferida no exterior se concretizou. A partir de então o foco do debate 

deslocou-se para a validade, ou não, da disponibilização automática desses lucros para a 

pessoa jurídica brasileira ao fim de cada ano-calendário. Ponto simbólico dessa controvérsia 

foi o ajuizamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.588. 

Apesar de o julgamento da ADI nº 2.588 ter se iniciado já em 2001, ele foi concluído 

somente em 2013. Restou decidido que o artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158/01 sobre a 

disponibilidade automática da renda era inconstitucional para coligadas que não estivessem 

localizadas em jurisdições consideradas de tributação favorecida58 – mais comumente 

denominadas de “paraísos fiscais” - e constitucional para controladas e para coligadas 

localizadas em países considerados paraísos fiscais ou controladas em qualquer localização. 

Também foi decidido que a regra não poderia ser aplicada de forma retroativa, 

independentemente de a empresa estrangeira ter, ou não, jurisdição em paraíso fiscal. 

Poucos meses após a conclusão deste julgamento, o Governo Federal, por meio da Lei 

nº 12.865/13, abriu o programa de Parcelamento Especial para débitos tributários decorrentes 

                                                 
58 Conforme Lei nº 9.430/96 e IN RFB 1.037/10. 
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da aplicação do artigo 74 da Medida Provisória 2.158/01, permitindo a sua quitação com 

descontos de até 100% sobre multas, juros e encargos, conforme o prazo de pagamento 

selecionado. Acontece que o julgamento da ADI nº 2.588 não foi suficiente para encerrar 

todas as controvérsias que circundam a temática da tributação da renda auferida no exterior 

em bases universais: ainda estava pendente de análise pelos tribunais superiores um ponto 

importante acerca do conflito entre o artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158/01 e 

dispositivos de tratados internacionais celebrados pelo Brasil para evitar a bitributação. 

Isso porque o modelo de tratado de bitributação adotado pela Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e amplamente utilizado pelo Brasil 

prevê em seu artigo sétimo que o lucro percebido pela empresa estrangeira deve ser tributado 

apenas por aquele país. Tal dispositivo, portanto, impediria a tributação anual automática 

dessa mesma renda pelo Brasil independentemente de sua efetiva disponibilidade, conforme 

prevista no artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158/01. 

A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à prevalência dos tratados 

internacionais sobre a regra prevista em legislação doméstica foi proferida nos autos do 

Recurso Especial (Resp) nº 1.325.70 poucos meses depois do encerramento do prazo de 

adesão ao Parcelamento Especial da Lei nº 12.865/13. Assim, sem saber qual regra seria 

finalmente considerada válida pelo Poder Judiciário, os contribuintes tiveram que tomar uma 

decisão no escuro no que diz respeito à inclusão no Parcelamento Especial, ou não, dos 

débitos decorrentes de lucros auferidos no exterior por empresas com jurisdição em países que 

possuíam tratados de bitributação celebrados com o Brasil. 

Esta problemática da tributação dos lucros auferidos no exterior afetou especialmente 

a empresa Vale, cujo passivo tributário sobre o assunto ultrapassava 45 bilhões de reais, 

conforme informado em suas demonstrações financeiras. À época do julgamento da ADI nº 

2.588 o mercado financeiro se voltou à empresa para acompanhar o seu comportamento e 

houve grande especulação se o Parcelamento Especial da Lei nº 12.865/13 fora criado 

especialmente para ajudá-la. 

Por meio de publicação de Fato Relevante a Vale informou a sua decisão de aderir ao 

Parcelamento Especial da Lei nº 12.865/13 para a quitação dos débitos relacionados aos fatos 

geradores de 2003 a 2012, ou seja, ocorridos após a edição da Medida Provisória nº 2.158/01. 

Também optou por incluir os débitos decorrentes de lucros auferidos no exterior ainda que 
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suas controladas ou coligadas estivessem situadas em países que possuíam tratados de 

bitributação celebrados com o Brasil59. 

Com a posterior decisão do STJ acerca da prevalência dos tratados internacionais 

sobre a regra prevista em legislação doméstica, criou-se grande instabilidade jurídica pois 

apesar de a Vale ter obtido decisão favorável, não foi possível usufruí-la, na medida em que 

os débitos ali discutidos já haviam sido confessados de forma irrevogável e irretratável para 

fins de sua quitação no Parcelamento Especial da Lei nº 12.865/13. 

Cumpre mencionar que o artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158/01 foi recentemente 

revogado pela Lei nº 12.973/14, a qual trouxe nova regra de tributação criada em grande parte 

com base no que foi decidido pelo STF na ADI nº 2.588, embora, trazendo alguns requisitos 

para configurar a disponibilidade da renda que vão além do que restou definido pela Suprema 

Corte.  

Observa-se, portanto, que apesar de haver críticas ao modelo adotado pelo Brasil para 

a tributação dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, o grande 

problema envolvendo o assunto não diz respeito à regra da tributação em si, mas aos 

contornos que o litígio ganhou com o passar dos anos. O breve contexto aqui exposto mostra 

um ambiente legal conturbado, com uma sequência de atos normativos que não foram 

suficientes para suprimir a insegurança na tributação, deixando com que o tempo se tornasse o 

principal inimigo da estabilidade jurídica diante da demora dos tribunais superiores em se 

pronunciarem sobre o assunto: entre a edição da Lei nº 9.249/95 e o julgamento da ADI 2.588 

e Resp 1.325.70 passaram-se 18 anos.  

 

b) Amortização de ágio 

Assim como a problemática da tributação dos lucros auferidos no exterior, a 

amortização fiscal do ágio também é tópico predominante no contencioso de grandes 

empresas. Seu destaque entre as disputas fiscais levantadas deve-se ao fato de ter sido entre 

todas o tema mais recorrente: das 30 empresas estudadas, 14 delas apontaram ter processos 

discutindo amortização fiscal de ágio, sempre envolvendo valores milionários. O total de 

17,81 bilhões de reais foi avaliado da seguinte forma pelas companhias: 

                                                 
59 O fato relevante por ser encontrado no seguinte site: << 

http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivosExibe.asp?site=&protocolo=402301 >> (Acesso em 

12.07.2016) 

http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivosExibe.asp?site=&protocolo=402301
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                                    Quadro 11 (em milhões de reais) 

Grau de risco Valor 

Possível 17.587,78 

Provável 0,00 

Remota 1.122,87 

N/D 0,00 

 

O registro de ágio em operações societárias de aquisição de investimento remonta à 

redação anterior do Decreto-Lei nº 1.598/77, a qual determinava que essa contabilização 

deveria estar fundamentada em uma das seguintes hipóteses: (i) existência de bem no ativo da 

investida cujo valor de mercado excedesse seu valor contábil; (ii) valor da expectativa de 

rentabilidade da controlada ou coligada, com base em projeção de seus resultados futuros, e 

(iii) fundo de comércio, intangível e outras razões econômicas. 

Com a edição da Lei nº 9.532/97, resultado da conversão em lei da Medida Provisória 

nº 1.602/97, foi estabelecido que, após um evento de absorção de patrimônio alcançado por 

meio de incorporação, fusão ou cisão, envolvendo investidora e investida, o ágio relativo ao 

item (i) acima seria incorporado ao valor do bem ou direito que lhe tivesse dado causa, 

enquanto que o ágio referente ao item (ii) acima seria fiscalmente amortizado na empresa 

resultante da incorporação ou cisão em pelo menos cinco anos, e o ágio relativo ao item (iii) 

acima não seria objeto de qualquer aproveitamento fiscal, integrando apenas o correspondente 

custo de aquisição dos itens em questão.  

De forma geral, grande parte do contencioso envolvendo o aproveitamento fiscal do 

ágio refere-se ao ágio de item (ii) acima, ou seja, aquele que tenha sido fundamentado na 

expectativa de rentabilidade futura da sociedade investida, o qual era objeto de amortização 

fiscal e consequente dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL da empresa 

incorporadora, à razão de um sessenta avos ao mês, levando a uma economia fiscal de até 

34% do valor do ágio registrado na operação, em pelo menos cinco anos60. 

Da exposição de motivos de tais normativos, extrai-se que o objetivo precípuo destas 

novas regras era evitar o uso de “planejamentos tributários”, considerados comuns à época, 

que em essência buscavam obter a dedução imediata e integral das perdas representadas pelo 

pagamento de ágio, independentemente da justificativa econômica desse pagamento e até 

mesmo em situações caracterizadas na referida exposição de motivos como “nada ortodoxas”, 

                                                 
60 Para que haja a possibilidade de dedução da amortização do ágio deve haver a incorporação da sociedade 

investida por sua investidora, ou vice-versa, ou haver cisão de uma delas com absorção pela outra, ou ainda elas 

se unirem numa terceira pessoa jurídica através de fusão. (Oliveira, 2008, p. 763/764) 
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em que uma sociedade investida, deficitária, incorporasse uma investidora, lucrativa. De fato, 

a depender da situação concreta, o artigo 34 do Decreto-Lei º 1.598/77 poderia ser 

interpretado como autorizador desse tipo de procedimento a partir do momento da 

incorporação, fusão ou cisão entre investidora e investida. 

Nessa ótica, ao regulamentar as regras de aproveitamento fiscal de ágio, pode-se 

entender que a Lei nº 9.532/97 não teria propriamente concedido um benefício fiscal para as 

empresas, mas sim estabelecido um prazo mínimo para que as deduções das despesas de ágio 

fossem aproveitadas do ponto de vista tributário, além de definir critérios segundo os quais 

essa dedução seria ou não permitida, conforme a fundamentação econômica do pagamento do 

ágio em cada caso. 

A adoção deste novo regime é também contemporânea a execução de parte importante 

do chamado Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído pelo Governo Federal 

para promover a privatização de empresas públicas.  

Cumpre mencionar que a exposição de motivos da Lei nº 9.532/97 menciona que a 

instituição da amortização fiscal do ágio tinha como um de seus objetivos coibir 

“planejamento tributário”. Explicação desse motivo é o fato de as empresas se valerem, na 

época, de sistemática de dedução integral direta do valor do ágio na incorporação de 

empresas. Assim, a Lei nº 9.532/97 viria para regulamentar essa prática reiterada e diferir a 

dedução dentro do prazo de cinco anos (60 meses). 

Com a edição da mencionada lei, investidores no mercado em geral, inclusive e, 

sobretudo, aqueles que seriam os potenciais adquirentes das empresas vendidas pelo Governo 

no contexto das privatizações, passariam a ter maior segurança jurídica relativa ao tratamento 

tributário dos valores pagos nas aquisições que o Governo pretendia ver concretizadas.  

Assim, a Lei nº 9.532/97 terminou por regulamentar uma dedução fiscal diferida de 

parte do preço de aquisição que por muito tempo funcionou não somente como mecanismo de 

fomento aos investimentos então discutidos nos próprios processos de privatização, 

incentivando o aumento do preço a ser pago ao Estado nas privatizações à luz do retorno de 

parte do valor ao adquirente sob a forma de amortização fiscal do ágio, mas também aos 

investimentos no mercado privado de fusões e aquisições brasileiro61. No mercado privado, 

                                                 
61 “A norma legal contida no art. 7º e 8º (da Lei nº 9.532/97) foi promulgada com vistas a facilitar as 

privatizações levadas a cabo pelo Governo Federal, pois passou a permtir a dedução fiscal de certos ágios antes 

indedutíveis. Todavia, a norma não se restringiu ao programa de privatização, tendo se estendido a toda e 

qualquer situação que se subsuma às suas hipóteses fáticas de incidência” (Oliveira, 2008, p. 763) 
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aliás, esse aumento do preço de aquisição de empresas, em regra, implica uma maior 

tributação do ganho de capital do vendedor, a qual se dava de forma imediata, em contraste 

com a amortização fiscal do ágio que ocorre de forma diferida. 

Com o fim das grandes privatizações o Projeto de Lei nº 2.922-A/00 chegou a prever a 

revogação do benefício da amortização fiscal do ágio, mas não foi acolhido pelo Poder 

Legislativo, que em suas razões de veto mencionou que isto seria um retrocesso ao 

desenvolvimento econômico do país. Diante disso, a possibilidade de dedução fiscal, 

especialmente do ágio fundamentado em rentabilidade futura, tal como regulamentado na Lei 

nº 9.532/97, passou a ser parte necessária do equacionamento da viabilidade financeira de 

qualquer aquisição de participação societária no Brasil62. 

A partir do uso em larga escala desta espécie de benefício fiscal, começou a haver 

certo “cabo de guerra” entre os contribuintes, que buscavam estruturar suas operações 

societárias de modo a aproveitar ao máximo a dedutibilidade fiscal de ágio, e o Fisco, que 

buscava questionar a estrutura societária utilizada acusando-a de ter sido planejada com o 

objetivo predominante de economia de IRPJ e de CSLL. Pode-se dizer que a amortização 

fiscal de ágio foi um dos elementos que levaram ao crescimento do debate sobre planejamento 

tributário no país e a introdução no CTN da norma antielisiva63, que autorizaria a 

desconsideração de negócios jurídicos com a finalidade de “dissimular a ocorrência do fato 

gerador”, embora esteja ainda pendente a sua necessária regulamentação por lei ordinária. 

Muito embora a norma antielisiva não seja autoaplicável, fato é que nos anos que se 

seguiram a sua edição o Fisco passou a questionar as operações societárias envolvendo 

amortização fiscal de ágio, por meio da lavratura de autos de infração, muitas vezes 

acompanhados de multa qualificada de 150% e também de multa isolada de 50% pela 

correspondente falta de recolhimento correto no chamado regime de estimativa mensal, além 

de juros calculados à taxa SELIC sobre principal e também sobre as multas.  

                                                 
62 FARO e MEIRA trazem de maneira didática o histórico legislativo da amortização fiscal de ágio (A 

jurisprudência do Carf sobre o aproveitamento do ágio e as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 

627, in Controvérsias Jurídico-Contábeis. Aproximações e Distanciamentos. 6º Volume. São Paulo: Dialética, 

2015. P. 262-265) 
63 CTN - Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus 

efeitos: 

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais 

necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de 

direito aplicável. 

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

finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 

obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.  
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Em linhas gerais, pode-se dizer que os principais pontos de controvérsia do 

questionamento sobre amortização fiscal de ágio seriam: (i) operações societárias entre partes 

relacionadas que resulte em ágio passível de dedução fiscal (ágio interno), (ii) irregularidades 

diversas relacionadas à demonstração do fundamento econômico do ágio amortizado pelo 

contribuinte com base na expectativa de rentabilidade futura da sociedade investida, e (iii) 

utilização, na estrutura de aquisição, de sociedade tratada como “empresa-veículo”, sob a 

alegação de ter como principal finalidade a de gerar ágio passível de dedução fiscal64. 

Em breves linhas, embora a Lei nº 9.532/97 não trouxesse proibição quanto à geração 

de ágio em operações entre partes relacionadas, o que passou a ocorrer somente com a 

conversão em lei da Medida Provisória nº 627/13 na Lei nº 12.973/14, a argumentação do 

Fisco se construiu no sentido de que em tais situações, não existiria uma efetiva contraposição 

de interesses entre as partes que pudesse levar à formação de um preço idôneo, de modo que 

todo o registro do ágio nessas condições seria viciado e impassível de amortização fiscal.  

No tocante à demonstração do fundamento econômico do ágio baseado na expectativa 

de rentabilidade futura da investida, comumente materializadas em um “laudo de avaliação” 

da sociedade investida, a despeito de a Lei nº 9.532/97 não exigir forma ou metodologia 

específicas a serem seguidas pelo contribuinte para que essa demonstração seja considerada 

válida, nem tampouco uma data limite para que ela esteja finalizada, o Fisco passou a impor 

uma série de requisitos para aceitar como válidas tais demonstrações e, assim, aceitar a 

amortização fiscal do ágio correspondente.  

O questionamento relativo a “sociedade-veículo” decorre, em linhas gerais, da criação 

e extinção de uma sociedade em um curto espaço de tempo, normalmente sem ter tido 

quaisquer empregados, operações próprias ou outros ativos além do investimento sobre o qual 

o ágio havia sido registrado. Nessas situações, entende o Fisco que essa operação societária 

foi abusiva ou simulada, com a única finalidade de proporcionar economia tributária. 

 Diante desses e outros pontos utilizados pelo Fisco para intenso questionamento das 

operações que tenham amortizações fiscais de ágio envolvidas, a via do contencioso, 

especialmente na esfera administrativa, tornou-se a via primordial dos contribuintes para 

discutir a aplicação do benefício fiscal a suas operações societárias. Com isso, nessa queda de 

braço entre Fisco e contribuintes, foi o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

                                                 
64 É importante mencionar que os fundamentos aqui arrolados estão extremamente simplificados e servem 

apenas para fins exemplificativos, ou seja, não serão objeto de maiores detalhamentos. 
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(CARF)65 quem passou a firmar jurisprudência sobre os elementos e critérios necessários para 

se considerar válida, ou não, a amortização fiscal de ágio em cada caso. 

Como o tema da amortização fiscal do ágio ocupa uma zona limítrofe entre direito e 

contabilidade, exige dos julgadores conhecimento técnico sobre tais tópicos, sendo que o 

CARF foi criado como um tribunal administrativo composto de forma paritária por 

funcionários de carreira da Receita Federal do Brasil (RFB), de um lado, e de advogados e 

juristas com especialidade na área tributária, de outro, possuindo em teoria turmas de 

julgamento aptas a chegarem a uma decisão tecnicamente adequada e justa.  

Tanto é assim que os debates associados à edição e trâmite da Medida Provisória nº 

627/13, posteriormente convertida na Lei nº 12.973/14, novo marco legal sobre o tema, foram 

fortemente influenciados pelas discussões mantidas no âmbito do CARF e pela própria 

jurisprudência daquele tribunal administrativo, ainda que esta não estivesse consolidada. Por 

exemplo, a dedutibilidade fiscal do chamado ágio interno foi expressamente proibida na nova 

legislação, ao mesmo tempo em que as regras para a validade do laudo de avaliação passaram 

a ser mais claras e objetivas, chegando a garantir um prazo de até treze meses após o 

fechamento da aquisição para a preparação e arquivamento do laudo. Não foi objeto de 

normatização, assim como ainda não houve tampouco a uniformização jurisprudencial em 

torno do assunto, a questão relativa à utilização de sociedade holding caracterizada pelas 

autoridades fiscais como “empresa veículo” em operação que venha a gerar ágio fiscalmente 

amortizável. 

Em todo caso, a análise da trajetória das discussões relativas à dedutibilidade de ágio 

na apuração do IRPJ e da CSLL mostra que desde a edição da Lei nº 9.532/97 com a 

regulamentação do benefício fiscal houve certo grau de incerteza sobre a interpretação e 

aplicação da legislação, que vem sendo tratado caso a caso por meio dos julgamentos 

realizados no CARF. Assim, pode-se dizer que o contencioso relacionado a este assunto vem 

também assumindo um papel de concretização incremental da legislação tributária. Observe-

se que, sem mudanças na legislação tributária de 1997 a 2014, os contornos legais do tema 

foram sendo moldados, como em camadas, pela jurisprudência administrativa. 

É importante também mencionar que, mais recentemente, o papel equalizador que o 

CARF assumiu nas disputas envolvendo amortização fiscal de ágio encontra-se de certa forma 

ameaçado, devido à crise institucional que atingiu o tribunal administrativo em 2015 com a 

                                                 
65 Órgão vinculado ao Ministério da Fazenda responsável pelo julgamento de recursos decorrentes de processos 

administrativos vinculados a autuações fiscais lavradas pela Receita Federal do Brasil.  
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deflagração da Operação Zelotes, onde a Polícia Federal investiga esquema de compra de 

votos para o cancelamento de autuações fiscais. Desde que a operação investigativa veio a 

conhecimento público, o poder e a função do CARF passaram a ser severamente 

questionados. Suas atividades foram suspensas por quase dez meses, foi aprovado novo 

regimento interno que trouxe mudanças estruturais que vão desde a forma de admissão e 

remuneração de julgadores até o rito de julgamento dos processos, além da proibição do 

exercício da advocacia por julgadores apontados pelos contribuintes, com o estabelecimento 

de remuneração do Governo para o exercício de suas funções naquele órgão, o que pode ter 

contribuído para a renúncia da expressa maioria dos julgadores apontados pelos contribuintes 

antes mesmo da retomada de suas atividades ao final de 2015.  

Em dezembro de 2015, o CARF voltou às suas atividades e tem agora buscado retomar 

o papel de destaque que possuía na resolução de litígios envolvendo tributos federais. 

Contudo, esta crise reputacional traz ainda instabilidades, que naturalmente atingem também a 

evolução da jurisprudência sobre amortização fiscal de ágio, entre outras disputas importantes 

para Governo e contribuinte. Em qualquer caso, mesmo que essas instabilidades cessem e 

sejam totalmente sanadas, é de se esperar que em um futuro não muito distante, demandas 

como as relativas à amortização fiscal de ágio passem cada vez mais a chegar também ao 

Judiciário, sobretudo nos casos em que a palavra final do CARF for contrária às expectativas 

dos contribuintes e possa existir ainda uma argumentação no sentido de que aquele tribunal 

administrativo não teria dado a melhor solução jurídica para o caso à luz da legislação 

aplicável e da Constituição Federal.  

 

c) Dedutibilidade de despesas  

No levantamento realizado, 9 companhias divulgaram possuir disputas envolvendo a 

dedutibilidade de despesas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, contabilizando 

9,79 bilhões de reais. Este montante foi avaliado da seguinte forma: 

Quadro 12 (em milhões de reais) 

Grau de risco Valor 

Possível 9.212,80 

Provável 0,00 

Remota 673,08 

N/D 0,00 
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Vistas de forma individualizada as disputas sobre o assunto são particulares de cada 

empresa, intimamente ligadas à atividade econômica praticada. Entretanto o presente trabalho 

propõe analisar estas disputas sob uma perspectiva mais ampla, demonstrando que a 

dedutibilidade de despesas da base de cálculo do IRPJ é uma questão relacionada à forma 

jurídica adotada pelo ordenamento tributário para definição da renda tributável. 

Há muitas correntes doutrinárias que buscam definir renda. Para fins do presente 

trabalho será adotado o conceito mais amplamente aplicado, que consiste no acréscimo 

patrimonial averiguado em um dado lapso temporal. Segundo OLIVEIRA, ocorre acréscimo 

patrimonial quando há ingresso de novos bens ao patrimônio, os quais tenham valor que 

supere o montante dos gastos incorridos para a sua produção66. 

Nos termos exatos da lei, o IRPJ incide sobre o montante real, arbitrado ou presumido, 

da renda ou dos proventos de qualquer natureza da pessoa jurídica. O chamado lucro real 

parte do lucro contábil escriturado, ajustado por adições e exclusões definidas pela legislação. 

Já o lucro presumido corresponde ao resultado da aplicação de uma porcentagem sobre a 

receita da empresa, definida em lei e variável de acordo com a atividade empresarial. Por fim, 

o lucro arbitrado é um valor determinado, geralmente pela autoridade fiscal, em situações que 

seja inviável ou inadequada a apuração do lucro pelo método real ou presumido.  

Atualmente, empresas com receita bruta acima de 78 milhões de reais estão obrigadas 

a apurarem o IRPJ pelo lucro real. Como as empresas da amostra possuem receita bruta acima 

deste valor, todas estão submetidas à sistemática do lucro real e, portanto, apuram seu lucro 

tributável por meio de adições e exclusões ao lucro líquido contábil. As disputas sobre 

dedutibilidade de despesas estão situadas exatamente em estabelecer quais dispêndios podem 

ser excluídos do lucro contábil a fim de se determinar a base de cálculo do IRPJ. 

Assim, dentro da receita bruta da empresa é necessário separar os custos incorridos na 

aquisição de bens ou direitos, as despesas operacionais e não operacionais e a renda 

efetivamente percebida. Somente as despesas operacionais, assim entendidas como 

necessárias e usuais ou normais à atividade da empresa, poderão ser deduzidas da base de 

cálculo do IRPJ67. 

                                                 
66

 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008.  P. 279. 
67 Esta regra decorre da interpretação do artigo 47 da Lei nº 4.506/64: 

Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da emprêsa e a 

manutenção da respectiva fonte produtora. 

        § 1º São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas 

pela atividade da emprêsa. 
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A origem do litígio está em interpretar, de acordo com a realidade de cada empresa, 

quais despesas podem ser consideradas necessárias, usuais ou normais a sua atividade. Apesar 

de parecer pretensamente simples, esta regra está permeada de subjetivismos que obscurecem 

a sua aplicação. Em muitos casos, o mesmo dispêndio pode ser classificado de formas 

diferentes. Esse é o caso, por exemplo, do dispêndio com transporte: se este dispêndio é para 

transportar matéria prima de um galpão para a unidade de produção, ele pode ser considerado 

um custo. Se, por sua vez, ele é destinado a custear o Vale-transporte dos funcionários, pode-

se considerá-lo uma despesa operacional. Por fim, se o dispêndio é para ressarcir os valores 

gastos com táxi pelos diretores na volta de um seminário que não guarda relação com a 

atividade fim da empresa, ele pode ser considerado uma despesa não operacional. 

