
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIOGO NEGRÃO RAIOL FERREIRA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

OS IMPACTOS DA CPRB NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL: 
OS CONTRATOS DE INFRAESTRUTURA 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2022 



DIOGO NEGRÃO RAIOL FERREIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
OS IMPACTOS DA CPRB NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL: 

OS CONTRATOS DE INFRAESTRUTURA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dissertação apresentada ao programa de Mestrado 
Profissional em Direito, da Escola de Direito de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas, como requisito 
para obtenção do título de Mestre em Direito. 
 
Área de Concentração: Direito Tributário 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ferreira, Diogo Negrão Raiol. 

     Os impactos da CPRB no equilíbrio econômico contratual : os contratos de infraestrutura / 
Diogo Negrão Raiol Ferreira. - 2022. 

     132 f. 
  
     Orientador: Edison Carlos Fernandes. 

     Dissertação (mestrado profissional) - Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de São 
Paulo. 

  

     1. Encargos sociais - Brasil. 2. Previdência social - Brasil. 3. Obras públicas. 4. Contratos 
administrativos. I. Fernandes, Edison Carlos. II. Dissertação (mestrado profissional) - Escola de 
Direito de São Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 

  
  

CDU 331.103(81) 

  

  
Ficha Catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 
Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



DIOGO NEGRÃO RAIOL FERREIRA 

 

 

 

 

OS IMPACTOS DA CPRB NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL: 
OS CONTRATOS DE INFRAESTRUTURA 

 

 

 

 

'Dissertação apresentada ao programa de Mestrado 
Profissional em Direito, da Escola de Direito de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas, como requisito 
para obtenção do título de Mestre em Direito. 
 
Área de concentração: Direito Tributário 

 

 

 

Aprovado em: 23/03/2022 

 

 

______________________________ 
Prof. Edison Fernandes 

Professor Orientador 
Fundação Getulio Vargas 

 
 

______________________________ 
Aldo de Paula Junior 
Professor Avaliador 

Fundação Getulio Vargas 
 
 

______________________________ 
Lucas Navarro Prado 
Professor Avaliador 

Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento de Infraestrutura 
 

______________________________ 
Fernando Facury Scaff 

Professor Avaliador 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço sempre à minha família  
por nunca ter deixado de torcer e acreditar em mim; 

 
A Juliana, meu amor, 

por ser meu alicerce em todos os momentos; 
 

Ao meu orientador, Edison, 
por ter apostado junto comigo neste projeto; 

 
Aos meus grandes amigos e amigas, 

por estarem sempre a meu lado, não importa a distância. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"O que você despreza? É com isso que se fará 

realmente conhecer." 

(Frank Herbert) 



RESUMO 

 

O presente estudo busca analisar o impacto causado pelo regime da desoneração da folha de 

salários – com a instituição da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) em 

substituição à Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) – em contratos de obras de 

infraestrutura firmados com o Poder Público. Analisa-se em que medida a instituição do regime 

impacta o equilíbrio econômico-financeiro em contratos de empreitada global e integral, 

inclusive a partir da introdução do regime optativo para as contribuições previdenciárias. Para 

tanto, parte-se do estudo das regras de determinação da receita bruta de contratos de empreitada 

a longo prazo a partir da metodologia POC (percentagem of completion), aliado à análise do 

instituto do equilíbrio econômico-financeiro e da distribuição objetiva de riscos contratuais 

para, ao final, analisar a postura do Tribunal de Contas da União acerca do tema e apresentar 

diretrizes para correta aplicação do instituto em contratos atingidos pelo regime da desoneração. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desoneração da folha; Contribuição Previdenciária; CPRB; 

Percentage of Completion – POC; receita bruta; equilíbrio econômico-financeiro; contratos 

administrativos; construção civil; infraestrutura; regime optativo; regimes fiscais; alteração de 

regime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the impact caused by the Brazilian Social Security levied on the 

companies’ gross revenue (CPRB), replacing the original taxation over the payroll (CPP), 

focusing on public infrastructure contracts. It analyzes to what extent this tax regime impacts 

the economic-financial on full-job contracting, including the optional regime for social security 

contributions. Starting with the study of the long-term contracts rules for determining gross 

revenue based on POC (percentage of completion) methodology, together with the analysis of 

the economic-financial balance institute and the contractual risks objective distribution to, at 

the end, analyze the Federal Audit Courts’ understanding on the subject and present guidelines 

for the correct application of the regime in such public contracts. 

 

KEYWORDS: Social Security Contribution on Payroll; Social Security Contribution; CPRB; 

Percentage of Completion – POC; gross income; economic-financial balance; public contracts; 

civil engineering; infrastructure; optional regimen; tax regime; regime exchange. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 12.546/2011 foi editada no âmbito do Plano Brasil Maior com uma série 

de medidas visando fazer frente à crise financeira internacional de 2008. Dentre elas, previu a 

substituição da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários pela receita bruta 

para alguns setores estratégicos (em especial empresas do ramo de tecnologia da informação – 

TI e tecnologia da informação e comunicação – TIC) como meio de fomentar a formalização 

das relações trabalhistas e estimular o desenvolvimento de tais setores. A previsão de perda 

orçamentária, naquele momento, era de R$ 214 milhões para 2011 e R$ 1.430 milhões para 

2012, consoante exposto na Exposição de Motivos Interministerial n. 122, de 2 de agosto de 

2011, anexo à MP 540/2011 que deu origem à lei. 

Posteriormente, foram editadas diversas outras medidas ampliando o rol de setores 

sujeitos à chamada “desoneração da folha de salários”, dentre eles a o setor de construção civil 

de obras de infraestrutura (abrangidos pelos CNAE 421, 422, 429 e 431), com a edição da Lei 

n. 12.844/2013. Ulteriormente, foi editada a Lei n. 13.161/2015 tornando o regime facultativo 

para todos os setores com a opção se dando no ato de recolhimento da primeira competência 

em cada exercício fiscal. 

Com vigência até 31 de dezembro de 2023, consoante determinado pelo art. 2º da 

Lei nº 14.288/2021, o regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB 

trouxe mudanças que teriam beneficiado financeiramente os setores da economia sujeitos a esse 

sistema, sobretudo aqueles setores com emprego intensivo de mão-de-obra, com destaque para 

a construção civil.  

Com base nessa mesma percepção, o Tribunal de Contas da União exarou 

orientação (Acórdão nº 2.859/2013 - Plenário) aos órgãos e entidades da administração direta e 

indireta para adoção de medidas necessárias à revisão dos contratos de prestação de serviços 

em vigor e ao ressarcimento dos valores pagos a maior em contratos já extintos, com vistas à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual.  

De fato, qualquer fator que implique em alteração do equilíbrio financeiro do preço 

inicialmente pactuado em contratos com a administração pública, e que não decorra de fatores 

previsíveis e ordinários à execução contratual, deve ser considerado como motivador de revisão 

contratual. No caso de alteração legislativa que resulte na criação, alteração ou extinção de 

tributos, há disposição específica no art. 65, § 5º da Lei n. 8.666/93 determinando a revisão 

contratual. 
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Ocorre que a identificação de eventual benefício econômico por quaisquer das 

partes contratuais não é tarefa simples, e certamente não pode ser determinada pelo 

recolhimento potencial de ambas as bases tributárias (folha de salários e receita bruta) dentro 

de um mero recorte comparativo.  

O primeiro fator que dificulta a comparação é a forma de reconhecimento de receita 

tributável para os contratos de construção civil a longo prazo (superiores a 1 ano). Com efeito, 

o Pronunciamento Técnico CPC 17 (atualmente revogado, e regulado pelo CPC 47) 

determinava que para esse tipo de contrato a receita seja reconhecida pela metodologia POC 

(percentage of completion), o que também foi incorporado pela legislação tributária tanto para 

o IRPJ e CSLL (art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598/1977) quanto para o PIS/COFINS (art. 3º, § 

13, da Lei n. 9.718/98), cujas normas são extensíveis à CPRB. 

Por essa metodologia, a receita é reconhecia na proporção dos custos incorridos no 

período de execução da obra, levando em consideração um índice de proporção entre o custo 

orçado e o custo incorrido, de modo que ao final do prazo contratual a receita seja igual ao 

preço efetivamente pactuado. Na ocorrência de algum evento imprevisível no curso de 

execução do contrato que possam impactar o preço e/ou prazo pactuados, a margem POC deve 

ser ajustada para refletir as novas condições contratuais, o que logicamente também repercute 

na receita a ser reconhecida no período. É possível, inclusive, que seja reconhecida “receita 

negativa” no período (equivalente a zero), quando o ajuste de margem implicar em um 

reconhecimento de receita a maior em períodos anteriores, o que é equilibrado com a redução 

de receita nos períodos subsequentes até que se atinja novamente o equilíbrio entre receita e 

custo. 

Por outro lado, também é natural que haja uma variação do volume de mão-de-obra 

empregada na execução de cada fase de contratos de construção civil, de modo que o valor da 

Contribuição Previdenciária Patronal – CPP também não é constante durante o período de 

execução contratual. 

Essa discrepância entre as formas de tributação traz desafios para uma comparação 

da carga tributária em períodos fracionados, de modo que apenas após o termo final contratual 

é que se poderia realizar qualquer comparativo para identificação de potencial benefício por 

quaisquer das partes, caso em que estaria autorizada a revisão contratual. 

O segundo fator determinante para a análise é a forma de composição de custos na 

previsão orçamentária de projetos. O Acórdão nº 2.622/2013 do TCU delimita a forma de 

elaboração orçamentária, determinando a forma de composição de custos indiretos no chamado 

BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), determinando que a carga tributária seja considerada 
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nesse componente da previsão orçamentária. Nesse sentido, a rigor, a CBRB deveria ser 

considerada nesse item de composição de preço. 

No entanto, a partir da edição da Lei nº 13.161/2015, o regime tributário da 

contribuição previdenciária passou a ser optativo, de modo que os contribuintes passam a fazer 

uma análise prospectiva do que supõem ser o regime mais vantajoso para aquele exercício, o 

que pode ou não se concretizar ao final do período.  

O objetivo do presente trabalho é investigar quais os fatores determinantes para o 

reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de infraestrutura firmados com a 

administração pública e determinar os melhores critérios para tanto, indagando-se se os critérios 

fixados no Acórdão nº 2.859/2013 do TCU são suficientes para nortear o trabalho das partes 

envolvidas para recomposição do equilíbrio econômico. 

Para realização desta análise, faz-se um recorte metodológico sobre contratos de 

empreitada integral e global, em que tipicamente a maior alocação de riscos é suportada pelo 

construtor. 

Investiga-se ainda em que medida a opção de escolha de regime de contribuição 

previdenciária influencia no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de infraestrutura e 

quais as consequências disso. Compreendendo que o Acórdão nº 2.859/2013 não chegou a 

abordar esse aspecto específico desta contribuição previdenciária, será analisado se o arcabouço 

jurisprudencial da Corte de Contas oferece as balizas necessárias para enfrentamento desta 

questão e qual a solução aplicável para a questão. 

Em suma, a pesquisa ora desenvolvida pretende apresentar critérios jurídicos 

sólidos para fixação das bases de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em 

contratos de infraestrutura em razão da instituição da CPRB, de que forma essa recomposição 

deve ser realizada e em quais situações ela é cabível, em especial após a instituição do regime 

optativo. 

No primeiro Capítulo será analisado o contexto jurídico para instituição do regime 

de desoneração da folha de salários e os objetivos desta política pública, para em seguida passar-

se à análise do Acórdão nº 2.859/2013 do TCU que determinou a revisão dos contratos firmados 

com a administração pública em razão da edição da Lei nº 12.546/2011 para efeitos de 

reequilíbrio econômico-financeiro. 

O Capítulo 2 será dedicado à análise da metodologia para determinação da base de 

cálculo da receita bruta em contratos de empreitada a longo prazo. Veremos como as regras 

contábeis apresentam forte intersecção com o direito e de como são determinantes para a 

apuração da base de cálculo da CPRB. Também analisaremos minuciosamente as demais regras 
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jurídicas que afetam a determinação da base de cálculo do tributo, de modo a compreender de 

que maneira o novo tributo afeta financeiramente a receita do contrato. 

O Capítulo seguinte será destinado à compreensão dos elementos distintivos dos 

contratos de infraestrutura, entendendo como se dá a formação de preço nesses contratos. Será 

analisado no que consiste o equilíbrio econômico-financeiro em contratos firmados com a 

administração pública e de que forma a alocação de riscos às partes contratantes é determinante 

para isso. 

Assentadas as bases para a compreensão do impacto do regime da desoneração da 

folha de salários sobre os contratos de infraestrutura com a administração pública, o quarto 

Capítulo é destinado à análise minuciosa dos possíveis cenários decorrentes deste impacto, com 

enfoque especial para o cenário pós Lei n. 13.161/2015, que instaurou o regime optativo da 

contribuição previdenciária. Será analisada a postura do Tribunal de Contas da União no que 

diz respeito à influência dos demais tributos sobre contratos com a administração pública a fim 

de determinar os melhores critérios para efeitos de reequilíbrio econômico-financeiro. 

Ao final do capítulo, constataremos se as orientações exaradas pelo TCU no 

Acórdão nº 2.859/2013 são suficientes para abarcar todos os efeitos da instituição da CPRB 

sobre os contratos de infraestrutura ou se o novo regime possui elementos não considerados 

pelo Tribunal de Contas, apresentando-se uma proposta de esquematização do problema e as 

melhores soluções jurídicas de acordo com seu enquadramento, levando-se em consideração 

tanto o arcabouço jurídico licitatório quanto as regras de direito civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1 A INSTITUIÇÃO DA CPRB 

 

Este capítulo introduz o tema objeto do presente estudo. Tem por objetivo a 

compreensão dos motivos e fundamentos jurídicos para criação do regime da desoneração da 

folha de salários, o qual é inserido no contexto macropolítico do Plano Brasil Maior. A 

instituição da CPRB, veremos, é um instrumento jurídico aplicado primordialmente como 

indutor comportamental sobre o mercado de trabalho, de modo que o propósito arrecadatório 

ínsito a qualquer tributo é relegado a segundo plano. 

É assim que a CPRB surge como verdadeira política pública de geração de 

empregos formais, aparentemente sem que se atentasse sobre todos os potenciais impactos que 

o novo regime tributário teria sobre as contratações públicas, o que acabou sendo objeto de 

análise pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 2859/2013. 

Também no mesmo capítulo, será analisado em detalhe o mencionado acórdão e 

seus desdobramentos, compreendendo quais foram os fatores considerados na análise do órgão 

e o racional assentado a partir daí. 

A compreensão desses pontos são fatores cruciais para o objeto deste trabalho. 

 

1.1 A evolução dos encargos sociais e o Plano Brasil Maior 

 

O período de redemocratização trouxe a necessidade de desenvolvimento de 

políticas públicas para atendimento das demandas sociais previstas na Constituição Federal de 

1988. Os chamados direitos de segunda geração (direitos sociais) demandam deveres positivos 

por parte do Estado, no sentido de que sua proteção depende eminentemente de uma postura 

ativa da administração pública para que sejam concretizados. 

Isso naturalmente implicou o aumento da demanda de fontes de arrecadação para 

custeio da atividade estatal, que agora passa a depender mais fortemente das contribuições 

sociais para fazer frente às demandas de políticas públicas. O exponencial aumento da 

participação desses tributos no orçamento da União também pode ser explicado em parte pela 

ausência de obrigatoriedade de partilha do produto de sua arrecadação com os demais Entes 

Federativos, ao contrário do que ocorre com a receita de impostos. 

Pelo novo pacto federativo instituído pela Constituição de 1988, 49% do produto 

da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI passa a ser repartilhado com os Estados, 

Municípios e Distrito Federal (art. 159, I), além de 100% do IRRF sobre rendimentos pagos 

pelos próprios Entes. O art. 157, II também prevê que 20% da arrecadação de imposto que vier 
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a ser criado pela União no exercício de sua competência residual (art. 154, I) também deverá 

ser partilhado entre os demais Entes. Além disso, há também as chamadas vinculações 

constitucionais do produto da arrecadação dos impostos, de modo que anualmente a União é 

obrigada a destinar não menos do que 15% da receita corrente líquida a gastos com saúde (art. 

198, § 2º, I) e 18% com educação (art. 212, caput). 

Isso significa que o aumento real da arrecadação federal por meio de eventual 

instituição ou majoração de impostos acaba demandando maior esforço e sacrifício ao 

contribuinte, na medida em que larga margem da receita decorrente da sua cobrança tem que 

ser compartilhada com os demais Entes Federativos, ao passo que no caso das contribuições, 

100% do produto da arrecadação é destinado a própria União. 

Logicamente que o contraponto disso é que a destinação do produto da arrecadação 

das contribuições é vinculada àquela finalidade para a qual foram instituídas, de modo que o 

Governo Federal acaba tendo pouca margem de discricionaridade na aplicação da receita 

advinda dessa espécie tributária. Uma forma de mitigar esses efeitos e permitir um maior 

controle orçamentário pela União foi a criação da Desvinculação de Receitas da União – DRU 

em 2000, sucessora do antigo Fundo Social de Emergência (FSE) criado em 1994 sob o 

pressuposto de ser um instrumento de estabilização da economia logo após a instituição do 

Plano Real. 

O emaranhado de regras de distribuição de competências tributárias aliado à 

crescente necessidade de recursos para atendimento das demandas públicas acabou resultando 

no rápido aumento da carga tributária geral. Pela série histórica a partir da instituição do Plano 

Real, a carga tributária federal saltou de 15,54% do PIB para 19,9% em 2017, alcançando seu 

pico em 2007, quando representava 22,07 do PIB. Os dados constam do último relatório de 

Análise da Arrecadação das Receitas Federais de Dezembro/20191 e encontram-se sintetizados 

no seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Disponível em: https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/arrecadacao/relatorios-do-resultado-da-
arrecadacao/arrecadacao-2019/dezembro2019/analise-mensal-dez-2019.pdf. Acesso em: 29 jul. 2021. 
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Gráfico 1 – Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB – Período: 1996 a 2017 
 

 

Fonte: Receita Federal do Brasil 

 

Um importante componente da carga tributária total é a tributação sobre a folha de 

salários como fonte de custeio da Previdência Social. Não houve alteração na alíquota da 

contribuição previdenciária devida pelo empregador desde a promulgação da Constituição de 

1988, a qual manteve-se constante em 20% sobre a remuneração devida ao empregado. Não 

obstante, a atual alíquota patronal representa o dobro da existente antes da promulgação da 

Constituição em vigor2, sendo uma das maiores cargas tributárias sobre a folha de salários no 

mundo. 

O relatório da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico – 

OCDE denominado Taxing Wages in Latin America and the Caribbean 20163 aponta o Brasil 

como o país que mais onera o empregador na América Latina e Caribe no ano de 2013, 

conforme gráfico abaixo: 

 

 
2 O Decreto-Lei nº 2.351/87 previa uma alíquota base de 10%  sobre a remuneração do empregado. Logo após a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, foi editada a Lei nº 7.787, de 30.06.89 alterando a alíquota base da 
contribuição patronal para 20%. 
3 ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT – OECD. IDB/CIAT. Taxing 
Wages in Latin America and the Caribbean 2016. Paris: OECD. p. 40 Disponível em: https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/taxing-wages-in-latin-america-and-the-caribbean-2016_9789264262607-en#page42. Acesso 
em: 19 jan. 2020. 



17 
 

 

 

Gráfico 2 – Percentual total de Contribuições à Seguridade Social devida pelo empregador no 
Brasil em comparação com países da América Latina e Caribe e países membros da OCDE 

 

 

Fonte: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

 

Como se pode observar, a média de carga tributária suportada pelo empregador 

entre os países da América Latina e Caribe era próxima de 15% em 2013, percentual bastante 

semelhante aos países membros da própria OCDE (majoritariamente europeus), ao passo que a 

tributação da folha de salários devida pelo empregador no Brasil superava os 25% 

(considerando também as contribuições devidas a outras entidades e ao RAT/SAT). 

O mesmo relatório também constata que a alta carga tributária pode ser um fator a 

impulsionar a informalidade no mercado de trabalho, embora mais sob a perspectiva do 

empregado, sobretudo aqueles com menor renda, na medida em que os encargos sociais 

incidentes sobre o salário de contribuição acabam resultando em menores proventos. Nesse 

sentido, o trabalhador de menor renda não teria incentivo para ingressar na formalidade já que 

sua margem de disponibilidade de renda é pequena. 

A alta carga tributária sobre a folha de salários sempre foi alvo de críticas no Brasil 

e sua análise ganhou maior expressão a partir da década de 90 em razão da crescente 

informalidade do mercado de trabalho e da fragilização do financiamento da Seguridade Social, 

o que motivou demandas dos setores empresariais pela desoneração fiscal, conforme aponta 
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estudo levantado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos - 

DIEESE de 20124. 

A mesma constatação também foi feita em estudo desenvolvido pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA5 em 2008, em que se analisou as alternativas e potenciais 

impactos de um programa de desoneração da folha de salários sobre a informalidade no 

mercado de trabalho. Esse estudo também destaca as mesmas fragilidades estruturais na década 

de 90, ressaltando ainda que a elevação do desemprego e da informalidade no período estariam 

resultando em um processo irreversível de erosão da base de financiamento da Seguridade 

Social, de modo que se deveriam buscar fontes alternativas de custeio. 