A partir desta regra geral, a legislação tributária prevê exceções e regras especiais, 

como para dedução de despesas financeiras, remuneração mensal de sócios, diretores e 

administradores, férias e décimo terceiro de empregados, tributos e multas por infração fiscal, 

entre outros. Outro elemento que aumenta o grau de litigiosidade sobre o assunto é a 

necessidade de comprovação e escrituração da despesa. As disputas muitas vezes acabam 

sendo essencialmente de prova, que variam de caso para caso conforme as respectivas 

circunstâncias. 

Dessa forma, a fusão da matriz legal da regra geral e respectivas exceções com o 

suporte fático do caso concreto cria incontáveis possibilidades jurídicas, fazendo com que a 

regra geral se desdobre em diversas possibilidades específicas. Como consequência, 

divergências na interpretação dessa matriz acabam dando origem a autuações fiscais, que 

desencadeiam processos administrativos onde o CARF julga os recursos em última instância. 

Como já mencionado na oportunidade em que se discorreu sobre o papel desta corte 

administrativa na resolução de litígios envolvendo a amortização fiscal de ágio, o perfil de 

seus julgadores garante, na maioria das vezes, um julgamento técnico. Entretanto, ao contrário 

do que se verifica nas disputas de amortização fiscal de ágio, aquelas relacionadas à 

dedutibilidade de despesas possuem alto grau de judicialização, motivo pelo qual é possível 

encontrar diversos precedentes judiciais sobre o assunto, inclusive no STJ. 

Da análise geral das disputas sobre dedutibilidade de despesas observa-se que elas 

decorrem da própria sistemática de dedução. As regras e comandos legais são estáveis, os 

                                                                                                                                                         
        § 2º As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou 

atividades da emprêsa.  
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pontos que geram questionamento e ensejam contencioso normalmente decorrem da aplicação 

da matriz legal a cada caso concreto. 

 

4.3.2 Tributação sobre o consumo: ICMS, PIS, COFINS e IPI 

 

O agrupamento dos temas recorrentes para os tributos incidentes sobre o consumo foi 

mais desafiador se comparado ao dos tributos sobre a renda. Ao contrário dos tributos sobre a 

renda, em que foi possível identificar temas específicos de controvérsia, nos tributos sobre o 

consumo a classificação - na maioria dos casos - foi mais aberta e levou em consideração 

características gerais dos tributos, como base de cálculo, compensação e creditamento. 

Esta forma de classificação também se mostrou interessante pois permitiu enxergar 

pontos controvertidos que transcendem as particularidades de um dado imposto ou 

contribuição e atingem transversalmente todo o método de tributação sobre o consumo 

aplicado no Brasil. 

 

a) Não cumulatividade dos tributos sobre o consumo  

O ponto de litigiosidade mais amplo encontrado nos tributos sobre o consumo foi a 

não cumulatividade. As disputas envolvendo questões diversas sobre creditamento foram 

divulgadas por 19 companhias e chegaram ao valor de 31,83 bilhões de reais, este valor 

representa 21,7% do total das disputas sobre os temas identificados no Quadro 9.  

O ICMS, PIS/COFINS e IPI são tributos com hipóteses de incidência distintas, mas 

que têm em comum a característica da não cumulatividade. Em termos gerais pode-se dizer 

que a não cumulatividade tributária é um método de cálculo onde o tributo pago na etapa 

anterior de produção ou comercialização de um produto é abatido do montante desse mesmo 

tributo a ser pago na etapa subsequente. O objetivo primordial deste método é fazer com que o 

tributo incida apenas sobre o valor adicionado ao produto em cada etapa de comercialização 

ou produção. Sob a perspectiva econômica esta modalidade de tributação garante a 

neutralidade fiscal, evitando a verticalização da cadeia produtiva e ao mesmo tempo 

fomentando a livre circulação de mercadorias. 

É inerente da própria sistemática não cumulativa um certo grau de complexidade em 

seu cálculo, haja vista que pressupõe em seu cômputo o valor do tributo da etapa anterior, ou 

seja, uma inter-relação entre as etapas de circulação ou produção de mercadorias. Contudo, no 
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caso do Brasil, esta modalidade pode ser considerada ainda mais complexa, já que, para cada 

tributo, há uma diferente forma de cálculo da não cumulatividade.  

O tema mais recorrente no levantamento realizado envolvendo não cumulatividade é a 

discussão acerca de quais operações ensejam direito a crédito para abatimento na etapa 

posterior. Essa questão foi recorrente tanto no ICMS, quanto no PIS/COFINS e IPI. Por 

repetitividade, algumas disputas envolvendo o direito ao creditamento foram destacadas, 

como é o caso do “conceito de insumo” e “creditamento do IPI em operações envolvendo 

produtos isentos, não tributados ou tributados a alíquota zero”. 

Assim, neste tópico sobre não cumulatividade será tratado o tema mais genérico 

encontrado no mapeamento das disputas fiscais sobre creditamento, qual seja, o “conceito de 

insumo”, com valor de 12,58 bilhões de reais. Guardada algumas especificidades de cada 

tributo, considera-se insumo tudo o que for utilizado na produção de um bem ou serviço e que 

integre o produto final. A legislação tributária não define o que seria insumo para fins fiscais, 

mas é possível encontrar algumas diretrizes espalhadas na legislação de cada um dos impostos 

e contribuições. 

O Decreto nº 7.212/10 dispõe que os estabelecimentos industriais poderão creditar-se 

do IPI relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem adquiridos 

para emprego na industrialização de produtos tributados. Para ser considerado insumo o 

produto deve ser integrado ao novo produto objeto da industrialização ou consumido neste 

processo68. 

                                                 
68 Nos termos do artigo 226: 

Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-se: 

I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para 

emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos 

intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de 

industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente; 

II - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, quando remetidos a 

terceiros para industrialização sob encomenda, sem transitar pelo estabelecimento adquirente; 

III - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, recebidos de terceiros 

para industrialização de produtos por encomenda, quando estiver destacado ou indicado na nota fiscal; 

IV - do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos industrializados por encomenda, recebidos do 

estabelecimento que os industrializou, em operação que dê direito ao crédito; 

V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro; 

VI - do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de procedência estrangeira, diretamente da 

repartição que os liberou, para estabelecimento, mesmo exclusivamente varejista, do próprio importador; 

VII - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes equiparados a industrial; 

VIII - do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos equiparados a industrial que, na saída 

destes, estejam sujeitos ao imposto, nos demais casos não compreendidos nos incisos V a VII; 

IX - do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou suspensão quando descumprida a 

condição, em operação que dê direito ao crédito; e 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4502.htm#art25.
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A LC nº 87/96 traz um conceito negativo de insumo para o ICMS, pontuando que não 

dão direito a crédito as entradas de mercadorias que sejam alheias à atividade do 

estabelecimento69. A jurisprudência e atos normativos infralegais tem aproximado o conceito 

de insumo do ICMS ao do IPI, destacando a característica de desgaste físico do insumo na 

produção de uma nova mercadoria ou no processo de industrialização7071.  

Desse modo, apesar de haver certo consenso sobre os contornos legais do que seria 

insumo para fins de creditamento de ICMS e IPI, as disputas envolvendo o assunto são 

decididas caso a caso, sempre envolvendo questões fáticas e de prova que demonstrem 

tecnicamente que determinado produto foi consumido no processo de produção ou passou a 

integrar a mercadoria comercializada. 

Por sua vez, a não cumulatividade para o PIS/COFINS é mais recente se comparada à 

do ICMS e IPI e sua sistemática de creditamento também se diferencia: enquanto no ICMS e 

                                                                                                                                                         
X - do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou transferências simbólicas do produto, 

permitidas neste Regulamento. 

Parágrafo único.  Nas remessas de produtos para armazém-geral ou depósito fechado, o direito ao crédito do 

imposto, quando admitido, é do estabelecimento depositante. 
69 Nos termos do artigo 20: 

Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do 

imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, 

no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. 

§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou 

prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do 

estabelecimento. 

§ 2º Salvo prova em contrário, presumem-se alheios à atividade do estabelecimento os veículos de transporte 

pessoal. 

(...) 

§ 5o Para efeito do disposto no caput deste artigo, relativamente aos créditos decorrentes de entrada de 

mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo permanente, deverá ser observado: 

I – a apropriação será feita à razão de um quarenta e oito avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada 

no mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento;  

II – em cada período de apuração do imposto, não será admitido o creditamento de que trata o inciso I, em 

relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações 

de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período; 

(...) 

§ 6º Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o § 3º, dão ao estabelecimento que as praticar direito 

a creditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta 

ou não tributada seja relativa a: 

I - produtos agropecuários; 

II - quando autorizado em lei estadual, outras mercadorias. 
70 Neste sentido apontam os seguintes precedentes: AgRg em Resp nº 1.358.847/MG de 30.5.2016, RMS nº 

24.911/RJ de 6.8.2012, REsp 1.307.876/SP de 15.2.2013 e RE nº 503.877/MG de 1.6.2010. 
71 Exemplificativamente, cita-se a Decisão Normativa CAT nº 01/2001, que trouxe orientações gerais de como 

interpretar a legislação tributária do Estado de São Paulo no que diz respeito ao creditamento de ICMS 

decorrente da aquisição de insumos: “insumos que se desintegram totalmente no processo produtivo de uma 

mercadoria ou são utilizados nesse mesmo processo produtivo para limpeza, identificação, desbaste, solda etc : 

lixas; discos de corte; discos de lixa; eletrodos; oxigênio e acetileno; escovas de aço; estopa; materiais para uso 

em embalagens em geral (...)”. 
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IPI o crédito se dá pelo método “imposto sobre imposto”, ou seja, o imposto incidente em 

cada mercadoria ou produto da etapa anterior vira crédito na saída subsequente por meio do 

destaque em nota fiscal, o creditamento no PIS/COFINS se dá pelo método “base sobre base”, 

em que se deduz da base de cálculo das contribuições o valor de mercadorias e serviços 

adquiridos cujo abatimento seja autorizado pela lei. 

As Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 trazem taxativamente as possibilidades de dedução 

da base de cálculo do PIS/COFINS não cumulativos e, dentre as hipóteses legais, está “bens e 

serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de 

bens ou produtos destinados à venda”. Neste caso há grande controvérsia sobre o que pode ser 

considerado insumo. 

Há uma tensão entre o posicionamento do Fisco, que busca aplicar conceito de insumo 

próximo ao que se concretizou para o IPI72, e o dos contribuintes, que entendem que para a 

apuração de PIS/COFINS o conceito de insumo se aproximaria mais à regra de dedutibilidade 

de despesas do IRPJ, que prescinde a ideia de desgaste físico ou transformação do produto e 

exige uma relação direta entre o dispêndio e a atividade da empresa.  

Diante disso, o direito a crédito de PIS/COFINS tem dois pontos que geram litígio: o 

primeiro deles é jurídico-conceitual para estabelecer o contorno legal de insumo e o segundo é 

fático-probatório para comprovar o gasto com bem ou serviço na atividade industrial. 

As disputas sobre creditamento de ICMS, IPI e PIS/COFINS estão presentes tanto em 

tribunais administrativos quanto judiciais e alcançam até as últimas instâncias recursais, como 

a Câmara Superior do CARF e o STJ. Os precedentes proferidos são colecionados e 

organizados na forma de um quebra-cabeça para mapear o que pode ser considerado insumo 

para cada um dos tributos não cumulativos. 

                                                 
72 A RFB editou as Instruções Normativas nºs 247/02 e 404/04 em que buscou limitar o conceito de insumo no 

creditamento do PIS/COFINS. Confira-se a redação: 

“(...) entende-se como insumos: 

I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda: 

a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram 

alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação 

diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; 

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

fabricação do produto; 

II - utilizados na prestação de serviços: 

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

imobilizado; e 

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

serviço.” 
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Até o presente momento aguarda-se a conclusão do julgamento do Resp nº 

1.221.170/PR, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, para uniformizar o 

entendimento do STJ acerca dos critérios interpretativos do conceito de insumo para o 

creditamento de PIS/COFINS. Atualmente, o processo está com dois votos favoráveis à 

adoção de uma interpretação restritiva que aproxima o conceito de insumo do PIS/COFINS ao 

do IPI e três votos que defendem a criação de um critério intermediário que leve em 

consideração a essencialidade e relevância da despesa para a atividade econômica. 

Durante a sessão de julgamento do dia 10.11.2016 o Ministro Herman Benjamin 

pontuou que a adoção da tese majoritária não seria operacional na medida em que abriria 

portões gigantescos para a litigiosidade e que, ao assim proceder, não se estaria cumprindo o 

objetivo dos recursos repetitivos, que é barrar julgamentos nas instâncias inferiores. Esta 

pontuação mostra que a problemática da litigiosidade está sendo trazida como um fundamento 

de decidir e colocada na mesma balança que os fundamentos jurídicos da não cumulatividade 

e do direito ao crédito. 

Diante de tantos pontos de litigiosidade para definir os critérios interpretativos do 

conceito de insumo bem como para fazer o seu enquadramento fático, a não cumulatividade, a 

par de garantir maior eficiência econômica, é uma característica que traz demasiada 

complexidade ao sistema tributário brasileiro. O levantamento das disputas fiscais relevantes 

das grandes companhias mostra que ela está entre os temas mais recorrentes, o que permite 

concluir que parte da sua eficiência econômica é perdida quando a sua complexidade se torna 

controversa e litigiosa.  

 

b) Guerra fiscal 

De acordo com o levantamento realizado, 12 companhias destacam ter disputas de 

ICMS envolvendo a guerra fiscal, totalizando 12,25 bilhões de reais. A estimativa de risco foi 

classificada da seguinte forma: 

Quadro 13 (em milhões de reais) 

Grau de risco Valor 

Possível 6.587,95 

Provável 294,00 

Remota 4.351,14 

N/D 3.024,20 
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No Brasil o modelo mais comum de guerra fiscal se dá entre governos estaduais que, 

com o intuito de atrair investimentos em seus territórios, concedem benefícios fiscais das mais 

variadas espécies às empresas consideradas relevantes para a economia local. Por meio de 

financiamentos e renúncias fiscais os estados buscam trazer para seus territórios plantas 

industriais, portos de importação e exportação ou centros comerciais e de beneficiamento que 

compensem a suposta perda fiscal com a criação de novas vagas de trabalho formal, 

melhoramento da infraestrutura e aquecimento do consumo local.  

Esta situação reflete uma profunda desigualdade econômica entre as regiões do país, 

onde os estados menos desenvolvidos tentam compensar a sua falta de recursos e 

infraestrutura com a concessão dos benefícios fiscais à classe empresarial, fazendo com que 

se tornem, sob a perspectiva econômica, tão atrativos quanto os estados mais ricos e que já 

possuem expressiva ocupação empresarial. Os estados mais ricos, por sua vez, para não 

perderem as empresas, também concedem benefícios fiscais como forma de retaliação para 

manter a classe empresarial em seu território. 

As formas mais corriqueiras de concessão de benefícios fiscais no contexto da guerra 

fiscal são por meio da redução da base de cálculo, mudança na forma de creditamento ou 

concessão de financiamentos especiais para pagamento do ICMS. Como este imposto é de 

competência estadual, em um primeiro momento não haveria qualquer problema, sob a 

perspectiva jurídica, de os estados praticarem estas reduções. 

Entretanto, com o acirramento da competição, os estados passaram a conceder estes 

benefícios contrariando o procedimento de aprovação federativa previsto na Lei 

Complementar nº 24/75 e na Constituição Federal. Tais mandamentos legais preveem que 

antes de efetivamente conceder um determinado benefício fiscal de ICMS o estado deve 

submete-lo ao Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)73 e obter aprovação 

unânime. 

A concessão dos benefícios fiscais sem aprovação do CONFAZ desencadeia dois tipos 

de conflito. O primeiro deles é de ordem federativa, em que os estados considerados lesados 

por estes benefícios fiscais buscam o Poder Judiciário, por meio do ajuizamento de ADI 

                                                 
73 Órgão deliberativo constituído pelos secretários de fazenda de cada estado e distrito federal e pelo Ministro de 

Estado da Fazenda e que tem por objetivo promover o aperfeiçoamento do federalismo fiscal e a harmonização 

tributária entre os estados. (Disponível em << goo.gl/2X5w7E >> Acesso em 22.11.2016) 
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perante o STF, para retirar a validade jurídica do preceito legal dos benefícios fiscais, fazendo 

com que eles não possam mais ser aplicados74. 

Este tipo de conflito foi considerado inicialmente inócuo para combater a guerra fiscal 

em termos práticos pois, além de ter havido demora no julgamento dessas ações pelo STF, os 

estados rapidamente revogavam a lei objeto do litígio e inseriam o mesmo benefício fiscal em 

outro diploma, fazendo com que a ADI perdesse objeto. Contudo, medidas estão sendo 

tomadas para que estes julgamentos não sejam ineficazes, como a modulação dos efeitos das 

decisões e a proposta de Súmula Vinculante que declare a inconstitucionalidade de qualquer 

benefício fiscal de ICMS concedido sem prévia aprovação no CONFAZ. 

Estas decisões também têm influenciado os estados a celebrarem acordos que 

regulamentem as consequências práticas em ter reconhecida a inconstitucionalidade de 

determinados benefícios fiscais. Exemplo disso é o Convênio ICMS nº 70/2014, que autoriza 

os estados a remitir e anistiar os débitos de ICMS relativos a operações contempladas por 

benefícios fiscais concedidos por legislação tributária estadual sem aprovação do CONFAZ. 

O segundo tipo de litígio é travado entre os estados considerados lesados pelos 

benefícios fiscais concedidos de forma ilegal e os contribuintes que usufruíram dele. É este 

tipo de disputa que foi encontrado nas DFP e FR analisados. Em regra, tratam-se de 

processos, administrativos ou judiciais, com origem em autuação fiscal onde o estado de 

destino das mercadorias glosou o crédito de ICMS na operação interestadual de entrada, na 

proporção da redução obtida pela aplicação do benefício fiscal. Assim, a vantagem econômica 

obtida pelo contribuinte por meio da fruição do benefício fiscal é desconsiderada pelo estado 

de destino, oportunidade em que o débito também é acrescido de multas pesadas que podem 

chegar a até 150% do valor do imposto. 

Apesar de a jurisprudência já ter se consolidado no sentido de reconhecer a 

inconstitucionalidade dos benefícios fiscais concedidos sem autorização do CONFAZ outros 

desdobramentos ainda aguardam o posicionamento dos Tribunais Superiores, especialmente 

aquelas relacionadas aos efeitos que a declaração de inconstitucionalidade pode surtir sobre as 

empresas que usufruíram dos benefícios: elas podem ser autuadas antes que o benefício seja 

declarado inconstitucional? Há necessidade de devolução dos valores que deixaram de ser 

                                                 
74 Em junho de 2011 o STF julgou 14 ADIs sobre guerra fiscal e sedimentou o seu entendimento sobre a 

inconstitucionalidade da concessão de benefícios fiscais sem aprovação pelo CONFAZ. Foram as ADIs 3794, 

2906, 2376, 3674, 3413, 4457, 3664, 3803, 2688, 4152, 3702, 2352, 1247 e 2549. 
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recolhidos aos cofres públicos em decorrência da fruição de um benefício considerado 

inconstitucional?75  

De fato, características do próprio fato gerador do ICMS, como a não cumulatividade e 

a tributação na origem, corroboram este uso desfigurado dos benefícios fiscais e o 

consequente fomento do contencioso sobre o assunto. Contudo, uma análise mais profundada 

da questão mostra um problema federativo. A divisão da competência tributária entre as 27 

unidades federativas faz com que existam 27 ICMS diferentes e, em meio de tantas 

particularidades, os benefícios fiscais são utilizados como instrumento político de 

desenvolvimento industrial regional e acabam por gerar um processo perverso: ao 

renunciarem a parte de sua arrecadação do ICMS em prol do uso econômico da tributação, 

estes estados tornam-se cada vez mais dependentes dos repasses da União. 

 

c) Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS 

A controvérsia acerca da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS foi 

apontada por sete companhias como sendo uma disputa relevante do seu contencioso 

tributário. Totalizando o valor de 2,84 bilhões de reais, a sua classificação de risco foi dada da 

seguinte forma: 

Quadro 14 (em milhões de reais) 

Grau de risco Valor 

Possível 1.562,07 

Provável 1.240,38 

Remota 42,50 

N/D 00,00 

 

PIS/COFINS são contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta das empresas e 

a discussão sobre a inclusão do ICMS em suas bases de cálculo é mais um dos 

desdobramentos da histórica controvérsia acerca do conceito de receita para fins fiscais. 

Desde a criação do PIS com a LC nº 07/70 passou-se a discutir se o então ICM, 

imposto que compunha o valor da mercadoria e era destacado em nota fiscal, fazia parte da 

                                                 
75 Sobre este aspecto, cumpre mencionar a recente condenação do ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, 

Sérgio Cabral, bem como da empresa Michelin, a ressarcir o valor de 1 bilhão de reais aos cofres públicos 

estaduais decorrente da fruição de benefício fiscal de ICMS considerado ilegal. No caso, o benefício consistia no 

adiamento do recolhimento do ICMS sobre a aquisição de maquinário para aa ampliação da fábrica da empresa. 

A decisão foi proferida em segunda instância e por isso ainda cabem recursos aos Tribunais Superiores. 

(Disponível em << http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1820630-cabral-e-condenado-por-conceder-

beneficio-fiscal-irregular.shtml >> Acesso em 23.11.2016) 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1820630-cabral-e-condenado-por-conceder-beneficio-fiscal-irregular.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/10/1820630-cabral-e-condenado-por-conceder-beneficio-fiscal-irregular.shtml


 

 

71 

base de cálculo da mencionada contribuição social. No entendimento dos contribuintes, o 

ICM não poderia ser considerado faturamento, assim entendido como a receita bruta das 

vendas de mercadorias e serviços, pois era um ingresso que não correspondia a um acréscimo 

para a empresa, mas sim para os cofres públicos estaduais. Esta mesma tese foi replicada para 

o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL), instituído pelo Decreto-Lei nº 1.940/82, e que 

foi substituído pela COFINS no novo ordenamento constitucional por meio da LC nº 70/91. 

A controvérsia foi inicialmente dirimida pelo STJ, que nos anos de 1992 e 1994, 

editou respectivamente as Súmulas nºs 68 e 94 reconhecendo que o ICM e o ICMS faziam 

parte da receita bruta da empresa e por isso deveriam integrar a base de cálculo do PIS e do 

FINSOCIAL. Contudo, considerando o novo regime tributário e previdenciário inaugurado 

pela Constituição Federal de 1988, havia a expectativa de que o STF também se posicionasse 

sobre o assunto76.  

Foi no ano de 2006 que o STF começou o julgamento da controvérsia por meio do 

Recurso Extraordinário (RE) nº 240.785, distribuído em 1998 à Suprema Corte. Quando o 

placar atingiu 6 votos a zero a favor da tese dos contribuintes, o julgamento foi suspenso por 

conta do pedido de vista de um dos Ministros. Nesta época, diante da possível concretização 

de um precedente da Suprema Corte que reformasse o entendimento consolidado do STJ, os 

contribuintes passaram a ajuizar medidas judiciais para questionar a inclusão do ICMS na 

base de cálculo do PIS/COFINS. As disputas encontradas nas DFP e FR analisados remontam 

a esta época. 

Por parte do Fisco, logo após a suspensão do julgamento do RE nº 240.785, foi 

ajuizada a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 18 para que fosse reconhecida 

a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Com o 

                                                 
76  Cumpre esclarecer que em meados da década de 1990 havia outra discussão paralela acerca da base de cálculo 

do PIS/COFINS. Tratava-se do alargamento promovido pela Lei nº 9.718/98 ao conceituar receita bruta como “a 

totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a 

classificação contábil adotada para as receitas”. Esta controvérsia foi dirimida pelo STF em 2005 com o 

julgamento dos REs nºs 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, em que foi declarada a 

inconstitucionalidade do referido alargamento. Restou conhecido que a mudança da base de cálculo das 

mencionadas contribuições sociais somente poderia ter sido feita após a edição da EC nº 20/98. 

     Assim, o alargamento da base de cálculo do PIS/COFINS se concretizou com a edição das Leis nºs 10.637/02 

e 10.833/03 que, além de trazerem o regime não cumulativo para estas contribuições, também replicaram o 

conceito de receita bruta anteriormente utilizado na Lei nº 9.718/98. O novo ordenamento legal instaurado com 

estes novos diplomas legais também carrega consigo outros pontos controvertidos acerca da base de cálculo do 

PIS/COFINS, especialmente no que diz respeito às instituições financeiras e equiparadas bem como a 

complexidade gerada pela concomitância dos regimes cumulativo e não cumulativo. Estes pontos, apesar de 

serem relevantes para o entendimento mais amplo dos inúmeros nós de complicações que envolvem o 

PIS/COFINS, eles podem ser deixados de lado para o estudo da tese sobre a exclusão do ICMS de suas bases de 

cálculo. Esta escolha se faz com o objetivo de privilegiar a simplicidade e objetividade almejados no presente 

trabalho. 
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ajuizamento da ADC nº 18 muito se questionou se o julgamento desta medida, por se tratar de 

um instrumento de controle de constitucionalidade concentrado, teria preferência ao do RE nº 

240.785. Sem haver um posicionamento oficial do STF sobre este ponto, tanto a ADC nº 18 

quanto o RE nº 240.785 ficaram sobrestados até o ano de 2014.  