Os dados apontados no estudo pareciam confirmar a hipótese, na medida em que os 

índices de formalidade do mercado de trabalho somente caíram ao longo da década em 

comparação aos índices do início dos anos 2000, consoante exposto no seguinte trecho: 

 

Os trabalhadores registrados (com carteira de trabalho assinada), que 
correspondiam a 53,7% do mercado de trabalho metropolitano em 1992, 
chegariam a 45,1% em 2002; enquanto isso, a soma dos trabalhadores sem 
carteira assinada e por conta-própria, que em 1992 era de 40,9% do mercado 
de trabalho metropolitano, chegou a 50,1% em 2002 (médias anuais).6 

 

Além da erosão da base tributável, outro argumento levantado à época era de que 

os setores produtivos com emprego intensivo de mão-de-obra acabavam sendo prejudicados 

pela alta tributação da folha de salários, o que de certo modo era injusto dentro de um sistema 

contributivo de financiamento da Previdência Social pautado na solidariedade tributária.  

Por fim, o terceiro argumento destacado no estudo é o de que a tributação sobre a 

folha de salários seria diretamente responsável pela informalidade no mercado de trabalho, 

coincidindo, portanto, com as constatações resultantes da pesquisa realizada pela OCDE. Daí 

decorreria a conclusão lógica de que a desoneração da folha de salários naturalmente implicaria 

em maior formalização do mercado de trabalho.  

Ao mesmo tempo, a perda de arrecadação resultante da desoneração (linear ou 

focalizada7) da folha seria automaticamente compensava pelo alargamento da sua base 

 
4 DIEESE – DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. 
A Desoneração da Folha de Pagamentos: Avaliar para não perder. 2012, p. 02 Disponível em: 
https://www.dieese.org.br/notatecnica/2012/notaTec115desoneracao.pdf. Acesso em: 11 jan. 2020. 
5 IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. TD 1341 - A desoneração da folha de 
pagamentos e sua relação com a formalidade no mercado de trabalho. Brasília, julho de 2008. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4913. Acesso em: 17 jan. 2020. 
6 Ibidem, 2008, p 9. 
7 Desoneração linear seria a simples redução de alíquota, com impactos significativos sobre a arrecadação à medida 
em que a alíquota é reduzida, embora resulte em maior benefício ao contribuinte. A desoneração focalizada, por 
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arrecadatória na medida em que haveria um maior número de trabalhadores formais que 

passariam a contribuir com o recolhimento do INSS, até um ponto ótimo em que alíquota e base 

de incidência estariam equilibrados de acordo com a Curva de Laffer. O problema é que o 

benefício decorrente do aumento da massa salarial só seria alcançado a médio e longo prazo, o 

que aumenta o ônus orçamentário da medida. A solução mais simples e imediata seria a 

compensação da perda de arrecadação mediante outras fontes de receita, como uma tributação 

sobre a receita ou sobre o valor agregado ao consumo8. 

Com efeito, várias propostas de reforma do sistema tributário foram apresentadas 

ao longo dos anos com o objetivo de ajustar a carga tributária de forma ampla, sobretudo em 

razão da alta regressividade do sistema no que se refere à tributação sobre o consumo. Tal 

regressividade era acentuada ainda pela tributação em cascata das contribuições sociais 

direcionadas ao custeio da Seguridade Social (PIS/PASEP, COFINS e a CPMF). 

A primeira tentativa de reforma foi apresentada ainda no governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso (PEC nº 175, de 1995) e de certa forma previa a criação de um 

IVA (Imposto sobre Valor Agregado) Dual, com a extinção do IPI e criação de uma alíquota 

federal sobre o ICMS. Embora aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, não 

houve apreciação pelo Plenário da Câmara. Nada obstante, conseguiu-se aprovar uma reforma 

administrativa com certo impacto sobre as contribuições previdenciárias através da Emenda 

Constitucional nº 20/98, a qual ampliou as hipóteses de base de cálculo com a inclusão da 

grandeza “receita” e incluiu o § 9 no art. 195 passando a admitir alíquotas ou bases de cálculos 

diferenciadas em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra. 

A segunda rodada de reformas já teve início no governo do Presidente Lula (PEC 

nº 141, de 2003) e também objetivava uma ampla reforma no sistema tributário. Mais uma vez, 

a proposta não avançou e só conseguiu ter certo consenso a partir de seu segundo mandato, 

quando foi fracionada e aprovada na forma das EC nº 41/2003, 42/2003 e nº 44/2004. Embora 

de forma singela, a EC nº 41/2003 incluiu o § 12 no art. 195 dispondo que a lei definiria para 

quais setores da economia as contribuições sociais poderiam ser não-cumulativas. 

Somente a partir do seu segundo mandato é que as contribuições previdenciárias 

passariam a ser abordadas de forma mais abrangente com a apresentação da PEC nº 233 de 

2008, a qual acabou incorporando algumas das propostas do Fórum Nacional da Previdência 

 
outro lado, seria direcionada às faixas salariais mais baixas, com menor impacto sobre a arrecadação, mas com 
forte efeito indutor pois poderia resultar em salários formais mais baixos com pagamentos “por fora” como forma 
de sonegar o tributo. 
8 O Estudo também não deixa de tecer críticas a essa solução conquanto transfira a incidência tributária sobre a 
renda, que possui caráter personalíssimo, para o consumo, que sabidamente possui alto efeito regressivo. 
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Social realizado em 2007. Naquela ocasião, consoante consignado no relatório do IPEA9, foram 

consultados diversos especialistas sobre os mais variados temas envolvendo a Previdência 

Social, pelo qual destaco a participação de Fernando Gaiger Silveira, do próprio instituto, com 

a apresentação do painel “Impactos da desoneração das contribuições trabalhistas sobre a 

formalização do mercado de trabalho e a receita previdenciária: survey de trabalhos recentes 

para o caso brasileiro”. 

A nova tentativa de reforma mais uma vez não obteve o consenso necessário para 

avançar no Congresso, possivelmente em razão da sua ousada abrangência, de modo que o 

Presidente encerrou seu mandato sem conseguir implementar as reformas desejadas. Sua 

sucessora, no entanto, viria a emplacar um outro plano de reforma, desta vez uma reforma 

estrutural com o objetivo de alavancagem da economia e da produção nacional no âmbito do 

Plano Brasil Maior. 

O objetivo do programa, consoante disposto na cartilha10 apresentada pelo próprio 

Governo Federal, era estabelecer a nova política industrial, tecnológica, de serviços e de 

comércio exterior para o período de 2011 a 2014, com foco no estímulo à inovação e à produção 

nacional para alavancar a competitividade da indústria nos mercados interno e externo. Em sua 

dimensão estruturante, o plano buscava o fortalecimento das cadeias produtivas para fazer 

frente à concorrência com produtos importados, estimulando a produção nacional; já em sua 

dimensão sistêmica, objetivava reduzir custos por meio da melhoria nos instrumentos 

financeiros e tributários de estímulo às exportações. 

Esses aspectos do PBM foram traduzidos na edição da Lei nº 12.546/2011, mais 

precisamente em seus arts. 7º e 8º, com a previsão de substituição da Contribuição 

Previdenciária Patronal (CPP) sob o regime do art. 22 da Lei 8.212/91 incidente sobre o total 

da remuneração paga, devida ou creditada pela empresa ao trabalhador, pela Contribuição 

Patronal sobre a Receita Bruta – CPRB para os setores de serviços de tecnologia da informação 

- TI e tecnologia da informação e comunicação - TIC, bem como das indústrias moveleiras, de 

confecções e de artefatos de couro. A medida tinha a clara proposta de fomentar a formalização 

das relações trabalhistas além de estimular o desenvolvimento da indústria nacional.  

Embora a desoneração da folha de salários tenha sido contrabalanceada com a 

tributação da receita bruta a alíquotas de 1,5% e 2,5% para financiamento da Previdência, a 

 
9 IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA.. TD nº 1432 – Fórum Nacional da 
Previdência Social: Consensos e divergências. Brasília, novembro de 2009. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1432.pdf. Acesso em: 19 jan. 2020. 
10 BRASIL. Plano Brasil Maior: Inovar para competir, competir para crescer. Plano 2011/2014. Disponível em: 
http://pnc.cultura.gov.br/wp-content/uploads/sites/16/2012/09/cartilha_brasilmaior.pdf. Acesso em: 19 jan. 2020. 
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previsão de perda orçamentária já naquele momento era de R$ 214 milhões para 2011 e R$ 

1.430 milhões para 2012, consoante exposto na Exposição de Motivos Interministerial n. 122, 

de 2 de agosto de 2011, anexo à MP 540/2011 que deu origem à lei. Tal perda seria compensada 

via transferência orçamentária com recursos do próprio Tesouro Nacional na forma do art. 9, § 

2º. Além disso, também seria instituída comissão tripartite formada por representantes dos 

trabalhadores, empresários e pelo Governo Federal com a finalidade de acompanhar e avaliar a 

implementação do programa. 

A partir de então, a Lei nº 12.546/2011 passou por diversas alterações ao longo dos 

anos, sobretudo para ampliação do rol de setores abrangidos pela desoneração da folha, 

sobretudo para a indústria – embora limitado aos produtos listados na lei com base na Tabela 

de Incidência do Imposto sobre o Produto Industrializado (TIPI) – e para o setor de prestação 

de serviços. Os setores de construção civil e de obras de infraestrutura (abrangidos pelos CNAE 

421, 422, 429 e 431), conhecidos por serem uns dos ramos com maior emprego de mão-de-

obra, viriam finalmente a ser incluído no rol da desoneração com a edição da Lei nº 12.844 de 

19 de julho de 2013. 

Embora diversos setores tenham sido beneficiados pela mudança do regime de 

incidência da CPP, houve ramos em que a substituição da base de contribuição patronal acabou 

gerando maior ônus tributário quando a atividade envolva pouco emprego de mão-de-obra ou 

sua terceirização, aliado a grandes margens de faturamento, de modo que a desoneração acabou 

onerando seu custo de produção. Isso acabou dando ensejo inclusive a demandas no Poder 

Judiciário pelo desvio da finalidade de desoneração dos encargos previdenciários, sobretudo 

em função do caráter obrigatório do regime11. O tema alcançou o Superior Tribunal de Justiça 

(REsp nº 1721597/PR12) e ainda guarda uma análise definitiva. 

Inobstante, em 31 de agosto de 2015 foi editada a Lei nº 13.161 alterando mais uma 

vez o regime desoneração e passando a torná-lo optativo, com a escolha sendo realizada pelo 

contribuinte de forma irretratável ao início de cada exercício. Além disso, foram também 

alteradas as alíquotas da CPRB passando a variar entre 2,5% a 4,5%. Segundo a Exposição de 

Motivos nº 48/MF anexa ao PL nº 863/2015, a majoração da alíquota decorria da “necessidade 

 
11 A matéria publicada em junho de 2013 na revista eletrônica Consultor Jurídico (CONJUR) já indicava a 
possibilidade de questionamento no Judiciário de potenciais efeitos onerosos da medida, vide matéria disponível 
em: https://www.conjur.com.br/2013-jun-21/empresas-podem-questionar-judicialmente-desoneracao-folha-
salario. Acesso em: 20 jan. 2020. 
12 O julgamento do REsp foi sobrestado por decisão do Min. Relator Mauro Campbell Marques para análise de 
Recurso Extraordinário (RE 1129648/PR) pelo STF. Contudo, foi negado provimento ao recurso pelo Min. Rel. 
Roberto Barroso por entender que a matéria não versava sobre ofensa à Constituição, de modo que os autos 
retornaram ao STJ e aguardam inclusão em pauta para julgamento. 
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urgente de aumentar o ingresso de recursos, (já que) somente o ajuste na concessão de 

benefícios não é suficiente para o equilíbrio das contas da Previdência Social”, a denunciar o 

aumento da renúncia fiscal ao passar dos anos.  

De acordo com os relatórios publicados pela Receita Federal, a estimativa de 

renúncia fiscal saltou de R$ 3.615,69 Milhões em 2012 para R$ 22.107,30 Milhões em 2014 à 

medida em que também aumentava o número de contribuintes da CPRB, reduzindo para R$ 

14.546,63 milhões a partir de 2016 com o início dos efeitos da Lei nº 13.161/201513. 

O programa de desoneração da folha teve sua descontinuação iniciada com a edição 

da Lei nº 13.670/2018, quando foi extinto o regime para a maioria dos setores à exceção de 

ramos como os de TI e TIC, jornalismo e radiodifusão, transporte rodoviário, ferroviário e 

metroviário, construção civil e obras de infraestrutura, entre outros, para os quais o regime da 

CPRB ainda vigoraria até 31 de dezembro de 2020.  

Registre-se que o Governo Federal já tentara dar início à revogação do regime desde 

2017 com a edição da MP nº 774, a qual foi ulteriormente revogada. Com a eclosão da greve 

dos caminhoneiros14 que resultou em grave desequilíbrio nas relações de mercado e logística 

no país, o Governo Federal aproveitou a oportunidade para aprovar rapidamente a extinção do 

regime da desoneração juntamente com medidas de contensão da crise. Curioso notar que a 

Exposição de Motivos da MP nº 774 trazia praticamente os mesmos fundamentos do PL nº 

863/2015, justificando a extinção do regime pois “somente o ajuste na concessão de benefícios 

não é suficiente para o equilíbrio das contas da Previdência Social, havendo também a 

necessidade urgente de reduzir o dispêndio com desonerações setoriais”. 

Já no ano de 2020, com a eclosão da pandemia da COVID-19, foram instauradas 

uma série de medidas para fomentar a economia em razão das naturais restrições impostas pela 

nova conjuntura sanitária. Uma dessas medidas foi justamente a nova prorrogação da vigência 

do regime da CPRB para 31 de dezembro de 2021, com a derrubada do veto presidencial ao art. 

33 da Lei nº 14.020/2020, estendendo por mais um ano o regime para o setor de infraestrutura, 

dentre outros. 

Já em 31 de dezembro de 2021, houve nova postergação do prazo de vigência pelo 

art. 2º da Lei nº 14.288/2021, passando a vigorar até 31 de dezembro de 2023. Embora o regime 

 
13 A Receita Federal mantém os dados de estimativas de renúncia fiscal atualizados até dezembro de 2017. 
Disponível em: http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/renuncia-fiscal-
setorial/desoneracao-da-folha-de-pagamento-1. Acesso em: 21 jan. 2020. 
14 Cf.: BORGES, Rodolfo. Greve dos caminhoneiros: como se formou o nó que levou à paralisação. El País, 25 
maio 2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/24/economia/1527177800_693499.html. 
Acesso em: 23 set. 2021 e BBC NEWS BRASIL. Greve dos caminhoneiros: a cronologia dos 10 dias que pararam 
o Brasil. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44302137. Acesso em: 21 jan. 2020. 
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da CPRB pareça estar com os dias contados, há ainda estudos15 em andamento para uma nova 

proposta de desoneração da folha de salários, focada principalmente na redução do ônus fiscal 

sobre as faixas mais extremas de remuneração (tanto as menores quanto maiores), embora não 

esclareça ainda se haveria alguma outra fonte de arrecadação para compensação. 

 

1.2 A postura do TCU sobre o impacto da desoneração da folha em contratos 

administrativos 

 

É provável que alguns efeitos do PBM não tenham sido efetivamente previstos pelo 

Governo Federal quando da aprovação da Lei nº 12.546/2011, tal como seu reflexo na formação 

de preços em contratos com a administração pública. Diferentemente do que ocorre com as 

relações privadas, os contratos administrativos possuem princípios e regras próprios que os 

diferenciam das relações ordinárias de direito civil, dentre elas a obrigação da manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro, pelo qual as partes se obrigam a respeitar as margens de 

composição do preço apresentado na proposta vencedora do procedimento licitatório. 

Disso decorre que os contratos firmados com a administração pública anteriormente 

à edição da Lei nº 12.546/2011 naturalmente sofreram um impacto na sua composição 

orçamentária na medida em que se substitui a tributação sobre a folha de salários pela incidência 

da contribuição patronal sobre a receita bruta da empresa, passando, assim, a compor os custos 

indiretos do contrato. A se confirmar a lógica do PBM, as empresas albergadas pelo novo 

regime tributário seriam beneficiadas por uma redução da carga tributário, conseguintemente 

aumentando sua margem de lucro em contratos firmados com a administração pública. 

Foi a partir desse racional que em maio de 2013 o Tribunal de Contas da União – 

TCU aceitou Representação (Processo TC 013.515/2013-616) proposta pela Secretaria de 

Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) no intuito de averiguar potenciais 

irregularidades em contratos da Administração Pública Federal (ADF) decorrentes da não 

revisão de preços em função de potencial benefício experimentado por empresas abrangidas 

pela desoneração da folha, com base no art. 65, § 5º, da Lei 8.666/199317. Seu objeto era a 

 
15 Os estudos estão sendo realizados no âmbito do Centro de Cidadania Fiscal – CCIF sob a coordenação do 
economista Bernard Appy, uma das figuras de destaque no novo ciclo de propostas de reforma tributária. Cf. 
notícia divulgada em: GAZETA. Proposta corta tributo patronal de salários mais alto e mais baixo. Disponível 
em: https://cutt.ly/bEnFpVM. Acesso em: 21 jan. 2020. 
16 A íntegra do processo foi obtida via solicitação apresentada ao Portal da Transparência do TCU, via acesso ao 
site: https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/servico/?nome=Acesso%20aos%20autos&cod=43. A solicitação 
foi atendida em 10 de janeiro de 2020. 
17 “Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes 
casos: [...] § 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência 
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orientação para revisão de preços de contratos ainda vigentes com empresas sujeitas ao regime 

da desoneração ou a obtenção do ressarcimento de valores pagos a maior em relação aos 

contratos já encerrados, mediante alteração das planilhas de custo. 

Foi então prolatado o Acórdão nº 2.859/2013 pelo Plenário do TCU acolhendo a 

Representação. Em seu voto, o Min. Relator José Múcio Monteiro ratifica os argumentos 

expostos na representação e a existência de precedente na Corte em caso semelhante, 

destacando ainda o seguinte: 

 

13. Conclui-se, então, que as partes têm assegurado o equilíbrio econômico-
financeiro, que pode ser traduzido no fato de que os encargos do contratado 
devem estar equilibrados com a remuneração devida pela Administração 
Pública. As expressões grifadas desses preceitos, por seu turno, reforçam a 
lógica de que a revisão de preços é uma via de mão dupla, ou seja, que 
também pode ser invocada em benefício do contratante.  
14. Também há que ser destacada a natureza distinta do pacto que o particular 
faz com a Administração, no qual são explicitadas as margens de lucro com 
as quais ele pretende trabalhar para satisfazer os termos da avença. Nessa 
seara, note-se que a Lei de Licitações e Contratos, no art. 7º, § 2º, inciso II, 
impõe que haja orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os custos unitários, no caso de prestação de serviços.  
15. Deve ficar explicitado, ademais, que a desoneração não ocorre para 
aumentar lucro, mas sim para diminuir o preço dos produtos e serviços. Assim, 
caso não se reduza a remuneração, o lucro, no contrato administrativo, acaba 
se elevando. Ora, a Administração Pública deve se beneficiar do barateamento 
dos preços e serviços da mesma forma que ocorreria nas relações privadas.  
16. Por fim, ressalte-se que os efeitos da desoneração podem ser diversos, mas 
decerto levarão a uma posição de vantagem competitiva das empresas que 
atuam nos setores contemplados, mediante, por exemplo, uma formação 
diferenciada dos preços dos seus serviços, que ocorrerá em razão de uma 
composição de custos igualmente profícua. O contrato administrativo não 
pode ficar indiferente a isso.18 

 

Do voto do Min. Relator, pode-se extrair duas importantes premissas que balizariam 

a análise de potencial reequilíbrio econômico: (1) o reequilíbrio econômico poderá ocorrer para 

atendimento tanto do particular quanto da administração pública, dado se tratar de uma via de 

mão dupla; (2) em contratos administrativos, o particular possui uma margem de lucro pré-

fixada a partir da composição orçamentária da proposta, devendo ser sempre reestabelecida na 

hipótese de eventual vantagem ou desvantagem. Além disso, chame-se também atenção para o 

 
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.” 
18 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2.859/2013. Relator: José Mucio Monteiro. Data da sessão: 
23 out. 2013. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-1285663%22. Acesso em: 27 set. 2021. 
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(equivocado) pressuposto de que “os efeitos da desoneração [...] decerto levarão a uma 

posição de vantagem competitiva das empresas”, o que já se sabe ser incorreto na medida em 

que o próprio Governo Federal reconheceu a existência de setores prejudicados pela medida na 

Exposição de Motivos nº 48/MF anexa ao PL nº 863/2015. 