Durante este período o STF afetou o RE nº 574.706, que também versa sobre a mesma 

controvérsia, para ser julgado com os efeitos de repercussão geral. Cumpre esclarecer que a 

repercussão geral é um item necessário para a admissão dos recursos extraordinários 

interpostos a partir da Emenda Constitucional (EC) nº 45/04 e, uma vez reconhecida, faz com 

que a decisão proferida naquele recurso repercuta para os demais processos que discutam o 

mesmo tema. 

Neste meio tempo, ainda, foi editada a Lei nº 12.865/13 que, muito embora não 

houvesse um posicionamento definitivo do STF sobre o assunto, instituiu programa de 

Parcelamento Especial concedendo redução de até 100% das multas para as empresas que 

optassem por quitar seus débitos relacionados à controvérsia e desistissem das ações judiciais 

em curso. 

Poucos meses antes da retomada do julgamento do STF também foi publicada a Lei nº 

12.973/14, que trouxe um novo conceito de receita bruta ao promover alterações no Decreto-

Lei nº 1.598/77. No que interessa à presente análise, o novo dispositivo tornou expressa a 

inclusão na receita bruta dos tributos sobre ela incidentes, normatizando a controvérsia e 

tornando legal a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS77. 

Em meados de 2014 o julgamento do RE nº 240.785 foi retomado e, apesar das 

expectativas de o STF também julgar a ADC nº 18 e o RE nº 574.796, já que versavam 

exatamente sobre o mesmo assunto, somente o processo mais antigo - e o único que não tinha 

                                                 
77 Art. 12.  A receita bruta compreende:  

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

II - o preço da prestação de serviços em geral;  

III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e 

IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III.  

§ 1º  A receita líquida será a receita bruta diminuída de: 

I - devoluções e vendas canceladas 

II - descontos concedidos incondicionalmente; 

III - tributos sobre ela incidentes; e 

IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à receita bruta. (...) 

§ 4º  Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou 

contratante pelo vendedor dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário. 

§ 5º  Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os valores decorrentes do ajuste a valor 

presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das 

operações previstas no caput, observado o disposto no § 4o. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art183viii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art183viii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art183viii
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o condão de produzir efeitos para além das partes do processo - teve seu julgamento 

concluído. 

A decisão foi favorável à tese dos contribuintes e reconheceu a inconstitucionalidade 

da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS ao entender que a incidência destas 

contribuições sociais sobre o imposto estadual estaria indo além da hipótese de incidência 

prevista na Constituição Federal de 1988. A par de a decisão ter, em termos teóricos, 

reformado o antigo posicionamento sumulado do STJ, em termos práticos, ela pouco 

representou, uma vez que seus efeitos ficaram restritos às partes do processo e ela não refletiu 

o posicionamento atual do Tribunal pois parte relevante dos votos computados no julgamento 

foi proferida por Ministros que já estão aposentados78. 

Além disso, com o novo conceito de receita bruta trazido pela Lei nº 12.973/14, as 

medidas judiciais ajuizadas antes desta data ficaram datadas, ou seja, o que restar decidido 

nestes processos produzirá efeitos somente até a data do novo dispositivo legal. É importante 

notar que os argumentos que ensejaram o ajuizamento das primeiras ações questionando a 

inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS permanecem congruentes mesmo com 

o novo conceito de receita bruta, motivo pelo qual espera-se que haja uma nova leva de 

medidas judiciais, com base nos mesmos fundamentos, para questionar a constitucionalidade 

deste novo mandamento legal. 

Assim, apesar de esta disputa estar sendo discutida há décadas no Poder Judiciário, 

não há qualquer indicação de que haverá um desfecho capaz de aparar todas as arestas que 

ainda estão presentes. Os precedentes das Cortes Superiores são antagônicos e, como a 

decisão do STF proferida no RE nº 240.785 não é dotada de repercussão geral os demais 

tribunais, inclusive o STJ, não precisam acata-la. Além disso, quando o STF julgar a ADC nº 

18 e o RE nº 574.796 os efeitos somente serão pretéritos haja vista o novo conceito de receita 

bruta trazido pela Lei nº 12.973/14.  

Tanto é assim que, em 02.12.2016, o STJ proferiu decisão - sob a sistemática de 

recursos repetitivos - (Resp nº 1.144.469/PR) reafirmando seu entendimento de que o ICMS 

deve compor a base de cálculo do PIS/COFINS e reconhecendo que a decisão proferida pelo 

                                                 
78 De acordo com o orçamento anula de 2016 o Governo Federal estima que, caso seja confirmado o 

reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS em repercussão geral, 

haverá um impacto negativo de 250 bilhões de reais aos cofres públicos (Disponível em << 

http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2016/arquivos-pldo/anexo-v-riscos-

fiscais.pdf >> Acesso em 28.11.2016) 

http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2016/arquivos-pldo/anexo-v-riscos-fiscais.pdf
http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-anuais/orcamento-2016/arquivos-pldo/anexo-v-riscos-fiscais.pdf
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STF no RE nº 240.785 não representa o posicionamento da Suprema Corte tendo em vista a 

pendência do julgamento de recurso que analisará o tema em sede de repercussão geral. 

 

d) Creditamento de IPI em operações envolvendo produtos isentos, não 

tributados ou tributados pela alíquota zero 

 

No levantamento realizado, quatro companhias destacaram entre suas disputas 

tributárias relevantes processos envolvendo o creditamento de IPI em operações com produtos 

isentos, não tributados ou tributados à alíquota zero. O valor total de 1,12 bilhões de reais foi 

classificado da seguinte maneira: 

Quadro 15 (em milhões de reais) 

Grau de risco Valor 

Possível 1.106,28 

Provável 21,60 

Remota 00,00 

N/D 00,00 

 

De acordo com a regra constitucional da não cumulatividade para o IPI, deve-se 

compensar o que for devido em cada operação com o montante cobrado na operação 

anterior79. Sob a perspectiva doutrinária a controvérsia reside em definir se, aquele que 

adquire produto isento, não tributado ou tributado a alíquota zero pelo IPI tem direito a tomar 

crédito presumido do imposto com vistas a garantir que a incidência do imposto seja não 

cumulativa até o final da cadeia de industrialização. 

Sinteticamente, os contribuintes que reivindicam a tomada de crédito sustentam que 

ela é necessária para que o IPI seja efetivamente não cumulativo, caso contrário, a isenção, 

não tributação ou aplicação de alíquota zero fariam o efeito de mero diferimento no 

pagamento do imposto, inviabilizando, portanto, a concessão destes benefícios durante o 

processo produtivo.  

Por sua vez, o entendimento fazendário argumenta que o direito a crédito, na dicção do 

preceito constitucional, somente nasce se houver a cobrança do imposto na etapa anterior, de 

                                                 
79 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (…) 

IV - produtos industrializados; (…) 

§ 3º O imposto previsto no inciso IV: (…) 

II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas 

anteriores; (…) 
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modo que nos casos de isenção, não tributação ou aplicação de alíquota zero não há que se 

falar em creditamento, até porque a aplicação desses benefícios no meio do processo de 

industrialização não visa beneficiar o consumidor, mas tão somente a empresa industrial 

contemplada, exonerando-a da obrigação de desembolsar o valor referente ao IPI. 

A primeira decisão do STF sobre o assunto veio em 1998, oportunidade em que foi 

confirmado o direito dos contribuintes à tomada de crédito do imposto em operações de 

aquisição de insumos isentos. No ano de 2002 foi a vez da Suprema Corte estender o 

entendimento para as operações de aquisição de insumos não tributados ou submetidos à 

alíquota zero. 

Especialmente após esta confirmação houve aumento do contencioso sobre o assunto 

pois as empresas que em suas atividades adquiriam insumos isentos, não tributados ou 

submetidos a alíquota zero passaram a ajuizar medidas judiciais para reconhecer o seu direito 

a crédito e pleitear a recuperação dos créditos incorridos nos últimos dez anos.  

Entretanto no ano de 2007, sob uma nova composição de ministros, o STF revisitou o 

assunto e reformou o seu entendimento, de modo a não reconhecer o direito a crédito de IPI 

na aquisição de insumos não tributados ou submetidos a alíquota zero. A aplicação deste 

entendimento para as operações envolvendo produtos isentos veio somente em 2010. 

O último posicionamento da Suprema Corte veio em 2015, quando foi reconhecido em 

repercussão geral que operações de aquisição de produtos isentos, não tributados ou sujeitos a 

alíquota zero não geram direito a crédito de IPI. O Quadro 6 mostra a modificação do 

posicionamento do STF ao longo do tempo. 

 

Quadro 16 

RE 212.484 
Reconhece direito 

a crédito em 

operações isentas 

1998 2002 2007 2010 2015 

RE 350.446 
RE 353.668 

RE 357.277 

Reconhece direito 

a crédito nas 

operações não 

tributadas e 

sujeitas a alíquota 

zero 

RE 353.657 
RE 370.682 

Não reconhece 

direito a crédito 

nas operações não 

tributadas e 

sujeitas a alíquota 

zero 

RE 566.819 
Não reconhece 

direito a crédito 

nas operações 

isentas 

RE 398.365 
Reconhece, em 

repercussão geral, 

que operações 

isentas, não 

tributadas ou 

sujeitas a alíquota 

zero não dão 

direito a crédito 
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O Quadro 16 mostra que do primeiro precedente até o último passaram-se 

aproximadamente 17 anos, sendo que a cada lapso temporal entre as decisões do STF foram 

criadas zonas de incerteza jurídica e expectativas de direito que incentivavam o aumento do 

contencioso sobre o assunto.  

 

4.3.3 Compensações de tributos federais 

 

Foram 17 companhias que apontaram possuir disputas fiscais envolvendo a 

compensação de tributos federais. O valor total envolvido nestes processos é de 18,74 bilhões 

de reais e a sua estimativa de perda foi dada da seguinte forma: 

Quadro 17 (em milhões de reais) 

Grau de risco Valor 

Possível 7.283,89 

Provável 796,93 

Remota 490,04 

N/D 10.170,00 

 

De acordo com a definição do direito civil, pela compensação duas obrigações 

envolvendo as mesmas partes, onde estas ocupam simultaneamente as posições de credor e 

devedor, se extinguem até onde se equivalem. No campo tributário este instituto foi 

consagrado como uma das modalidades de extinção do crédito tributário por iniciativa do 

contribuinte, ou seja, nas situações em que o contribuinte é credor e ao mesmo tempo devedor 

de um imposto ou contribuição ele poderá abate-los, conforme regulamentado pela legislação.  

É necessário remontar às origens deste instituto no direito tributário para entender as 

suas características que nos dias de hoje fazem com que seja o responsável por parte 

expressiva do contencioso fiscal das grandes empresas brasileiras. Desde o ano de 1991, 

quando a compensação de tributos federais foi regulamentada pela primeira vez por meio da 

Lei nº 8.383/91, o instituto tem sofrido diversas alterações.  

De início a compensação se dava na própria guia de recolhimento, onde o contribuinte 

podia compensar somente créditos e débitos a vencer do mesmo tributo. Com a edição da Lei 

9.430/96 foi criado um novo sistema de compensação para os tributos federais administrados 

pela RFB, permitindo a compensação de créditos com débitos vencidos ou a vencer de 
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quaisquer impostos ou contribuições. Para processamento desta modalidade de compensação 

passou a ser exigido a submissão de pedido de compensação às autoridades fiscais, de modo 

que somente após a sua autorização ela produziria os seus efeitos de extinção do crédito 

tributário. 

Este novo marco inaugurado pela Lei nº 9.430/96, ao ampliar as possibilidades de 

débito e crédito passíveis de compensação, também aumentou a demanda da RFB. O órgão 

responsável pela análise dos pedidos passou a acumulá-los e a não conseguir dar vazão em um 

prazo razoável. Tal situação gerou dúvidas acerca da condição jurídica dos débitos envolvidos 

nas compensações que aguardavam análise de admissibilidade, especialmente se durante este 

prazo os débitos estavam com a exigibilidade suspensa ou eram passíveis de execução pela 

fazenda. 

Com vistas a resolver o problema a Lei nº 10.637/2002 mudou os efeitos jurídicos da 

compensação submetida à RFB. Por meio da criação da declaração de compensação, 

acompanhada pelo desenvolvimento de um sistema eletrônico de processamento de dados, as 

compensações passaram a automaticamente extinguir o crédito tributário, mas sob condição 

resolutória. Ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos o Fisco fica encarregado de 

revisar a compensação e, caso rejeitada, cessam os seus efeitos desde a data da sua realização. 

Passado o prazo prescricional sem manifestação do fisco as declarações são consideradas 

homologadas automaticamente. 

Este novo formato, vigente até os dias de hoje, busca trazer maior solidez ao 

procedimento de compensação dos tributos federais na medida em que assegura aos 

contribuintes que os débitos não lhe seriam exigidos sem antes serem analisados pelas 

autoridades competentes. Por sua vez, as autoridades fiscais também se veem livres de 

analisar todo e qualquer pedido de compensação, podendo concentrar-se nos casos que 

apresentam inconsistências. 

Contudo, não se pode dizer que a almejada segurança jurídica tenha sido alcançada. O 

ponto de controvérsia está nas declarações de compensação não homologadas, conforme 

atesta o levantamento realizado nas DFP e FR. Muitos são os fatores que levam à não 

homologação das declarações de compensação. Pela análise feita não foi possível identificar 

quais deles foram objeto de litígio pelas grandes empresas, entretanto, pode-se sugerir que 

decorrem precipuamente de dois elementos.  
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O primeiro deles é a complexidade do sistema tributário brasileiro e o alto grau 

interpretativo das regras. Por conta disso o crédito reconhecido pelo contribuinte e utilizado 

para compensação dos débitos muitas vezes não é aceito pelas autoridades fiscais, 

especialmente por conta da análise eletrônica que não é capaz de processar os elementos 

subjetivos necessários para a interpretação da regra. Exemplos disso são os casos de saldo 

credor do IRPJ, crédito prêmio de IPI e créditos de PIS/COFINS decorrentes de operações de 

exportação. 

O outro elemento diz respeito à imperícia no preenchimento das declarações de 

compensação, sendo possível observar que considerável parte das declarações não 

homologadas decorrem de erro no preenchimento do documento. Este erro muitas vezes 

decorre da complexidade tanto da própria apuração dos tributos quanto do uso do programa 

eletrônico responsável pelo envio das declarações de compensação. Além disso, não raro as 

declarações de compensação são preenchidas erroneamente e lastreadas em créditos que não 

existem com a deliberada finalidade de empurrar a exigibilidade do débito tributário para 

momentos posteriores, principalmente quando necessária a emissão de certidão negativa de 

débitos. 

Com o objetivo de evitar este tipo de comportamento foi introduzida a aplicação de 

multa isolada de 100% sobre o valor do crédito objeto da declaração de compensação baseada 

em falsidade e de 50% para as declarações de compensação não homologadas80. 

Especialmente esta segunda espécie punitiva tem sido objeto de questionamentos acerca de 

sua constitucionalidade por suposta violação ao direito de petição. 

Apesar de não ser possível identificar quais fatores levaram à não homologação das 

compensações indicadas nas DFP e FR e de os pontos mencionados acima não passarem de 

mera sugestão baseada em análise pragmática do uso do instituto da compensação de tributos 

federais, pode-se afirmar que os efeitos de quaisquer destes fatores são potencializados pela 

categoria jurídica da “extinção do crédito tributário sob condição resolutória”. 

Esta forma de extinguir o crédito tributário, que, em termos práticos, não a extingue, 

faz com que os débitos e créditos objeto de compensação tornem-se fantasmas na apuração 

fiscal da empresa. Isso porque, para fins fiscais e contábeis, o débito está extinto, mas caso no 

futuro sobrevenha decisão administrativa que não homologue uma dada compensação estes 

                                                 
80 Estas multas já foram revogadas e depois novamente introduzidas no ordenamento. Atualmente a multa em 

caso de falsidade encontra-se revogada pela Lei nº 13.137/2015 e a multa em caso de não homologação está 

vigente com a redação dada pela Lei nº 13.097/2015. 
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débitos serão reabertos e haverá um efeito dominó para as outras declarações de compensação 

supervenientes que de algum modo se relacionavam a ela, como no caso tradicional em que 

um crédito tributário é utilizado para abater diversos débitos de tributos diferentes, quando o 

crédito decorre de decisão proferida em processo judicial ou por conta de compensações 

realizadas de ofício pelas autoridades fiscais. 

Assim, observa-se que existem inúmeros pontos de instabilidade no procedimento de 

compensação de tributos federais que podem resultar na sua ineficiência, culminando com 

uma decisão administrativa que não homologa a compensação realizada pelo contribuinte. 

Diante desta decisão instaura-se processo litigioso administrativo com última instância de 

julgamento recursal no CARF. 

 

4.3.4 Tributação dos serviços de telecomunicações 

 

Apesar de não ter sido objetivo do presente estudo realizar um mapeamento setorial 

das disputas fiscais relevantes, se mostrou necessária a inclusão deste item sobre a tributação 

dos serviços de telecomunicações pelo fato de o assunto representar parte expressiva dos 

valores levantados. Das 30 empresas estudadas, 4 são do setor de telecomunicações e 

conjuntamente possuem quase 26 bilhões de reais em disputas fiscais envolvendo a incidência 

de impostos e contribuições sobre esta modalidade de serviço: 

           Quadro 18 (em milhões de reais) 

Telecomunicações 

ICMS 14.838,57 

FUST/FUNTTEL 4.469,94 

ISS 3.711,76 

FISTEL 2.729,57 

TOTAL 25.749,84 

 

Observa-se que o valor das disputas sobre a incidência do ICMS nos serviços de 

telecomunicações (R$ 14,8 bilhões) supera o valor das disputas de ICMS sobre guerra fiscal 

(R$ 14,2 bilhões), tema com maior valor envolvido entre aquelas atinentes à tributação sobre 

o consumo. No que diz respeito a ISS (R$ 3,7 bilhões), as disputas sobre o assunto 

representam mais da metade do total levantado referente a este imposto (R$ 6,8 bilhões). 

A estimava de risco destas disputas ficou classificada da seguinte forma: 
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Quadro 19 (em milhões de reais) 

Tributo Possível Provável Remota 

ICMS 14.367,19 404,72 66,66 

FUST/FUNTTEL 4.440,84 00,00 29,10 

ISS 3.640,06 71,70 00,00 

FISTEL 2.729,57 00,00 00,00 

TOTAL 25.177,66 476,42 95,76 

 

Para entender a origem do alto grau de litigiosidade da tributação deste setor é 

necessário remontar ao seu histórico regulatório. Esta digressão é importante para observar as 

constantes mutações dos tributos e respectivos fatos geradores. 

 

Histórico regulatório das telecomunicações 

No final da década de 1960, com a criação do Ministério das Comunicações e da 

empresa estatal Embratel, foi colocado em execução um plano de modernização e integração 

nacional da infraestrutura de redes para transmissão de dados. Nessa esteira, no início de 1970 

foi implantado o Sistema Telebrás, que consistiu na criação de uma empresa holding para 

centralizar a prestação dos serviços de telecomunicações em todo o país. 

O financiamento de toda esta nova infraestrutura ocorreu por meio do Fundo Nacional 

de Telecomunicações (FNT), cujo principal aporte financeiro advinha de sobretarifas 

cobradas nas faturas destinadas aos consumidores finais dos serviços81. Estas sobretarifas, 

contudo, foram aos poucos sendo desvinculadas do FNT e passaram a compor a receita do 

Tesouro Nacional. Tanto foi assim que em 1984, por meio do Decreto-Lei nº 2.186/84, estas 

sobretarifas foram revogadas e, em seu lugar, foi instituído o Imposto sobre Serviços de 

Comunicações (ISC), incidente sobre “prestação de serviços de telecomunicações destinados 

ao uso do público”.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988 a competência para tributar esta 

modalidade de serviço passou para os Estados, através do ICMS. Na dicção do texto 

constitucional caberiam aos Estados instituírem imposto sobre “operações relativas à 

                                                 
81 Estas sobretaxas tinham previsão legal no artigo 51 da Lei nº 4.117/62 e eram disciplinadas pelo Conselho 

Nacional de Telecomunicações. Elas foram declaradas inconstitucionais pelo STF por meio do julgamento do 

REO nº 107.572-PB e RE 117315/RS. 
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circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação”. 

A LC 87/96, que veio a disciplinar o ICMS em nível nacional, dispôs em seu artigo 2º 

que o imposto incide sobre “prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer 

meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e 

a ampliação de comunicação de qualquer natureza”. Como será visto a seguir, a retirada do 

prefixo tele do novo texto normativo encampa muitas das disputas fiscais sobre o tema, 

especialmente após o processo de flexibilização do monopólio da União Federal sobre os 

serviços de telecomunicações iniciado com a criação da Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL) e edição da Lei nº 9472/97, conhecida como a Lei Geral das 

Telecomunicações (LGT)82. 

 

O conceito de comunicação e a disputa de arrecadação entre Estados e Municípios 

Como visto, desde a década de 1970, o que sempre se tributou foram os serviços de 

telecomunicações, os quais sempre estiveram regulados e regulamentados pelo ordenamento 

jurídico. Ocorre que, com a retirada do prefixo “tele” e a transferência da competência para 

tributar esta modalidade de serviço para os estados, criaram-se novas possibilidade de fatos 

geradores que ainda não estão muito bem definidas e que, por isso, são objeto de disputa. 

Pressionadas pela erosão da base tributária do ICMS em decorrência da evolução do 

comércio eletrônico e de outros bens incorpóreos83, as Administrações Tributárias estaduais 

têm ampliado sua interpretação do conceito de comunicação na tentativa de tributar pelo 

ICMS serviços que vão além dos de telecomunicações.  

A primeira grande controvérsia exemplificativa desta mudança paradigmática de 

interpretação diz respeito à incidência do ICMS sobre o provimento de acesso à internet. Em 

2005, por meio do julgamento dos Embargos de Divergência em REsp nº 456.650 e edição da 

Súmula 334 STJ foi sedimentado o entendimento de que o imposto estadual não incide nesta 

modalidade de serviço por não se caracterizar como um serviço de telecomunicações. Na 

oportunidade restou consignado que o provimento de acesso à internet apenas se vale da rede 

                                                 
82 Este movimento, inaugurado pela edição da EC nº 8/95 e concretizado com a LGT, foi marcado pela 

privatização das empresas do Sistema Eletrobrás. 
83 Vito Tanzi, no artigo Globalization, Technological Developments, and the Work of Fiscal Termites, explica 

como o comércio e as transações eletrônicas provocam erosões na base tributária dos impostos sobre o consumo. 
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de telecomunicação para viabilizar o acesso do usuário final à internet, tratando-se, portanto, 

de serviço de valor adicionado. 

Desde então há um constante conflito em definir quais são os serviços de 

telecomunicações propriamente ditos e os chamados serviços de valor adicionado84, que 

também são regulamentados pela LGT mas não se confundem com a modalidade de serviço 

tributável pelo ICMS. Além do provimento de acesso à internet são exemplos de serviços de 

valor adicionado o compartilhamento de dados e aplicativos, identificação de chamadas, envio 

de mensagens unificadas e armazenamento em nuvem. 

Aos poucos a questão também tem chegado ao STF. Recentemente foi julgado o RE nº 

912.888-RS em que reconheceu a incidência do ICMS sobre os valores de assinatura básica 

mensal. Nas razões de decidir, foi citado precedente do STJ em que consumidores tentaram 

questionar a validade da cobrança da tarifa mensal sob a alegação de que ela não remunerava 

o serviço prestado. Como neste caso foi reconhecida a validade da cobrança sob o fundamento 

de que ela corresponderia à remuneração do serviço de telecomunicações, o STF seguiu a 

mesma linha argumentativa para reconhecer que estes valores também seriam tributáveis pelo 

ICMS. 

Desta forma, existem duas etapas de interpretação da hipótese de incidência do ICMS, 

a primeira trata-se em estabelecer se o imposto alcança serviços que vão além dos de 

telecomunicações, sob o pretexto de que “comunicação” seria mais amplo que 

“telecomunicação”, e a segunda consiste em definir se determinadas utilidades oferecidas no 

escopo dos serviços de telecomunicações devem ser consideradas parte do serviço tributável 

pelo imposto ou se são serviços autônomos que apenas se valem da rede de telecomunicação. 

Os serviços de valor adicionado também são objeto de questionamento na esfera 

municipal. As Administrações Tributárias municipais buscam enquadrá-los em alguma das 

hipóteses de incidência do ISS constantes na LC nº 116/0385, normalmente sob a rubrica dos 

                                                 
84 O artigo 61 da LGT traz a definição de serviço de valor adicionado: 

Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá 

suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, 

movimentação ou recuperação de informações. 

§ 1º Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor como 

usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição. 

§ 2° É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de telecomunicações para prestação de serviços 

de valor adicionado, cabendo à Agência, para assegurar esse direito, regular os condicionamentos, assim como o 

relacionamento entre aqueles e as prestadoras de serviço de telecomunicações. 
85 O ISS é um imposto que incide apenas sobre os serviços constantes da lista anexa à LC 116/03. Há discussões 

acerca de como se deve interpretar os itens desta lista de serviços. Predomina o entendimento de que os serviços 
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serviços de informática e congêneres, pesquisas e desenvolvimento, intermediação ou apoio 

técnico. 

Ocorre que este enquadramento feito pelas autoridades fiscais municipais muitas vezes 

é questionado pelos contribuintes, que entendem que os itens da lista de serviços da LC nº 

116/03 não contemplam os serviços suplementares ao de telecomunicações. Tanto é assim que 

em diversas oportunidades tentou-se, por meio de propostas legislativas, incluir na lista esta 

modalidade de serviço86, mas até o presente momento não foi logrado êxito. 

Assim, em termos práticos, tanto os Estados quanto os Municípios almejam tributar os 

serviços de valor adicionado. O primeiro sob o fundamento de que sua competência tributária 

lhe autoriza tributar serviços relacionados à “comunicação” e, por esta modalidade de serviço 

necessitar como suporte uma rede de telecomunicações, dela é parte integrante. Já o segundo 

entende que, apesar de não estarem ali descritos explicitamente, a lista anexa à LC nº 116/03 

pode ser interpretada de maneira ampla a ponto de encampar tais serviços. 

 

As disputas envolvendo as contribuições de intervenção no domínio econômico ao FUST e 

FUNTTEL 

A partir do novo marco regulatório inaugurado pela LGT as empresas concessionárias 

ou permissionárias de serviços de telecomunicações passaram a ser obrigadas a recolher as 

contribuições ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST)87 e ao 

Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL)88, incidentes 

sobre suas receitas brutas à alíquota de 1% e 0,5%, respectivamente. 

Como se pode observar do Quadro 18 acima, 4,4 bilhões de reais estão relacionados a 

disputas envolvendo as contribuições ao FUST e FUNTTEL. Praticamente todo este valor 

decorre da discussão sobre a incidência de tais contribuições sobre as receitas de 

interconexão. Esta interconexão decorre da garantia da universalização do acesso preconizada 

                                                                                                                                                         
enumerados devem ser interpretados taxativamente, mas dentro de cada item admite-se interpretação extensiva. 

(RE nº 361.829 e REsp 121.428)  
86 Como ilustram os projetos de leis PLS 386/2012, PLS 501/2013, PLP 208/2001 e PLP 366/2013. 
87 Instituído pela Lei nº 9998/00, o fundo financeiro visa suportar, total ou parcialmente, serviços de 

telecomunicações de voz e dados em regiões que, por motivos como baixa densidade demográfica, baixa renda 

da população, inexistência de infraestrutura adequada ou outros, não oferecem taxa de retorno viável para 

investimentos das empresas do setor. 
88 Criado pela Lei nº 10052/00, é um fundo de natureza contábil para estimular o processo de inovação 

tecnológica, incentivar a capacitação de recursos humanos, fomentar a geração de empregos e promover o acesso 

de pequenas e médias empresas a recursos de capital, de modo a ampliar a competitividade da indústria brasileira 

de telecomunicações. 
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pela LGT, em que as empresas do setor estão obrigadas a permitir, sempre que solicitado, a 

interligação de suas redes às redes das demais operadoras de modo a formar vias integradas de 

livre circulação que permitam a transmissão de voz e dados de seus clientes89. 

Diante disso, por meio dos termos gerais de negociação estabelecidos pela ANATEL e 

de contratos celebrados entre as partes, a operadora dona da receita do serviço de 

telecomunicações prestado fica obrigada a remunerar todas as operadoras detentoras das redes 

envolvidas no encaminhamento da voz ou dado. 

Desde a criação do FUST e FUNTTEL as empresas detentoras das redes jamais 

haviam recolhido as contribuições sobre estas receitas de interconexão. Este entendimento 

decorria da interpretação do artigo 6º da Lei 9.998/00 e do artigo 4º do Decreto 3.737/01, que 

determinam que tais contribuições não devem incidir “sobre as transferências feitas de uma 

prestadora de serviços de telecomunicações para outra e sobre as quais já tenha havido o 

recolhimento por parte da prestadora que emitiu a conta ao usuário”. 

Em 2005, contudo, foi editada a Súmula ANATEL nº 07/05 que passou a considerar as 

receitas de interconexão tributáveis pela contribuição ao FUST. Assim sendo, a contribuição 

deveria ser recolhida tanto sobre a receita obtida pela prestadora que emitiu a conta ao usuário 

final bem como sobre o repasse às demais operadoras proprietárias das redes envolvidas no 

encaminhamento de voz ou dado. 

Com esta mudança de entendimento algumas empresas foram autuadas pela ANATEL 

exigindo o recolhimento da contribuição sobre as receitas de interconexão dentro do prazo 

prescricional. Parte significativa das empresas do setor optaram por ajuizar o Mandado de 

Segurança Coletivo nº 0002837-38.2006.4.01.3400 para buscar no Poder Judiciário decisão 

que afastasse mencionada obrigação de recolhimento. O principal fundamento do pleito 

consiste na dupla tributação das receitas de interconexão, primeiro com a emissão da conta ao 

usuário final e segundo com a redistribuição desta mesma receita às operadoras proprietárias 

das redes interligadas, em direta violação ao mencionado artigo 6º da Lei 9.998/00. 

                                                 
89  Nos termos do artigo 146 da LGT: 

As redes serão organizadas como vias integradas de livre circulação, nos termos seguintes: 

I - é obrigatória a interconexão entre as redes, na forma da regulamentação; 

II - deverá ser assegurada a operação integrada das redes, em âmbito nacional e internacional; 

III - o direito de propriedade sobre as redes é condicionado pelo dever de cumprimento de sua função social. 

Parágrafo único. Interconexão é a ligação entre redes de telecomunicações funcionalmente compatíveis, de modo 

que os usuários de serviços de uma das redes possam comunicar-se com usuários de serviços de outra ou acessar 

serviços nela disponíveis. 
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Como se não bastasse o litígio instaurado com relação ao FUST, por meio da 

Resolução nº 95/13 a ANATEL replicou o mesmo entendimento exarado na Súmula nº 07/05 

ao FUNTTEL e com isso determinou que as receitas de interconexão também deveriam ser 

tributadas pela contribuição relacionada ao mencionado fundo90. Este impasse ocasionou o 

ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 0048689-41.2013.4.01.3400 cujo 

fundamento jurídico é muito próximo ao da primeira ação judicial ajuizada em 2005. 

Atualmente ambos os processos estão em julgamento no Tribunal Regional Federal da 1a 

Região. 

 

As disputas fiscais sobre FISTEL 

As disputas envolvendo o FISTEL91 (R$ 2,72 bilhões) decorrem da cobrança da Taxa 

de Fiscalização de Instalação (TFI) e da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) sobre 

estações móveis e no momento de renovação dos direitos de uso de radiofrequência. Pelas 

informações obtidas nas DFP e FR não é possível trazer detalhes jurídicos dos processos, 

entretanto, pode-se dizer que as controvérsias estão relacionadas a mudança de tecnologia e 

forma de negócio que faz com que a hipóteses de incidência de tais taxas devam ser 

constantemente revisitadas.  

                                                 
90 Artigo 4º, § 5º: É devida a contribuição para o Funttel das receitas a serem repassadas, bem como as recebidas, 

por prestadoras de serviços de telecomunicações a título de remuneração de interconexão e pelo uso de recursos 

integrantes de suas redes. 
91 Apesar de ter sido criado pela Lei nº 5070/66, teve sua composição e destinação modificadas pela LGT e 

atualmente é formado pela arrecadação da TFI e da TFF, sendo uma das fontes de financiamento da ANATEL. 
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5. PERCEPÇÕES DO LEVANTAMENTO EMPÍRICO 

 

O principal diagnóstico encontrado no presente trabalho foi que o contencioso 

tributário é visto como um dos principais riscos para a atividade empresarial. Da análise 

comparativa dos provisionamentos e contingenciamentos concluiu-se que o contencioso 

tributário é 7,24 vezes maior que o trabalhista e 3,69 vezes maior que o cível. Além disso, as 

disputas fiscais são mais incertas que as das outras áreas já que o valor contingenciado 

(referente a processos avaliados como perda possível) é 20,16 vezes maior que o valor 

provisionado (referente a processos avaliados como perda provável), essa proporção é de 2,41 

vezes para o trabalhista e 3,31 para o cível. 

Aprofundando um pouco mais a análise foi possível identificar quais teses jurídicas, 

contidas nas disputas fiscais consideradas relevantes e por isso divulgadas nas DFP e FR, 

compõem o contencioso tributário das maiores companhias brasileiras. O resultado deste 

mapeamento, entretanto, não foi inédito. Os temas identificados são considerados clássicos do 

contencioso tributário e provavelmente por meio de uma conversa informal com profissionais 

da área tributária seria possível chegar a resultado semelhante. 

O fato de o resultado não ter sido inédito não retira a relevância da pesquisa realizada 

uma vez que ela trouxe base empírica para as constatações subjetivas do mercado e dos 

stakeholders. Estes dados empíricos, por sua vez, contribuem de maneira significativa com o 

aprimoramento do debate sobre sistema tributário e insere a problemática do contencioso em 

matéria fiscal no campo da pesquisa científica.  

Colocando em perspectiva as controvérsias estudadas verificou-se a existência de 

elementos em comum que transcendem as particularidades de cada tese jurídica e que por isso 

podem ser considerados denominadores em comum dos principais nós litigiosos das grandes 

companhias brasileiras. A partir destes nós pretende-se apresentar nos itens a seguir algumas 

percepções sobre as ineficiências encontradas no funcionamento do sistema tributário 

brasileiro que dialogam diretamente com o expressivo volume do contencioso tributário das 

maiores companhias brasileiras. 

Estas percepções encontradas a partir do levantamento empírico realizado, apesar de 

não apontarem para a solução do problema do contencioso tributário, podem servir como um 

ponta pé inicial para entender armadilhas institucionais que transcendem as regras normativas 

do direito tributário e se misturam com questões de comportamento social.  
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5.1 Opacidade das informações coletadas 

 

Este trabalho contribuiu com a percepção de que faltam dados empíricos sobre o 

sistema tributário brasileiro de duas formas. A primeira delas foi em constatar que, a partir das 

DFP e FR analisados, não foi possível obter informações fiscais suficientes para um panorama 

geral de como é a relação jurídico-tributária entre empresa e Estado. Não se obteve 

explicações ou números, que estivessem expostos de maneira que permitisse uma análise 

comparativa, sobre a fruição de benefícios fiscais, carga tributária efetiva, estruturas de 

negócios que permitam economia tributária ou volume total do contencioso fiscal incluindo os 

processos avaliados como “perda remota”. Esta falta de dados foi superada ao se optar por 

direcionar o trabalho apenas para o estudo do contencioso tributário, que corresponde à parte 

da relação jurídico-tributária em que os dados encontrados, apesar de possuírem algumas 

inconsistências, permitiram chegar a resultados relevantes. 

A segunda forma recai sobre a incerteza na aplicação da legislação tributária expressa 

na desproporção do volume total do contencioso tributário (R$ 283,43 bilhões) que é 7,24 

vezes maior que o trabalhista e 3,69 vezes maior que o cível e principalmente na opacidade 

quanto aos métodos de divulgação e avaliação de risco das disputas fiscais. Como 

mencionado, o valor dos casos avaliados como “perda possível” é mais de 20 vezes maior que 

o valor dos casos avaliados como “perda provável”, sendo que esta proporção é 

expressivamente menor, algo próximo a 3, para as disputas das áreas cível e trabalhista. Esta 

desproporção faz com que surjam ao menos duas indagações: a aplicação legislação tributária 

é tão complexa e obscura a ponto de gerar este grau de incerteza? As regras de divulgação e 

mensuração dos passivos e contingências são suficientes para fazer com que a avaliação 

reflita a essência dos riscos envolvidos nas disputas fiscais? 

A primeira pergunta será abordada no item a seguir. Com relação à segunda pergunta, 

o levantamento realizado indica que existem inconsistências na forma de divulgação e 

mensuração do contencioso tributário nas DFP e FR.  

 

Sobre os usuários da informação contábil-financeira 

Na contabilidade muito se questiona sobre o papel e funcionalidade das demonstrações 

financeiras e para quem elas devem ser direcionadas. Partindo da definição de IUDÍCIBUS, 

MARTINS e GELBCKE, que consideram usuários da informação contábil “toda pessoa física 

ou jurídica que tenha interesse na avaliação da situação e do progresso de determinada 
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entidade”92, pode-se entender que as informações contidas nas demonstrações financeiras não 

são direcionadas apenas aos acionistas e financiadores das empresas, mas também à sociedade 

em geral.  

Esta perspectiva ampla sobre os usuários da informação contábil nos permite concluir 

que as DFP e FR devem possuir informações contábeis que sejam úteis e acessíveis ao mais 

variado público e propósito, incluindo-se neste rol pesquisas científicas e acadêmicas como a 

deste trabalho. É sabido, contudo, que estas abordagens amplas tornam difícil a criação de 

regras e padrões que possam ser direcionados a todo e qualquer usuário na medida em que 

cada um, de acordo com os seus interesses, pode ter uma demanda de informação diferente. 

É neste sentido que a Deliberação CVM nº 675/11, ao aprovar o Pronunciamento 

Conceitual Básico do CPC (CPC 00), esclareceu que “o objetivo do relatório contábil-

financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade 

que reporta essa informação (reporting entity) que sejam úteis a investidores existentes e em 

potencial, a credores por empréstimos e a outros credores, quando da tomada decisão ligada 

ao fornecimento de recursos para a entidade”, sendo que “outras partes interessadas, como, 

por exemplo, órgãos reguladores e membros do público que não sejam investidores, credores 

por empréstimo e outros credores, podem do mesmo modo achar úteis relatórios contábil-

financeiros de propósito geral. Contudo, esses relatórios não são direcionados primariamente 

a esses outros grupos”. 

Deste modo, a forma pela qual as DFP e FR foram analisadas por este trabalho não 

correspondeu ao objetivo primário destes documentos, que é trazer informações relevantes a 

investidores e a credores das companhias. Todavia, mesmo utilizando uma perspectiva 

secundária quanto ao alcance dos documentos contábeis analisados, as inconsistências 

encontradas se mostram condizentes com as orientações contidas no CPC 00 e por isso podem 

contribuir com o aprimoramento da divulgação da informação direcionada aos investidores e 

credores. 

 

A consistência e comparabilidade da informação contábil-financeira 

O CPC 00 traz a estrutura conceitual para elaboração de relatórios contábeis-

financeiros com o objetivo de que estes documentos contenham informações úteis e 

                                                 
92 IUDÍCIBUS, Sérgio de, MARTINS, Eliseu, GELBECK, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das 

Sociedades por Ações – FIPECAFI. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009. P. 43. 
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relevantes para a tomada de decisões econômicas e realização de avaliações93. De acordo com 

o pronunciamento, para que a informação seja útil é necessário que ela seja relevante e 

fidedigna94. Por sua vez, a utilidade da informação é melhorada se ela for comparável, 

verificável, tempestiva e compreensível95. 

Levando em consideração estes critérios, o estudo indicou que o item 4 do FR bem 

como as notas explicativas das DFP sobre as provisões e contingências decorrentes de 

disputas fiscais padecem especialmente de comparabilidade e, em segundo plano, de 

compreensibilidade. 

De acordo com o CPC 00, a comparabilidade dos relatórios contábil-financeiros atinge 

duas dimensões. A primeira delas consiste em tornar comparável informação similar sobre a 

mesma entidade em relação e outro período e a segunda é tonar comparável informação 

similar sobre outras entidades96. Para que seja possível a comparabilidade das informações é 

necessário que elas sejam consistentes, ou seja, que se utilizem dos mesmos métodos97. 

 No levantamento empírico realizado observou-se muitas vezes inconsistência nas 

informações, o que impediu a análise comparativa de dados com o objetivo de delinear pontos 

em comum e distintivos da relação jurídico-tributária das companhias da amostra, 

especialmente no que diz respeito ao contencioso.  

 

Identificação dos pontos de inconsistência 

Ponto emblemático da falta de consistência foi a tentativa frustrada de obter o volume 

total do contencioso tributário. Como mencionado no capítulo 3, além de não ser necessária a 

divulgação dos processos avaliados como “perda remota”, a forma de divulgação dos 

                                                 
93 CPC 00 – Introdução: “Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve esta Estrutura Conceitual 

objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos 

usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos 

de usuários”. 
94 CPC 00 – QC4. “Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com 

fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil- financeira é melhorada se ela 

for comparável, verificável, tempestiva e compreensível”. 
95 CPC 00 – QC19. “Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade são características 

qualitativas que melhoram a utilidade da informação que é relevante e que é representada com fidedignidade. As 

características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas alternativas que sejam 

consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade de representação deve ser usada para retratar 

um fenômeno”. 
96 CPC 00 – QC 20. “As decisões de usuários implicam escolhas entre alternativas, como, por exemplo, vender 

ou manter um investimento, ou investir em uma entidade ou noutra. Consequentemente, a informação acerca da 

entidade que reporta informação será mais útil caso possa ser comparada com informação similar sobre outras 

entidades e com informação similar sobre a mesma entidade para outro período ou para outra data”. 
97 CPC 00 – QC 22. “Consistência, embora esteja relacionada com a comparabilidade, não significa o mesmo. 

Consistência refere-se ao uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, tanto de um período para outro 

considerando a mesma entidade que reporta a informação, quanto para um único período entre entidades. 

Comparabilidade é o objetivo; a consistência auxilia a alcançar esse objetivo”. 
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processos avaliados como “perda possível” (passivo contingente) variou bastante. Enquanto 

algumas companhias divulgam o valor total de seu passivo contingente decorrente de 

processos administrativos e judiciais seguindo a classificação existente para as provisões, que 

as separa em fiscal, trabalhista e cível, outras divulgam apenas o montante geral, ou seja, a 

soma das três modalidades de disputa. Por seu turno, também existem companhias que 

divulgam apenas informações individualizadas de determinados processos considerados 

relevantes e outras sequer mencionam a existência de processos em seu passivo contingente. 

Com relação à classificação dos processos entre as áreas fiscal, trabalhista e cível 

constatou-se haver tratamento diferente quanto aos processos em matéria previdenciária. 

Algumas companhias os trouxeram de maneira discriminada, enquanto outras os incluíram 

junto aos de matéria fiscal ou trabalhista ou então não esclareceram qual tratamento foi dado a 

eles. 

Também foi verificada inconsistência na definição dos processos relevantes descritos 

no item 4 do FR e nas notas explicativas das DFP uma vez que os métodos utilizados para 

esta definição ou não foram mencionados pelas companhias ou variaram consideravelmente 

entre elas. Deste modo, partindo de métodos diferentes, há um efetivo prejuízo na 

comparabilidade dos processos relevantes entre as companhias pois o que é considerado 

relevante para uma pode não o ser para a outra.  

Como mencionado no capítulo 4, os critérios encontrados para definição de processo 

relevante foram (i) o risco de imagem que a disputa poderia representar para a companhia, (ii) 

a classificação de risco, ou seja, as companhias consideraram relevantes apenas processos 

avaliados como “perda provável” ou “perda possível”, e (iii) o valor envolvido. Com relação 

ao valor envolvido é interessante notar que o corte utilizado também variou bastante, 

enquanto algumas companhias consideraram relevantes os processos envolvendo valores 

acima de 1 milhão de reais, outras consideraram o valor mínimo de 1 milhão de dólares ou 

então 10, 21, 25 e até mesmo 100 milhões de reais. Outro parâmetro utilizado foi a proporção 

do valor envolvido na demanda com o patrimônio líquido ou receita líquida da companhia. 

Da mesma forma, apurou-se inconsistência na forma de estimativa do risco de perda 

dos processos tributários. Também no capítulo 4 foi pontuado que, muito embora as 

companhias analisadas continuem a utilizar a classificação “perda possível”, “perda provável” 

e “perda remota” após a entrada em vigor do CPC 25, pouco foi informado sobre os critérios 

utilizados para esta classificação. 
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Quanto a este ponto, observou-se a adoção de uma redação padrão entre as 

companhias esclarecendo que a estimativa é feita com base na jurisprudência e legislação 

aplicáveis ao caso, bem como nas evidências disponíveis. Contudo, este esclarecimento não é 

suficiente para definir as delimitações entre as caixas de classificação “perda possível”, 

“perda provável” e “perda remota”. A prática jurídica aponta ser comum a utilização de 

margens percentuais para definir o risco de perda de uma demanda e, a partir deste percentil, 

delimitar os parâmetros para a avaliação de “perda possível”, “perda provável” e “perda 

remota”. Dentre as companhias estudadas apenas a Braskem mencionou expressamente usar 

desta forma de classificação de risco. 

Deste modo, a divisão trazida pelo CPC 25 entre “provisão” e “passivo contingente” 

não é suficiente para garantir a consistência das informações sobre o contencioso tributário 

pois, considerando que as companhias se utilizam dos critérios de “perda possível”, “perda 

provável” e “perda remota”, é necessário saber qual é o método de avaliação para cada um 

destes critérios. A menção das estimativas percentuais poderia ajudar nesta evidenciação ao 

assegurar que as companhias estejam aplicando critérios uniformes de avaliação, o que 

permitiria uma comparação mais precisa dos dados sobre o contencioso tributário entre elas. 

 

O isomorfismo mimético e a possibilidade de gerenciamento de resultados 

De modo geral, foi identificado no levantamento empírico a utilização de certos 

padrões na forma da redação das notas explicativas das DFP bem como na descrição dos 

processos relevantes no item 4 do FR que não necessariamente trouxeram qualidade 

informacional que permitisse uma comparação satisfatória entre as companhias98. 

CARVALHO, SANTOS e FLORES, ao estudarem especificamente as notas explicativas das 

demonstrações contábeis entre os anos de 2010 a 2014, identificaram este comportamento 

como isomorfismo mimético99. 

                                                 
98 Exemplos desta situação são (i) a redação padrão sobre o uso da jurisprudência e legislação aplicáveis ao caso, 

bem como nas evidências disponíveis para a estimativa de risco dos processos administrativos e judiciais em que 

as companhias são parte não é suficiente para evidenciar o método de classificação dos processos; (ii) a redação 

padrão sobre o risco que as intervenções econômicas do Estado, em especial na política fiscal, podem trazer para 

a atividade empresarial não informa quais seriam as exposições concretas da companhia frente a este risco, e (iii) 

apesar de as companhias usarem tabelas muito parecidas para divulgar as informações dos processos 

administrativos e judiciais nos quais são parte, quando da descrição dos processos que envolvem compensação 

de tributos federais, muitas vezes não ficou claro quais tributos estavam envolvidos na operação de débito-

crédito; 
99 CARVALHO, Nelson; SANTOS, Ariosvaldo dos; FLORES, Eduardo. “Notas Explicativas no Atual Sostema 

Contábil: Importância, Alcance e Características. In MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro 
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Usando o referencial teórico de DIMAGGIO e POWELL100, os autores explicam que o 

isomorfismo mimético é verificado quando condições de incerteza fazem com que as 

companhias busquem paradigmas que lhes permitam seguir um roteiro previamente definido 

que mitigue seus riscos decorrentes da insegurança do ambiente. Para eles, o processo 

brasileiro de convergência às IFRS inaugurado com a Lei nº 11.638/07, ao trazer novos 

conceitos, trouxe também um ambiente amplo de incertezas e colocou os preparadores das 

demonstrações contábeis em meio a práticas e processos até então inéditos101. 

Neste contexto, uma das hipóteses levantadas pelos autores é a de que o isomorfismo 

mimético nas notas explicativas se deu por conta da elaboração, pelas grandes empresas de 

auditoria, de modelos de documentos contábeis de entidades hipotéticas que foram utilizados 

pelos profissionais responsáveis para a preparação dos documentos contábeis das entidades 

reais. Além disso, o isomorfismo mimético teria sido acentuado pela prática de confrontar 

documentos contábeis de empresas do mesmo segmento de mercado ou de empresas 

consideradas referência de boas práticas. 

Este trabalho levanta mais uma hipótese, a de que o ambiente de incerteza trazido com 

a adoção das IFRS no Brasil foi acentuado pela ineficiência e complexidade do próprio 

sistema tributário. Assim, as informações fiscais trazidas nas DFP e FR podem tender a ser 

mais evasivas e menos informativas que as informações de outras áreas, surgindo a 

possibilidade da prática de gerenciamento de resultados.  

Em estudo baseado na análise de demonstrações financeiras bem como em entrevistas 

com profissionais das áreas contábil e jurídica, RIBEIRO concluiu ser possível a prática de 

gerenciamento de resultados por meio da classificação dos processos tributários no 

reconhecimento de provisões102. Segundo o autor, a complexidade da legislação tributária, 

somada à morosidade dos julgamentos, à contínua concessão de anistias pelo governo e o 

elevado grau de subjetividade das regras contábeis, fazem com que a prática do 

reconhecimento de provisões, ou a sua abstenção, possa ser utilizada como forma de 

gerenciamento de resultados das companhias. 