O Ofício nº 0612013/SEGEDAM-GS (peça 2819) da Secretaria Geral de 

Administração do próprio TCU também apresenta alguns critérios para averiguação de 

potencial reequilíbrio para os contratos com empresas do ramo de TI e TIC, orientando os 

órgãos da administração pública a consultar previamente as contratadas para posterior 

instrução. Por outro lado, especificamente para contratos relacionados a serviços de construção 

civil, expediu orientação em sentido oposto, para que tais empresas não sejam previamente 

consultadas “haja vista que a Lei é bastante objetiva quanto ao alcance e à aplicação da 

desoneração (cadastradas nos grupos 412,432,433 e 439 da CNAE 2.0 como atividade 

principal)”. 

Embora a orientação proveniente do Acórdão nº 2.859/2013 fosse direcionada aos 

órgãos da administração pública para que adotem providências com relação aos contratos 

administrativos, alguns interessados requereram ingresso no processo para infirmar a decisão 

do Plenário da Corte. Exemplo disso foi o caso do Pedido de Reexame apresentado pela 

BRASSCOM - Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (peça 195), ASSESPRO - Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da 

Informação e ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software. O pedido foi 

inicialmente negado (peça 206) pela falta de interesse de agir, na medida em que o Acórdão por 

si só não criava obrigação para os interessados, conquanto o direito de defesa estaria garantido 

no âmbito da relação mantida com o órgão da administração pública contratante. 

Por outro lado, instado a se manifestar no processo, o Ministério Público Federal 

opinou (peça 227) pelo conhecimento do Pedido de Reexame por entender que, embora não 

seja propriamente destinatária da deliberação do TCU, haveria interesse da coletividade em se 

manifestar nos autos para incremento da análise do tema, dada sua complexidade e em respeito 

ao contraditório e ampla defesa. O parecer do MPF consigna ainda o seguinte: 

 

Não é razoável esperar que iniciativa de alteração dos contratos em prejuízo 
próprio devesse partir dos próprios particulares contratados ou que seja 
suportada com efeitos retroativos, sem uma devida análise de cabimento. 
Aliás, mesmo porque as alterações de política tributária não se aplicam 
automaticamente nos contratos, demandando ao menos atuação da 

 
19 A indicação diz respeito à ordenação das peças nos autos eletrônicos do Processo TC 013.515/2013-6. 



26 
 

administração contratante em processo administrativo interno específico no 
qual sejam assegurados o contraditório e ampla defesa com relação às 
modificações contratuais pretendidas. 
A nosso ver, isso basta para afirmar que a incidência da determinação 
recorrida sobre os contratos encerrados e os pagamentos já realizados em 
contratos vigentes nos parece ser discutível, haja vista que eventuais impactos 
na planilha de custos dos empregados não incidem automaticamente nos 
contratos, mas dependem de providências da Administração contratante e de 
prévia ciência do particular contratado no contexto de processo administrativo 
específico. 
[...] 
De outra parte, tendo em vista o escopo econômico e financeiro, bem assim a 
intenção legislativa de recuperar e otimizar os setores contemplados pelo 
Plano Brasil Maior, é razoável considerar que as medidas visaram incentivar 
alguns setores da economia. Nesse sentido, cabe interpretar a matéria 
controvertida de maneira favorável à otimização dos setores econômicos 
contemplados pelo plano de governo, sem surpresas capazes de impactar no 
planejamento fiscal, financeiro e econômico dos setores beneficiados pela Lei 
12.546/2011 e que assim pautaram suas atividades. 

 

Observe-se que o mote do parecer foi no sentido de aprofundar a análise do mérito 

da questão sob o prisma teleológico do propósito da Lei nº 12.546/2011 e sua inserção no 

âmbito do Plano Brasil Maior, cujo objetivo era incentivar setores considerados estratégicos 

para a economia. O parecer foi efetivamente acolhido pelo Min. Raimundo Carreiro, passando 

a conhecer do Pedido de Reexame e determinando a suspensão dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 

nº 2.859/2013 que determinavam a revisão ou ressarcimento dos valores relacionados ao 

impacto da desoneração. 

Em março de 2018 o Plenário do TCU voltou a se debruçar sobre o tema 

conhecendo do Pedido de Reexame (peça 360) apresentado pelas associações, mas, no mérito, 

negando-lhe provimento. O Acórdão nº 671/2018 tratou de analisar o caráter extrafiscal da Lei 

nº 12.546/2011, tendo o objetivo claro de ampliação da formalização do mercado de trabalho. 

Ressaltou-se, na ocasião, que os estudos de impacto econômico da medida realizados até aquele 

momento de fato não apontavam para constatação de acréscimo efetivo na contratação formal 

de mão-de-obra, o que denota que a lei afinal não teria atingido sua finalidade e que, por isso, 

o fundamento da extrafiscalidade não poderia ser invocado para inviabilizar a revisão de 

contratos, na medida em que o pressuposto da norma não teria sido alcançado. 

Mais adiante, e certamente com maior rigor técnico-jurídico do que a 

fundamentação supra, o Acórdão também elucida que não haveria conflito entre a Lei nº 

12.546/2011 e a Lei nº 8.666/93, sobretudo porque a primeira foi absolutamente silente no que 

se refere aos potenciais efeitos da desoneração da folha sobre contratos administrativos, razão 

pela qual não se poderia negar efeitos aos ditames da Lei de Licitações, especialmente no que 
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se refere à regra de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos insculpida no art. 65, § 5º, 

esta passível de análise a partir do demonstrativo de composição de custos unitários a qual o 

particular está obrigado a apresentar em proposta (art. 7º, § 2º). 

O Voto do Min. Relator também faz referência ao parecer de instrução da Secretaria 

de Recursos (Serur) do Tribunal, proferido ainda em julho/2015 e que pontua os seguintes 

fundamentos de análise: 

 
a) o legislador não se preocupou em dispor especificamente sobre os contratos 
públicos, ao instituir o Plano Brasil Maior, por meio da Lei 12.546/2011; 
b) a Lei 12.546/2011 não revogou nem modificou nenhum dispositivo da Lei 
8.666/1993, de forma que o objetivo extrafiscal do PBM não constitui óbice 
às determinações do Acórdão recorrido, fundamentadas nesta última;  
c) de qualquer modo, não há dados que comprovem os alegados efeitos 
extrafiscais da desoneração da folha de pagamento;  
d) a Lei 8.666/1993 institui as normas gerais para licitações e contratos da 
Administração Pública, tema que não é tratado, em momento algum, pela Lei 
do PBM, que também não contém um dispositivo sequer acerca da Lei de 
Licitações;  
e) a Lei 12.546/2011 não é, portanto, lei específica em relação à Lei 
8.666/1993;  
f) assim, as empresas abrangidas pela desoneração da folha de pagamento 
prevista naquela lei, ao contratar com a Administração Pública, continuam 
submetidas a todas as regras aplicáveis a esse tipo de contratação, 
notadamente a exigência de apresentação de orçamento detalhado em 
planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários (Lei 
8.666/1993, art. 7º, § 2º) e a da revisão dos preços contratados, quando 
sofrerem comprovada repercussão por causa de alteração tributária (ibidem, 
art. 65, § 5º);  
g) portanto, a desoneração da folha de pagamento promovida pela Lei 
12.546/2011, que implicou alterações na cobrança da contribuição 
previdenciária das empresas por ela abrangidas, é motivo para a repactuação 
dos preços dos contratos celebrados entre essas empresas e a Administração 
Pública;  
h) é possível levantar-se, caso a caso, o custo da Contribuição Previdenciária 
Patronal sobre a Receita Bruta (CPRB) em contratos individuais, tanto que 
essa medida já foi amplamente adotada pela Administração Pública Federal, 
de modo que a forma de incidência e o fato gerador da referida contribuição 
não impedem que se proceda à repactuação contratual, nos termos do art. 65, 
§ 5º, da Lei 8.666/1993;  
i) mesmo que o art. 65, § 5º, da Lei 8.666/1993 não seja hipótese de revisão 
legal unilateral, não há falar em alteração facultativa no caso vertente. Caso a 
empresa beneficiada se recuse a repactuar os preços, em contrato vigente, este 
deverá ser anulado, por ilegalidade, conforme disposto no art. 49 da Lei de 
Licitações, e, no caso de contrato encerrado, deve-se promover o devido 
ressarcimento ao Erário;  
j) o princípio da segurança jurídica não pode ter maior hierarquia do que o 
princípio da legalidade, já que estão ambos previstos no art. 5° da 
Constituição, devendo ser aplicados mediante a regra de ponderação. No caso 
concreto, em observância ao princípio da supremacia do interesse público 
sobre o privado, impõe que se privilegie o princípio da legalidade, de modo a 
garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
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afetados, em desfavor da Administração, pela desoneração da folha de 
pagamento; 
k) a Lei 8.666/1993 regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal, 
portanto, há pleno fundamento constitucional para a aplicação do art. 65, § 5º, 
da Lei de Licitações, notadamente tendo em vista a inexistência de conflito 
com a Lei 12.546/2011 e de violação ao princípio da segurança jurídica. 

 

Note-se, portanto, que o Processo TC 013.515/2013-6 se centrou fundamentalmente 

em uma ordem geral de revisão de contratos com empresas beneficiadas pela desoneração da 

folha de salários ou o ressarcimento ao Erário para a hipótese de contratos já encerrados ao 

tempo da análise pelos respectivos órgãos da ADF. Ademais, embora a orientação expedida 

pelo TCU fosse direcionada indistintamente para todos os contratos impactados pela 

desoneração, as discussões de mérito travadas nos autos acabaram focando em contratos com 

empresas dos ramos de TI e TIC, dada a admissão de ingresso das aludidas associações, e ainda 

assim sem expedição de orientações específicas no que se refere ao cálculo de potencial 

benefício para efeitos de revisão contratual. 

O Processo de Monitoramento TC 000.677/2014-0 consolidou as diretrizes gerais 

para cálculo dos efeitos da desoneração nos contratos administrativos nas hipóteses de 1) 

contratos vigentes e com planilhas de custos, com dedicação exclusiva de mão de obra; 2) 

contratos vigentes e sem planilhas de custos, com dedicação exclusiva de mão de obra 

(mensurados por produtos ou resultados); 3) contratos vigentes que envolvam atividades 

desoneradas e não desoneradas. Na realidade, tais critérios foram apresentados nos próprios 

autos do próprio Processo 013.515/2013-6 e partiram de iniciativa da Gerência de Filial de 

Logística em Brasília (Gilog/BR) da Caixa Econômica Federal – CEF. 

Basicamente, para os contratos que contenham composição de custos unitários, a 

metodologia de cálculo será a exclusão do item “’INSS’ do grupo ‘Encargos Sociais’, com a 

consequente redução proporcional do item ‘incidência de A sobre B’, e incluído o item ‘INSS’ 

no grupo ‘Tributos’, com a devida alíquota”. Embora não fique claro no Acórdão, a 

metodologia de cálculo sugerida parece seguir o modelo de planilha de custos e formação de 

preços do Anexo III da Instrução Normativa nº 2/2008 vigente à época, que disciplinava a 

contratação de serviços a serem executados de forma indireta e contínua, celebrados por órgãos 

ou entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG20. 

Para os contratos sem planilha de custos, a orientação expedida foi no sentido de 

solicitar à empresa contratada a abertura desses custos com base na “obrigação contratual de 

 
20 Atualmente revogada pela Instrução Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017, sendo o atual modelo de Planilha 
de Custos e Composição de Preços previsto em seu Anexo VII-D. 
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prestação de esclarecimentos”. Na hipótese de recusa pelo ente particular, a solução seria 

“realizar a comparação do objeto contratual com os seus similares, seguido de cálculo do 

percentual de redução aplicável à avença”. Por fim, para os contratos cujo objeto envolva 

atividades desoneradas e outras não desoneradas, a solução foi dada pelo Voto Revisor do 

Acórdão TC-013.515/2013-6, devendo-se realizar o cálculo ponderado da contribuição 

previdenciária com a redução do “valor da contribuição a recolher ao percentual resultante 

da razão entre a receita bruta de atividades não desoneradas e a receita bruta total”. 

A proposta de encaminhamento acabou sendo acolhida pelo Acórdão nº 

1.212/2014, em que se considerou parcialmente cumpridas as determinações dos itens 9.2 e 9.3 

do Acórdão nº 2.859/2013, na medida em que se constatou que os órgãos da ADF adotaram 

medidas para seu cumprimento, em maior ou menor grau. O Acórdão também faz referência ao 

relatório de instrução da SELOG em que menciona reunião realizada em 21/11/2013 por aquela 

secretaria com as unidades jurisdicionadas para uniformização dos procedimentos necessários 

para cumprimento do Acórdão nº 2.859/2013, ocasião em que se aventou a possibilidade de que 

a comunicação das medidas adotadas fosse realizada em relatório de gestão do exercício de 2014, 

sugerindo-se alteração da Decisão Normativa TCU 134/2013 para que passe a albergar os 

comandos dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2.859/2013. Com efeito, a sugestão foi acolhida 

também pelo Acórdão nº 1.212/2014, sendo sugerida a avaliação de oportunidade e 

conveniência à Secretaria de Gestão e Apoio ao Controle Externo – SEGEST para que, em 

conjunto com SELOG, promovessem dita alteração. 

Em razão disso, foi editada a Decisão Normativa TCU 139/2014, cujo art. 4º, § 1º 

altera a DC TCU 134/2013 para que passe a constar as seguintes orientações no relatório de 

gestão das unidades jurisdicionadas: 

 

a) Demonstração das medidas adotadas para revisão dos contratos vigentes 
firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento 
propiciada pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012, 
atentando para os efeitos retroativos às datas de início da desoneração, 
mencionadas na legislação. 
b) Obtenção administrativa do ressarcimento dos valores pagos a maior (elisão 
do dano) em relação aos contratos já encerrados que foram firmados com 
empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento propiciada 
pelo art. 7º da lei 12.546/2011 e pelo art. 2º do decreto 7.828/2012. 
c) Detalhamento sobre os contratos (vigentes e encerrados) revisados, 
incluindo número, unidade contratante, nome/CNPJ da empresa contratada, 
objeto e vigência, com destaque para a economia (redução de valor contratual) 
obtida em cada contrato. 
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Por fim, em 15 de maio de 2019 foi proferido o Acórdão nº 1.129/2019 dando por 

encerrado o processo de monitoramento no âmbito do TCU e reconhecendo o integral 

cumprimento das determinações do Acórdão nº 2.859/2013. 

Como se pode notar, afora a ordem geral de revisão do preço contratado para fins 

de reequacionamento do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, ou seu 

ressarcimento nos casos de contratos já extintos, o TCU não adentrou propriamente nos 

elementos distintivos de cada espécie contratual e das possíveis implicações que isso tem sobre 

a carga tributária incidente sobre o projeto pactuado. A verdade é que tampouco caberia fazê-

lo, já que o TCU não possui nem competência institucional nem quantitativo técnico para uma 

análise tão abrangente, de modo que as circunstâncias particulares de cada contratação devem 

efetivamente ser transmitidas às entidades contratantes, as quais melhor conhecem o objeto do 

contrato e se encontram mais próximas do particular, inclusive para solicitação de informações 

e sua qualificação. 

Ademais, como destacado no próprio Acórdão nº 671/2018 do Processo TC 

013.515/2013-6, deve ser assegurado ao contratado o devido processo legal, o contraditório e a 

ampla defesa quando da análise das implicações da desoneração da folha de salários sobre o 

equilíbrio econômico-financeiro contratual, até mesmo como forma de permitir o 

aprimoramento da metodologia de comparação de preços considerando os dois regimes de 

incidência da contribuição patronal à seguridade social. Isso não significa, no entanto, que não 

se podem estabelecer premissas básicas para nortear esta análise, sobretudo se se levar em conta 

a complexidade de contratos de infraestrutura, que compõem o objeto deste estudo, bem como 

a forma de reconhecimento de receita pelo método do percentual de obra concluída – POC 

(percentage of completion). É exatamente isso que será abordado ao longo deste trabalho. 
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2 MÉTODO DE RECONHECIMENTO DE RECEITA EM CONTRATOS DE 

LONGO PRAZO 

 

Consoante exposto no capítulo anterior, a implantação do Plano Brasil Maior 

implicou substancial alteração na forma de custeio da Previdência Social com a alteração da 

base de cálculo da contribuição social devida pelo empregador, migrando-se da folha de salários 

para adoção da receita bruta como signo denotativo de riqueza. 

Diante desse cenário, é de suma importância o entendimento da evolução do 

conceito de receita, do momento e forma de seu reconhecimento para fins tributários, uma vez 

que esse é um fator essencial para identificação das potenciais discrepâncias nos critérios de 

apuração e recolhimento de ditas contribuições, para que assim possamos avançar na 

identificação dos melhores critérios de comparação do custo incorrido nos contratos de longo 

prazo com pagamento desses tributos. 

A noção de receita bruta sofreu muitas modificações ao longo das décadas tanto sob 

o aspecto fiscal como contábil, e é salutar conhecer essas mudanças para compreender de que 

forma elas impactam na apuração da CPRB e, por sua vez, de que maneira esse custo é refletido 

na composição orçamentária do preço da obra civil e quais eventos podem influenciar nas 

variações do reconhecimento da receita ao longo da execução do contrato. 

Este capítulo é dividido em três partes, sendo a primeira dedica à análise da 

evolução histórica das normas contábeis no mundo e seus reflexos no Brasil, passando pela 

evolução legislativa que incorporou tais conceitos às relações comerciais. Em seguida, analisa-

se o atual estágio da legislação federal e seu impacto sobre a apuração de tributos incidentes 

sobre a renda, a receita e o lucro. Por fim, passa-se ao exame da base de cálculo da CPRB e à 

metodologia aplicável pare reconhecimento da receita em contratos de construção civil a longo 

prazo, adentrando às regras específicas de apuração do tributo e sua relação com as regras 

contábeis. 

Essas serão as balizas para compreensão das repercussões decorrentes da edição da 

Lei nº 12.546/2011 e que servirão de base para comparação entre os custos da contribuição 

previdenciária e seu impacto em contratos de construção civil a longo prazo. Sem delongas, 

passemos à análise. 

 
 
 
 
 



32 
 

2.1 A evolução das regras contábeis 

 
De um modo geral, a contabilidade sempre foi uma disciplina de caráter informativo 

que busca alimentar seu destinatário com elementos básicos para tomadas de decisões sob o 

enfoque das demonstrações financeiras. Essa máxima, em menor ou maior grau, se aplica 

invariavelmente aos vários receptores da informação, sejam eles os gestores da companhia, seus 

credores, investidores ou órgãos governamentais. As distinções que se fazem sobre esse 

conceito costumam variar de acordo com a tradição legislativa dos países e das fontes de 

captação de capital para funcionamento do negócio. 

Provavelmente a lição mais reproduzida sobre a distinção entre os sistemas 

jurídicos e seus reflexos sobre a contabilidade é a formulada por Alexsandro Broedel e Eliseu 

Martins21, para quem a tradição jurídica influencia diretamente na atividade de 

reconhecimento, mensuração e evidenciação das atividades econômicas, que é o que configura 

a essência das mutações patrimoniais. Na visão dos autores, essas etapas do raciocínio contábil 

são enviesadas pela noção da forma jurídica de determinado ato nos países de tradição de direito 

romano (civil law)22, o que implica, por exemplo, no reconhecimento de ativos e passivos com 

base no custo histórico dos bens. É deles o clássico exemplo do leasing na – não tão – antiga 

contabilidade brasileira que, seguindo a forma jurídica da operação, implica na esdrúxula 

situação de uma empresa de aviação aérea não possuir uma única aeronave dentre seus ativos, 

ao passo que estes estariam registrados no balanço da instituição financeira concedente do 

financiamento, a qual nada tem a ver com a operação23. 

Isso se dá justamente em razão da forte regulamentação das regras contábeis pelos 

entes estatais, que acabam se apropriando da contabilidade para cumprimento de um papel 

secundário de mera ferramenta para exercício da atividade governamental. Certamente o maior 

 
21 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade: uma nova abordagem. São Paulo: 
Atlas, 2005. 
22 Como que a corroborar o entendimento dos renomados professores, Elidie Bifano nos lembra que no Império 
Romano já se exigiam a escrituração de livros obrigatórios (o adversaria ephemeris e o tabulae, também chamado 
de codex expensi et accepeti) que poderiam ser apresentados perante os tribunais pretorianos e o senado como 
instrumentos probatórios, dado que eram considerados como prova das movimentações financeiras da atividade 
mercantil a que davam suporte. (BIFANO, Elidie Palma. Contabilidade e Direito: a nova relação. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.). Controvérsias jurídico-contábeis 
(aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2012, p. 116-137.) 
23 Outro exemplo bastante curioso é dado por Nelson Carvalho ao discorrer sobre o embate da essência econômica 
sobre a forma jurídica, quando ilustra um caso de contratação de financiamento para reforma do telhado de uma 
fábrica. Diz ele: “pela titularidade da forma contratual, na sua data de balanço a empresa de arrendamento 
mercantil divulgará em seu ativo imobilizado um telhado sem fábrica, e a empresa industrial publicará um 
balanço em que sua fábrica não tem telhado...” (CARVALHO, Nelson. Essência x Forma na contabilidade. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações 
e distanciamentos) São Paulo: Dialética, 2012, p. 371-380.) 
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exemplo disso são as regras de direito tributário, sobretudo de apuração dos tributos incidentes 

sobre a receita, a renda e o lucro, que partem das grandezas contábeis para determinação de sua 

base de cálculo. E como é natural, é necessário que o sistema confira segurança jurídica às 

operações entre contribuintes e o ente arrecadador, daí porque se exigia que a contabilidade não 

adotasse conceitos fluidos sob pena de criar distorções na base tributável das entidades 

jurídicas. 