                                                                                                                                                         
Broedel (coord.). Controvérsias Jurídico-Contábeis. Aproximações e Distanciamentos. 6º Volume. São Paulo: 

Dialética, 2015. P. 167-186. 
100 DIMAGGIO, Paul J.; POWEL, Walter W. “The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective 

rationality in organizational fields”. American Sociology Review. V. 48. 1983. 
101 Op. Cit. P. 176. 
102 RIBEIRO, Antônio de Cístolo. Contingências e Normas Contábeis: Um Estudo de Gerenciamento de 

Resultados com Contencioso Legal no Brasil – Dissertação (mestrado) - Faculdade de Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo.2012. P. 51-52. 
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Muito embora não seja possível confirmar estas hipóteses por meio dos resultados 

obtidos no levantamento empírico realizado, a sua simples indagação, somada aos demais 

aspectos desenvolvidos neste item sobre as inconsistências encontradas nos reportes sobre 

contencioso tributário, é suficiente para tornar recomendável a discussão acadêmica e 

profissional sobre a criação de regras específicas para a mensuração, reconhecimento e 

divulgação dos passivos contingentes e provisões decorrentes de disputas fiscais. 

 

5.2 O papel do STF no julgamento das disputas relevantes e o tempo como agente 

modelador 

 

Oportuno retomar a pergunta feita no início do item anterior. A aplicação da legislação 

tributária é tão complexa e obscura a ponto de gerar um grau de incerteza que explique o 

contencioso tributário ser 7,24 vezes maior que o trabalhista e 3,69 vezes maior que o cível, 

bem como os casos tributários avaliados como “perda possível” serem 20,16 vezes mais 

volumosos que os casos avaliados como “perda provável”? 

Pelo mapeamento dos temas mais recorrentes nas disputas fiscais foi possível 

identificar padrões recorrentes de comportamentos que indicam que o alto grau de 

litigiosidade está atrelado não só à arquitetura da regra tributária, mas a problemas 

relacionados à sua interpretação. 

É sabido que para aplicar a regra tributária é necessário interpreta-la e que, portanto, 

separar o que é a regra do que é interpretação pode soar artificial. Todavia, esta diferenciação 

é utilizada no presente trabalho de forma mais branda, com o objetivo de demonstrar que 

existem pontos de litigiosidade do sistema tributário que decorrem da própria regra e outros 

em que a regra acaba ficando em segundo plano, situação em que os problemas acerca da sua 

interpretação ocupam o papel de destaque no litígio. 

A indicação destas duas modalidades de problemas relacionados aos litígios tributários 

não tem a pretensão de classificar ou então de reduzir de forma simplista todos os fatores que 

contribuem para o alto grau de litigiosidade do sistema tributário. Esta indicação dualista se 

presta para chamar a atenção para estes problemas interpretativos de segunda ordem, que 

passam desapercebidos nos debates sobre reforma tributária no país. 

Colocando em perspectiva os nove temas identificados no mapeamento das disputas 

fiscais podemos enxergar que em sete deles houve longa espera ou ainda se aguarda um 

posicionamento jurisdicional acerca da interpretação da regra tributária: 
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(1) Tributação pelo IRPJ dos lucros auferidos no exterior: da edição da Lei nº 

9.249/95, que trouxe a tributação em bases universais, até o julgamento da ADI nº 2.588, que 

representou o primeiro posicionamento do STF sobre a constitucionalidade desta forma de 

tributação, passaram-se 18 anos. Ainda se aguarda posicionamento do STF acerca da 

prevalência das regras de tributação previstas em tratados internacionais frente às regras do 

ordenamento jurídico doméstico. Além disso, com a Lei nº 12.973/13, estima-se que haverão 

outras controvérsias decorrentes da aplicação das novas regras trazidas pelo diploma legal.  

(2) Amortização fiscal de ágio: desde a criação do instituto pela Lei nº 9.532/97 o 

CARF tem definido padrões interpretativos quanto aos requisitos para considerar válida a 

amortização de ágio por meio do julgamento de recursos administrativos interpostos contra 

autuações fiscais. A edição da Lei nº 12.973/13 normatizou alguns destes requisitos e trouxe 

outros que poderão ocasionar novas divergências entre fisco e contribuinte. Além disso, com 

as investigações em andamento no âmbito da Operação Zelotes, o papel institucional do 

CARF tem sido questionado103 e é possível que o Poder Judiciário passe a ser demandado a 

dirimir controvérsias sobre o assunto. 

(3) Conceito de insumo e a não cumulatividade dos tributos sobre o consumo (ICMS, 

IPI e PIS/COFINS): como visto, há grande grau de complexidade nas regras de creditamento. 

Tanto as cortes administrativas quanto judiciais são demandadas para decidir as mais diversas 

questões sobre o assunto O estudo se aprofundou nas disputas sobre o direito a crédito 

decorrente da aquisição de insumos e constatou que há situações em que o mesmo produto 

pode ser considerado insumo para o cálculo de um tributo e não para o outro. No caso de 

PIS/COFINS, em que a não cumulatividade foi trazida pelas Lei nºs 10.637/02 e 10.833/03 e 

é, portanto, mais recente se comparado ao ICMS e IPI, há grande instabilidade decorrente da 

ausência de parâmetros interpretativos acerca do conceito de insumo. Atualmente aguarda-se 

o julgamento do Resp nº 1.221.170/PR, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, para 

uniformizar o entendimento do STJ acerca dos critérios interpretativos do conceito de insumo 

para o creditamento de PIS/COFINS. 

 (4) Guerra fiscal do ICMS: este é um problema que possui diversas frentes, que 

alcançam a regra da não cumulatividade do ICMS e se aprofundam em questões de 

competência tributária e pacto federativo. Por conta disso, o posicionamento das cortes 

judiciais é visto como uma peça importante na busca da estabilidade jurídica, apesar de não 

                                                 
103 Ilustrando este questionamento pode-se citar o Projeto de Decreto Legislativo nº 55/15 que busca extinguir o 

CARF. No dia 12.12.2016 a proposta foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação << goo.gl/Eng9rh 

>> (Acesso em 12.12.2016) 
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ser uma resposta suficiente para a solução total da questão. Em junho de 2011 o STF julgou 

11 ADIs sobre guerra fiscal e sedimentou o seu entendimento sobre a inconstitucionalidade da 

concessão de benefícios fiscais sem aprovação pelo CONFAZ. Contudo, ainda existem 

desdobramentos que aguardam o posicionamento dos Tribunais Superiores, especialmente 

aqueles relacionadas aos efeitos que a declaração de inconstitucionalidade pode surtir sobre as 

empresas que usufruíram dos benefícios. 

 (5) Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS: a discussão sobre se o 

ICMS faz parte da receita bruta das empresas remonta à década de 1980 com a criação do PIS 

e do FINSOCIAL. Desde então há indeterminação no posicionamento dos Tribunais 

Superiores sobre o assunto. A controvérsia foi inicialmente dirimida pelo STJ, que nos anos 

de 1992 e 1994 editou as Súmulas nºs 68 e 94 reconhecendo que o ICM e o ICMS deveriam 

integrar a base de cálculo do PIS e do FINSOCIAL. Este posicionamento foi desconsiderado 

a partir do momento que o STF iniciou o julgamento do RE nº 240.785 em 2006, o qual teve 

seu julgamento concluído em 2014. O resultado, que foi contrário ao que havia sido definido 

pelo STJ, não pode ser considerado o posicionamento final do STF pois ainda estão pendentes 

de julgamento a ADC nº 18 e o RE nº 574.706, que são processos que discutem o mesmo 

mérito e cujas decisões produzirão efeitos erga omnes. Além disso, estima-se que haverão 

novas disputas sobre o assunto em decorrência das alterações ao conceito de receita bruta 

promovidas pela Lei nº 12.973/14.  

 (6) Creditamento do IPI em operações envolvendo produtos isentos, imunes ou 

tributados à alíquota zero: de 1998 a 2015 houveram oscilações no posicionamento do STF 

sobre o assunto. A última decisão, proferida em sede de repercussão geral, reconheceu que 

operações de aquisição de produtos isentos, não tributados ou sujeitos a alíquota zero não 

geram direito a crédito de IPI. 

 (7) Conceito de serviços de telecomunicações: a área das telecomunicações é volátil 

em decorrência do rápido e constante desenvolvimento de novas tecnologias, o que torna 

ainda mais desafiador a aplicação da hipótese de incidência ao fato gerador do tributo. O 

primeiro paradigma sobre o assunto foi proferido pelo STJ com o julgamento dos Embargos 

de Divergência em REsp nº 456.650, em que a incidência do ICMS ficou delimitada aos 

serviços de telecomunicações propriamente ditos, excluindo-se aqueles serviços considerados 

acessórios. O tema, contudo, possui diversos desdobramentos e, aos poucos tem chegado no 

STF, como demonstra o julgamento do RE nº 912.888-RS em que foi reconhecida a 

incidência do ICMS sobre os valores cobrados a título de assinatura básica mensal. 
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Quando o sistema tributário está estruturado na própria Constituição Federal, como é o 

caso brasileiro, é de se esperar que grandes temas sobre tributação sejam julgados pela 

Suprema Corte. No Brasil, este julgamento se dá tanto de forma originária, por meio das 

ações que questionam a constitucionalidade da norma tributária em controle concentrado, 

como de forma recursal, em que a análise de constitucionalidade da norma se dá de maneira 

incidental e em controle difuso.  

O mapeamento das disputas relevantes confirma esta tendência de prevalência do 

posicionamento do STF sobre questões tributárias. Como pode ser observado, dos sete temas 

brevemente descritos acima apenas o referente a amortização fiscal de ágio não possui 

menção direta à atuação da Suprema Corte para a resolução da disputa. Foram utilizadas tanto 

a via originária quanto a recursal para o questionamento da constitucionalidade das regras 

tributárias. 

Entretanto, mais do que a prevalência do papel do STF na resolução de disputas em 

matéria tributária, o levantamento feito indica que o pronunciamento do Tribunal não se 

mostrou suficiente para dirimir a controvérsia e com isso estancar a litigiosidade. Este 

diagnóstico mostra que talvez exista uma relação interessante entre o alto grau de litigiosidade 

em matéria tributária e a forma de decidir do STF. 

A par de questões formais acerca da atuação do STF, o estudo chama a atenção para a 

morosidade das decisões: nos temas identificados há um lapso temporal médio de 16 anos 

entre a entrada do processo no STF e o seu julgamento. Foram (i) 13 anos para o julgamento 

da ADI nº 2588 sobre a tributação dos lucros auferidos no exterior; (ii) no julgamento das 14 

ADIs sobre guerra fiscal o prazo médio de julgamento foi de 9,5 anos; (iii) 17 anos para 

julgamento do RE nº 240.785 sobre exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e 

(iv) 12 anos para julgamento do RE nº 398.365 sobre creditamento de IPI. 

Em interessante pesquisa quantitativa das decisões proferidas pela Suprema Corte 

brasileira, FALCÃO et al. constataram que os processos de natureza tributária possuem a 

mais longa duração: uma média de 1,3 anos, quase meio ano a mais que a média geral apurada 

de 0,9 ano104. Neste levantamento também foi constatado que os processos de natureza 

tributária ocupam a primeira posição em outras mensurações de morosidade: são os que 

possuem a mais longa duração de liminares (3,4 anos), entre as liminares vigentes até o ano 

                                                 
104 FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; CERDEIRA, Pablo de Camargo. I Relatório Supremo 

em Números: O Supremo e o Tempo. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas – FGV 

Direito RJ. 2014. P. 81-82. 
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de 2013 também são as de mais longa duração (7,7 anos) e, com relação ao prazo de 

conclusão do relator, possuem a maior média (182 dias). 

Estes números demonstram que os casos tributários são julgados mais lentamente que 

os das outras áreas, tais como cível, trabalhista, penal, consumidor e administrativo. 

Entretanto, mesmo sendo altas as médias tributárias, elas estão muito abaixo dos prazos 

encontrados nas disputas relevantes deste trabalho. 

Esta morosidade não deixa de ser também uma forma de decidir. Em muitas situações 

estudadas, quando o julgamento foi concluído, o contexto normativo da disputa já havia sido 

alterado e com isso a decisão deixou de ter efeitos prospectivos e atingiu somente os fatos 

pretéritos alcançados pelo antigo comando legal. 

Assim, o problema do alto grau de litigiosidade deve ser pensado para além da técnica 

da regra tributária. Ainda que existam ineficiências que possam ser melhoradas no plano 

normativo, como, diga-se de passagem, a diminuição da complexidade da não-cumulatividade 

dos tributos sobre o consumo, bem como a sistemática de compensação dos tributos federais, 

este estudo mostra que a busca por parâmetros interpretativos das regras tributárias 

atualmente em vigor pode ser uma alternativa viável para o estancamento da litigiosidade em 

matéria fiscal. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Pode-se dizer que a principal contribuição deste trabalho foi apresentar um 

levantamento de dados objetivos sobre o contencioso tributário, trazendo, assim, um pouco de 

luz à obscuridade que permeia a relação jurídico-tributária entre empresas e Estado. A 

pesquisa empírica realizada faz parte da corrente que questiona a cultura formalista do direito 

tributário e por isso buscou trazer elementos para um diagnóstico pragmático das ineficiências 

do sistema tributário brasileiro.  

Assim, com base na premissa de que para mudar a realidade, o primeiro passo é 

entende-la, a atividade empresarial foi colocada no centro de observação ao se escolher como 

objeto de estudo as informações publicadas pelas grandes companhias abertas em suas DFP e 

FR. Esta perspectiva é pouco usual nos trabalhos acadêmicos sobre direito tributário, em que 

há a predominância de estudos teóricos e dogmáticos. 

Partindo do pressuposto de que o sistema tributário é complexo e ineficiente, foram 

feitas as seguintes perguntas: (i) o contencioso tributário é visto como um risco para a 

atividade empresarial? (ii) é possível encontrar elementos sobre a ineficiência do sistema 

tributário a partir do mapeamento das disputas fiscais divulgadas pelas companhias em suas 

DFP e FR? 

Foi possível concluir que, de acordo com as informações contidas nos documentos 

analisados, o contencioso tributário é um dos principais riscos para as atividades das grandes 

companhias abertas brasileiras. O aprofundamento da análise do contencioso tributário através 

do estudo das disputas relevantes mais recorrentes na amostra de empresas permitiu 

identificar pontos de instabilidade da relação jurídico-tributária, que indicam que o alto grau 

de litigiosidade está atrelado não só à arquitetura da regra tributária, mas a problemas 

relacionados à sua interpretação. 

De acordo com o levantamento realizado, são 283 bilhões de reais em disputas fiscais. 

O Quadro 2 elencou o volume das contingências passivas e provisões relacionadas a disputas 

nas áreas fiscal, trabalhista e cível: 
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Quadro 2 (em milhões de reais) 

Passivo Contingente  Provisão 

  Fiscal Trabalhista Cível Fiscal Trabalhista Cível 

Petrobrás 98.256,00 12.381,00 14.334,00 276,00 1.904,00 1.875,00 

JBS N/D N/D N/D 386,47 241,10 78,26 

Vale 16.187,00 5.194,00 6.715,00 1.088,00 1.876,00 441,00 

Ultrapar 573,99 N/D 23,10 557,60 71,50 58,30 

GPA 8.050,00 N/D 502,00 589,00 524,00 231,00 

Raízen 2.823,26 489,96 437,99 152,17 157,29 33,80 

Braskem 5.477,19 463,00 447,41 270,32 141,24 1,25 

Gerdau 6.123,44 N/D 334,38 1.308,09 228,47 39,79 

Cosan 5.382,01 347,61 1.100,61 341,23 163,93 139,25 

Ambev 18.900,86 207,86 3.546,35 292,00 132,22 15,97 

Telefônica 21.401,79 229,71 4.484,94 2.396,04 1.013,12 1.197,47 

Claro 17.833,24 1.509,05 829,39 3.322,77 391,50 202,16 

Eletrobrás 7.802,01 1.212,58 18.792,17 236,59 942,96 7.803,33 

BrFoods 8.514,28 377,11 377,11 252,37 330,42 57,35 

Oi 21.059,00 1.082,67 1.146,74 532,62 1.155,02 3.444,12 

Marfrig 838,41 156,31 0,96 3,53 32,68 4,23 

Cemig N/D N/D N/D 73,05 322,52 43,48 

TIM 9.088,63 489,79 836,30 194,84 62,94 103,30 

CPFL 3216,98 459,30 481,57 157,41 124,26 172,56 

Americanas N/D N/D N/D 36,88 13,94 50,99 

CSN 13.563,26 1.369,00 497,66 129,52 506,52 110,12 

Embraer N/D N/D N/D 92,01 116,11 5,55 

Copel 1.384,11 440,85 1.062,97 291,84 440,78 814,54 

Neoenergia 2.342,12 754,52 2.234,72 33,91 187,65 182,49 

Brasiliana N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Usiminas N/D N/D N/D 57,03 282,34 101,98 

Sabesp 632,10 304,00 2.256,20 55,55 235,46 1.025,88 

Gol 176,85 2,34 15,78 N/D 46,99 55,09 

M.Luiza 414,70 729,31 306,30 223,11 25,49 17,32 

Whirlpool N/D N/D N/D 43,75 14,97 38,14 

      TOTAL     

  270.041,23 28.199,97 60.763,65 13.393,70 11.685,42 18.343,72 

 

          Quadro 3 (em bilhões de reais) 

TOTAL GERAL 

Fiscal Trabalhista Cível 

283,43 39,88 79,10 

PROPORÇÃO 

Fiscal/Trabalhista 7,24   

Fiscal/Cível 3,69   
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O Quadro 2 permitiu enxergar que as disputas fiscais são mais incertas que as das 

outras áreas já que o valor contingenciado (referente a processos avaliados como “perda 

possível”) é 20,16 vezes maior que o valor provisionado (referente a processos avaliados 

como “perda provável”), essa proporção é de 2,41 vezes para os processos da área trabalhista 

e 3,31 para os processos da área cível. Por sua vez, o Quadro 3 apresentou a soma da 

contingência passiva e provisão em cada uma das áreas (fiscal, trabalhista e cível) bem como 

a proporção entre elas tendo como referência os valores da área fiscal. Concluiu-se que o 

contencioso tributário se mostra 7,24 vezes maior que o trabalhista e 3,69 vezes maior que o 

cível.  

A representatividade do contencioso tributário também foi comparada ao valor de 

mercado das companhias da amostra. O Quadro 4 trouxe estas comparações: 

Quadro 4 (em bilhões de reais)  

 
Empresa Contencioso fiscal (1) Valor de mercado (2) (1) / (2) 

1 Petrobrás 98,53 223,96 77,3% 

2 JBS 386,40 29,41 1,2% 

3 Vale 17,27 145,55 16,0% 

4 Ultrapar  1,13 35,46 4,0% 

5 GPA 8,63 13,54 33,1% 

6 Raízen 2,97 15,49 25,4% 

7 Braskem 5,74 24,06 52,8% 

8 Gerdau 7,43 20,69 45,5% 

9 Cosan 5,7 15,49 48,9% 

10 Ambev 19,19 252,92 7,5% 

11 Telefônica 23,79 67,98 47,6% 

12 Claro 21,15 - - 

13 Eletrobras 8,03 35,53 72,7% 

14 BRF 8,76 39,34 15,9% 

15 Oi 21,59 1,92 291,5% 

16 Marfrig 0,88 3,31 26,5% 

17 Cemig 0,07 9,20 0,4% 

18 TIM 9,28 19,28 32,6% 

19 CPFL 3,37 25,23 19% 

20 Lojas Americanas 0,03 20,58 0,2% 

21 CSN 13,69 14,98 177,7% 

22 Embraer 0,09 11,45 0,5% 

23 Copel 1,67 6,51 20,4% 

24 Neoenergia 2,37 - - 

25 Brasiliana  N/D 5,50 - 

26 Usiminas 0,057 4,80 1,1% 

27 Sabesp 0,68 18,92 5,9% 

28 Gol 0,17 1,53 4,1% 

29 Magazine Luiza 0,80 2,22 57,3% 

30 Whirlpool 0,04 4,69 0,7% 

 TOTAL 283,59 899,90 32% 
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Estes números indicam que o valor de mercado das companhias analisadas, quando 

somados, chegam a aproximadamente 900 bilhões de reais, sendo que 32% deste valor está 

comprometido com riscos decorrentes do contencioso tributário.  

Outro indicativo obtido foi a proporção do contencioso tributário frente ao patrimônio 

líquido das companhias. No Quadro 6 as companhias estudadas foram agrupadas em 3 

categorias. A primeira categoria corresponde às companhias em que o patrimônio líquido é de 

0 a 5 vezes maior que o contencioso tributário, a segunda em que o patrimônio líquido é de 5 

a 10 vezes maior que o contencioso tributário e, por fim, a categoria em que o patrimônio 

líquido é mais de 10 vezes maior que o contencioso tributário: 

Quadro 6 

 
Categoria Quantidade Companhia 

0-5 9 
Petrobrás, Ambev, Telefônica, Claro, 

Eletrobras, BRF, Oi, TIM, CSN. 

5-10 7 
Vale, GPA, Braskem, Gerdau, Cosan, 

CPFL, Copel. 

<10 6 
Ultrapar, Raízen, Marfrig, Cemig, 

Sabesp, Magazine Luiza. 

 

O Quadro 6 mostrou que o contencioso tributário representa parte significativa do 

passivo das companhias estudadas uma vez que a categoria “0-5” é a que possui o maior 

número de companhias, seguida da categoria “5-10”.  

Aprofundando o estudo sobre o contencioso tributário, foi feito um mapeamento das 

principais disputas em matéria fiscal. Os processos foram agrupados por tributo e, depois, por 

temas recorrentes. No Quadro 7 abaixo foi feita uma relação decrescente dos valores das 

disputas fiscais relevantes levando em consideração os tributos envolvidos:  

                                    Quadro 7 (em bilhões de reais)  

Tributo Valor 

ICMS 90,40 

IRPJ/CSLL 65,180 

IRRF 22,829 

Compensações 18,74 

PIS/COFINS 15,57 

CIDE 11,72 

Previdenciário 7,71 

ISS 6,88 

IPI 2,33 

Outros 24,08 
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Observa-se que o ICMS foi o imposto mais representativo, seguido do IRPJ e da 

CSLL. O IRRF ocupa a posição terceira do ranking devido às disputas da Petrobrás sobre 

remessas ao exterior para pagamento de afretamento de embarcações e juros (21 bilhões de 

reais). Caso desconsideradas estas disputas, o IRRF cairia para a última posição e o terceiro 

lugar, no ranking de tributos em espécie, seria ocupado pelo PIS/COFINS. 

Com o objetivo de trazer dados concretos para instigar o início do debate sobre o 

método de classificação de risco dos processos tributários para fins de reconhecimento de 

provisões, foi feito um levantamento do valor das disputas relevantes separando-o por tributos 

e sua respectiva avaliação de risco em “perda possível”, “perda provável” e “perda remota”. O 

Quadro 8 trouxe o resultado: 

                                    Quadro 8 (em milhões de reais) 

 

Tributo Possível Provável Remota 

ICMS 48.918,00 1.774,29 5.871,75 

IRPJ/CSLL 45.127,74 660,92 5.192,10 

PIS/COFINS 14.448,8 1.808,42 1.234,53 

Compensações 7.283,89 796,93 490,04 

CIDE 10.555,71 8,94 29,10 

ISS 4.090,26 90,79 96,03 

IPI 2.166,79 42,47 124,14 

TOTAL 132.591,19 5.182,76 13.037,69 

 

Observa-se que 88% do valor está classificado como “perda possível”, enquanto que 

3,4% e 4,6% estão classificados respectivamente como “perda provável” e “perda remota”. 

Estes percentuais mostram que há um considerável predomínio de processos tributários 

avaliados como “perda possível”. 

Além do levantamento por tributo, foi feito o mapeamento do mérito destas 

disputas relevantes, de modo a identificar os temas mais recorrentes e que, conseguintemente, 

representam pontos de litigiosidade do sistema tributário. Foram selecionadas as seguintes 

disputas relevantes para aprofundamento do estudo: (i) amortização fiscal do ágio; (ii) 

tributação dos lucros auferidos no exterior; (iii) dedutibilidade de despesas para apuração da 

base de cálculo do IRPJ; (iv) conceito de insumo e a não cumulatividade dos tributos sobre o 

consumo; (v) guerra fiscal do ICMS; (vi) exclusão do ICMS da base de cálculo do 

PIS/COFINS; (vii) creditamento do IPI em operações envolvendo produtos isentos, imunes ou 
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tributados à alíquota zero; (viii) tributação dos serviços de telecomunicações, e (ix) 

compensação de tributos federais. 

Apesar de outros temas também terem sido mapeados - como a apuração de prejuízo 

fiscal (IRPJ) e bases negativas de CSLL, além de disputas de IPI decorrentes de classificação 

fiscal de produtos - nestes não foi possível identificar teses jurídicas concretas que 

permitissem fazer um estudo mais aprofundado. Assim, a partir do mapeamento realizado, as 

disputas relevantes elencadas no parágrafo anterior são as que apresentaram maior densidade 

que permitisse sua identificação e agrupamento em termos jurídicos, além de serem também 

as mais recorrentes entre as companhias analisadas e, em valores absolutos, representarem 

parte expressiva do montante das disputas fiscais. 

As percepções obtidas após a finalização do levantamento empírico podem ser 

categorizadas em quatro: 

1) O trabalho realizado contribuiu com a percepção de que faltam dados empíricos 

sobre o sistema tributário brasileiro. Não foi possível obter informações fiscais suficientes 

para um panorama geral de como é a relação jurídico-tributária entre empresa e Estado. Não 

se obteve explicações ou números, que estivessem expostos de maneira que permitisse uma 

análise comparativa, sobre a fruição de benefícios fiscais, carga tributária efetiva, estruturas 

de negócios que permitam economia tributária ou volume total do contencioso fiscal 

incluindo os processos avaliados como “perda remota”. Esta falta de dados foi superada ao se 

optar por direcionar o trabalho apenas para o estudo do contencioso tributário, que 

corresponde à parte da relação jurídico-tributária em que os dados encontrados, apesar de 

possuírem algumas inconsistências, permitiram chegar a resultados relevantes. 

2) De modo geral, este trabalho também corroborou com a percepção de que há um 

ambiente de incerteza que contribui para a elaboração de documentos contábeis formalmente 

apropriados, mas que, em seu conteúdo, pecam por não transmitirem informações suficientes 

para aferir o resultado da companhia, bem como os riscos aos quais a atividade econômica 

está exposta. As inconsistências verificadas nas informações estudadas, somada às 

idiossincrasias do sistema tributário brasileiro, torna recomendável a discussão acadêmica e 

profissional sobre a criação de regras específicas para a mensuração, reconhecimento e 

divulgação dos passivos contingentes e provisões decorrentes de processos de natureza 

tributária. 
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3) Pelo mapeamento das disputas relevantes e aprofundamento das questões de mérito 

ali envolvidas foi possível identificar padrões recorrentes de comportamentos que indicam 

que o alto grau de litigiosidade está atrelado não só à arquitetura da regra tributária, mas a 

problemas relacionados à sua interpretação.  A distinção entre estas duas modalidades de 

problemas não tem a pretensão de classificar ou então de reduzir de forma simplista todos os 

fatores que contribuem para o alto grau de litigiosidade em matéria tributária, mas de apenas 

ressaltar a importância na discussão dos problemas decorrentes da interpretação da legislação 

tributária, ponto pouco abordado nos debates sobre reforma tributária no país.  

4) Ao dar ênfase na forma de interpretação da legislação tributária e as controvérsias 

dela decorrente observou-se uma prevalência do papel do STF para a resolução desta 

modalidade de litígio. Ponto surpreendente do levantamento foi a constatação de que as 

decisões proferidas pelas Suprema Corte não se mostraram suficientes para dirimir a 

controvérsia a ponto de estancar a litigiosidade. A par de questões formais sobre a forma de 

atuação do STF, o estudo chamou a atenção para a morosidade das decisões: nos temas 

identificados há um lapso temporal médio de 16 anos entre a entrada do processo no STF e o 

seu julgamento. A morosidade não deixa de ser também uma forma de decidir: em muitas 

situações estudadas, quando o julgamento foi concluído, o contexto normativo da disputa já 

havia sido alterado e com isso a decisão deixou de ter efeitos prospectivos e atingiu somente 

os fatos pretéritos alcançados pelo antigo comando legal. 

Assim, o presente trabalho indica que o problema do alto grau de litigiosidade deve ser 

pensado para além da técnica da regra tributária. Ainda que existam ineficiências que possam 

ser melhoradas no plano normativo, como, diga-se de passagem, a diminuição da 

complexidade da não-cumulatividade dos tributos sobre o consumo bem como a sistemática 

de compensação dos tributos federais, este estudo mostra que a busca por parâmetros 

interpretativos das regras tributárias atualmente em vigor pode ser uma alternativa viável para 

o estancamento da litigiosidade em matéria fiscal. 

Sobre este ponto, destacou-se a morosidade do STF no julgamento de temas 

considerados relevantes para as grandes companhias brasileiras. Não é possível enxergar uma 

relação de causa e efeito entre estas constatações, ou seja, se a controvérsia se tornou 

relevante na medida em que a sua resolução foi sendo procrastinada ou se, por ser relevante, a 

controvérsia demanda mais esforços e tempo para o seu julgamento. Independentemente 

disso, é possível constatar que a falta de posicionamento da Suprema Corte sobre grandes 
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controvérsias tributárias contribui para o ambiente de incerteza acerca da aplicação da 

legislação tributária e com a falta de parâmetros interpretativos para as regras desta natureza. 



 

 

106 

REFERÊNCIAS  

ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. The Role of Institutions in Growth and 

Develoment. Working Paper No. 10. International Bank – Comission on Growth and 

Development. 2008. 

ACEMOGLU, Daron; JOHNSON, Simon; ROBINSON, James A. Institutions as a 

Fundamental Cause of Long-Run Growth. In: AGHION, Philippe; DURLAUF, Steven N. 

Handbook of Economic Growth, v. 1A. Amsterdam: Elsevier B.V., 2005, pp. 387-470. 

AFONSO, José Roberto; REZENDE (coord.), Fernando. 50 anos da Reforma Tributária 

Nacional: origens e lições. Editora IBRE FGV. 2014. 

ALM, James; Martinez-Vasquez, Jorge. Tax Morale and Tax Evasion in Latin America. 

International Studies Program. Working Paper 07-04. 2007. 

ARIDA, Persio. A pesquisa em Direito e em Economia: em torno da historicidade da norma. 

Revista DireitoGV No. 1. 2005. P. 11-22. 

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6a edição. 11a tiragem. São Paulo: 

Editora Malheiros. 1973. 

BANDEIRA, Guilherme Villela de Viana. Sociedade Informacional, direito e democracia: 

Pensando o direito tributário para além da dogmática. Artigos Checkpoint Thomson Reuters. 

Disponível em << goo.gl/cs2Eoq >> (Acesso em 27.09.2016) 

BIRD, Richard. Tax Challenges Facing Developing Countries. University of Toronto, 

Institute for International Business, Working Paper Series, IIB Paper No. 12, 2008. 

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A construção política do Brasil. São Paulo: Editora 34. 

2015. 

______________ Capable (developmental) state democracy in pre-industrial countries. AFEE 

at EEA. 2014. 

BROBERG, Pernilla; COLLIN, Sven-Olof e TAGESSON, Torbjorn. What explains variation 

in voluntary disclosure? A study of the annual reports of corporations listed on the Stockholm 

Stock Exchange. Journal of Management and Governance. Vol. 14. 2010. P. 351-377.  

CALCIOLARI, Ricardo Pires. Aspectos jurídicos da guerra fiscal no Brasil. Caderno de 

Finanças Públicas. N. 7. 2006. P. 5-29. 

CANADO, Vanessa Rahal. Legalidade tributária e decisão judicial: desmistificando o 

modelo civil law e recolocando o papel da jurisprudência para regulação de condutas no 

direito tributário brasileiro. Tese (doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

– PUC/SP. 2013. 

CUNHA, Alexandre dos Santos; SILVA, Paulo Eduardo Alves da (org.). Anais do I Encontro 

de Pesquisa Empírica em Direito. Ipea. Ribeirão Preto: 2011. 



 

 

107 

DAVIS, Kevin; TREBILCOCK, Michael J. What Role do Legal Institutions Play in 

Development? International Monetary Found’s Conference on Second Generation Reforms. 

1999. 

DIMAGGIO, Paul J.; POWEL, Walter W. “The iron cage revisited: institutional isomorphism 

and collective rationality in organizational fields”. American Sociology Review. V. 48. 1983. 

DULCI, Otávio Soares. Guerra Fiscal, desenvolvimento desigual e relações federativas no 

Brasil. Revista de Sociologia e Política. Vol. 18. 2002. P. 95-107. 

EVANS, Peter. Dependent Development: the alliance of multinational, state and local capital 

in Brazil. Princeton University Press. 1979. 

______________ The State as Problem and Solution: Predation, embedded autonomy and 

structural change in Stephan Haggard & Robert Kaufman, orgs. The Politics of Economic 

Adjustment. Princeton University Press. P. 139-181. 1992. 

______________ Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton 

University Press. 1995. 

EVANS, Peter; SEWELL JR., William. The Neoliberal Era: Ideology, Policy and Social 

Effects. Working paper. Social Resilience in the Neo-liberal Era. Cambridge University Press. 

2013. 

FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; CERDEIRA, Pablo de Camargo. I 

Relatório Supremo em Números: O Supremo e o Tempo. Escola de Direito do Rio de Janeiro 

da Fundação Getulio Vargas – FGV Direito RJ. 2014. 

FALCÃO, Joaquim; CHAVES, Vitor P.; HARTMANN, Ivar A. III Relatório Supremo em 

Números: O Múltiplo Supremo. Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio 

Vargas – FGV Direito RJ. 2011. 

FOWLER, L. L. “Replications as Regulation.” PS. Political Sciecne and Politics 28 (3): 478- 

481, 1995.  

FRIEDMAN, Lawrence W., Legal Culture and Social Development. Law & Society Review, 

Vol. 4. 1969. P. 29-44. 

FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 2007. 

GALANTER, Marc. The Modernization of Law (Cap. 11). Modernization of Politics and 

Government. Basic Books Inc. Publishers. 1966. P. 153-165. 

GALANTER, Marc; TRUBECK , David M. Acadêmicos Auto-alienados: reflexões sobre a 

crise norte-americana da disciplina “direito e desenvolvimento” (1974). Revista Direito GV. 

N. 6. 2007. P. 261-304. 

GALHARDO, Luciana Rosanova; LOPES JUNIOR, Jorge Ney de Figueiredo. Tributação da 

Renda em Bases Universais – Tendências Atuais. Imposto de Renda Pessoa Jurídica Teoria e 

Prática (Anan Jr., Pedro, Coordenador). Quartier Latin. 2007. P. 211-240. 

GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3a edição. São Paulo: Dialética. 2011. 



 

 

108 

______________ Crise do formalismo no direito tributário brasileiro. Revista da PGFN. V. 1. 

2011. P. 9-18. 

______________ Três perfis da legalidade tributária. In Legalidade e tipicidade no Direito 

Tributário. RIBEIRO, Ricardo Lodi; ROCHA, Sérgio André (org.). São Paulo: Quartier Latin. 

2008. P. 101-110. 

______________ Solidariedade social e tributação. In Solidariedade social e tributação. 

GODÓI, Marciano Seabra; GRECO, Marco Aurélio (org.). São Paulo: Dialética. 2005. P. 

168-189. 

______________ PIS/COFINS não-cumulativo: bens e serviços utilizados como insumos na 

prestação na prestação de serviços. Revista da Receita Federal. 2014. 

GOMIDE, Alexandre de Ávila e PIRES, Roberto Rocha C. Capacidade Estatais e 

Democracia: a abordagem dos arranjos institucionais para análise de políticas públicas, in 

Capacidades estatais e democracia: arranjos institucionais de políticas públicas  – Brasília: 

Ipea, 2014. 

HALL, Peter A. e David Soskice. An introduction to varieties of capitalism in Hall and 

Soskice, orgs. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative 

Advantage. Oxford: Oxford University Press. 2001. 
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Empresa 

Setor de 

atividade 

Receita 

líquida   

Patrimônio 

Líquido 

Consolidado 

Principais Disputas Fiscais 

Proporção 

Receita 

Líquida/ 

Contencioso 

Proporção 

Patrimônio 

Líquido/ 

Contencioso 

Volume 

Contencioso 

Tributário 

Perda 

Possível 

Perda 

Provável 

Perda 

Remota 

Depósitos 

Judiciais 

Tributos a 

Recuperar 

Benefícios Fiscais 

Federais 

Benefícios Fiscais 

Estaduais 

Proporção do 

Contencioso 

1 

Petróleo 

Brasileiro S.A. 

Petrobrás 

Petróleo e gás 337.260,00 310.722,00 

- imposto de renda retido na fonte 

pela emissão de títulos no exterior 

- perdas e danos pelo 

desfazimento de operações de 

cessão de crédito prêmio de IPI 

- operações de afretamento de 

embarcações 

3,42 3,15 98.532,00 98.256,00 276,00 N/D 2.671,00 N/D 

- REPETRO 

- REPEDEC 

- Redução 75% 

IRPJ 

-Reinvestimento 

30% IRPJ no 

SUDENE/SUDAM 

- Inovação 

Tecnológica 

-REIDI 

- DESENVOLVE 

(BA) 

- Incentivo à 

cultura (MG) 

- Fundo PEM (RS) 

- Incentivo à 

cultura (RS) 

-Incentivo à cultura 

(RJ) 

- Crédito 

presumido de 

ICMS (PE)  

- Incentivo à 

cultura (SP) 

Provisão fiscal (276) 

Provisão trabalhista 

(1.904) 

Provisão cível (1875) 

 

Contingência fiscal 

(98.256) 

Contingência trabalhista 

(12.381) 

Contingência cível 

(14.334) 

2 JBS S.A. 
Alimentos e 

Bebidas 
120.470,00 21.506,20 

- guerra fiscal: glosa de créditos 

de ICMS pelo estado de SP 

- INSS: FUNRURAL 

- PIS/COFINS: compensação e 

ressarcimento 

311,78 55,66 386,40 N/D 386,40 N/D N/D 3.152,90 N/D 

Não disponível, 

mas analisando 

suas disputas 

fiscais observa-se 

que parte 

considerável delas 

podem envolver 

benefícios fiscais 

de ICMS. 

Provisão fiscal (386,47) 

Provisão trabalhista 

(241,10) 

Provisão cível (78,26) 

 

Contingência fiscal () 

Contingência trabalhista 

() 

Contingência cível () 

3 Vale S.A. 
Metalurgia e 

Mineração 
88.275,00 149.601,00 

- tributação dos lucros de 

controladas e coligadas no 

exterior 

- cobrança de CFEM  

- dedutibilidade da CSLL 

- ICMS sobre transporte e 

transferência de minério 

- ressarcimento de PIS/COFINS 

5,11 8,66 17.275,00 16.187,00 1.088,00 N/D 940,00 5.579,00 

- Redução parcial 

do IRPJ  às 

operações nas 

regiões norte e 

nordeste com ferro, 

pelotas, ferrovia, 

manganês, cobre, 

níquel e potássio. 

Benefício vence 

em 2023. 

- Reinvestimento 

de parte do IRPJ na 

compra de 

equipamentos.  

N/D 

Provisão fiscal (1.088) 

Provisão trabalhista 

(1.876) 

Provisão cível (441) 

 

Contingência fiscal 

(16.187) 

Contingência trabalhista 

(5.194) 

Contingência cível 

(6.715) 

 

Antes de dezembro de 

2013 a provisão fiscal 

era maior que a 

trabalhista (deve ser por 

causa do REFIS).  

4 

Ultrapar 

Participações 

S.A. 

Petróleo e gás 67.736,30 7.726,60 

- compensação PIS/COFINS  

- questões diversas envolvendo 

ICMS  

- IPI saída imune 

59,86 6,83 1.131,59 573,99 557,60 N/D 505,65 668,80 

- Redução parcial 

do IRPJ 

(SUDENE) 

Não disponível, 

mas analisando 

suas disputas 

fiscais observa-se 

que parte 

considerável delas 

podem envolver 

benefícios fiscais 

de ICMS. 

Provisão fiscal (557,6) 

Provisão trabalhista 

(71,5) 

Provisão cível (58,3) 

 

Contingência fiscal 

(573,99) 

Contingência trabalhista 

(N/D) 

Contingência cível 

(23,1) 

5 
Cia. Brasileira 

de Distribuição 

Comércio 

Varejista 
65.525,00 14.482,00 

- inclusão na BC do ICMS dos 

encargos financeiros cobrados 

pelo financiamento do preço das 

mercadorias 

- ressarcimento de ICMS-ST e 

ICMS próprio 

- IRPJ deduções indevidas de 

amortizações de ágio. 

- compensações com crédito de 

7,58 1,68 8.639,00 8.050,00 589,00 N/D 163,00 2.944,00 N/D N/D 

Provisão fiscal (589) 

Provisão trabalista (524) 

Provisão cível (231) 

 

Contingência fiscal 

(8.050) 

Contingência trabalhista 

(N/D) 

Contingência cível 
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Empresa 

Setor de 

atividade 

Receita 

líquida   

Patrimônio 

Líquido 

Consolidado 

Principais Disputas Fiscais 

Proporção 

Receita 

Líquida/ 

Contencioso 

Proporção 

Patrimônio 

Líquido/ 

Contencioso 

Volume 

Contencioso 

Tributário 

Perda 

Possível 

Perda 

Provável 

Perda 

Remota 

Depósitos 

Judiciais 

Tributos a 

Recuperar 

Benefícios Fiscais 

Federais 

Benefícios Fiscais 

Estaduais 

Proporção do 

Contencioso 

IPI alíquota zero e imune (502) 

6 

Raízen 

(Combinado 

Raízen) 

Petróleo e gás 65.092,70 6.775,00 

- ICMS saída de açúcar para 

exportação 

- ICMS divergência de estoque  

- ICMS operações interestaduais a 

clientes com inscrições estaduais 

cassadas  

- ICMS glosa de créditos 

(conceito de insumo)  

- INSS Lei 8212 

- IPI em operações com açúcar de 

cana-de-açúcar  

- IRPJ/CSLL amortização de ágio  

-IRPJ/CSLL compensação de 

prejuízos fiscais 

- PIS/COFINS glosa de créditos 

decorrente de interpretação 

restrititva do conceito de insumos. 

21,88 2,28 2.975,43 2.823,26 152,17 N/D 162,85 221,67 REINTEGRA 

- Termo de Acordo 

331/08, firmado 

com o governo do 

MS.  

- Programa 

PRODUZIR (GO) 

Provisão fiscal (152,17)  

Provisão trabalhista 

(157,29) 

Provisão cível (33,8) 

 

Contingência fiscal 

(2.823,26) 

Contingência trabalhista 

(489,96)  

Contingência cível 

(437,99) 

 

- na descrição dos 

processos fiscais de 

relevância para a 

empresa há menção de 

casos avaliados como 

perda remota. 

7 Braskem S.A. 
Química e 

Petroquímica 
46.031,40 5.894,35 

- IRPJ/CSLL variação cambial da 

conta de investimentos em 

controladas no exterior e 

amortização de ágio. 

- PIS/COFINS Lei 9718/98, DL 

2445 e 2449, não tributação de 

receitas com variações cambiais, 

compensações diversas e conceito 

de insumo. 

- ICMS creditamento em 

operações de exportação, 

irregularidade em operações de 

armazenagem, conceito de 

insumo. 

- tributação de prejuízos fiscais e 

das reduções de débitos no âmbito 

da MP 470/09 (reflexos em 

IRPJ/CSLL e PIS/COFINS) 

8,01 1,03 5.747,51 5.477,19 270,32 N/D 

Não traz o 

valor 

discriminado 

pelo tipo da 

ação (fiscal, 

cível ou 

trabalhista) 

3.175,26 

- REINTEGRA 

- redução parcial 

do IRPJ 

(SUDENE) 

PRODESIN (AL) 

Provisão fiscal (270,32) 

Provisão trabalhista 

(141,24) 

Provisão cível (1,25) 

 

Contingência fiscal 

(5.477,19) 

Contingência trabalhista 

(463) 

Contingência cível 

(447,41) 

 

 

8 Gerdau S.A. 
Metalurgia e 

Mineração 
42.546,30 33.254,53 

- ICMS aquisição de bens 

destinados ao ativo imobilizado e 

uso e consumo. 

- IRPJ/CSLL amortização de 

ágio. 

- IRPJ/CSLL lucros no exterior. 

- PIS/COFINS inclusão do ICMS 

na base de cálculo, compensação 

de créditos e incidência sobre 

outras receitas. 

5,73 4,47 7.431,52 6.123,44 1.308,08 N/D 1.286,65 367,96 N/D N/D 

Provisão fiscal 

(1.308,09) 

Provisão trabalhista 

(228,47) 

Provisão cível (39,79) 

 

Contingência fiscal 

(6.123,44) 

Contingência cível 

(334,38) 

(não tem trabalhista) 

9 

Cosan S.A. 

Indústria e 

Comércio 

Petróleo e gás 39.083,00 12.449,27 

- INSS contribuição 

previdenciária sobre o 

faturamento (art. 22-A Lei 

8212/91), e restrição da 

imunidade sobre receitas de 

exportação (IN 03/05) 

- ICMS parceria agrícola e 

industrialização por encomenda, 

fornecedores inidôneos, 

creditamento de materiais 

utilizados no processo produtivo 

(uso e consumo) 

6,83 2,18 5.723,24 5.382,01 341,23 N/D 314,32 95,81 N/D N/D 

Provisão fiscal (341,23) 

Provisão trabalhista 

(163,93) 

Provisão cível (139,25) 

 

Contingência fiscal 

(5.382,01) 

Contingência trabalhista 

(347,61) 

Contingência cível 

(1.100,61) 
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Empresa 

Setor de 

atividade 

Receita 

líquida   

Patrimônio 

Líquido 

Consolidado 

Principais Disputas Fiscais 

Proporção 

Receita 

Líquida/ 

Contencioso 

Proporção 

Patrimônio 

Líquido/ 

Contencioso 

Volume 

Contencioso 

Tributário 

Perda 

Possível 

Perda 

Provável 

Perda 

Remota 

Depósitos 

Judiciais 

Tributos a 

Recuperar 

Benefícios Fiscais 

Federais 

Benefícios Fiscais 

Estaduais 

Proporção do 

Contencioso 

- IRPJ amortização de ágio, 

compensação de prejuízo fiscal e 

base negativa, reavaliações do 

ativo imobilizado. 

- IPI operações com açúcares (IN 

67/98) 

- PIS/COFINS conceito de 

insumos. 

10 Ambev S.A. 
Alimentos e 

Bebidas 
38.079,80 43.644,66 

-IRPJ/CSLL amortização de ágio, 

lucros auferidos no exterior 

-IPI zona franca de 

Manaus(creditamento de insumos 

isentos), remessa de produtos 

acabados entre unidades da 

companhia 

-ICMS descontos incondicionais, 

guerra fiscal 

IRPJ aproveitamento de prejuízos 

fiscais, bônus de subscrição de 

ações, glosa de despesas 

financeiras 

1,98 2,27 19.192,86 18.900,86 292,00 N/D N/D 1.581,90 

Incentivos 

regionais de IRPJ, 

não menciona qual 

(FR p. 121). 

A companhia 

possui incentivos 

fiscais 

enquadrados em 

determinados 

programas de 

desenvolvimento 

industrial estadual 

na forma de 

financiamento ou 

diferimento do 

pagamento de 

impostos (FR p. 76 

e 91) 

Provisão fiscal (292) 

Provisão trabalhista 

(132,22) 

Provisão cível (15,97) 

 

Contingência fiscal 

(18.900,86) 

Contingência trabalhista 

(207,86) 

Contingência cível 

(3.546,35) 

11 
Telefônica Brasil 

S.A. 
TI & Telecom 35.000,00 44.950,09 

-IRPJ/CSLL amortização de ágio, 

reversão de provisões, glosa de 

despesas,  

- FUST 

-ICMS conceito de serviço de 

telecomunicações, guerra fiscal, 

ativo fixo e uso e consumo, 

descontos incondicionais. 

-FISTEL 

-ISS atividade meio e 

suplementar. 

1,47 1,89 23.797,83 21.401,79 2.396,04 N/D 2.665,75 2.542,86 

Não disponível, 

mas é possível 

inferir que ela 

usufrui de algum. 

Não disponível, 

mas analisando 

suas disputas 

fiscais observa-se 

que parte 

considerável delas 

podem envolver 

benefícios fiscais 

de ICMS. 

Provisão fiscal 

(2.396,04) 

Provisão trabalhista 

(1.013,12) 

Provisão cível 

(1.197,47) 

 

Contingência fiscal 

(21.401,79) 

Contingência trabalhista 

(229,71) 

Contingência cível 

(4.484,94) 

12 

Claro Telecom 

Participações 

S.A. 

TI & Telecom 32.852,00 17.549,77 

-PIS/COFINS compensação de 

créditos, variação monetária, 

exclusão ICMS da base de cálculo 

-IRPJ/CSL amortização de ágio, 

compensações saldo negativo, 

prejuízo fiscal, dedutibilidade de 

despesas 

-ICMS conceito de serviço de 

telecomunicações, diferimento, 

energia elétrica, substituição 

tributária, guerra fiscal 

- FUST/FUNTTEL provimento 

de interconexão 

1,55 0,83 21.156,01 17.833,24 3.322,77 N/D N/D 2.719,52 N/D 

Não disponível, 

mas analisando 

suas disputas 

fiscais observa-se 

que parte 

considerável delas 

podem envolver 

benefícios fiscais 

de ICMS. 