Já nos países de prevalência da tradição consuetudinária (common law), 

desenvolve-se com maior afinco o reconhecimento contábil das mutações patrimoniais com 

base na noção de essência econômica. Nesse sentido, o balanço não é um mero reflexo do 

passado24, como uma figura estanque, mas funciona como um instrumento de análise 

prospectiva a partir do qual as evidenciações econômicas devem fornecer subsídios ao 

destinatário das informações financeiras para realização de análise acerca da viabilidade do 

negócio. E para tanto, é necessário que o contabilista seja capaz de fazer análises de cunho 

subjetivo, embora não discricionárias, mas calcadas em princípios norteadores que levam em 

consideração a prudência e a essência das operações ainda que não coincidam com a figura 

legal que dê corpo ao evento econômico. 

Essa aparente dicotomia, no entanto, parece estar mais atrelada ao meio pelo qual 

as normas contábeis foram se consolidando ao longo dos anos em cada nação do que 

propriamente ao motivo que impulsionou seu desenvolvimento. Este, por sua vez, claramente 

está mais atrelado à alteração dos destinatários das informações financeiras do que 

propriamente à tradição jurídica nos países em que se consolidaram. 

Com efeito, o conceito da prevalência da essência econômica sobre a forma jurídica 

se desenvolveu com maior prodigalidade nas sociedades anglo-saxãs, mais notadamente na 

Inglaterra do Século XVIII25 em razão das altas demandas de investimento decorrente da 

Revolução Industrial26. Os bancos, embora evidentemente ainda representassem a maior fonte 

 
24 CARVALHO, Nelson. Essência x Forma na contabilidade. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, 
Alexsandro Broedel. Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos) São Paulo: Dialética, 
2012, p. 371-380. 
25 Embora a Inglaterra tenha se tornado referência no desenvolvimento do mercado de capitais em razão da larga 
produção industrial experimentada naquele período, o conceito moderno de bolsas de valores em si remonta a 
meados do Século XVI, quando fundada a Bolsa de Antuérpia em 1531, havendo ainda registros que remontam à 
Idade Média (com as loggie e as mercanti, substituindo o comércio eventual e esporádico das feiras, pelo comércio 
permanente de mercado). Outra referência bastante comum é a das reuniões promovidas por Van Der Burse em 
sua residência, já no Século XV, em Bruges, Bélgica, tendo o termo “bolsa” se originado em decorrência do 
emblema da casa apresentar ilustrações de bolsas. (Segundo informações extraídas do site: https://cutt.ly/9EnDJrX. 
Acesso em 30 nov. 2020. 
26 CAMPEDELLI, Laura Romano. Aspectos Tributários da Implementação das Normas Internacionais de 
Contabilidade (IFRS) no Brasil: uma nova abordagem a partir da perspectiva do Direito e Desenvolvimento, 2016. 
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de recursos para grandes empreendimentos, começam a perder uma fatia do mercado para 

outros investidores interessados em participar do próprio negócio como acionistas através das 

bolsas de valores. É neste momento que as demonstrações financeiras devem cumprir um papel 

informativo mais rigoroso, não podendo mais se limitar a refletir uma posição estanque de 

ativos e passivos no balanço patrimonial – que tanto interessa aos credores – e começam a se 

dirigir para a visão de viabilidade do negócio – esta sim mais relevante para os acionistas. 

O mercado de capitais passa a ser o grande impulsionador da evolução da 

contabilidade, e quanto maior a quantidade de investidores interessados em possuir uma fatia 

do próprio negócio das companhias, mais empresas passam a buscar esta fonte de investimentos 

como uma alternativa mais barata e até mesmo mais ágil para o fomento de capital. Com o 

avanço das novas formas de captação de recursos e com o impulsionamento da atividade 

empresarial, as empresas também passaram a buscar novos mercados além de suas fronteiras, 

ao mesmo tempo em que os investidores também necessitam de informações mais congruentes 

para serem capazes de avaliar o risco de investimento de capital, o que trouxe novos desafios 

para a contabilidade.  

Embora sigam uma dinâmica baseada nas mesmas premissas principiológicas, é 

natural que as regras contábeis sofram forte influência da cultura econômica da sociedade em 

que estão inseridas, desenvolvendo um sistema de regras próprios ao que se convencionou 

chamar de “Princípios Contábeis Geralmente Aceitos”, mais comumente conhecido pela sua 

sigla em inglês GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). E exatamente por causa 

disso, foram criadas uma multiplicidade de regras cuja coesão era impraticável no âmbito 

internacional, dificultando sobremaneira a expansão de investimentos além da fronteira de cada 

país. É a partir deste momento que surge a necessidade de buscar uma convergência entre as 

normas contábeis para facilitar a integração entre mercados e para que o fluxo de investimentos 

pudesse se desenvolver com maior facilidade em escala mundial. 

É nesse contexto que na década de 70 surge na Europa o IASC (International 

Accounting Standards Committee) – que em 2001 viria a se chamar IASB (International 

Accounting Standards Board) – com o objetivo de unificação das normas contábeis em âmbito 

continental, mas que desde o início já possuía aspirações de padronização da contabilidade em 

escala mundial. É este o instituto que deu origem ao chamado IFRS (International Financial 

Reporting Standards), padrão contábil que passa a ser gradativamente adotado pela maioria dos 

países e que se torna em pouco tempo praticamente uma condição para integração à economia 

 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. Brasília, 2017, 
p. 30. 
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global. Possivelmente o que motivou o sucesso do plano foi sua rápida implantação na Europa, 

quando em 2002 é editada a Resolução 1.606 que obrigava a adoção do IFRS por todas as 

empresas que operavam nas bolsas europeias até 1º de janeiro de 2005. 

Como bem pontuado por Heron Charneski27, o caminho de construção e 

implantação do IFRS não foi fácil: 

 

Isso não significa que o objetivo desses órgãos, idealizados para formular e promover 
um conjunto de normais contabilísticas de alcance mundial, tenham sido alcançados 
imediatamente. A doutrina costuma identificar três fases evolutivas. Da constituição 
do IASC em 1973 até o final da década de 80, foram emitidas as primeiras vinte e 
nove normatizações denominadas IAS (International Accounting Standards), mas 
ainda sem grande sucesso de aceitação, muito em razão da resistência dos países na 
substituição de suas normas internas. A segunda fase, até o ano de 2000, foi marcada 
pela publicação do Framework for the preparation and Presentation of Financial 
Statements, em 1989, e por um progressivo aumento da influência do IASC, em 
razão da intensificação da globalização econômica, do surgimento de assuntos novos 
e complexos e da maior assertividade das normas. A terceira fase se inaugura com a 
reestruturação do IASC, que passa se denominar IASB e a emitir as normatizações 
denominadas IRFS (International Financial Reporting Standards), que se somam aos 
anteriores IAS emitidos pela IASC, conformando o padrão contábil que se identifica 
como ‘padrão IAS/IFRS’ neste trabalho. 

 

É importante dizer que as normas IFRS estão em constante processo de revisão e 

mudança, justamente para acompanhar a dinâmica fluida de mercado, em que surgem 

constantemente novas tecnologias, novos processos produtivos, novas premissas de avaliação 

e novos interesses de investidores. Atualmente a maioria dos países já concordou em aderir aos 

padrões contábeis internacionais e vem engendrando esforços para implementar seus princípios 

em nível local, embora seja comum que persistam algumas discrepâncias como forma de 

atendimento a necessidades específicas de cada país (daí porque ainda se fala em GAAP local 

– USGAAP, BRGAAP, etc.). 

No Brasil, o processo de convergência às novas normas contábeis internacionais 

ocorreu a partir da edição da Lei nº 11.638/2007, que representaria a definitiva independência 

entre contabilidade e direito, uma vez que a historicamente todas as regras contábeis sempre 

estiveram muito bem delineadas em diplomas legais dos mais variados. Essa mudança de ares 

causou forte impacto para todos os vários operadores da contabilidade, fossem contadores, 

juristas, administradores, credores, investidores e interessados na análise das demonstrações 

 
27 CHARNESKI, Heron. Normas Internacionais de Contabilidade e Direito Tributário Brasileiro. Série Doutrina 
Tributária, Vol. XXIV. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 91. 
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financeiras de companhias em geral. A relação entre direito e contabilidade será analisada mais 

detalhadamente no próximo tópico. 

 

2.2 A legislação contábil no Brasil e sua relação com o Direito Tributário 

 

Ao estudar o processo de evolução das regras contábeis no Brasil, é bastante comum 

que se inicie pela análise da Lei nº 6.404/76, a Lei das S.A., a qual trouxe grande modernização 

às demonstrações financeiras uma vez que se passava a adotar os padrões contábeis mais atuais 

à época no mundo. Essa evolução, no entanto, também acabou se tornando mais uma mordaça 

às normas contábeis dado que sua modificação dependeria também de novo processo 

legislativo. Sendo assim, a edição da Lei das S.A., embora possua grandes logros, na verdade 

deve ser tida mais como uma nova etapa no processo evolutivo da contabilidade brasileira do 

que propriamente um divisor de águas. 

Na realidade, por mais de um século a contabilidade foi inexoravelmente refém dos 

desígnios estatais já que era a lei que tanto determinava a obrigatoriedade de adoção de registros 

comerciais para evidenciação da atividade econômica das companhias como também a forma 

de elaboração desses registros.  

A primeira legislação a efetivamente trazer alguma previsão acerca da 

obrigatoriedade e forma de registros contábeis, como ensinam Sérgio de Iudícibus e Álvaro 

Augusto Ricardino Filho28, foi o Código Comercial Brasileiro instituído em 1850. Embora 

possuísse 796 artigos, menos de uma dezena eram destinados para descrição das normas 

contábeis. O motivo disso é bastante simples: a proposta de implementação do código provinha 

dos próprios comerciantes que buscavam expandir seus negócios e que logicamente não tinham 

interesse em dar publicidade às suas finanças. A codificação das relações comerciais era 

necessária para impulsionar a economia do recém-criado império brasileiro, mas logo viria a 

ser modificada pela Lei nº 1.083, de 22 de agosto de 1860.  

Nos dizeres dos aludidos professores, “(a) Lei 1.083, conquanto tenha trazido 

algumas contribuições à área contábil, [...], detém um nível de autoritarismo somente 

comparável aos Decretos e Atos Institucionais exarados no golpe de 1964”29. Foi esta a lei, 

seguida da edição do Decreto nº 2.679 de 3 de novembro do mesmo ano, que determinou pela 

 
28 IUDÍCIBUS, Sérgio de; RICARDINO FILHO, Álvaro Augusto. A primeira lei das sociedades anônimas no Brasil: Lei nº 
1.083 - 22 de agosto de 1860. Revista Contabilidade & Finanças, v. 13, n. 29, p. 7-25, ago. 2002. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772002000200001&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 12 out.  
2020. 
29 Ibidem, 2002, p. 19. 



37 
 

primeira vez na história brasileira a publicação de balanços anuais pelas sociedades anônimas, 

que só estariam autorizadas a funcionar após aprovação dos estatutos pelos Poderes Legislativo 

e Executivo. O pano de fundo para a edição da lei decorre do embate político acerca do 

monopólio do Banco do Brasil sobre o mercado financeiro, fruto de um embate direto do 

Imperador contra seu ex-acionista majoritário, o Barão de Mauá. Daí já se observa que as regras 

contábeis, desde sua primeira regulamentação no Brasil, já estavam à mercê de interesses que 

nem sempre estavam ligados à maior transparência dos eventos econômicos. 

Os padrões de demonstrações financeiras inaugurados em 1860 vigorariam por 80 

anos até a edição do Decreto nº 2.627/40, que trazia a nova regulamentação das sociedades por 

ações. Não muito tempo depois, seria promulgada a já mencionada Lei nº 6.404/76, que de fato 

representou grande avanço rumo ao desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, à época 

muito incipiente no Brasil. Também representaria importante passo em direção à independência 

da contabilidade perante o direito, não fosse o fato de que tais regras acabariam novamente 

sendo apropriadas, desta vez em maior grau pelo Direito Tributário. 

As novas e modernas rotinas contábeis trazidas pela LSA acabaram criando 

embaraços sobretudo para a apuração dos tributos sobre a receita, renda e lucro, uma vez que a 

contabilidade passaria a adotar conceitos mais fluidos que impactam justamente na definição 

da base de cálculo dos tributos. O Decreto-Lei nº 1.598/77 tinha como objetivo a neutralização 

dos efeitos das novas regras contábeis sobre as normas tributárias, instituindo conceitos mais 

concretos que deveriam ser aplicados no lugar da norma contábil quando esta não trouxesse 

elementos suficientes para definição da base de cálculo dos tributos. Nascia, então, o Livro de 

Apuração do Lucro Real – “LALUR”, livro auxiliar onde seriam feitos os registros dos ajustes 

à base de cálculo do imposto de renda, mediante adições e exclusões aos eventos econômicos 

reconhecidos nos livros contábeis. 

A rigor, o Decreto-Lei não impactaria as demonstrações financeiras elaboradas 

pelas novas normas contábeis; também deveria ter sido apenas uma medida temporária até que 

os novos conceitos contábeis se consolidassem na rotina das empresas de modo que se pudesse 

adotá-los como padrão para incidência dos tributos federais. No entanto, acabou perdurando 

por três décadas praticamente inalterado. O pequeno período de adaptação às novas regras 

contábeis, aliado à forte influência que as regras tributárias naturalmente exercem sobre a rotina 

de todos os contribuintes, acabou fazendo com que diversos critérios de apuração dos tributos 

incidentes sobre a renda e a receita acabassem sendo utilizados em detrimento às próprias 

normas contábeis. 
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Não é que as normas veiculadas pelo Decreto-Lei fossem superiores às da LSA, 

mas, salvo hipóteses especialíssimas tais como as regras editadas pelo Banco Central, pela 

Superintendência dos Seguros Privados – SUSEP ou pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, cuja observância era obrigatória por entidades diretamente fiscalizadas por essas 

agências, o dia-a-dia empresarial não sofreria penalidades caso não se adotasse o melhor 

entendimento contábil para o registro de um dado evento econômico. Por outro lado, as regras 

tributárias são de observância obrigatória para qualquer contribuinte, e as punições decorrentes 

do seu descumprimento são gravíssimas. Portanto, a influência exercida pelo Direito Tributário 

sobre a contabilidade era algo praticamente inevitável. O trecho abaixo, extraído do Manual de 

Contabilidade Societária da FIPECAFI, elucida muito bem a questão: 

 

O caso da então Secretaria da Receita Federal era todo especial: além de 
exemplos conhecidos, até que não muitos, de normas fora da prática contábil 
mais recomendada, possuía uma extraordinária influência indireta que levava 
as empresas a abandonar a melhor contabilidade para não ter que, com isso, 
adiantar pagamento de tributos. Isso ocorria, por exemplo, com a obrigação 
da contabilização da depreciação: para sua dedutibilidade fiscal, precisava 
contabilizá-la; e se o valor estivesse dentro dos limites aceitos pelo fisco, 
poderia, se registrada, deduzi-la fiscalmente, mesmo quando tais valores 
fossem maiores que os economicamente devidos. Se a entidade registrasse 
valor menor do que o permitido fiscalmente, porque considerava esse valor 
mais representativo da efetiva realidade, perdia o direito à dedutibilidade da 
diferença, nesse período, da parcela não contabilizada – era impedido o uso 
do LALUR para ajustes como esses. 
Outros exemplos existiam como no caso de produtos agrícolas avaliados a 
mercado, operações de leasing financeiro, provisões não dedutíveis etc. 
Com isso, reconhecemos que não havia uma interferência fiscal direta 
obrigando as empresas a não utilizarem os critérios contábeis de melhor 
qualidade, mas havia, certamente, uma influência indireta pelas razões 
dadas.30 

 
Esse não é o único exemplo de regra fiscal que acabou se sobrepondo à norma 

contábil ao longo dos anos. Podemos citar também os exemplos do leasing, já mencionado 

anteriormente neste trabalho; da influência do reconhecimento fiscal do ágio e seu impacto 

sobre o reconhecimento da noção de fundo de comércio e dos ativos intangíveis; a noção de 

receita bruta e sua evolução ao longo dos anos após inúmeras alterações legislativas. A 

contabilidade de fato ainda seguia rente os passos determinados pelo direito. 

Sua independência viria apenas com a promulgação da Lei nº 11.638/07, cuja 

principal conquista foi outorgar competência a órgão independente para normatização de 

 
30 MARTINS, Eliseu et al. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades: de acordo com as 
normas internacionais e do CPC. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 100. [Versão digital.] 
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matéria contábil31 para que estas passem a andar em consonância com os padrões internacionais 

de contabilidade – o IFRS. Com efeito, a edição da Lei nº 11.638/2007 decorre de árduo 

trabalho sobretudo pela comunidade científica e especializada, desde antes da criação do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. Este, criado em 2005, foi fruto da união de seis 

entidades não governamentais32 sob a chancela do Conselho Federal de Contabilidade – CFC e 

tem por objetivo a edição de pronunciamentos que, devidamente aprovados pela CVM e pelo 

próprio CFC, estabelecem as regras contábeis vigentes no Brasil. 

O CPC teve importante papel no processo de integralização no Brasil do IFRS. 

Atualmente o CPC já conta com 49 Pronunciamentos Técnicos em vigência, dos quais 43 foram 

editadas apenas entre 2007 a 2009 – o que demonstra o árduo trabalho da comissão no processo 

de convergência aos padrões internacionais - além de diversas alterações, interpretações e 

orientações promovidas ao longo dos anos. 

Embora a independência da contabilidade em relação ao direito já estivesse 

sacramentada com a edição da Lei nº 11.638/07, ainda haveria um período de “adaptação” das 

regras tributárias aos novos procedimentos contábeis com a criação do Regime Tributário de 

Transição – RTT pela Lei nº 11.941/09. Dadas as devidas particularidades, o RTT representou 

um movimento semelhante ao do Decreto-Lei nº 1.598/77 quando da edição da LSA, ou ao 

menos o seria caso o Decreto-Lei de fato houvesse vigorado por pouco tempo. Além disso, 

diferentemente do que ocorrera em 1977, ao invés de estabelecer regras tributárias para 

neutralização dos efeitos das novas normas contábeis, o que o RTT fez foi “congelar”, para 

efeitos estritamente fiscais, os procedimentos contábeis tais como vigoravam em 31 de 

dezembro de 2007, de modo que por alguns anos passaram a haver dois balanços: o societário  

e o fiscal. Curioso notar que a obrigação acessória (Controle Fiscal Contábil de Transição – 

FCONT) criada nesse período para operacionalização desses ajustes, era elaborada com base 

no método de partidas dobradas tal como exigido para os livros contábeis – diferentemente do 

 
31 Dispõe o art. 10-A da Lei nº 6.385/76, acrescido pelo art. 5º da Lei nº 11.638/07, que “(a) Comissão de Valores 
Mobiliários, o Banco Central do Brasil e demais órgãos e agências reguladoras poderão celebrar convênio com 
entidade que tenha por objeto o estudo e a divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade e de 
auditoria, podendo, no exercício de suas atribuições regulamentares, adotar, no todo ou em parte, os 
pronunciamentos e demais orientações técnicas emitidas”. Esta agência, por sua vez, celebra o convênio com o 
Conselho Federal de Contabilidade que cria o Comitê de Pronunciamentos Contábeis através da Resolução nº 
1.055/05, tendo como objetivo a emissão de pronunciamentos técnicos voltados à centralização e uniformização 
dos procedimentos contábeis. 
32 São elas: Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento no Mercado de Capitais – APIMAC 
BRASIL; Associação Brasileira das Companhias Abertas - ABRASCA; Bolsa de Mercadorias, Valores e Futuros 
– BM&FBOVESPA (atual B3); Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras – FIPECAFI 
(então conveniada à FEA/USP); Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON; e o próprio 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC. 
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LALUR que adota o método de partidas simples para registro dos ajustes para apuração do 

imposto de renda. 

O RTT foi definitivamente extinto com a edição da Lei nº. 12.973/2014 que veio 

para conferir o devido tratamento tributário aos novos métodos de registro das variações 

patrimoniais das entidades. É importante que se diga que referida lei não representa nenhuma 

revolução no sistema tributário nacional, vez que a maioria das regras de apuração do imposto 

de renda foram preservadas, ajustando-as apenas à medida do necessário para evitar efeitos 

fiscais indesejados em razão das novas regras contábeis33. Para isso, inaugurou o sistema de 

registro de subcontas contábeis para evidenciação dos eventos econômicos que deverão ser 

apartados da apuração do imposto de renda, com o objetivo de manter a neutralidade da base 

de cálculo do imposto. 

Deixando de lado eventuais críticas sobre a forma de evidenciação dessas 

divergências entre os registros contábeis e a base de cálculo do imposto, feita na própria 

contabilidade ao invés do LALUR, é notório e merece aplausos o acerto do legislador ao 

prestigiar o critério da realização da renda como balizador para fixação do critério temporal do 

fato gerador do tributo. Isso se dá exatamente porque a nova contabilidade tem esse viés 

prospectivo, no qual a evidenciação dos potenciais econômicos sobre o patrimônio das 

entidades deve ser registrada de imediato, ainda que seus efeitos jurídicos ainda não tenham 

sido plenamente observados. 

É o caso, por exemplo, do ajuste a valor justo (AVJ) de ativos, em que devem ser 

avaliados tal como se pudessem ser alienados por aquele valor em uma operação entre partes 

independentes (regra geral, o valor de mercado atual do ativo). Comumente, a adoção do AVJ 

resultará em um acréscimo no valor patrimonial do ativo ou numa perda de valor, o que no 

primeiro cenário implicaria no reconhecimento de um ganho de capital e no segundo em uma 

despesa dedutível na apuração do imposto de renda. O critério adotado pela Lei nº 12.973/2014 

(arts. 13 e ss.) foi registrar essa variação de valor do ativo em uma subconta e atribuir-lhe efeito 

fiscal apenas quando da efetiva realização da variação (seja pela venda ou baixa do ativo), caso 

em que a tributação ocorrerá apenas sobre o valor real da operação. 

 
33 BIFANO, Elidie Palma; FAJERSZTAJN, Bruno. Quarenta anos da instituição do Livro de Apuração do Lucro 
Real: o marco histórico da segregação entre o direito e a contabilidade. In: SANTOS, Ramon Tomazela; 
OLIVEIRA, Ricardo Mariz (Coord.).  Estudos de Direito Tributário: 40 anos de Mariz de Oliveira e Siqueira 
Campos Advogados. São Paulo: Mariz de Oliveira e Siqueira Campos Advogados, 2018, p. 83-106. 
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A realização da renda é o princípio norteador da mencionada lei, substituindo o 

critério de neutralidade adotado pelo regime do RTT34. E sabedor de que não poderia prever 

todas as possíveis interpretações dos eventos econômicos a partir dos novos conceitos 

contábeis, até mesmo pelo fato de estarem em constante evolução, o legislador cuidou de 

conferir competência à Receita Federal do Brasil (art. 58) para regular os efeitos tributários 

decorrentes de novos pronunciamentos contábeis, ao menos até a edição de lei sobre a matéria, 

tendo sempre como norte a manutenção da neutralidade tributária. Desde a edição da Lei nº 

12.973/2014 já foram editados seis novos pronunciamentos contábeis modificando ou adotando 

novos critérios para evidenciação dos eventos econômicos, sem que tenha sido editada nenhuma 

lei para regulação dos impactos tributários daí decorrentes. 

Um desses atos é o CPC 47 que trata dos critérios para reconhecimento de receita 

em contratos com clientes. Este CPC acabou por aglutinar outros pronunciamentos que 

dispunham sobre a evidenciação contábil em relações comerciais específicas, tais como os 

contratos de atividade imobiliária e os contratos de construção civil, buscando adotar uma 

metodologia única para reconhecimento de receita para todos os tipos de relação comercial. 

Registre-se que a receita sempre foi um dos conceitos contábeis mais apropriados pelo direito 

tributário para apuração dos principais tributos federais (em especial as contribuições sociais 

ao PIS/PASEP, COFINS, a CSLL e mais recentemente a própria CPRB). E ao longo dos anos, 

várias foram as alterações legislativas – inclusive à própria Constituição Federal – voltadas ao 

refinamento do conceito jurídico de receita bruta. 

 
2.3 Conceito de receita e seu reconhecimento para fins tributários 

 

Como demonstrado nos tópicos anteriores, as regras contábeis passaram a gozar de 

maior autonomia ao longo dos anos à medida em que deixavam de ser mero instrumento voltado 

à apuração de tributos, mais notadamente aqueles incidentes sobre a receita e o lucro. Ainda 

assim, contabilidade e direito mantêm estreito vínculo, conquanto sejam os fatos jurídicos que 

determinem a natureza e o momento da ocorrência das mutações patrimoniais. 

A afirmativa chega a ser quase lógica, uma vez que é próprio do direito regular os 

acontecimentos da vida humana e dar-lhes roupagem jurídica. Sendo assim, contabilidade e 

direito seguem como disciplinas independentes, porém afins, sustentando-se em conceitos 

comuns e aos efeitos a eles atribuídos. 

 
34 FERNANDES, Edison Carlos. Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre 
o Lucro Líquido – CSLL: de acordo com a Lei nº 12.973, de 2014. São Paulo: Atlas, 2015, p. 47. 
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Ao que interessa ao objeto desta pesquisa, cumpre-nos analisar o conceito de receita 

e sua aplicação na determinação da base de cálculo da CPRB. 

 

2.3.1 O conceito de receita na legislação federal 
 

A definição contábil de receita é encontrada no item 4.68 do CPC 00, comumente 

denominado de Pronunciamento Conceitual Básico, onde se estabelece que “receitas são 

aumentos nos ativos, ou reduções nos passivos, que resultam em aumentos no patrimônio 

líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o 

patrimônio”35. Como se observa, a noção contábil de receita está atrelada a eventos que 

impliquem no aumento do patrimônio líquido da entidade. 

Esses eventos normalmente decorrem da celebração de negócios típicos da 

atividade econômica desenvolvida pela companhia, em que a noção de relação comutativa é 

bastante presente, mas também podem ter como fonte outros eventos independentes de negócios 

jurídicos, como no caso de valorização ou desvalorização de ativos em razão da flutuação de 

preços no mercado. Até mesmo nos negócios jurídicos há efeitos autônomos e alheios à vontade 

das partes, como é o caso da variação cambial em operações internacionais. 

A noção contábil de receita também não exige efetivo “ingresso” para a companhia, 

tanto que esse elemento, então presente no Pronunciamento Técnico CPC 30 (R1), foi 

suprimido pelo atual CPC 47, o qual, como já mencionado anteriormente, substituiu outros 

pronunciamentos esparsos e aglutinou as regras de reconhecimento de receita de contratos em 

geral. Ou seja, a receita deve ser reconhecida no momento e à medida em que os efeitos 

decorrentes de eventos que impactem positivamente o patrimônio líquido da companhia sejam 

observados. 

Já no âmbito jurídico, o conceito de receita variou bastante ao longo de décadas em 

razão de diversas disputas travadas entre contribuintes e o fisco. A discussão decorreu da 

equiparação do conceito de receita bruta ao conceito de faturamento. Embora sejam conceitos 

afins, não se confundem, sendo que o faturamento provém unicamente da atividade principal 

da empresa, sendo o produto da venda de bens e prestação de serviços – ou seja, aquilo que 

pode ser “faturado” pela empresa; já receita é um conceito mais amplo, englobando o 

faturamento e agregando ainda outras espécies de receita que não provenham diretamente da 

atividade principal da empresa – todas as espécies de ingresso. 

 
35 BRASIL. Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Pronunciamento Técnico CPC 00. Brasília, 10 dez. 2019. 
Disponível em: http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/573_CPC00(R2).pdf. Acesso em: 13 fev. 2021. 
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Com a edição da Emenda Constitucional nº 20/98, passou-se a admitir que as 

contribuições sociais incidissem tanto sobre o faturamento quanto sobre a receita (art. 195, 

Inciso I, alínea “b”). Assim é que em 2005, no julgamento dos RE 346.084, 357.950, 358.273 

e 390.840, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º da Lei nº 9.718/98, 

promulgada antes da edição da EC nº 20/98, por entender que o dispositivo teria ampliado 

indevidamente o conceito de faturamento com a inclusão de outras grandezas além das receitas 

operacionais.  

A posterior criação do regime não-cumulativo do PIS/Cofins (Lei nº 10.637/2002 e 

Lei nº 10.833/2003, respectivamente), já albergada pela EC n. 20/98, adotou a base de cálculo 

ampla que engloba a receita bruta mais todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. 

A partir desse momento, a noção de receita bruta passou a guardar maior similitude com o 

conceito contábil de receita, capturando de fato todos os eventos que impliquem em aumento 

do patrimônio líquido da entidade36, sejam eles capturados ou não para efeitos de apuração dos 

tributos federais incidentes sobre a receita. 

A par dessa aproximação, o desafio que efetivamente se impõe tanto aos 

profissionais contábeis quanto aos operadores do direito é a efetiva determinação do momento 

e da extensão dos efeitos que implicam o reconhecimento de receita para a entidade. Essa 

determinação se dará pela aplicação do princípio da realização, que corresponde ao ato que 

implique o aumento de direitos ao patrimônio da entidade. Este, por sua vez, coincidirá com o 

ato jurídico de cumprimento de obrigações necessárias ao surgimento desse direito pelo seu 

titular37. É o caso, por exemplo, do cumprimento da obrigação de entrega de mercadorias pela 

entidade ao seu adquirente, momento em que nasce o direito ao recebimento da contraprestação 

devida (preço). 

A realização é o que determinará a alocação das receitas e despesas próprias da 

atividade empresarial, e, nos dizeres de Edison Carlos Fernandes, tem o princípio da 

competência como um requisito prejudicial para usa constatação38. O direito tributário adota 

esse princípio como regra geral para a apuração de tributos sobre a renda e receita, pois melhor 

 
36 É bem verdade que as discussões acerca do conceito de receita bruta não se encerraram aqui. Basta lembrar que 
ainda hoje pende de julgamento definitivo a questão da inclusão do ICMS na noção receita bruta para fins de 
incidência do PIS/COFINS (RE 574706), o que também acabou gerando diversas outras demandas judiciais para 
discutir a exclusão de outros tributos calculados “por dentro” na apuração das contribuições sociais (incluindo-se, 
aqui, a própria CPRB). Tal debate, no entanto, é irrelevante para o objeto do presente estudo, motivo pelo qual não 
será tratado aqui. 
37 Contabilmente, tal conceito é abordado pelo Pronunciamento Técnico CPC 47 e corresponde à chamada 
obrigação de performance, o que será melhor explorado mais adiante neste trabalho. 
38 FERNANDES, Edison Carlos. Novo imposto de renda das empresas: repercussão dos tributos sobre o lucro no 
patrimônio da empresa. São Paulo: Trevisan Editora, 2017, p. 157. 



44 
 

expressam a evolução das mutações patrimoniais. Para Victor Borges Polizelli, a determinação 

do ato de realização do evento de alteração patrimonial na entidade é verdadeiramente um 

processo em que se identificam os elementos peculiares desse princípio, quais sejam, o 

cumprimento da obrigação, a mudança na posição patrimonial, a troca no mercado e os atributos 

mensurabilidade, liquidez e certeza39, 40. 

A realização da renda também poderá se verificar em mais de um ato ou mais de 

uma competência, havendo situações nas quais a receita deverá ser reconhecida ao longo do 

processo produtivo realizado pela companhia ainda que o ato jurídico que concretize a operação 

ainda não tenha sido observado. Isso ocorre geralmente no âmbito de atividades mais complexas 

e cuja execução se prolongue por mais de um exercício social, nos quais a prudência recomenda 

que a receita seja reconhecida ao longo desse processo produtivo em detrimento de um único 

evento crítico correspondente ao cumprimento efetivo das obrigações pactuadas entre as partes. 

É o caso das empreitadas a longo prazo, no qual a obrigação da entidade contratada 

é a entrega de um ativo pronto e acabado tal como previsto no projeto executivo contratado 

entre as partes. Nessas hipóteses, o cumprimento da obrigação ocorre com a entrega do ativo, 

porém já é possível se observar a consecução do direito contraprestacional à medida em que a 

obra é executada e tal parcela é aceita pelo ente contratante.  

O Pronunciamento Técnico CPC nº 17 (atualmente revogado e substituído pelo 

Pronunciamento Técnico CPC nº 47) fixava a normatização contábil para reconhecimento de 

receita em contratos de empreitada a longo prazo. Sua fórmula consiste basicamente na 

apropriação da receita com base na razão entre os custos incorridos em um dado período pelo 

custo orçado para todo o contrato, procedimento este comumente conhecido como POC 

(percentege of completion ou percentual de obra completada). Nesse sentido, supondo-se que a 

execução de um dado contrato tenha uma evolução constante no tempo e que o resultado do 

projeto reflita as margens de lucro desejadas no preço inicialmente pactuado, então a receita 

reconhecida a cada competência até a conclusão da obra deverá ser linear.  

O trecho abaixo, extraído do Manual de Contabilidade Societária da FIPECAFI, 

esclarece com acuidade o propósito da norma técnica41: 

 
39 POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da Realização da Renda: Reconhecimento de Receitas e Despesas para 
Fins do IRPJ. Série Doutrina Tributária Vol. VII. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 244. 
40 Registre-se que tal noção é construída antes da vigência do Pronunciamento Técnico CPC 47, o qual traz a noção 
de cumprimento de obrigações de desempenho para efeitos de reconhecimento da receita do contrato. Isso será 
melhor abordado do Tópico 2.3.2.1 deste trabalho. 
41 IUDÍCIBUS, Sérgio de et al. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo 
com as normas internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2010, p. 397. Registre-se que o excerto acima não foi 
transposto para sua 3ª edição dado que ela já aborda o tema sob o prisma do Pronunciamento Técnico CPC 47, 
que trata da receita de contratos com clientes de um modo geral. Ainda assim, o comentário continua pertinente 
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A justificativa do procedimento de reconhecer os resultados ao longo do 
período do contrato, alternativamente à hipótese de nada alocar durante o 
desenvolvimento do contrato, para só se apropriar o resultado integral ao final, 
deve-se à preferência de se terem resultados intermediários, em cada 
exercício, de forma aproximadamente certa, em vez de resultados totalmente 
errados em todos os períodos. Quando se apropria tudo no final, cada resultado 
anterior terá ficado errado integralmente, e o último não é correto também, 
pois engloba todo o auferido e o ganhos nos anos anteriores; mas só agora é 
contabilmente reconhecido. Como a Contabilidade é sempre a aproximação 
da realidade, mesmo que isso às vezes implique a adoção de critérios baseados 
em estimativas como o mencionado. 

 

O processo contábil de apuração e reconhecimento da receita em contratos de 

construção por empreitada a longo prazo foi adotado pela legislação federal como base para 

apuração dos tributos sobre a receita e a renda e é prevista no art. 10 do Decreto-Lei nº 

1.598/1977, configurando um excelente exemplo de proximidade entre direito e contabilidade 

mesmo antes do processo evolutivo que resultou em sua “emancipação”. Tal procedimento foi 

absorvido pela Lei nº 12.546/2011 para efeitos de apuração da CPRB, conforme será explicado 

no tópico seguinte. 

 
2.3.2 A base de cálculo da CPRB 
 

A Lei nº 12.546/2011 fixa a base de cálculo da CPRB em seus artigos 7º e 8º, 

determinando que a contribuição previdenciária incidirá sobre a receita bruta, excluídos as 

vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. A definição de receita bruta, por 

sua vez, atualmente é definida pela Lei nº 12.973/2014, que alterou o dispositivo do art. 12 do 

Decreto-Lei 1.598/77 para assentar o seguinte: 

 

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. 
[...] 

 
visto que o processo de apuração da receita em contratos de construção a longo prazo não foi alterado pela nova 
norma. 
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§ 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. 

 

Esse conceito, consoante comentado no tópico anterior, se aproxima bastante do 

conceito contábil de receita pois abrange todo tipo de ingresso que representa aumento do 

patrimônio líquido. Além disso, a Lei nº 12.546/2011 também traz algumas regras específicas 

para apuração da contribuição substitutiva em seu art. 9º42, estabelecendo inclusive alguns 

critérios próprios para definição da receita bruta em seu § 7º43, mas que acabam coincidindo 

com o conceito fixado pelo art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77 (com redação dada pelo art. 2º da 

Lei nº 12.973/2014). 

Por se tratar de contribuição incidente sobre a receita bruta da companhia, a 

apuração da CPRB seguirá as mesmas regras fixadas pela legislação aplicável ao PIS/COFINS 

no que diz respeito ao reconhecimento no tempo de receitas e para o diferimento do pagamento 

dessas contribuições44. A Lei nº 12.973/2014, por sua vez, acrescentou o § 13 ao art. 3º da Lei 

nº 9.718/9845, que trata da base de cálculo do PIS/COFINS, determinando que a apuração da 

receita proveniente de contrato de empreitada a longo prazo seguirá os mesmos critérios 

previstos na legislação do imposto de renda. Esse critério é aquele fixado pelo art. 10 do 

Decreto-Lei nº 1.598/1977 mencionado no tópico anterior, e determina o seguinte: 

 

Art 10 - Na apuração do resultado de contratos, com prazo de execução 
superior a um ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço 
predeterminado, de bens ou serviços a serem produzidos, serão computados 
em cada período: 
I - o custo de construção ou de produção dos bens ou serviços incorrido 
durante o período; 

 
42 Tais critérios serão abordados no Tópico 2.3.3 deste trabalho. 
43 “§ 7º Para efeito da determinação da base de cálculo, podem ser excluídos da receita bruta: I - as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais concedidos; III - o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, se 
incluído na receita bruta; IV - o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo 
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário.” 
44 Comando inserido pela Lei nº 12.995/2014, que adicionou o § 12 ao art. 9º da Lei nº 12.546/2011, in verbis: “§ 
12º: As contribuições referidas no caput do art. 7º e no caput do art. 8º podem ser apuradas utilizando-se os mesmos 
critérios adotados na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para o reconhecimento no tempo de 
receitas e para o diferimento do pagamento dessas contribuições.” 
45 “Art. 3º. [...] § 13º. A contribuição incidente na hipótese de contratos, com prazo de execução superior a 1 (um) 
ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços a serem 
produzidos será calculada sobre a receita apurada de acordo com os critérios de reconhecimento adotados pela 
legislação do imposto sobre a renda, previstos para a espécie de operação.” 
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II - parte do preço total da empreitada, ou dos bens ou serviços a serem 
fornecidos, determinada mediante aplicação, sobre esse preço total, da 
porcentagem do contrato ou da produção executada no período. 
§ 1º - A porcentagem do contrato ou da produção executada durante o período 
poderá ser determinada: 
a) com base na relação entre os custos incorridos no período e o custo total 
estimado da execução da empreitada ou da produção; ou 
b) com base em laudo técnico de profissional habilitado, segundo a natureza 
da empreitada ou dos bens ou serviços, que certifique a porcentagem 
executada em função do progresso físico da empreitada ou produção. 
§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica às construções ou fornecimentos 
contratados com base em preço unitário de quantidades de bens ou serviços 
produzidos em prazo inferior a um ano, cujo resultado deverá ser reconhecido 
à medida da execução. 

 

O regime de apuração da renda disciplinada pelo dispositivo acima representa uma 

especificação do critério de reconhecimento de receita típico previsto no art. 12 do Decreto-Lei 

nº 1.598/1977, uma vez que prescinde de um evento crítico que implicaria na aquisição 

definitiva do direito contraprestacional. Isso porque, nos contratos de empreitada, a obrigação 

do executor da obra é uma obrigação de resultado, da qual só se isenta com a entrega final do 

ativo objeto do contrato. 

No entanto, o método de reconhecimento da receita ao longo da execução do 

contrato não deixa de prestigiar os princípios contábeis da prudência e da competência, uma 

vez que já se sabe de antemão qual o preço pactuado no negócio. Sendo assim, o método 

disciplinado pelo art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598/1977 permite que seja alocada a receita em 

cada competência pela identificação do percentual da obra completada e medida pelo executor, 

sendo que a aceitação da medição é ato jurídico suficiente para configuração dos critérios de 

liquidez e certeza do crédito. Essa noção encontra pleno amparo na legislação comercial na 

medida em que a entrega da parcela da obra executada já garante o direito creditício. É o que 

se verifica, por exemplo, nos artigos 61446 e 62347 do Código Civil e também no art. 59, 

parágrafo único48 da Lei nº 8.666/93. 

 
46 “Art. 614. Se a obra constar de partes distintas, ou for de natureza das que se determinam por medida, o 
empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo 
exigir o pagamento na proporção da obra executada.” 
47 “Art. 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro 
as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele 
teria ganho, se concluída a obra.” 
48 “Art. 59. [...] Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo 
que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.” 
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A esse respeito, traz-se novamente as valiosas lições de Victor Borges Polizelli49, 

para quem o método de apuração da receita pelo percentual de obra completada atende 

perfeitamente aos atributos de mensuração da receita: 

 
É importante lembrar que o critério de realização conforme o andamento da 
produção é excepcional50 e procura preservar os elementos de troca no 
mercado, mensurabilidade, certeza e liquidez (pois só atinge situações em que 
o preço é predeterminado em contrato entre partes agindo no mercado, há 
razoável certeza do recebimento e a estimativa de custos é conhecida), bem 
como o elemento cumprimento da obrigação (uma vez que manda reconhecer 
receitas em função do percentual de execução  efetiva do contrato, ou dos 
custos incorridos até então), causando a mudança da posição patrimonial do 
contrato (visto que os riscos do negócio foram transformados em riscos 
jurídicos com toda a proteção inerente) 

 
A aplicação do método POC aos contratos de empreitada a longo prazo também só 

é possível na medida em que os preços unitários dos itens que compõem o custo de construção 

do ativo já são previstos na proposta ou então são previsíveis, o que permite que a margem de 

lucro aplicável ao contrato seja apurada de forma linear ao longo da sua execução. Isso é ainda 

mais verdadeiro em se tratando de contratos firmados perante a Administração Pública, em que 

a Lei nº 8.666/93 exige que os custos unitários dos insumos a serem utilizados para construção 

do ativo, bem como seu índice de reajuste (art. 7º, § 2º, Inciso II51 e art. 40, Inciso XI52), estejam 

previamente pactuados e previstos no contrato administrativo. 