Provisão fiscal 

(3.322,77) 

Provisão trabalhista 

(391,5) 

Provisão cível (940,7) 

 

Contingência fiscal 

(17.833,24) 

Contingência trabalhista 

(1.509,05) 

Contingência cível 

(1.975,21) 

13 

Centrais 

Elétricas 

Brasileiras S.A. 

Energia 

Elétrica 
30.244,90 56.848,50 

- PIS/COFINS receitas 

financeiras (tratado Brasil 

Paraguai) 

-IRPJ/CSLL dedutibilidade de 

despesas 

-PIS/COFINS base de cálculo 

(isenção) 

3,76 7,07 8.038,59 7.802,00 236,59 N/D N/D 2.538,13 

FINAM 

FINOR 

SUDENE 

(desconto de 75% 

do IRPJ) 

N/D 

Provisão fiscal (236,59) 

Provisão trabalhista 

(942,96) 

Provisão cível 

(7.803,33) 

 

Contingência fiscal 

(7.802,01) 

Contingência trabalhista 

(1.212,58) 

Contingência cível 

(18.792,17) 
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Empresa 

Setor de 

atividade 

Receita 

líquida   

Patrimônio 

Líquido 

Consolidado 

Principais Disputas Fiscais 

Proporção 

Receita 

Líquida/ 

Contencioso 

Proporção 

Patrimônio 

Líquido/ 

Contencioso 

Volume 

Contencioso 

Tributário 

Perda 

Possível 

Perda 

Provável 

Perda 

Remota 

Depósitos 

Judiciais 

Tributos a 

Recuperar 

Benefícios Fiscais 

Federais 

Benefícios Fiscais 

Estaduais 

Proporção do 

Contencioso 

* Provisão cível tem 

maioria relacionada a 

Empréstimo 

Compulsório 

14 BRF S.A. 
Alimentos e 

Bebidas 
29.006,80 15.590,47 

- IPI crédito prêmio, 

compensações 

- Multa isolada 

- IRPJ CSL dedutibilidade de 

despesas, lucros auferidos no 

exterior, compensação de prejuízo 

fiscal 

- ICMS guerra fiscal 

3,31 1,78 8.766,65 8.514,28 252,37 N/D 352,27 2.103,73 N/D 

Menciona possuir 

benefícios fiscais 

de ICMS nos 

estados de GO, PE, 

MT e BA. 

Provisão fiscal (252,37) 

Provisão trabalhista 

(330,42) 

Provisão cível (57,35) 

 

Contingência fiscal 

(8.514,28) 

Contingência trabalhista 

(502,82) 

Contingência cível 

(251,41) 

15 Oi S.A. TI & Telecom 28.247,10 19.311,48 

- PIS/CONFIS base de cálculo 

- IRRF mútuo 

- IRPJ/CSLL saldo negativo, 

dedutibilidade de despesas, 

compensações 

- ICMS conceito telecom., 

conceito de insumo 

- ISS serviços suplementares 

- INSS retenção em serviços 

terceirizados 

- FUST constitucionalidade 

1,31 0,89 21.591,62 21.059,00 532,62 N/D 2.466,18 8.722,95 N/D N/D 

Provisão fiscal (532,62) 

Provisão trabalhista 

(1.155,02) 

Provisão cível 

(3.444,12) 

 

Contingência fiscal 

(21.059) 

Contingência trabalhista 

(1.082,67) 

Contingência cível 

(1.146,74) 

16 
Marfrig Global 

Foods S.A. 

Alimentos e 

Bebidas 
21.073,30 2.071,72 

-IRPJ/CSLL compensações, 

lucros auferidos no exterior, 

amortização de ágio 

- PIS/COFINS exclusão do ICMS 

da base de cálculo 

-FUNRURAL constitucionalidade 

-ICMS guerra fiscal, regime 

especial, obrigações acessórias 

25,03 2,46 841,94 838,41 3,53 N/D N/D 2.870,80 REINTEGRA 

Não disponível, 

mas analisando 

suas disputas 

fiscais observa-se 

que parte 

considerável delas 

podem envolver 

benefícios fiscais 

de ICMS. 

Provisão fiscal (3,53) 

Provisão trabalhista 

(32,68) 

Provisão cível (4,23) 

 

Contingência fiscal 

(838,41) 

Contingência trabalhista 

(156,31) 

Contingência cível 

(0,96) 

17 

Companhia 

Energética de 

Minas Gerais 

Cemig 

Energia 

Elétrica 
19.539,60 11.280,91 

- IRPJ/CSLL verbas 

indenizatórias, dedutibilidade de 

despesas, saldo negativo 

- IRRF ganho de capital 

- CONT. PREV base se cálculo 

- compensações de tributos 

federais 

267,48 154,43 73,05 N/D 73,05 N/D 927,75 600,20 SUDENE N/D 

Provisão fiscal (73,05) 

Provisão trabalhista 

(322,52) 

Provisão cível (43,48) 

 

Contingência fiscal 

(N/D) 

Contingência trabalhista 

(N/D) 

Contingência cível 

(N/D) 

18 

TIM 

Participações 

S.A. 

TI & Telecom 19.498,20 15.322,03 

-IRPJ/CSLL amortização de ágio, 

compensações 

-ICMS guerra fiscal, conceito de 

telecomunicações, descontos 

incondicionais, diferimento nas 

operações de cessão de meio de 

rede, cumprimento de obrigação 

acessória, bens destinados ao 

ativo permanente 

-ISS serviços auxiliares de 

telecomunicações 

2,10 1,65 9.283,47 9.088,63 194,84 N/D 245,96 597,83 
SUDENE 

SUDAM 

Não disponível, 

mas analisando 

suas disputas 

fiscais observa-se 

que parte 

considerável delas 

podem envolver 

benefícios fiscais 

de ICMS. 

Provisão fiscal (194,84) 

Provisão trabalhista 

(62,94) 

Provisão cível (103.3) 

 

Contingência fiscal 

(9.088,63) 

Contingência trabalhista 

(489,79) 

Contingência cível 

(836,3) 
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Empresa 

Setor de 

atividade 

Receita 

líquida   

Patrimônio 

Líquido 

Consolidado 

Principais Disputas Fiscais 

Proporção 

Receita 

Líquida/ 

Contencioso 

Proporção 

Patrimônio 

Líquido/ 

Contencioso 

Volume 

Contencioso 

Tributário 

Perda 

Possível 

Perda 

Provável 

Perda 

Remota 

Depósitos 

Judiciais 

Tributos a 

Recuperar 

Benefícios Fiscais 

Federais 

Benefícios Fiscais 

Estaduais 

Proporção do 

Contencioso 

-CIDE remessa de valores ao 

exterior 

-FUST/FUNTTEL cobrança sobre 

receitas de interconexão 

-IRRF pagamento de serviço de 

assistência técnica de residente no 

exterior 

19 
CPFL Energia 

S.A. 

Energia 

Elétrica 
17.305,90 9.384,51 

- IRPJ/CSLL amortização de 

ágio, dedutibilidade de despesas 

- PIS/COFINS creditamento, 

regime cumulativo X não 

cumulativo 

- ICMS metodologia de cálculo 

no fornecimento de energia 

elétrica 

5,13 2,78 3.374,39 3.216,98 157,41 N/D 958,92 474,01 

Programa de 

Incentivo de 

Inovação 

Tecnológica 

N/D 

Provisão fiscal (157,41) 

Provisão trabalhista 

(124,26) 

Provisão cível (172,56) 

 

Contingência fiscal 

(3.216,98) 

Contingência trabalhista 

(459,30) 

Contingência cível 

(481,57) 

20 
Lojas 

Americanas S.A. 

Comércio 

Varejista 
16.145,70 3.048,28 

- ICMS majoração de alíquota, 

notas fiscais inidôneas, 

importação, diferença de estoque, 

creditamento ICMS-ST 

- MULTA ISOLADA falta de 

entrega de arquivos magnéticos 

437,79 82,65 36,88 N/D 36,88 N/D 271,90 268,35 N/D N/D 

Provisão fiscal (36,88) 

Provisão trabalhista 

(13,94) 

Provisão cível (50,99) 

 

Contingência fiscal 

(N/D) 

Contingência trabalhista 

(N/D) 

Contingência cível 

(N/D) 

21 

Companhia 

Siderúrgica 

Nacional 

Metalurgia e 

Mineração 
16.126,20 5.734,97 

- IRPJ/CSLL ganho de capital, 

apuração de saldo e base de 

cálculo negativos, lucros 

auferidos no exterior 

- compensação de tributos 

federais 

- ICMS, creditamento, base de 

cálculo, substituição tributária 

- CFEM pagamento a menor 

- multa isolada: irregularidade na 

transferência de créditos de ICMS 

1,18 0,42 13.692,78 13.563,26 129,52 N/D 77,83 81,79 Nenhum. 

Menciona que 

possui, mas não 

discrimina. 

Provisão fiscal (129,52) 

Provisão trabalhista 

(506,52) 

Provisão cível (110,12) 

 

Contingência fiscal 

(13.563,26) 

Contingência trabalhista 

(1.369) 

Contingência cível 

(497,66) 

22 Embraer S.A. 
Veículos e 

Peças 
14.935,90 10.265,48 

- IRPJ/CSLL lucros auferidos no 

exterior, reconhecimento de 

despesas 

- CONT. PREV. critério do FAP, 

exclusão do aviso prévio, mão de 

obra, FUNDAF 

- PIS/COFINS 

constitucionalidade da base de 

cálculo 

- IPI, insumos isentos, não 

tributados ou submetidos a 

alíquota zero 

- ICMS importação de serviços de 

telecomunicação 

162,33 111,57 92,01 N/D 92,01 N/D N/D N/D N/D N/D 

Provisão fiscal (92,01) 

Provisão trabalhista 

(40,68) 

Provisão cível (5,55) 

 

Contingência fiscal 

(N/D) 

Contingência trabalhista 

(N/D) 

Contingência cível 

(N/D) 

23 
Cia. Paranaense 

de Energia 

Energia 

Elétrica 
13.918,50 13.682,78 

- PIS/COFINS decisão judicial 

autorizando o não recolhimento 

- ICMS desequilíbrio econômico, 

faturas de energia elétrica 

- CONT. PREV. construção civil, 

retenção na cessão de mão de 

8,30 8,16 1.675,95 1.384,11 291,84 N/D 437,10 553,35 FINAM Nenhum 

Provisão fiscal (291,84) 

Provisão trabalhista 

(440,78) 

Provisão cível (814,54) 

 

Contingência fiscal 



 

 

116 

 

 
Empresa 

Setor de 

atividade 

Receita 

líquida   

Patrimônio 

Líquido 

Consolidado 

Principais Disputas Fiscais 

Proporção 

Receita 

Líquida/ 

Contencioso 

Proporção 

Patrimônio 

Líquido/ 

Contencioso 

Volume 

Contencioso 

Tributário 

Perda 

Possível 

Perda 

Provável 

Perda 

Remota 

Depósitos 

Judiciais 

Tributos a 

Recuperar 

Benefícios Fiscais 

Federais 

Benefícios Fiscais 

Estaduais 

Proporção do 

Contencioso 

obra (1.384,11) 

Contingência trabalhista 

(440,85) 

Contingência cível 

(1.062,97) 

24 Neoenergia S.A. 
Energia 

Elétrica 
12.198,70 9.058,81 

- compensação de tributos 

federais 

- IRPJ/CSL amortização de ágio 

- IRRF distribuição de JCP 

5,13 3,81 2.376,03 2.342,12 33,91 N/D 116,38 566,00 SUDENE N/D 

Provisão fiscal (33,91) 

Provisão trabalhista 

(187,65) 

Provisão cível (182,49) 

 

Contingência fiscal 

(2.342,12) 

Contingência trabalhista 

(754,52) 

Contingência cível 

(2234.72) 

 

25 

Cia. Brasiliana 

de Energia 

Energia 

Elétrica 
11.765,30 1.364,48 

-PIS/COFINS incidência sobre 

JCP, incidência sobre exportação 

de energia elétrica 

- compensação de tributos 

federais 

- IRPJ/CSLL compensação de 

prejuízos fiscais (trava 30%) 

- multa isolada 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 79,85 N/D N/D 

Provisão fiscal (N/D) 

Provisão trabalhista 

(N/D) 

Provisão cível (N/D) 

 

Contingência fiscal 

(N/D) 

Contingência trabalhista 

(N/D) 

Contingência cível 

(N/D) 

 

26 

Usinas 

Siderúrgicas de 

Minas Gerais 

S.A. Usiminas 

Metalurgia e 

Mineração 
11.741,60 18.761,61 

- compensação de tributos 

federais 

- ISS prestação de serviços de 

galvanização 

- IPTU base de cálculo 

- ICMS estorno de créditos 

presumidos, creditamento, 

incidência na exportação de 

semielaborados, uso e consumo 

- IRPJ/CSLL lucros auferidos no 

exterior 

- PIS/COFINS exclusão do ICMS 

da base de cálculo, conceito de 

insumo 

205,88 328,98 57,03 N/D 57,03 N/D 481,19 N/D N/D N/D 

Provisão fiscal (57,03) 

Provisão trabalhista 

(282,34) 

Provisão cível (101,98) 

 

Contingência fiscal 

(N/D) 

Contingência trabalhista 

(N/D) 

Contingência cível 

(N/D) 

 

27 

Cia. de 

Saneamento 

Básico do 

Estado de São 

Paulo 

Água e 

Saneamento 
11.213,20 13.304,40 

- ISS incidência sobre serviços de 

esgotamento sanitário 

- compensação de tributos 

federais 

16,31 19,35 687,65 632,10 55,55 N/D 0,00 148,76 N/D N/D 

Provisão fiscal (55,55) 

Provisão trabalhista 

(235,46) 

Provisão cível 

(1.025,88) 

 

Contingência fiscal 

(632,10) 

Contingência trabalhista 

(304,00) 

Contingência cível 

(2.256,20) 

 

28 

Gol Linhas 

Aéreas 

Inteligentes S.A. 

Transportes e 

Logística 
10.066,20 -332,97 

- ICMS incidência sobre a 

importação de aeronaves sob a 

modalidade de arrendamento 

mercantil 

- IRPJ/CSLL amortização de ágio 

56,92 -1,88 176,85 176,85 0,00 N/D N/D 151,57 N/D N/D 

Provisão fiscal (0) 

Provisão trabalhista 

(46,99) 

Provisão cível (55,09) 
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Empresa 

Setor de 

atividade 

Receita 

líquida   

Patrimônio 

Líquido 

Consolidado 

Principais Disputas Fiscais 

Proporção 

Receita 

Líquida/ 

Contencioso 

Proporção 

Patrimônio 

Líquido/ 

Contencioso 

Volume 

Contencioso 

Tributário 

Perda 

Possível 

Perda 

Provável 

Perda 

Remota 

Depósitos 

Judiciais 

Tributos a 

Recuperar 

Benefícios Fiscais 

Federais 

Benefícios Fiscais 

Estaduais 

Proporção do 

Contencioso 

- ISS incidência sobre contratos 

de serviços 

- PIS/COFINS incidência sobre 

receita de JCP 

- multa isolada: normas 

aduaneiras 

Contingência fiscal 

(176,85) 

Contingência trabalhista 

(2,34) 

Contingência cível 

(15,78) 

 

29 
Magazine Luiza 

S.A. 

Comércio 

Varejista 
9.779,40 754,46 

- ICMS creditamento, redução de 

base de cálculo 

- PIS/COFINS exclusão do ICMS 

da base de cálculo, conceito de 

insumo 

- IRPJ/CSLL reconhecimento de 

receitas 

- IRRF incidência sobre prêmios a 

diretores 

- CONT. PREV responsabilidade 

subsidiária por fundo de comércio 

12,19 0,94 802,01 414,70 223,11 164,20 213,40 402,06 N/D N/D 

Provisão fiscal (223,11) 

Provisão trabalhista 

(25,49) 

Provisão cível (17,32) 

 

Contingência fiscal 

(414,7) 

Contingência trabalhista 

(729,31) 

Contingência cível 

(306,30) 

 

30 Whirlpool S.A. Eletroeletrônica 9.659,40 2.133,20 

- IRPJ/CSLL sobre crédito de 

BEFIEX 

- inconstitucionalidade do 

empréstimo compulsório 

Eletrobras 

- ICMS creditamento diferenças 

de estoque, uso e consumo 

- compensação de tributos 

federais 

- IPI divergência de classificação 

fiscal 

- PIS/COFINS conceito de 

insumo 

220,79 48,76 43,75 N/D 43,75 N/D 99,54 281,20 
REINTEGRA 

SUDAM 

Crédito estímulo 

de 55% de ICMS 

Provisão fiscal (43,75) 

Provisão trabalhista 

(14,97) 

Provisão cível (38,14) 

 

Contingência fiscal 

(N/D) 

Contingência trabalhista 

(N/D) 

Contingência cível 

(N/D) 
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Petrobrás 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 IRRF 
Remessas ao exterior por conta de 

pagamentos de afretamentos de embarcações 
Possível 8.006,58 

2 CIDE 

Combustíveis. Vendas de derivados de 

petróleo amparadas por ordens judiciais que 

autorizavam o seu não recolhimento 

Possível 1.202,79 

3 IRRF 
Remessas ao exterior por conta de 

pagamentos de afretamentos de embarcações 
Possível 1.314,70 

4 CIDE 
Remessas ao exterior por conta de 

pagamentos de afretamentos de embarcações 
Possível 851,70 

5 IRRF 
Remessas ao exterior por conta de 

pagamentos de afretamentos de embarcações 
Possível 2.645,23 

6 CIDE 
Remessas ao exterior por conta de 

pagamentos de afretamentos de embarcações 
Possível 1.735,66 

7 IRRF 
Remessas ao exterior por conta de 

pagamentos de afretamentos de embarcações 
Possível 3.173,05 

8 CIDE 
Remessas ao exterior por conta de 

pagamentos de afretamentos de embarcações 
Possível 2.076,63 

9 PIS/COFINS 
Remessas ao exterior por conta de 

pagamentos de afretamentos de embarcações 
Possível 1.800,15 

10 IRPJ/CSLL 
Glosa de dedução de gastos com 

desenvolvimento da produção 
Possível 4.877,01 

11 IRRF 
Remessas ao exterior por conta de 

pagamentos de afretamentos de embarcações 
Possível 187,77 

12 CIDE Importação de NAFTA N/D 1.227,00 

13 IRPJ/CSLL Lucros no exterior N/D 7.026,00 

14 IRPJ/CSLL Repactuação Planos PETROS N/D 7.174,00 

15 Cont. Prev. Abono salarial e gratificação de contingente N/D 2.271,00 

16 IOF 
Crédito. Operações de mútuo co subsidiárias 

no exterior 
N/D 4.373,00 

17 IRRF Remessas em pagamento (juros) N/D 5.815,00 

18 X Compensações diversas N/D 10.170,00 

19 ICMS 
Importação de navio sonda em admissão 

temporária 
N/D 4.922,00 

20 ICMS Diferenças de estoque N/D 1.861,00 

21 ICMS 
Transferência interna de "petróleo mistura" 

LGN e C5+ 
N/D 3.432,00 

22 ICMS Importação de gás natural da Bolívia N/D 2.054,00 

23 ICMS Operações internas de querosene de aviação N/D 1.989,00 

24 ICMS 
Conceito de insumo, bens de uso e consumo 

(brocas e fluídos) 
N/D 1.052,00 

25 ISS Águas marítimas N/D 2.607,00 

26 ICMS 

Consideração de operações internas de 

passagem de gás natural como processo de 

industrialização 

N/D 1.271,00 
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27 ICMS 
Biodiesel. Uso indevido de diferimento 

previsto no RICMS 
N/D 2.103,00 

28 ICMS 

Guerra fiscal. Estorno de créditos em razão de 

operações interestaduais isentas ou não 

tributadas 

N/D 1.458,00 

29 ICMS 
Óleo bunker. Operações de consumo interno e 

exportação (ou equiparadas) 
N/D 1.193,00 

 

JBS 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 ICMS 
Guerra Fiscal. Compras de gado e 

transferência de carne. 
Remota 1.759,00 

2 INSS 
FUNRURAL. Suspensão da retenção e 

repasse. 
Remota 775,58 

3 X 
Compensação. Glosa de créditos em pedidos 

de ressarcimento 
Provável 166,53 

 

Vale 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 IRPJ/CSLL Lucros auferidos no exterior Provável 296,00 

2 IRPJ/CSLL Lucros auferidos no exterior Possível 1.931,26 

3 X Compensações diversas Possível 253,27 

4 CFEM Base de cálculo e outros assuntos Provável 302,00 

5 CFEM Base de cálculo e outros assuntos N/D 4.535,00 

6 ICMS 
Transferência interestadual de minério. 

Discussão sobre base de cálculo. 
N/D 1.430,00 

7 ICMS 
Transporte de minério de ferro pela própria 

empresa 
N/D 1.140,00 

 

Ultrapar  

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 X Compensações diversas Provável 388,67 

2 X Compensações diversas Possível 8,06 

3 X Compensações diversas Remota 213,71 

4 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Remota 122,46 

5 PIS/COFINS Exclusão do ICMS da base de cálculo Provável 92,45 

6 IPI 

Glosa de créditos decorrente da aquisição de 

insumos aplicados na fabricação de produtos 

imunes 

Possível 140,56 

7 PIS/COFINS 

Semestralidade. Valores pagos a maior com 

base nos DLs 2445 e 2449 declarados 

inconstitucionais pelo STF 

Possível 3,2 
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8 PIS/COFINS 

Semestralidade. Valores pagos a maior com 

base nos DLs 2445 e 2449 declarados 

inconstitucionais pelo STF 

Remota 212,08 

9 IRPJ/CSLL Glosa de custos não comprovados Remota 63,76 

10 PIS/COFINS Glosa de custos não comprovados Remota 31,88 

11 ICMS 

Estorno proporcional de créditos em 

operações subsidiadas pelo governo federal 

(PROALCOOL) 

Possível 116,48 

12 IRPJ/CSLL 

Constitucionalidade da Lei 9.316/96 que 

tornou indedutível a CSLL da base de cálculo 

do IRPJ 

Provável 20,70 

13 ICMS Crédito indevido N/D 82,52 

14 ICMS Falta de recolhimento N/D 52,00 

15 ICMS Operações com diferimento N/D 45,20 

16 ICMS Guerra fiscal N/D 54,10 

17 ICMS 
Glosa de créditos decorrentes de notas fiscais 

emitidas for fornecedores inidôneos 
N/D 28,80 

 

 

GPA 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 PIS/COFINS Sem descrição do tema Possível 155,42 

2 PIS/COFINS Sem descrição do tema Remota 294,38 

3 PIS/COFINS Sem descrição do tema Provável 17,27 

4 Cont. Prev. 
Incidência sobre valores pagos na forma de 

Previdência Complementar Privada 
Possível 115,30 

5 ICMS 

Base de cálculo. Inclusão dos encargos 

financeiros cobrados por financiamento do 

preço de mercadorias 

Possível 410,26 

6 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Possível 790,87 

7 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Remota 378,42 

8 ICMS Legitimidade no creditamento Possível 250,26 

9 ICMS Creditamento indevido de leite longa vida Possível 119,11 

10 ICMS 
Creditamento indevido de ressarcimento de 

ICMS 
Possível 294,17 

11 ICMS 
Creditamento indevido relativo a ICMS 

próprio (Portaria CAT 17/99) 
Possível 104,49 

12 PIS/COFINS Exclusão do ICMS da base de cálculo Provável 72,00 

13 ICMS 
Guerra fiscal. Creditamento de produtos que 

compõem a cesta básica 
Provável 147,00 

14 FGTS Constitucionalidade da LC 110/01 Provável 48,00 

15 INSS 
Incidência sobre benefícios concedidos a seus 

funcionários 
Possível 318,00 
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16 ICMS Creditamento indevido Possível 5.087,00 

 

 

Raízen 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 ICMS Diferença no estoque Possível 18,92 

2 ICMS 
Base de cálculo. Apuração incorreta em 

operações de saída de querosene de aviação 
Possível 18,92 

3 ICMS 

Creditamento. Falta de estorno de crédito na 

entrada de combustíveis cujas saídas 

interestaduais ocorreram sem incidência do 

imposto 

Possível 25,62 

4 ICMS Diversos Possível 882,20 

5 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Possível 290,70 

6 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Remota 249,85 

7 Cont. Prev.  

Inconstitucionalidade da incidência sobre a 

comercialização da produção rural (art. 22-A 

da Lei 8212/91) 

Provável 176,19 

8 ICMS Creditamento. Conceito de insumo. Provável 21,08 

9 IPI Sem descrição do tema Provável 2,30 

10 PIS/COFINS Sem descrição do tema Provável 0,89 

11 IPI 
Compensações com créditos de IPI 

decorrentes da IN 67/98 
Possível 119,89 

12 INSS Diversos Possível 396,24 

13 IPI 
Saídas de açúcares sem lançamento e 

recolhimento do imposto. 
Possível 387,86 

14 PIS/COFINS Creditamento. Conceito de insumo Possível 462,02 

 

 

Braskem 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 IPI 
Incidência nas remessas ao exterior para 

pagamento de serviços técnicos 
Remota 92,12 

2 IPI Decadência e prescrição Remota 180,89 

3 CSLL Multa isolada Remota 107,59 

4 ICMS 

Creditamento. Estorno de créditos das 

entradas de mercadorias cujas saídas se 

deram com redução da base de cálculo 

Remota 416,57 

5 ICMS 

Creditamento. Estorno de créditos das 

entradas de mercadorias cujas saídas se 

deram com redução da base de cálculo. 