Embora tenha cuidado de estabelecer as regras de apuração da receita para contratos 

de empreitada a longo prazo, os critérios para efetivo cálculo do POC são fixados pelas normas 

contábeis, especificamente no já revogado Pronunciamento Técnico CPC nº 17 e atualmente 

pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 47.  

 
 
 

 
49 POLIZELLI, Victor Borges. O princípio da Realização da Renda: Reconhecimento de Receitas e Despesas para 
Fins do IRPJ. Série Doutrina Tributária Vol. VII. São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 300. 
50 Embora bastante precisa, não se pode concordar com a afirmativa de que o critério de reconhecimento de receita 
conforme o andamento da produção seja meramente excepcional. Seria de fato excepcional se a prática de mercado 
não comportasse esse tipo de relação comercial, o que é inverídico. Então, à medida em que se observe com 
frequência esse tipo de prática comercial, então a técnica de reconhecimento de receita é apenas adequada e própria 
ao tipo de operação, quando muito podendo ser classificada como específica, mas jamais excepcional. 
51 “Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo 
e, em particular, à seguinte seqüência: [...] § 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: [...] 
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;” 
52 “Art. 40. O edital conterá [...] o seguinte: [...] XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do 
custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação 
da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;” 
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2.3.2.1 Análise do Pronunciamento Técnico CPC nº 47 e seus reflexos sobre a metodologia 
POC (percentage of completion) 
 
O Pronunciamento Técnico CPC nº 47 tem origem no IFRS 15 e tem como objetivo 

a unificação dos critérios de reconhecimento de receita em contratos com clientes, revogando 

outros CPCs que tratavam da mesma matéria, mais notadamente os CPCs 17 (Contratos de 

Construção) e 30 (Receitas). Por meio dessa nova norma contábil, foram estabelecidos novos 

critérios para alocação de receita a obrigações contratuais a partir de um enfoque baseado no 

cumprimento de obrigações de desempenho ou performance. 

Como acentua Ricardo Mariz de Oliveira53, os termos “performance” e 

“desempenho” são utilizados quatrocentos e noventa vezes ao longo do Pronunciamento 

Técnico, sendo necessário identificar-se as obrigações de performance de forma isolada para 

cada contrato ainda que não estejam expressamente declaradas (item 24). De certa forma, essa 

noção se aproxima bastante à visão jurídica de contrato, de sorte que um único instrumento 

contratual poderá abarcar mais de uma relação jurídica. Da mesma forma, múltiplos 

instrumentos às vezes são necessários para a prática de um só ato jurídico, cabendo ao jurista, 

assim como ao contador, identificar quais as obrigações decorrentes de tais atos de forma 

isolada. 

Para efeitos de reconhecimento da receita do contrato, o normativo adota o critério 

de transferência de controle do ativo (item 31) em aperfeiçoamento54 à noção de transferência 

de riscos e benefícios adotada pelo CPC 30, o que pode ocorrer ao longo do tempo ou em 

momento específico no tempo. Neste último caso, a transferência de controle ocorre no 

momento em que o cliente passa a deter a capacidade de obter os benefícios decorrentes do 

ativo entregue, o que infere a existência de um ativo completo ou substancialmente concluído. 

No entanto, no caso da transferência ao longo do tempo, nota-se que não há 

divergências substanciais entre a forma de reconhecimento de receita fixada pelo CPC 47 e 

aquelas já estabelecidas nos CPCs 17 e 30. Na realidade, o CPC 47 não especifica um método 

próprio para reconhecimento da receita ao longo do tempo, determinando apenas que essa 

 
53 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Entre contratos e receitas, as obrigações de desempenho. In: PINTO, Alexandre 
Evaristo (Org.). Controvérsias jurídico-contábeis. São Paulo: Atlas, 2020, p. 311-326. 
54 Na realidade, não houve essencialmente alteração ao critério de reconhecimento e alocação de receita já previsto 
nos CPCs 17 e 30. O novo regramento contábil apenas traz um melhor detalhamento desse processo, estabelecendo 
uma espécie de passo-a-passo em cinco etapas para desenvolvimento do racional contábil. Tal procedimento nada 
mais é do que o processo contábil de identificação e mensuração dos eventos financeiros que sempre nortearam a 
contabilidade. Nesse sentido, recomenda-se a leitura de estudo desenvolvimento por Eduardo Flores et al. 
(FLORES, Eduardo; MARTINS, Eduardo; BRAUNBECK, Guilhermo Oscar. Nada de novo no front: a constante 
busca pelo adequado reconhecimento contábil de receitas. Revista de Direito Contábil Fiscal, São Paulo, v. 1, n. 
1, jan./jun. 2019, p. 59-78.) 
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receita deva ser reconhecida mensurando o progresso em relação à satisfação completa dessa 

obrigação de performance, e que o método escolhido seja mantido até o cumprimento final da 

obrigação (itens 39 e 40). Ainda assim, a norma determina que “ao final de cada período 

contábil a que se referem essas demonstrações, a entidade deve remensurar seu progresso em 

relação à satisfação completa da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo.” 

No item B18, a norma contábil reconhece a aplicação dos “métodos de insumo” 

para reconhecimento da receita ao longo do tempo, conceituando-os da seguinte forma: 

 

Os métodos de insumo reconhecem a receita com base nos esforços ou 
insumos da entidade para a satisfação da obrigação de performance (por 
exemplo, recursos consumidos, horas de trabalho despendidas, custos 
incorridos, tempo transcorrido ou horas de máquinas utilizadas), referentes 
aos insumos esperados totais para a satisfação dessa obrigação de 
performance. Se os esforços ou insumos da entidade forem igualmente gastos 
ao longo de todo o período de desempenho, pode ser apropriado para a 
entidade reconhecer a receita pelo método linear. 

 

Note que o conceito abarca perfeitamente a noção do método POC, que consoante 

fora explicado no Tópico 2.3.1, consiste basicamente na apropriação da receita com base na 

razão entre os custos incorridos em um dado período pelo custo orçado para todo o contrato, 

buscando uma planificação da receita ao longo do prazo de execução do contrato. Um dos 

benefícios desse método é sua capacidade de capturar as incertezas, variações, incentivos 

contratuais (como bônus de performance), reivindicações e modificações contratuais, pautadas 

sempre no critério de probabilidade. Este por sua vez, deverá estar em sintonia com uma análise 

de risco de viés jurídico, de modo a se determinar o grau de certeza no que diz respeito aos fatos 

constitutivos do direito, além de outras questões tais como a capacidade de pagamento do 

cliente, os costumes locais etc. 

Esses são pontos igualmente abordados pelo CPC 47, em especial nos itens 9 a 21 

(que tratam da identificação de contratos e obrigações de performance) e itens 46 a 90 (que 

trata da mensuração da receita). A esse respeito, trago novamente os comentários de Victor 

Borges Polizelli55, 56 acerta das semelhantes entre a atual norma contábil e as normas revogadas: 

 
55 POLIZELLI, Victor Borges. As modificações contratuais no CPC 47 e a IN RFB nº 1.771/2017. In: PINTO, 
Alexandre Evaristo (Org.). Controvérsias jurídico-contábeis. São Paulo: Atlas, 2020, p. 363-389. 
56 Heron Charneski também advoga no mesmo sentido, ao afirmar que “no caso da prestação de serviços, a 
receita associada à transação deve ser reconhecida com base no estágio de execução (stage of completion) da 
transação ao término do período de reporte [...], o que é relevante especialmente no caso de serviços complexos, 
de longa duração ou continuados. Ao referir-se à ‘satisfação das obrigações de desempenho’, o espírito do 
Pronunciamento CPC 47 é semelhante, não se podendo afirmar ser propriamente uma alteração de método ou 
critério contábil (CHARNESKI, Heron. Normas Internacionais de Contabilidade e Direito Tributário Brasileiro. 
Série Doutrina Tributária, Vol. XXIV. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 518). 
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Com efeito, o tema das modificações contratuais já havia sido abordado 
claramente no CPC 17, que era aplicável ao setor de construção e também 
servia de referência para situações envolvendo prestações de serviços. O item 
10 do CPC 17 já mencionava a hipótese de ‘alteração’ do contrato para 
inclusão de bem diferente e com preço independente (o que resultava na 
contabilização como contrato separado). O item 12 falava que as estimativas 
de receitas deviam ser revisitadas e podiam aumentar ou diminuir de um 
período para outro. O item 14 falava de reivindicações contratuais (parcela 
variável e altamente incerta do preço) e demandava o reconhecimento dessa 
receita variável depois de observado um estágio avançado de negociações que 
sinalize ser provável a sua aceitação. O item 32 falava de estimativa de receitas 
e perdas, no que se demandava, por exemplo, a análise de probabilidade do 
recebimento de receita. O item 38 abordava a questão da mudança na 
estimativa de receita. 
Enfim, uma comparação entre o revogado CPC 17 e as regras atuais do CPC 
47 pertinentes às modificações contratuais permite concluir que esta 
regulamentação não é de todo nova. A legislação contábil anterior estava 
dirigida aos setores de construção e de serviços. Os demais setores poderiam 
genuinamente fazer uso da analogia e aplicar os ditames do CPC 47. Em vista 
deste contexto, fica claro quão imprecisa foi a referência feita pela IN RFB nº 
1.771/2017 simplesmente às modificações contratuais e ao item 21 do CPC 
47. Se a intenção era esclarecer o que há de novo na legislação contábil, dever-
se-ia excluir os setores de construção e serviços, pois para estes, certamente 
não há novidade em matéria de modificações contratuais. 

 

A respeito da Instrução Normativa RFB nº 1.771/2017 mencionada pelo autor, ela 

foi editada com vistas à neutralização dos efeitos do CPC 47 sobre a apuração dos tributos 

federais, de modo que as regras de fixação da base de cálculo não sejam impactadas pelos novos 

critérios contábeis de reconhecimento de receita. A medida encontra respaldo no art. 58, 

parágrafo primeiro da Lei nº 12.973/2014 (mencionado no Tópico 2.2), o qual outorga 

competência à Receita Federal para edição de norma nesse sentido até que sobrevenha lei que 

regule a matéria. 

Os itens 5 e 6 da IN RFB nº 1.771/2017 determinam que continuará a ser observado 

o conceito de receita bruta do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, 

sendo que as diferenças resultantes da aplicação dos métodos previstos no CPC 47 sobre o valor 

ou momento de reconhecimento da receita bruta deverão ser registradas mediante lançamento 

a débito ou a crédito em conta específica de “ajuste da receita bruta”. A IN não menciona 

expressamente o art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598/1977, o que gera dúvidas sobre sua 

aplicabilidade sobre a forma de apuração do resultado de contratos previsto no dispositivo. No 

entanto, deve-se dizer também que ao determinar que se aplique o conceito de receita bruta 

previsto no art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/1977, a IN acaba sendo redundante, uma vez que é 

evidente que a legislação tributária, enquanto não revogada por lei competente, prevalece sobre 
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normas de natureza contábil as quais não possuem força cogente para efeitos de apuração de 

tributos. 

Sendo assim, também se conclui que a aplicação do art. 10 do Decreto-Lei nº 

1.598/1977 continua sendo imperativa para a apuração da receita bruta em contratos de 

empreitada de longo prazo, não havendo de se dizer que os novos critérios contábeis teriam 

revogado esse dispositivo.  

Isso não infirma, no entanto, a plena aplicabilidade do método POC para efeitos de 

reconhecimento da receita de contratos de empreitada de longo prazo pois, como já dito no 

tópico anterior, são as normas contábeis que estabelecem os critérios práticos de utilização 

desse método. No tópico seguinte serão explicados justamente as formas de reconhecimento 

pela utilização do POC. 

 
2.3.2.2 Aplicação do método POC (percentage of completion) aos contratos de longo prazo 

 
Inicialmente, é importante que se esclareça que o método de reconhecimento de 

receita pelo Percentual de Obra Completada (POC) na realidade engloba mais de uma 

metodologia de cálculo. O revogado Pronunciamento Técnico CPC 17 contemplava três 

metodologias de reconhecimento de receita pelo estágio de execução do contrato, dentre as 

quais deveria ser escolhida aquela que mensure com maior confiabilidade o resultado de acordo 

com a natureza do contrato. Eram elas: (a) a proporção dos custos incorridos com o trabalho 

executado até a data, vis-à-vis os custos totais estimados do contrato; (b) medição do trabalho 

executado; ou (c) evolução física do trabalho contratado. 

A legislação tributária, como mencionado no Tópico 2.3.2, determina que o 

resultado da execução de contratos de empreitada a longo prazo seja obtido pela porcentagem 

do contrato com base na razão entre os custos incorridos e o custo total orçado multiplicado 

pelo preço pactuado, para que se tenha então o valor correspondente ao serviço executado até 

aquele momento. Para tanto, chancela ao contribuinte a opção entre apenas dois métodos: a) 

com base na relação entre os custos incorridos no período e o custo total estimado da execução 

da empreitada ou da produção; ou b) com base em laudo técnico de profissional habilitado, 

segundo a natureza da empreitada ou dos bens ou serviços, que certifique a porcentagem 

executada em função do progresso físico da empreitada ou produção. 

Além disso, o Decreto-Lei nº 1.598/1977 também veda que tais métodos sejam 

aplicados a contratos de empreitada por preço-unitário com prazo de execução inferior a um 

ano (art. 10, § 2º). A justificativa para isso é lógica: nessa modalidade de precificação, a 
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remuneração é alcançada pela mera medição do quantitativo unitário de itens executados até 

um dado momento do contrato, os quais são precificados individualmente na proposta, de modo 

que não há razão para ajuste de receita já que ela é fixa. Sendo assim, para efeitos fiscais, 

prevalece a adoção do POC pelas metodologias de proporção dos custos incorridos com o 

trabalho executado ou pela evolução física do trabalho executado. 

No primeiro cenário (cálculo com base na proporção entre custo incorrido x 

custo orçado), a entidade deverá identificar a proporção entre o custo incorrido até a finalização 

daquele período base e o custo total orçado para a obra, aplicando-se esse percentual sobre o 

valor do preço total ajustado do contrato. Tem-se, então, a seguinte fórmula: 

 

 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛ℎ𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟ç𝑎𝑑𝑜
 𝑥 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 

 
A metodologia POC determina ainda que a receita seja reconhecida 

acumuladamente ao longo do contrato, de modo que seja sempre considerado o custo total 

incorrido até aquele momento da execução do contrato. Dessa forma, ultrapassado o primeiro 

exercício de execução, o índice obtido pela proporção entre custo incorrido e custo orçado 

deverá ser aplicado ao preço já ajustado pelo contrato com base no índice de atualização 

pactuado entre as partes, obtendo-se assim a receita proporcional acumulada daquele período 

base. Esta receita acumulada, por sua vez, deverá ser subtraída da receita acumulada do período 

base anterior para que se determine qual a receita daquele período. Ou seja, a receita do período 

será a receita acumulada total subtraída da receita do período base anterior, expressa na seguinte 

fórmula: 

 
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 = 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 − 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

 
Para ilustração do método de custo incorrido, podemos imaginar o seguinte cenário: 

a empresa Alfa Engenharia S.A. firmou contrato para construção de parque industrial em um 

prazo de três anos, com preço pactuado em R$ 10 Milhões e custo orçado em R$ 8 Milhões, 

sendo adotado um índice de reajuste de preço de 1% a.a. Nesse cenário, a receita a ser 

reconhecida ao longo do contrato poderia ser demonstrada da seguinte forma: 
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Tabela 1 – Projeção de receita no contrato original 
  

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total 

Receita acumulada 5,000 2,575 2,626 10,201 
Custo incorrido 4,000 2,000 2,000 8,000 
Preço ajustado 10,000 10,100 10,201 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Note que o preço do contrato é anualmente ajustado pelo índice pactuado entre as 

partes, de modo que a proporção entre custo incorrido e custo orçado deve sempre ser aplicada 

sobre o preço ajustado daquele exercício. Ao final do prazo de execução da obra, a receita total 

reconhecida para o contrato coincidirá com o preço ajustado. Como se pode observar, a 

aplicação do método de custo incorrido traz linearidade no reconhecimento de receita ao longo 

dos exercícios até a conclusão da obra. 

Já no segundo cenário (medição de progresso físico com base em laudo técnico), 

a determinação da proporção de execução do contrato para cada período base se dará por 

medição do progresso físico da obra atestada mediante laudo por profissional habilitado. Nesse 

caso, a identificação do progresso da obra independe do custo incorrido até aquele período, não 

havendo um casamento apropriado entre receita reconhecida e custo incorrido.  

Afora a dificuldade de se medir com precisão a execução física da obra, o ponto 

negativo desse método é que poderá ocorrer a hipótese de o executor da obra ter incorrido em 

alto custo para um determinado período base mas que isso não se reflita em avanço físico 

significativo (ex: custo com a incorporação de turbina em usina hidroelétrica). Nesse caso, o 

resultado do período poderá apontar um retorno financeiro muito baixo ou até mesmo negativo, 

uma vez que a contabilidade faz refletir o custo elevado naquele período sem que haja avanço 

físico na mesma proporção. Além disso, a receita não será necessariamente linear ao longo da 

execução do contrato, diferentemente do caso de aplicação do método de custo incorrido. Por 

esse motivo, o método de medição de progresso físico não costuma ser tão utilizado pelas 

empresas de construção civil, havendo predileção pela metodologia de custo incorrido. 

Assim como para o método de custo incorrido, a apuração da receita ao longo da 

execução do contrato deverá ser reconhecida de forma acumulada ao longo dos períodos base. 

Essa sistemática parte da premissa fixada pelo Pronunciamento Técnico CPC 23 (Políticas 

Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro), aplicado de forma complementar 

para evidenciação das estimativas de receita decorrentes da aplicação do POC. Ele determina a 

forma como os ajustes de receita devem ser registrados contabilmente, sempre de forma 
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prospectiva. O item 38 determina que “a mudança em uma estimativa contábil pode afetar 

apenas os resultados do período corrente ou os resultados tanto do período corrente como de 

períodos futuros”, o que implica em dizer que eventual ajuste na margem POC deverá ser 

evidenciada na competência em que esse ajuste foi realizado, com seus efeitos se aplicando 

para as próximas competências. 

Essa característica da metodologia POC leva em consideração as diversas variáveis 

inerentes aos contratos de construção, sobretudo em obras de grande complexidade em que é 

praticamente impossível prever com exatidão todas as possíveis intercorrências ao longo de sua 

execução. O CPC 17 já previa nos itens 13 a 15 eventos de incerteza decorrentes de variações, 

incentivos contratuais e reivindicações que impactem no reconhecimento de receita, o que 

também é previsto, de forma mais genérica, no item 51 do CPC 47. Versa o aludido item: 

 

O valor da contraprestação pode variar em razão de descontos, abatimentos, 
restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de desempenho, 
penalidades ou outros itens similares. A contraprestação prometida pode 
variar também se o direito da entidade à contraprestação depender da 
ocorrência ou não ocorrência de evento futuro. Por exemplo, o valor da 
contraprestação é variável se o produto for vendido com direito de retorno ou 
se o valor fixo for prometido como bônus de desempenho em caso de ser 
atingido um marco especificado. 

 

A ocorrência de eventos incertos pode resultar ou não em modificações contratuais 

(CPC 47 – itens 18 e 19), podendo também não ser objeto de aditivo contratual (ex: resultado 

de reivindicação após o término de execução da obra), e são refletidos no cálculo de 

reconhecimento de receita do contrato. Nesse sentido, a cada evento de modificação contratual, 

o contador precisará rever a margem POC para refletir a nova projeção de receita ao longo do 

contrato, seja em razão do novo orçamento de custo total previsto ou então do ajuste de preço 

resultante dessa modificação. 

Recorrendo novamente ao exemplo da empresa Alfa Engenharia S.A., digamos que 

no curso do segundo ano de execução da obra, o cliente tenha solicitado a ampliação do parque 

industrial, o que implicaria em um custo adicional de R$ 2 Milhões. Para manutenção da 

margem de lucro de 20% estabelecida no contrato original, faz-se necessário um ajuste no preço 

pactuado, passando este a representar a quantia de R$ 12,5 Milhões. Para viabilizar a execução 

desse acréscimo contratual, é solicitado um prazo adicional de 6 meses além dos 3 anos 

inicialmente previstos. Porém, como forma de estímulo para manutenção do prazo inicialmente 

previsto, é pactuado entre as partes um pagamento adicional de R$ 500 mil caso a obra seja 

completada no prazo inicial. 
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Ao longo do segundo ano de execução do contrato, a Alfa Engenharia S.A. não 

entende ser provável que conseguirá completar a obra no prazo de 3 anos, por isso não 

reconhece o valor do bônus de performance nesse exercício (de acordo com os itens 56 e 58 do 

CPC 47). Nesse cenário, o resultado do contrato passaria a ser refletido da seguinte maneira: 

 

Tabela 2 – Projeção de receita ajustada sem bônus 
 

 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Total 

Receita acumulada 5,000 2,575 2,626 2,678 12,879 
Custo incorrido 4,000 2,000 2,000 2,000 10,000 
Preço ajustado 12,500 12,625 12,751 12,879 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No caso acima, está sendo feita uma projeção do custo de execução do contrato ao 

longo do terceiro ano e quarto ano com base na estimativa de custo dos períodos subsequentes 

apenas para efeitos ilustrativos, mesmo que ainda não se tenha adentrado nessa etapa da 

execução. Porém, ao adentrar efetivamente no terceiro ano, considerando o bom andamento da 

obra e o esforço adicional empregado, a Alfa Engenharia S.A. reconhece ser viável a conclusão 

do projeto no prazo inicial de 3 anos, razão pela qual passa a considerar o bônus para efeitos de 

reconhecimento da receita ao longo do exercício, o que de fato se demonstra verdadeiro ao final 

do período, com a efetiva entrega do ativo ao cliente. O resultado final do contrato passa então 

a ser refletido da seguinte forma: 

 

Tabela 3 – Projeção de receita ajustada com bônus  
 

 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total 

Receita acumulada 5,000 2,878 5,383 13,261 
Custo incorrido 4,000 2,000 4,000 10,000 
Preço ajustado 13,000 13,130 13,261 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Note que a receita reconhecida no terceiro ano é maior do que a receita projetada 

para o terceiro e quarto ano de execução do contrato na estimativa anterior. Isso ocorre 

justamente porque a Alfa Engenharia teve o mesmo custo somado dos dois exercícios, porém 

o preço do contrato já passa a incluir o bônus de performance, o que resulta em uma receita 

maior considerando que os efeitos do ajuste da margem POC devem ser registrados de forma 

acumulada em observância às normas do CPC 23. 
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Pode ocorrer também de a entidade ter que reverter o resultado reconhecido nos 

períodos anteriores em razão de novas projeções orçamentárias. É o caso, por exemplo, de 

reajuste na projeção de custos do contrato, o que resultaria em uma receita reconhecida a maior 

nos períodos anteriores. No exemplo da empresa Alfa Engenharia S.A., digamos que no 

segundo ano de execução do contrato, a entidade refaça sua projeção de custos e conclua que o 

custo total do projeto será de R$ 12 Milhões, não mais de R$ 10 milhões. Neste caso, a receita 

reconhecida ao longo do primeiro ano do contrato terá sido superior à efetivamente incorrida. 

Em razão das regras do CPC 23, a empresa não deverá reapresentar seus resultados contábeis, 

mas sim compensar o resultado a maior do exercício anterior no resultado do exercício 

corrente57. Sendo assim, as demonstrações de resultado ficariam da seguinte forma: 

 

Tabela 4 – Ajuste de receita POC por revisão orçamentária 
  

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Total 

Receita acumulada 5,000 1,313 0,00 0,00 12,879 
Custo incorrido 4,000 2,000 0,000 0,000 12,000 
Preço ajustado 12,500 12,625 12,751 12,879 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Neste caso, não fosse o erro de projeção de custo no primeiro ano de execução do 

contrato, a receita que normalmente seria reconhecida pela aplicação do método POC no 

primeiro ano do contrato seria de R$ 4,167 Milhões, e no segundo ano seria de R$ 2,146 

Milhões. No entanto, como a empresa reconhecera uma receita de R$ 5 Milhões no primeiro 

ano, o excesso de receita reconhecida no exercício anterior é “compensado” com a receita do 

exercício corrente, motivo pelo qual a Alfa Engenharia S.A. deve reconhecer apenas R$ 1,313 

Milhões no segundo ano de execução do contrato. 

Há hipóteses em que a revisão de estimativa implica em um excesso de receita 

reconhecida em períodos anteriores tão grande que o ajuste POC acaba resultando em uma 

“receita negativa” para o exercício corrente, em razão da compensação mencionada acima. Esse 

regime de compensações é totalmente coerente com o CPC 23 e deve se manter até que o 

 
57 Esse procedimento também está em linha com o item 88 do CPC 47, que diz: “a entidade deve alocar às 
obrigações de performance do contrato quaisquer alterações subsequentes no preço da transação da mesma 
forma que no início do contrato. Consequentemente, a entidade não deve realocar o preço da transação para 
refletir alterações em preços de venda individuais após o início do contrato. Valores alocados à obrigação de 
performance satisfeita devem ser reconhecidos como receita, ou como redução da receita, no período em que o 
preço da transação mudar.” 
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excesso tenha sido integralmente compensado para somente então a entidade voltar a apurar 

um resultado positivo na apuração de receita. 

Esse regime já foi analisado pela Receita Federal na Solução de Divergência COSIT 

nº 1 de 10 de fevereiro de 2014, e referendado mais recentemente pela Solução de Consulta 

COSIT nº 202 de 7 de abril de 2017, onde se lê o seguinte: 

 

Portanto, a receita do contrato a ser reconhecida para fins de tributação deve 
ser proporcional ao estágio de execução deste; por outra, trata-se do citado 
método POC (método da percentagem completada), como, a propósito, 
assinala festejada doutrina. A percentagem de execução, por seu turno, 
consoante o § 1º do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, pode ser baseada: 
a) na relação entre os custos incorridos no período e o custo total estimado da 
execução da empreitada ou da produção; ou b) em laudo técnico de 
profissional habilitado, segundo a natureza da empreitada ou dos bens ou 
serviços, que certifique a porcentagem executada em função do progresso 
físico da empreitada ou produção. 

 

Constata-se que a metodologia POC é a forma ideal para reconhecimento de receita 

em contratos de empreitada a longo prazo na medida em que consegue capturar todas as 

variações e incertezas contratuais, buscando sempre manter a linearidade da receita ao longo da 

execução da obra. Ainda assim, é comum que haja ajustes na margem POC que acabam 

implicando na variação da receita ao longo do contrato, o que pode implicar inclusive na 

inexistência de base tributável em determinadas competências ainda que se constate que houve 

receita no período (POC negativo). Essa sistemática, no entanto, encontra respaldo na legislação 

federal e é referendada pela própria Receita Federal, estando plenamente de acordo com o 

regime de apuração da CPRB. 

 
2.3.3 Outras regras de apuração da CPRB 

 
No tópico anterior, constatou-se que a metodologia POC é compatível com as regras 

fiscais de determinação da base de cálculo da CPRB (Decreto-Lei nº1.598/1977, art. 10) e é um 

instrumento capaz de capturar as variáveis de contratos de construção a longo prazo no curso 

de sua execução, variáveis essas que impactam diretamente na carga tributária incidente sobre 

o resultado do contrato. No entanto, esses não são os únicos fatores que influenciam no cálculo 

da CPRB, conforme se demonstra ao longo desde tópico. 

Via de regra, a Lei nº 12.546/2011 determina que a aplicação da CPRB seja fixada 

com base no CNAE da atividade principal da pessoa jurídica, assim considerada aquela de 

maior receita auferida ou esperada (art. 9º, § 9º), e incidirá sobre a receita bruta total da 
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companhia (§ 6º), abrangendo o resultado de todas as suas atividades, inclusive de suas filiais. 

Na hipótese de a pessoa jurídica se dedicar a outras atividades que não a prestação de serviços 

enquadrados no CNAE previsto no art. 7º ou à fabricação de produtos de que trata o art. 8º da 

Lei nº 12.546/2011, e contanto que essas atividades representem mais do que 5% do total de 

receita bruta auferida pela companhia (art. 9º, § 5º), a legislação fixa uma regra de 

proporcionalização em que a CPRB incidirá apenas sobre aquela parcela da receita bruta própria 

das atividades dos artigos 7º e 8º, sendo as demais atividades tributadas normalmente sobre a 

folha de salários, de acordo com o art. 22 da Lei nº 8.212/91 (art. 9º, § 1º, Inciso II). 

Há também duas particularidades importantes, no que importa para o objeto desta 

pesquisa. A primeira diz respeito ao caso de consórcios de empresas constituído nos termos dos 

arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404/1976, o qual é equiparado a pessoa jurídica para efeitos de 

apuração da CPRB (art. 9º, Inciso IX), quando este realizar a contratação e o pagamento, 

mediante a utilização de CNPJ próprio, de pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem vínculo 

empregatício. Nesta hipótese, o consórcio poderá optar por recolher a contribuição 

previdenciária sobre a receita bruta de forma autônoma e independente da pessoa jurídica 

consorciada. 

Essa regra vai de encontro ao preconizado pelo art. 1º da Lei nº 12.402/2011, que 

determina que as empresas integrantes do consórcio responderão pelos tributos incidentes sobre 

a sua operação na proporção de sua participação no empreendimento. Para compatibilização 

entre as regras estatuídas, o art. 9º, § 11 da Lei nº 12.546/2011 determina que a parcela da 

receita auferida pelo consórcio proporcional a sua participação no empreendimento deverá ser 

deduzida da base de cálculo da CPRB centralizada na Matriz. Ou seja, independentemente do 

regime de tributação da contribuição previdenciária optado pelo consórcio (seja sobre a receita 

bruta ou sobre a folha de salários), deve-se compreender que tal incidência já ocorreu no âmbito 

do consórcio e, portanto, não deve novamente integrar a base de cálculo da contribuição 

previdenciária total devida pela pessoa jurídica e centralizada pela Matriz. 

Embora a noção geral de consórcio transmita a ideia de que as empresas 

consorciadas reunirão esforços comuns para consecução de seu objeto, poderá ocorrer também 

de as atividades desempenhadas por cada empresa integrante do consórcio possuírem escopos 

completamente diferentes e divisíveis entre si, ao que se convencionou denominar de consórcio 

vertical. Nesses casos, a regra de proporcionalização prevista no art. 1º da Lei nº 12.402/2011 

não refletirá da melhor forma a alocação de receitas e despesas a cada pessoa jurídica, já que a 

atividade desempenhada por uma empresa pode não ter relação com a atividade desenvolvida 

pela sua parceira consorciada.  
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É o caso, por exemplo, de empresa especializada na elaboração de projetos se reunir 

com empresa dedicada apenas a execução de obra. Neste caso, a atividade desenvolvida pela 

segunda só terá início após a conclusão do trabalho desempenhado pela primeira, a qual nada 

terá mais a contribuir para o objeto do consórcio após concluída sua obrigação. Da mesma 

forma, pode-se imaginar a hipótese de empresa fornecedora de equipamentos se associar em 

formato de consórcio com uma prestadora de serviços de construção civil. Neste caso, ainda 

que ambas empreguem esforços em conjunto até a conclusão da obra contratada, o escopo de 

cada uma é bem definido e independente da atividade de sua parceira consorciada. 

A Receita Federal já se manifestou no sentido de reconhecer que nessas hipóteses 

a regra de proporcionalização estabelecida pelo art. 1º da Lei nº 12.402/2011 é dispensável, 

uma vez que o faturamento segregado de cada atividade cumprirá melhor função na 

determinação da base tributável da operação de cada empresa. Vejamos o que ficou assentado 

na Solução de Consulta COSIT nº 35, de 27 de março de 2018: 

 

Frente à legislação tributária, presente o já transcrito caput do art. 4º, da IN 
RFB nº 1.199, de 2011, onde se preconiza, regra geral, que o faturamento deve 
ser distribuído proporcionalmente entre as empresas integrantes do consórcio, 
também inexiste incompatibilidade, visto que, uma vez feito o faturamento 
direto e isoladamente por uma das consorciadas relativamente a parte distinta 
objeto do contrato do consórcio, este supre o sistema indireto de atribuição 
proporcional do faturamento previsto na regra geral, ainda que remanesça, 
relativamente a cada uma das integrantes do consórcio, inclusive àquela cuja 
participação se esgote em uma atividade específica, a respectiva parcela de 
responsabilidade tributária também quanto aos atos praticados pelo consórcio, 
a ser imputada proporcionalmente à participação individualizada, a teor do 
preconizado no art. 2º, da mesma IN RFB. 

 

A outra particularidade mencionada acima é a das empresas de construção civil 

responsáveis pelo cadastro na matrícula vinculada ao INSS (antigo Cadastro Específico do 

INSS – Matrícula CEI, atualmente denominada de Cadastro Nacional de Obras – CNO). A 

obrigatoriedade de cadastro de matrícula perante o INSS varia de acordo com o enquadramento 

no regime previdenciário aplicável a cada espécie de obra de construção civil, o que é tratado 

pela Instrução Normativa RFB nº 971/2009 e suas alterações, podendo ser classificada como 

empreitada total ou empreitada parcial58. 

O art. 322 da Instrução Normativa apresenta o conceito desses dois tipos de obra 

para fins previdenciários, conforme disposto abaixo: 

 
58 Não confundir com os tipos contratuais regidos pela legislação de contratações públicas, tais como a empreitada 
global, empreitada integral e a empreitada por preço unitário. 
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Art. 322. Considera-se: 
[...] 
XXVII - contrato de construção civil ou contrato de empreitada (também 
conhecido como contrato de execução de obra, contrato de obra ou contrato 
de edificação), aquele celebrado entre o proprietário do imóvel, o 
incorporador, o dono da obra ou o condômino e uma empresa, para a execução 
de obra ou serviço de construção civil, no todo ou em parte, podendo ser: 
a) total, quando celebrado exclusivamente com empresa construtora, definida 
no inciso XIX, que assume a responsabilidade direta pela execução de todos 
os serviços necessários à realização da obra, compreendidos em todos os 
projetos a ela inerentes, com ou sem fornecimento de material; 
b) parcial, quando celebrado com empresa construtora ou prestadora de 
serviços na área de construção civil, para execução de parte da obra, com ou 
sem fornecimento de material; 
 

Pela leitura do seu art. 19, II c/c art. 26, I, a matrícula ficará sob responsabilidade 

da empresa de construção civil quando o contrato firmado perante o tomador for classificado 

como uma empreitada total. Já o Inciso II do art. 26 determina que tal responsabilidade recairá 

sobre o dono da obra (tomador do serviço) quando esta for classificada como uma empreitada 

parcial. Com a edição da Lei nº 12.844/2013, que estendeu o regime da CPRB às empresas de 

construção civil e infraestrutura, a responsabilidade pelo cadastro na matrícula do INSS passou 

a ser determinante para identificação do regime aplicável ao contrato. 

Nos casos de empreitada total, no qual a responsabilidade pelo cadastro na 

matrícula do INSS recai sobre o construtor, as regras sobre a incidência da contribuição 

previdenciária variam a depender do enquadramento da atividade preponderante nas divisões 

41 e 43 (construção de edifícios ou serviços especializados para construção) e 42 (obras de 

infraestrutura) da CNAE 2.0. No primeiro caso (divisões 41 e 43), a data do cadastro no CEI 

definirá o regime a ser aplicado para todo o contrato e de forma segregada do regime aplicável 

à pessoa jurídica (CNPJ matriz). Isso ocorrerá mesmo nos períodos em que a escolha entre o 

regime da CPP e da CPRB é franqueada ao contribuinte, o que se deu no período compreendido 

entre 1º de junho e 31 de outubro de 201359 e também após a instauração do regime optativo, a 

partir da Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015. Assim dispõe a IN RFB nº 1.436/2013: 

 

Art. 13. Aplicam-se às empresas de construção civil, enquadradas nos grupos 
412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0, responsáveis pela matrícula da obra, as 
seguintes regras para fins de recolhimento: 

 
59 A inclusão das atividades de construção civil enquadradas nas divisões 41, 42 e 43 do CNAE ocorreu com a 
edição da MP nº 610, de 2 de abril de 2013, a qual foi convertida na Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013. Quando 
da conversão da MP em Lei, foi franqueado ao contribuinte a opção entre os regimes desde 1º de junho até o 
terceiro mês subsequente à publicação a lei, através da inclusão do § 9º, Inciso III ao art. 7º da Lei nº 12.546/2011. 
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I - para obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS (CEI) até o dia 31 
de março de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá 
ocorrer na forma dos incisos I a III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 
1991, até o seu término; 
II - para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1º de abril 
de 2013 e 31 de maio de 2013, a contribuição previdenciária incidirá sobre a 
receita bruta até o término das obras;  
III - para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1º de 
junho e 31 de outubro de 2013, a contribuição previdenciária poderá incidir 
sobre a receita bruta ou sobre a folha de pagamento na forma prevista nos 
incisos I a III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, de acordo com a 
opção; 
IV - para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1º de 
novembro de 2013 e 30 de novembro de 2015, a contribuição previdenciária 
incidirá sobre a receita bruta até o término da obra; e 
V - para obras matriculadas no CEI a partir de 1º de dezembro de 2015, a 
contribuição previdenciária poderá incidir sobre a receita bruta ou sobre a 
folha de pagamento na forma prevista nos incisos I a III do caput do art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 1991, de acordo com a opção.  
§ 1º No cálculo da CPRB pelas empresas de que trata o caput, serão excluídas 
da base de cálculo, observado o disposto no art. 3º, as receitas provenientes 
das obras a que se referem o inciso I e os incisos III e V que optarem por 
recolher a contribuição previdenciária na forma dos incisos I a III do caput do 
art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991. 
§ 2º A opção a que se referem os incisos III e V do caput será exercida por 
obra de construção civil e manifestada mediante o pagamento da contribuição 
incidente sobre a receita bruta relativa à competência de cadastro no CEI ou à 
1ª (primeira) competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada 
para a obra, e será irretratável até o seu encerramento.  

 

Ressalte-se que em contratos firmados com a administração pública, mesmo quando 

houver fracionamento do projeto com a contratação de mais de uma pessoa jurídica para sua 

execução, o regime previdenciário aplicável continuará sendo o da empreitada total, por força 

do art. 24, § 1º, Inciso I da IN RFB nº 971/200960. Portanto, para as empresas enquadradas nos 

grupos 412, 432, 433 e 439 do CNAE, as regras acima serão aplicáveis em todos os contratos 

firmados com a administração pública. 

Já nos casos de obras enquadradas sob o regime de empreitada parcial ou então nos 

contratos executados por empresas enquadradas na divisão 42 do CNAE (obras de 

infraestrutura), o enquadramento no regime previdenciário seguirá uma só lógica para a pessoa 

jurídica, sendo obrigatório o regime da CPRB de 1º de janeiro de 2014 a 30 de novembro de 

2015 (Lei nº 12.844/2013), e a partir daí sendo optativa (Lei nº 13.161/2015) até o término de 

vigência do regime ou do contrato61. Isso se aplicará mesmo no caso de contratos com a 

 
60 Dispositivo atualmente revogado em razão do novo regramento do CNO, sendo tratado em ato normativo 
próprio. 
61 Nesse sentido também a Solução de Consulta nº 620/2017. 
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administração pública, uma vez que a regra de enquadramento no regime tributário leva em 

consideração a atividade preponderante como executora de obras de infraestrutura. 

Por fim, cumpre mencionar que a legislação federal também estabelece regra de 

diferimento para a incidência dos tributos federais sobre a receita de contratos de construção a 

longo prazo firmados com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, 

empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o que é previsto no § 3º62 do 

art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598/1977. Nessa hipótese, a tributação da receita do contrato será 

postergada até o ato de efetivo recebimento da contraprestação devida pelo ente público.  

É importante diferenciar esta hipótese daquela mencionada no tópico anterior 

relacionada à sistemática de reconhecimento acumulado de receita do POC, pela qual as 

eventuais revisões de orçamento/preço de períodos passados são refletidas no período base 

corrente. Nesse caso, o que temos é mera observância das regras contábeis de reconhecimento 

de receita, sendo que a prática visa justamente evitar o bis in idem. Já no caso de diferimento, 

a receita continua sendo reconhecida normalmente a partir de uma noção de aquisição de 

disponibilidade jurídica da renda, porém sua tributação é deslocada para o momento de sua 

efetiva disponibilidade econômica. 

Pode ocorrer também a hipótese inversa de recebimento de recursos pela entidade 

para execução do contrato antes mesmo da efetiva execução e medição do serviço, como no 

caso de adiantamentos. Com efeito, há muitos contratos em que se prevê a antecipação de 

recursos à pessoa jurídica para viabilizar o início da obra de construção civil. Esse adiantamento 

normalmente serve para cobrir os custos no período em que a entidade não teria ainda direito a 

contraprestações e, portanto, teria que se utilizar de recursos próprios para financiar a execução 

do contrato. 