Possível 18,97 

6 ICMS 

Creditamento. Operações de aquisição de 

mercadoria de contribuinte localizado em 

outro estado e que foram exportadas pela 

Remota 93,00 
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Companhia 

7 ICMS 

Creditamento. Operações de aquisição de 

mercadoria de contribuinte localizado em 

outro estado e que foram exportadas pela 

Companhia 

Possível 203,00 

8 IRPJ/CSLL 

Afastamento da tributação do resultado 

positivo de equivalência patrimonial, 

inclusive variação cambial 

Remota 126,00 

9 IRPJ/CSLL Base de cálculo. Preço de transferência Remota 78,78 

10 ICMS Diversos Possível 163,00 

11 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Possível 1.000,00 

12 IRPJ/CSLL 
Base de cálculo. Glosa de despesas com 

juros e variação cambial 
Possível 57,50 

13 IRPJ/CSLL 
Compensação de prejuízo fiscal e base de 

cálculo negativa. Trava de 30% 
Remota 300,10 

14 IRPJ/CSLL 

Tributação dos saldos de prejuízos fiscais e 

base negativa utilizados no âmbito da MP 

470 

Possível 1.300,00 

15 CSLL 
Desobrigação de recolhimento até evento de 

incorporação 
Remota 134,84 

16 PIS/COFINS Creditamento. Conceito de insumo. Possível 760,00 

 

 

Gerdau 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 ICMS 
Creditamento. Conceito de insumo. Bens de 

uso e consumo destinados ao ativo fixo. 
Possível 998,59 

2 ICMS 
Creditamento. Conceito de insumo. Bens de 

uso e consumo destinados ao ativo fixo. 
Provável 19,27 

3 INSS Cobrança do adicional do SAT Possível 26,58 

4 INSS Cobrança do adicional do SAT Provável 1,86 

5 ICMS Imunidade. Operações de exportação. Possível 41,72 

6 Tarifa 
Cobrança da Recomposição Tarifária 

Extraordinária. 
Provável 24,31 

7 IPI Creditamento. Diversos. Possível 22,25 

8 IPI Creditamento. Diversos. Provável 1,08 

9 IPI 

Insumos tributados a alíquota zero, isentos 

ou não tributados. Compensação com 

prejuízo fiscal e base de cálculo negativa no 

âmbito da MP 470. 

Possível 49,02 

10 PIS/COFINS 
Base de cálculo. Inclusão da taxa de 

desembarque de operações de importação. 
Possível 22,89 

11 PIS/COFINS Exclusão do ICMS da base de cálculo. Provável 1.075,93 

12 CSLL Não tributação das receitas de exportação. Provável 34,03 

13 IRPJ/CSLL Amortização de ágio. Possível 3.408,35 
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14 IRPJ/CSLL Tributação de lucros no exterior. Possível 1.385,95 

 

Cosan 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Possível 596,33 

2 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Remota 372,14 

3 Cont. Prev. 

Inconstitucionalidade da incidência sobre a 

comercialização da produção rural (art. 22-A 

da Lei 8212/91) 

Provável 164,14 

4 X Compensações Provável 241,73 

5 IRRF 
Ganho de capital em aquisição de ativos o 

exterior. 
Possível 654,92 

6 IRRF 
Ganho de capital em aquisição de ativos o 

exterior. 
Remota 231,68 

7 ICMS 
Creditamento. Conceito de insumo e 

operação de industrialização por encomenda. 
Provável 24,23 

8 IPI 
Compensações com créditos de IPI 

decorrentes da IN 67/98 
Possível 560,56 

9 PIS/COFINS Conceito de insumo. Possível 680,06 

 

Ambev 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 IRPJ/CSLL Lucros auferidos no exterior Possível 3.065,30 

2 IRPJ/CSLL Lucros auferidos no exterior Provável 34,70 

3 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Possível 5.400,00 

4 IRPJ/CSLL 
Glosa de despesas relacionadas aos juros 

contratados em instrumentos financeiros 
Possível 1.200,00 

5 ICMS 
Cobrança de ICMS-ST sobre descontos 

incondicionais 
Possível 703,40 

6 ICMS 
Cobrança de ICMS-ST sobre descontos 

incondicionais 
Provável 116,50 

7 IPI Creditamento. Aquisição de insumos isentos Possível 916,70 

8 IPI 
Remessa de produtos acabados entre fábricas 

da companhia 
Possível 509,70 

9 ICMS Guerra fiscal Possível 1.000,00 

 

Telefônica 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Possível 1.697,80 

2 FUST Base de cálculo Possível 376,70 
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3 ICMS 
Incidência. Conceito de telecomunicação 

(Prestação, Utilidades e Comodidade) 
Possível 2.788,10 

4 FISTTEL Incidência sobre estações móveis de clientes Possível 896,60 

 

Claro 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 X Compensação de tributos federais Possível 1.690,15 

2 X Compensação de tributos federais.  Possível 114,13 

3 PIS/COFINS 
Base de cálculo. Receitas de variação 

monetária 
Possível 16,97 

4 PIS/COFINS Inconsistências nas obrigações acessórias Possível 117,36 

5 PIS/COFINS Exclusão do ICMS da base de cálculo Possível 1.314,10 

6 PIS/COFINS 
Exclusão das receitas de interconexão da 

base de cálculo 
Possível 608,19 

7 EBC 
Ilegalidade e inconstitucionalidade da 

cobrança 
Possível 477,33 

8 IRRF Incidência sobre juros remetidos ao exterior Possível 46,22 

9 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Possível 1.582,50 

10 CONT. PREV. Contribuição ao SENAI Provável 0,30 

11 IRRF Remessa ao exterior, mercadoria ou serviço Possível 3,50 

12 IRRF 
Base de cálculo. Operações de tráfego 

sainte 
Possível 147,60 

13 PIS/COFINS LC 07/70 Possível 426,02 

14 PIS/COFINS Prescrição Possível 35,06 

15 CIDE 
Base de cálculo. Remessas em favor de 

empresas estrangeiras 
Possível 86,11 

16 ITR/IPTU Bitributação Possível 1,40 

17 X Obrigações acessórias (IN 86/01) Possível 320,01 

18 X Obrigações acessórias (IN 86/01) Remota 320,01 

19 IRPJ/CSLL Sem descrição Provável 250,66 

20 ICMS 
Conceito de serviço de telecom. Incidência 

sobre chamadas internacionais 
Possível 196,97 

21 IRPJ/CSLL Dedutibilidade de despesas Possível 110,74 

22 CIDE Base de cálculo. Gross-up de IRRF Possível 11,43 

23 ICMS 
Base de cálculo. Aplicação de benefício 

fiscal sobre receitas da TV por assinatura. 
Provável 482,19 

24 CIDE 
Incidência sobre pagamento de 

programação 
Possível 57,97 

25 IOF Sem descrição Possível 1,20 

26 PIS/COFINS Importação Remota 0,86 
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27 PIS/COFINS Base de cálculo. Conceito de insumo. Possível 219,57 

28 PIS/COFINS Base de cálculo. Conceito de insumo. Provável 1,90 

29 PIS/COFINS Base de cálculo. Conceito de insumo. Remota 110,58 

30 X 
Compensação de tributos federais. Saldo 

negativo de IRPJ 
Possível 241,95 

31 ICMS Guerra fiscal (PRO-DF) Possível 834,21 

32 ICMS 

Creditamento. Glosa de créditos na venda 

de aparelhos a preço inferior ao de 

aquisição 

Possível 643,34 

33 ICMS 
Substituição Tributária. Incidência na venda 

de aparelhos. 
Possível 191,23 

34 ICMS 
Substituição Tributária. Incidência na venda 

de aparelhos. 
Provável 59,96 

35 ICMS 
Creditamento. Aquisição de energia 

elétrica. Uso e consumo. 
Possível 429,86 

36 ICMS 
Creditamento. Aquisição de energia 

elétrica. Uso e consumo. 
Provável 8,84 

37 ICMS 
Creditamento. Bens destinados ao ativo 

fixo. 
Possível 426,03 

38 ICMS 
Creditamento. Bens destinados ao ativo 

fixo. 
Provável 8,21 

39 ICMS 
Conceito de serviço de telecom. Incidência 

sobre serviços de valor adicionado. 
Possível 929,89 

40 ICMS 
Conceito de serviço de telecom. Incidência 

sobre serviços de valor adicionado. 
Provável 41,72 

41 ICMS 
Conceito de serviço de telecom. Incidência 

sobre serviços de valor adicionado. 
Remota 66,66 

42 ICMS Conceito de serviço de telecomunicação. Possível 2.445,73 

43 ICMS Obrigações acessórias. Possível 295,09 

44 ICMS Obrigações acessórias. Provável 37,89 

45 ICMS Incidência. Diferimento (Conv. 126/98) Possível 103,52 

46 ICMS Diversos Possível 746,19 

47 ICMS Diversos Provável 8,13 

48 ICMS Diversos Remota 2,78 

49 FUST 
Base de cálculo. Valores recebidos a título 

de provimento de interconexão 
Possível 39,58 

50 FUNTTEL 
Base de cálculo. Valores recebidos a título 

de provimento de interconexão 
Possível 5,36 

51 TFI 

Incidência sobre prorrogação dos prazos de 

vigência dos direitos de uso de 

radiofrequência 

Possível 1.832,97 

52 IRPJ/CSLL Erro na determinação da base de cálculo Possível 136,26 

53 IRPJ/CSLL Erro na determinação da base de cálculo Provável 17,83 

54 IRPJ/CSLL Erro na determinação da base de cálculo Remota 80,37 

55 X 
Compensação de tributos federais. Crédito 

de IRPJ decorrente de decisão judicial. 
Possível 57,90 
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56 IPI Classificação fiscal Possível 42,90 

57 IPI Classificação fiscal Provável 17,49 

58 IPI Classificação fiscal Remota 32,02 

59 PIS/COFINS 
Base de cálculo. Receitas não auferidas por 

conta de inadimplência 
Possível 2,77 

60 CIDE 
Incidência sobre transferência de tecnologia 

ou serviço técnico 
Possível 10,58 

61 CIDE 
Incidência sobre transferência de tecnologia 

ou serviço técnico 
Provável 8,94 

62 CONT. PREV. Sem descrição Possível 74,90 

63 CONT. PREV. Sem descrição Provável 6,13 

64 CONT. PREV. Sem descrição Remota 120,69 

65 ISS Falta de recolhimento Possível 956,86 

66 ISS Falta de recolhimento Provável 3,39 

67 ISS Falta de recolhimento Remota 16,19 

68 IPI Importação. Interposição fraudulenta Possível 87,13 

69 IOF 
Incidência sobre contrato mercantil entre 

empresas do mesmo grupo. 
Provável 63,93 

 

 

Eletrobras 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 PIS/COFINS 
Base de cálculo. Receitas financeiras. 

Tratado Brasil-Paraguai 
Remota 403,40 

2 IRPJ/CSLL Dedutibilidade de despesas Possível 1.708,60 

3 PIS/COFINS Insuficiência de recolhimento Possível 1.010,80 

4 PIS/COFINS Base de cálculo. Isenção. Possível 182,10 

5 EMP. Comp. 
Correção integral sobre os créditos a serem 

devolvidos aos contribuintes. 
Provável 9.380,80 

 

 

BRF 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 IPI Compensação de crédito prêmio Possível 1.638,80 

2 MULTA IS. Falta de entrega de arquivos magnéticos Remota 219,35 

3 IRPJ/CSLL Dedutibilidade de despesas Remota 609,32 

4 ICMS Guerra fiscal (cesta básica) Possível 2.558,00 

5 PIS/COFINS Base de cálculo. Conceito de insumo. Possível 2.632,88 
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6 PIS/COFINS Base de cálculo. Conceito de insumo. Provável 78,89 

7 IRPJ/CSLL Lucros auferidos no exterior Possível 588,10 

8 ICMS Base de cálculo. Benefício fiscal. Possível 147,49 

9 IRPJ/CSLL 
Compensação de prejuízo fiscal Trava de 

30%. 
Possível 534,50 

10 CONT. PREV. Diversos Possível 76,55 

11 ICMS Creditamento. Uso e consumo. Provável 96,32 

 

Oi 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 PIS/COFINS Base de cálculo. Conceito de insumo. Possível 534,13 

2 IRRF Operações de mútuo com controladora Possível 181,96 

3 ICMS Conceito de telecomunicações Possível 7.554,40 

4 ICMS Conceito de telecomunicações Provável 363,00 

5 ISS 
Incidência sobre serviços suplementares ao 

de telecomunicações. 
Possível 2.588,80 

6 ISS 
Incidência sobre serviços suplementares ao 

de telecomunicações. 
Provável 71,70 

7 CONT. PREV. Retenção em serviços terceirizados Possível 995,90 

8 CONT. PREV. Retenção em serviços terceirizados Provável 31,70 

9 FUST Constitucionalidade e base de cálculo Possível 2.628,80 

 

Marfrig 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 PIS/COFINS Exclusão do ICMS da base de cálculo Possível 68,50 

2 X Compensação de tributos federais Possível 36,10 

3 CONT. PREV. Constitucionalidade do FUNRURAL Remota 225,70 

4 IRPJ/CSLL Lucros auferidos no exterior Possível 37,20 

5 X 
Compensação de tributos federais (saldo 

negativo IRPJ) 
Possível 25,00 

6 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Possível 84,00 

7 ICMS Creditamento. Obrigações acessórias. Possível 19,00 

8 ICMS Creditamento. Regime Especial Possível 25,00 

9 ICMS Guerra fiscal Possível 378,20 
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Cemig 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 IRPJ/CSLL 
Base de cálculo. Verbas 

indenizatórias. 
Possível 131,45 

2 
CONT. 

PREV. 

Base de cálculo. Verbas 

indenizatórias. 
Possível 107,77 

3 IRPJ/CSLL Dedutibilidade de despesas Possível 159,22 

4 
CONT. 

PREV. 
Base de cálculo. Possível 1.000,00 

5 
CONT. 

PREV. 
Base de cálculo. Provável 2,90 

6 
CONT. 

PREV. 
Entidade de terceiros. Possível 58,30 

7 IRRF 

Incidência sobre remessas a residente 

domiciliado no exterior em razão de 

ganho de capital 

Possível 161,27 

8 FGTS Falta de lançamento. Possível 66,89 

9 X 
Compensação de tributos federais 

(saldo negativo) 
Possível 432,26 

10 X Compensação de tributos federais Possível 648,33 

11 IRPJ/CSLL Diversos Possível 192,00 

12 IRPJ/CSLL Diversos Provável 7,00 

 

TIM 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Possível 1.687,50 

2 ICMS Guerra fiscal Possível 779,60 

3 ICMS 
Base de cálculo. Descontos 

condicionais. 
Possível 1.687,00 

4 ICMS 
Conceito de serviço de 

telecomunicações 
Possível 452,10 

5 ICMS Creditamento. Ativo permanente. Possível 485,50 

6 FUST 
Incidência sobre receitas de 

interconexão. 
Possível 1.021,00 

7 FUST 
Incidência sobre receitas de 

interconexão. 
Remota 29,10 

8 FUNTTEL 
Incidência sobre receitas de 

interconexão. 
Possível 369,40 

9 ISS 
Serviços auxiliares de 

telecomunicações. 
Possível 94,40 

10 ICMS 

Diferimento nas operações de 

cessão de meio de rede (Conv. 

128.98) 

Possível 87,50 

11 ICMS 
Cumprimento de obrigação 

acessória. 
Possível 82,40 

12 CIDE Remessa de valores ao exterior Possível 82,00 



 

 

129 

13 IRRF 

Incidência sobre pagamento de 

assistência técnica de residente no 

exterior 

Possível 236,90 

14 ICMS Creditamento. Possível 63,10 

15 ICMS 
Substituição tributária. Diferença de 

estoque. 
Possível 56,00 

16 ICMS Não definido. Possível 101,60 

17 X Compensação de tributos federais Possível 268,90 

18 IRPJ/CSLL 
Compensação de prejuízos fiscais e 

bases negativas 
Possível 85,50 

19 ICMS 

Creditamento de energia elétrica 

empregada no processo produtivo 

das empresas 

Possível 201,80 

 

CPFL 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 ICMS 
Cálculo do imposto para 

fornecimento de energia elétrica 
Possível 53,47 

2 IRPJ/CSLL Dedutibilidade de despesas Possível 1.008,73 

3 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Possível 910,72 

4 PIS/COFINS 
Creditamento. Cumulativo X Não 

cumulativo 
Possível 225,42 

 

Lojas Americanas 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 ICMS 
Inconstitucionalidade na majoração 

da alíquota (90-97) 
Possível 12,46 

2 MULTA 
Falta de entrega de arquivos 

magnéticos 
Possível 97,94 

3 ICMS Notas fiscais inidôneas Remota 20,13 

4 ICMS 
Importação de aeronave em regime 

de admissão temporária 
Possível 29,90 

5 ICMS Diferença de estoque Possível 4,41 

6 ICMS 
Creditamento. Substituição 

tributária. 
Possível 3,69 

 

CSN 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 IRPJ/CSLL Ganho de capital Possível 7.159,50 

2 ICMS 

Substituição Tributária. 

Incidência em operações 

interestaduais de aquisição de 

energia elétrica 

Possível 600,79 

3 IRPJ/CSLL 
Apuração de saldo e base de 

cálculo negativa (REFIS) 
Possível 530,21 
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4 IRPJ/CSLL Lucros auferidos no exterior Possível 482,51 

5 IRPJ/CSLL 
Apuração de saldo e base de 

cálculo negativa 
Possível 368,86 

6 CFEM Pagamento a menor Possível 220,52 

7 MULTA 
Irregularidade na transferência de 

créditos de ICMS 
Possível 215,01 

8 X Compensação de tributos federais Possível 533,21 

9 ICMS 
Glosa de créditos em operações 

de transferência de minério 
Possível 454,46 

10 ICMS Diversos Possível 147,31 

11 PIS/CIFINS Sem descrição Possível 132,40 

12 ICMS Redução de base de cálculo Possível 128,29 

13 ICMS Creditamento Possível 261,80 

14 ICMS 
Creditamento. Transferência de 

matéria prima importada 
Possível 234,08 

15 ICMS 

Incidência na entrada de energia 

elétrica e consumida no processo 

de industrialização 

Possível 755,04 

 

Embraer 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 CONT. PREV. 
Critérios para a definição do 

grau de risco para o SAT 
Provável 192,00 

2 CONT. PREV. Critério do FAP Provável 77,83 

3 PIS/COFINS 
Constitucionalidade da base de 

cálculo 
Provável 12,40 

4 CONT. PREV. 
Base de cálculo. Exclusão do 

aviso prévio 
Provável 18,30 

5 IPI 
Insumos isentos, não tributados 

e submetidos a alíquota zero 
Provável 21,60 

6 CONT. PREV. 
Retenção em pagamentos de 

mão de obra 
Provável 8,40 

7 FUNDAF Exigibilidade da contribuição Possível 12,00 

8 IRPJ/CSLL Lucros auferidos no exterior Remota 858,20 

9 IRPJ/CSLL Reconhecimento de receitas Possível 100,80 

10 ICMS 
Importação de serviços de 

telecomunicações 
Provável 6,23 

11 ICMS 
Importação de serviços de 

telecomunicações 
Remota 6,23 

 

Copel 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 COFINS 
1995/1996; 1998-2001 - 

decisão judicial autorizando o 
Provável 254,38 
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não recolhimento do tributo 

2 COFINS 

1998-2001 - decisão judicial 

autorizando o não recolhimento 

do tributo 

Possível 637,65 

3 ICMS 

Desequilíbrio econômico em 

decorrência do benefício 

tarifário Baixa Renda 

Remota 59,01 

4 ICMS 
Incidência sobre faturas de 

energia elétrica 
Possível 32,37 

5 PIS 
Erro no preenchimento de 

DCTF 
Remota 138,85 

6 CONT. PREV. Construção civil (solidariedade) Possível 271,16 

7 CONT. PREV. 

Retenção pela tomadora de 

serviço mediante cessão de mão 

de obra 

Possível 67,00 

 

Neoenergia 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 X 
Compensação de tributos 

federais 
Possível 100,73 

2 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Possível 77,91 

3 IRRF Distribuição de JCP Possível 15,68 

4 X 

Compensação de tributos 

federais. Saldo negativo de 

IRPJ 

Possível 4,87 

5 IRPJ/CSLL Distribuição de JCP Possível 79,52 

 

Brasiliana 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 PIS/COFINS Incidência sobre JCP Provável 31,50 

2 X 
Compensação de tributos 

federais 
Possível 40,60 

3 X 
Compensação de tributos 

federais. Saldo negativo de IRPJ 
Possível 54,40 

4 IRPJ/CSLL 
Compensação de prejuízo fiscal. 

Trava de 30% 
Possível 376,10 

5 PIS/COFINS Incidência sobre energia elétrica Possível 18,20 

6 MULTA 
Falta de recolhimento de 

estimativas mensais 
Possível 1,30 

 

Usiminas 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 X 
Compensação de tributos 

federais 
Remota 231,22 

2 X Compensação de tributos Possível 103,64 
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federais 

3 IPTU Base de cálculo Remota 1.968,04 

4 ICMS Estorno de créditos presumidos Possível 106,42 

5 IRPJ/CSLL Lucros auferidos no exterior Remota 53,02 

6 ICMS 
Creditamento. Operações de 

compra de frete 
Possível 54,59 

7 ICMS Creditamento. Uso e consumo Possível 1.003,32 

8 ICMS 
Incidência na exportação de 

semielaborados 
Remota 930,01 

9 ISS 
Prestação de serviços de 

galvanização 
Remota 79,84 

10 ICMS Incidência. Comprovação fática Possível 599,94 

11 PIS/COFINS 
Exclusão do ICMS da base de 

cálculo 
Possível 179,47 

12 PIS/COFINS 
Creditamento. Conceito de 

insumo 
Provável 170,81 

 

Sabesp 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 ISS 
Incidência sobre serviços 

esgotamento sanitário 
Possível 356,80 

2 IRPJ/CSLL Sem descrição Remota 276,80 

3 X 
Compensação de tributos 

federais 
Possível 45,40 

4 X 
Compensação de tributos 

federais 
Remota 38,70 

5 X 
Compensação de tributos 

federais. Saldo negativo de IRPJ 
Possível 64,80 

6 X 
Compensação de tributos 

federais. Estimativas mensais 
Possível 53,50 

7 ISS Hipótese de incidência Possível 77,00 

8 ISS Hipótese de incidência Provável 15,70 

 

Gol 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 ICMS 

Incidência na importação de 

aeronaves em arrendamento 

mercantil 

Remota 243,29 

2 PIS/COFINS Incidência sobre JCP Possível 37,80 

3 ISS 
Incidência sobre contratos 

prestados com parceiros 
Possível 16,40 

4 MULTA Normas aduaneiras Possível 34,00 

5 IRPJ/CSLL Amortização de ágio Possível 61,10 
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Magazine Luiza 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 ICMS 
Creditamento. Não comprovação 

da origem 
Possível 113,85 

2 PIS/COFINS 
Exclusão do ICMS da base de 

cálculo 
Remota 42,50 

3 CONT. PREV. 
Responsabilidade sucessória. 

Fundo de comércio 
Possível 19,60 

4 IRPJ/CSLL Não reconhecimento de receitas Possível 18,64 

5 IRRF Incidência sobre prêmios Possível 7,20 

6 PIS/COFINS Creditamento. Conceito de insumo Possível 181,50 

7 ICMS Fruição de benefício fiscal Possível 6,60 

8 ICMS Creditamento indevido Possível 80,00 

 

Whirlpool 

 

  Tributo Tema Grau de risco Valor (R$ milhões) 

1 IRPJ/CSLL Incidência sobre créditos BEFIEX Remota 1.488,04 

2 EC 
Empréstimo Compulsório 

Eletrobrás. Inconstitucionalidade 
Provável 22,74 

3 X Compensação de tributos federais Possível 98,11 

4 ICMS 
Creditamento. Diferença de 

alíquota de 17% para 18% 
Possível 6,10 

5 IPI 
Divergência na classificação fiscal 

de produtos 
Possível 10,67 

6 X 
Compensação de tributos federais. 

Saldo negativo de IRPJ 
Possível 3,83 

7 X 

Compensação de tributos federais. 

Crédito de PIS decorrente dos DLs 

2445/2449 

Remota 6,41 

8 PIS/COFINS 
Creditamento. Aquisição no 

mercado interno 
Possível 45,84 

9 PIS/COFINS Conceito de insumo Possível 22,08 

10 ICMS 
Creditamento. Crédito presumido 

de chapa de aço 
Possível 76,22 

11 ICMS Creditamento. Uso e consumo Provável 5,64 

12 ICMS Creditamento. Uso e consumo Remota 6,50 

13 ICMS Diferença de estoque Possível 6,20 

 

 