Nessas hipóteses, nota-se que a antecipação configura mero ingresso de recursos 

que não se confunde com a noção jurídica ou contábil de receita, na medida em que isso não 

resultará em acréscimo no patrimônio líquido da entidade. Tal valor, portanto, só será 

computado na base de cálculo dos tributos federais no momento em que efetivamente for 

reconhecida a receita decorrente da execução da obra via aplicação da metodologia POC. De 

há muito se encontra pacificado esse entendimento no âmbito da Receita Federal, o que é 

 
62 “§ 3º - No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições deste artigo, ou do § 2º, com pessoa 
jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua 
subsidiária, o contribuinte poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, observadas as seguintes normas: 
a) poderá ser excluída do lucro líquido do exercício, para efeito de determinar a lucro real, parcela igual à receita 
já computada na determinação do lucro que na data do balanço de encerramento do exercício ainda não tiver sido 
recebida; b) a parcela excluída nos termos da letra a deverá ser computada na determinação do lucro real do 
exercício social em que a receita for recebida.” 
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confirmado, por exemplo, Solução de Consulta DISIT/SRRF08 nº 200, de 08 de junho de 2009, 

donde se extrai o seguinte trecho: 

 

Tal entendimento está em perfeita consonância com o princípio da 
competência uma vez que, o valor correspondente ao faturamento antecipado 
referente à prestação de serviço não pode ser considerado receita quando do 
seu recebimento, uma vez que nesse momento, a pessoa jurídica prestadora 
desses serviços ainda não tem custo incorrido vinculados a tais serviços, o 
valor recebido está vinculado à obrigação de prestar os serviços, portanto, a 
receita só deve ser reconhecida quando da efetiva prestação dos mesmos. 
Sendo assim, é de se concluir que as receitas auferidas com operação inserida 
no conceito de faturamento antecipado de prestação de serviços devem ser 
consideradas para fins de apuração da base de cálculo do imposto no período 
de apuração em que ocorrer a efetiva prestação dos serviços. 

 

O mesmo entendimento se aplica para os contratos com entes públicos nos quais é 

previsto o pagamento de aportes classificados como subvenção. A Lei nº 12.973/2014 cuidou 

de excluir expressamente as subvenções para investimento na determinação do lucro real (art. 

30, caput), desde que registradas em conta de reserva de lucros. A Lei nº 12.766/2012, que 

modificou o art. 6º da Lei nº 11.079 /2004 (Lei da Parceria Público-Privada), passou a prever a 

possibilidade de aportes pelo parceiro público e também previu a possibilidade de exclusão do 

valor do aporte na determinação da base de cálculo do PIS/COFINS. A par da potencial crítica 

ao dispositivo, na medida em que o aporte poderia ser interpretado como espécie de antecipação 

e, logo, não representar receita tributável, o fato é que a legislação concede a opção ao ente 

privado para tributar ou não tal ingresso, instituindo uma espécie de diferimento de receita 

também nesse cenário. 

O Pronunciamento Técnico CPC 17 já estabelecia orientações acerca do tratamento 

contábil a ser dado para os casos de recebimento antecipado de recursos ou então para a receita 

já reconhecida pela execução dos serviços e que ainda não foram objeto de faturamento ou que 

ainda não foram recebidos do cliente. Em seu item 42, fixava que a entidade deveria registrar 

(a) como ativo, o valor bruto devido pelo contratante (cliente), relativo a trabalhos do contrato 

executados e não cobrados ou recebidos e, (b) como passivo, o valor bruto devido ao contratante 

(cliente), relativo a valores recebidos por conta de trabalhos do contrato ainda por executar. Na 

prática contábil internacional, tais contas são denominadas underbilling (a) ou overbilling (b) e 

servem para controle das divergências entre receita reconhecida e ingresso recebido pela 

empresa. 

A apuração da CPRB, como se pode observar pelo emaranhado de regras legais e 

contábeis, é um desafio comum aos contratos de construção a longo prazo e podem implicar 
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em diversas variações na determinação da base de cálculo do tributo. Essas especificidades 

possuem grande impacto para o objeto de análise deste estudo já que a base de incidência da 

CPRB sofrerá variações ao longo da execução do contrato até o momento final em que a receita 

reconhecida deverá ser equivalente ao preço ajustado. 
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3 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM CONTRATOS DE 

INFRAESTRUTURA 

 
No capítulo anterior foi analisada a relação entre direito e contabilidade, e como 

ambas as ciências se permeiam no que diz respeito à apuração de tributos cuja base de cálculo 

se firme no conceito de receita. Vimos que as legislações contábil e fiscal percorreram longo 

caminho até o ponto atual de maior harmonia, na qual ambas as disciplinas caminham de forma 

autônoma, mas em paralelo, retroalimentando-se uma da outra no desiderato a que se propõem. 

A partir dessa noção, adentrou-se na análise do conceito de receita bruta enquanto 

base de cálculo da CPRB e da metodologia para definição dessa grandeza em contratos de 

empreitada a longo prazo, conhecida como Percentage of Completion (traduzida para o 

português como Percentual de Obra Completada). Trata-se, como visto, de metodologia cujas 

bases são inteiramente contábeis e que foi apropriada pelo Decreto-Lei nº 1.598/1977, em seu 

art. 10, para determinação da receita bruta nesse tipo de contratação. 

Também observou-se que embora os critérios de apuração da receita pela 

metodologia POC sejam determinados pela prática contábil, é no direito que tais bases se 

apoiam na medida em que não podem se desapegar das noções de disponibilidade jurídica, em 

especial aquelas disciplinadas em direito civil e direito administrativo no que diz respeito aos 

contratos de empreitada. 

No entanto, que o termo “empreitada”, empregado genericamente ao longo do 

capítulo anterior, sugere, na realidade, uma miríade de tipos contratuais que podem melhor ser 

englobados sob o gênero “contratos de construção” ou de “engeneering”, dos quais a 

empreitada é apenas espécie. Será essencial para o objeto deste estudo a compreensão sobre as 

características dos principais tipos de contratos de construção e em que medida isso impacta na 

formação de preço dos contratos. Fixadas essas premissas, passa-se, então, à análise da alocação 

objetiva de riscos e sua relação com o equilíbrio econômico-financeiro e quais eventos 

impactam nesse equilíbrio, abordando a análise da teoria da imprevisão e as hipóteses de 

obrigação de ressarcimento entre as partes. 

 

3.1 A construção de grandes obras 

 

Ao longo do capítulo anterior, mais notadamente a partir do Tópico 2.1, analisou-

se o arcabouço jurídico determinante para o reconhecimento de receita em contratos de 

empreitada a longo prazo. É preciso que se diga, no entanto, que as regras jurídicas mencionadas 
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não se restringem ao tipo contratual “empreitada”, sendo, na realidade, aplicáveis também a 

outros tipos de contratos de construção a depender da formatação do preço pactuado. 

A utilização do termo “empreitada” não é mera coincidência ou desleixo técnico; 

decorre da referência à própria legislação aplicável. O art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598/1977 

regula a forma de reconhecimento de receita em contrato de longo prazo, no caso de 

“construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços 

a serem produzidos”. A Lei nº. 8.666/93 também reconhece apenas dois tipos contratuais para 

execução de obras ou serviços, a tarefa e a empreitada (art. 10, Inciso II63), subdividindo esta 

última em empreitada por preço global, preço unitário ou empreitada integral. 

O Código Civil de 2002, por sua vez, passou a reconhecer o contrato de empreitada 

como um tipo contratual autônomo, sendo regulado nos arts. 610 a 626. Não se pode deixar de 

reconhecer que o atual Código Civil trouxe certo avanço à matéria, ao alçar o contrato de 

empreitada a um tipo contratual autônomo, e não mais como uma variante do contrato de 

locação de serviços64. Ainda assim, o tipo contratual não é suficiente para abarcar as diversas 

formas de contratos voltados à execução de obras de construção, principalmente para obras de 

grande porte e valor elevado, cuja execução é realizada ao longo de vários anos e o custo alcança 

centenas de milhões de reais. 

Normalmente, esses contratos são direcionados à execução de obras de 

infraestrutura ou a chamada indústria da construção pesada. Trata-se de ramo de atividade 

 
63 “Art. 10.  As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas: [...] II - execução indireta, nos 
seguintes regimes: a) empreitada por preço global; b) empreitada por preço unitário; d) tarefa; e) empreitada 
integral.” 
64 Luiz Olavo Baptista explica que o contrato de empreitada não possuía definição própria, derivando de um tipo 
contratual mais abrangente. Vejamos: “(h)oje o Código Civil situa a empreitada na Parte Especial, Livro I, Do 
Direito das Obrigações, Título VI – Das Várias Espécies de Contrato, Capítulo VIII – Da Empreitada. Com isso, 
deu-lhe status de contrato nominado, com características próprias e não mais a de variante de um modelo 
nominado – o contrato de locação de serviços – como ocorria. Para identificar a empreitada como contrato 
nominado, vale-se do objeto, que é singular.” (BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos da engenharia e construção. 
In: __________. Construção civil e direito. São Paulo: Lex Editora, 2011, p. 15). No mesmo sentido, Elcio 
Fagundes Marques Gozzi: “O Código Civil de 2016 manteve, sob a epígrafe de locatio conductio, três espécies 
de contrato: locatio conductio rerum (locação de coisas), locatio conductio operarum (locação de serviços) e 
locatio conductio operis (empreitada), ou seja, sob o título de ‘locação’ tratava em seções subsequentes a locação 
de coisas, a locação de serviços e a empreitada. Essa sistematização foi alterada pelo novo Código Civil que 
disciplina de forma autônoma os contratos de prestação de serviços, de trabalho, de empreitada, de agência e de 
aprendizagem, reservando a palavra locação para designar unicamente o contrato que se destina a proporcionar 
a alguém o uso e gozo temporários de uma coisa fungível, mediante contraprestação pecuniária. A locação de 
serviços desdobrou-se em duas figuras independentes: o contrato de trabalho – sujeito às leis de ordem pública – 
e contrato de prestação de serviços como consta nos artigos 593 e seguintes do Código Civil. [...] Igualmente a 
empreitada não se enquadra mais no conceito de locação, pois está adstrita somente à construção. Trata-se 
claramente de uma evolução de interpretação e de conceitos, consequência dos novos rumos contratuais e da 
complexidade das relações humanas”. (GOZZI, Elcio Fagundes Marques. Contratos de EPC (Engeneering, 
Procurement e Construction) e o padrão FIDIC, 2016. Dissertação (Mestrado em Direito) – Escola de Direito de 
São Paulo, Fundação Getulio Vargas, São Paulo, p. 22). 
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econômica enquadrada na divisão 42 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE), o que engloba a execução de obras de “auto-estradas, vias urbanas, pontes, túneis, 

ferrovias, metrôs, pistas de aeroportos, portos e projetos de abastecimento de água, sistemas 

de irrigação, sistemas de esgoto, instalações industriais, redes de transporte por dutos 

(gasodutos, minerodutos, oleodutos) e linhas de eletricidade, instalações esportivas, etc.”. Em 

suma, são obras direcionadas a criação de estruturas base para a viabilidade de atividades 

econômicas em sentido amplo, mais destacadamente nos setores de saneamento, transporte, 

energia e telecomunicações. 

A correlação entre desenvolvimento econômico e investimento em infraestrutura é 

praticamente um senso-comum. Em artigo publicado pelo IPEA65 em 1998, analisou-se estudos 

desenvolvidos por pesquisadores norte-americanos que demonstravam uma relação de 

elasticidade na ordem de 0,39% entre o investimento público e o aumento de renda per capita, 

e de 0,49% com relação à produtividade marginal, denotando que a melhoria de infraestrutura 

também atrai externalidades positivas além do próprio objeto de investimento66. 

Historicamente o Brasil vem apresentando índices de investimento público em 

infraestrutura em patamares inferiores à média de países desenvolvimento ou mesmo de 

economias emergentes, sendo que as décadas de 80 e 90 representaram uma visível marca da 

crise das finanças públicas, evidenciada pela progressiva perda da capacidade de alocação de 

recursos pelo Estado na expansão e manutenção da infraestrutura67, 68. Mas foram as reformas 

 
65 Cf.: RIGOLON, Francisco José Zagari. O investimento em infra-estrutura e a retomada do crescimento econômico. Pesquisa 
e Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, v. 28, n. 1, p. 129-158, abr. 1998. Disponível em: 
http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5470. Acesso em: 21 abr. 2021. 
66 Essa relação de elasticidade também é evidenciada em levantamento realizado pela Associação Brasileira da 
Infraestrutura e Indústrias de Base – Abdib acerca dos níveis de investimento em infraestrutura e a importância da 
elevação de gastos no setor como forma superação da crise econômica desencadeada pela pandemia. O estudo 
aponta que um aumento do investimento em “1% do PIB dos países poderia fortalecer a confiança na recuperação 
e impulsionar o PIB em 2,7%, o investimento privado em 10% e o emprego em 1,2%” (ABDIB – Associação 
Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Barômetro da infraestrutura brasileira. 4. ed. Novembro de 2020. 
Disponível em: https://www.abdib.org.br/2020/11/25/barometro-da-infraestrutura-4a-edicao/. Acesso em 24 abr. 
2021. 
67 Ibidem, 2020. 
68 A incapacidade de investimento público na década de 90 também é denunciada em outro estudo do IPEA, onde 
se aponta que “(d)iversos fatores de ordem institucional também passaram a condicionar o desempenho do setor 
de infra-estrutura a partir do início da década de 1990. Contribuíram de maneira significativa para o 
estabelecimento de um contexto em que a retomada do nível de crescimento pode ser inviabilizada pelas 
deficiências da área de infra-estrutura os seguintes fatores: o desmantelamento do sistema nacional de 
planejamento – atividade de suma importância para balizar a trajetória de um setor em que os investimentos 
demandam longo prazo de preparação, execução e maturação -; a realização de um açodado trabalho de 
desregulamentação; e a concretização do processo de privatização no qual não foram observadas as garantias 
mínimas que assegurassem a efetivação dos investimentos necessários para a construção dos ativos destinados a 
ampliar a oferta do setor e a possibilitar a eficiente prestação de seus serviços, suprindo com tarifas adequadas 
as necessidades de atendimento do setor produtivo e da população em geral.” IPEA – INSTITUTO DE 
PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. TD nº 1024 – Investimento em Infra-estrutura no Plano Plurianual 
(PPA) 2004-2007 – Uma visão geral. Brasília, jun. 2004. Disponível em: 
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implementadas em meados da década de 90, como a implantação do Plano Real, a estruturação 

de marcos regulatórios e os processos de privatização de setores públicos chave da economia 

que viabilizaram o avanço no investimento durante a década de 2000. 

Em estudo mais recente do BNDES69, são identificados dois períodos de aceleração 

dos investimentos em infraestrutura: o primeiro entre o final da década de 90 e início da década 

de 2000, focado nos setores de telecomunicações70 e energético, este decorrente da crise de 

abastecimento desencadeada em 2001 – os chamados “apagões”; já o segundo tendo início em 

2008 e centrando-se também no setor elétrico, o que foi viabilizado pelo marco regulatório do 

setor e a criação do Ambiente de Contratação Regulado (ACR) e Ambiente de Contratação 

Livre (ACL). O gráfico abaixo mostra a evolução dos níveis de investimento durante o período 

mencionado: 

 

Gráfico 3 – Percentual de investimento em infraestrutura no Brasil no período de 1993 a 2015 
em relação ao PIB 

 

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4604. Acesso em: 17 mar. 
2021. 
69 PEREIRA, Alexandre Porciuncula Gomes; PUGA, Fernando Pimentel. Infraestrutura no Brasil: ajustando o 
foco. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2016. p. 26. Disponível em: 
http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9914. Acesso em: 21 abr. 2021. 
70 A permissão de outorga de concessões inovação veio com a edição da Emenda Constitucional nº 8, de 8 de 
agosto de 1995. No ano seguinte seria publicada a Lei nº 9.295/96 que permitiu a licitação de concessões de 
telefonia celular da banda B, culminando com a aprovação da Lei Geral das Telecomunicações (Lei nº 9.472/97) 
que levaria à privatização da Telebrás. Informações disponíveis em: 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/desestatizacao/processos-encerrados/Privatizacao-
Federais-Telecomunicacoes. Acesso em: 21 abr. 2021. 
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Também foi a partir da década de 2000 que foram implantados o Programa de 

Aceleração de Crescimento (PAC) – de forma faseada, tendo a fase 1 iniciado em 2007, a fase 

2 em 2011 e a fase 3 em 2015 – o Programa de Investimento em Logística (PIL) em 2012 e o 

Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) em 2016. A realização da Copa do Mundo em 

2014 e os Jogos Olímpicos em 2016 também foram grandes impulsionadores de investimento 

em infraestrutura, sobretudo para criação de estádios e obras de logística e saneamento. A 

deflagração da Operação Lava Jato aliado à crise econômica acabou resultando em diminuição 

drástica dos níveis de investimento em infraestrutura a partir de 201571, como se pode observar 

no gráfico acima. Outro fator de evidente impacto foi a pandemia desencadeada pela COVID-

19, que impediu a retomada de investimento no setor ao longo de 2020, embora já se identifique 

indícios de retomada da atividade econômica72. 

A importância do setor de infraestrutura e a complexidade envolvida no 

desenvolvimento de projetos de engenharia desse porte é o que denota a existência do gênero 

contrato de construção, ou contrato de engineering, onde se inserem diversas outras 

modalidades contratuais. É importante ter a noção de que a maioria das obras de infraestrutura 

possuem particularidades que tornam o projeto único, muitas vezes com emprego de técnicas 

inovadoras e soluções específicas para cada tipo de demanda. Aliás, a execução de projetos de 

grandes obras implica na criação de arranjos negociais que envolvem diversos agentes além das 

figuras do contratante (dono da obra) e contratado (construtor). É muito comum a figura do 

agente financiador, dos subcontratados, dos fornecedores de insumos e equipamentos, do 

segurador, das agências regulatórias, dos profissionais técnicos especialistas e da própria 

sociedade civil afetada pela área de execução do projeto e seus entornos73. Dada a complexidade 

 
71 A afirmativa encontra ressonância com o posicionamento de Lie Uema do Carmo, quando aponta que a relação 
FBCF:PIB declinou a partir de 2015 “dada a crise econômica, a instabilidade política e as ações de combate à 
corrupção que impactaram diretamente muitas das grandes construtoras brasileiras” (CARMO, Lie Uema do. 
Contratos de Construção de Grandes Obras. São Paulo: Almedina Brasil, 2019, p. 32) 
72 Estudos do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste – ETENE denunciam uma forte redução em 
abril de 2020, mas que acabou demonstrando uma recuperação em “V” a partir do terceiro trimestre do ano. 
(BEZERRA, Francisco Diniz. Análise Setorial Indústria da Construção. Caderno Setorial ETENE, Fortaleza, 
Banco do Nordeste do Brasil, ano 5, n. 144, dez. 2020. Disponível em: https://www.bnb.gov.br/s482-
dspace/handle/123456789/457. Acesso em 17 mar. 2021.) 
73 A essa característica das grandes obras de construção, Lie Uema do Carmo denomina “rede ou coligação 
contratual”. Diz ela: “Entre o contrato ode construção e os subcontratados existe uma coligação funcional, ou 
seja, ‘o destino de ambos os contratos está ligado, não só na sua formação, como também no desenvolvimento e 
funcionamento das respectivas relações’. A coligação é necessária pois existe entre eles uma subordinação 
econômica, bem como é uma coligação unilateral, pois as vicissitudes do contrato repercutem nos subcontratos”. 
No âmbito tributário, a afirmativa se demonstra coerente na medida em que a regra de diferimento fixada no § 3º 
do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.598/1977 é estendida também aos subcontratados pelo seu § 4º. Lie prossegue ainda 
dizendo: “Já entre o contrato de construção e os demais contratos da rede por ele integrada (financiamento, 
societário e securitário), a coligação seria funcional e necessária. Em relação ao contrato de financiamento, a 
coligação seria bilateral em relação ao de financiamento e unilateral em relação ao societário e ao securitário.” 
(CARMO, Lie Uema do. Contratos de Construção de Grandes Obras. São Paulo: Almedina Brasil, 2019, p. 206). 
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e singularidade de cada projeto de infraestrutura, o êxito na conclusão da obra somente é 

possível a partir da concatenação de esforços e colaboração de cada agente envolvido. 

Embora cada projeto de infraestrutura possa ser considerado único, o faseamento 

da sua execução segue uma ordem mais ou menos pré-estabelecida, variando de acordo com a 

modelagem contratual e forma de contratação/precificação. De um modo geral, no entanto, 

podemos separá-las entre fase pré-construção, construção e pós-construção. É bastante valiosa 

e precisa a forma como Lie Uema do Carmo74 descreve as principais atividades desenvolvidas 

em cada uma dessas fases. Remeto integralmente à leitura da obra da autora: 

 
A pré-construção inicia-se com um estudo panorâmico, um diagnóstico das 
atividades, dos ativos e do pessoal necessário para a consecução da obra. 
Realiza-se a seleção da equipe, a prospecção do imóvel e as investigações 
preliminares de características gerais do solo e status jurídico (i.e. servidões e 
outras restrições ao direito de propriedade). 
No momento inicial, são feitos também o orçamento preliminar, a estimativa 
de demanda a ser gerada pelo projeto, bem como os relatórios de viabilidade 
econômica, técnica e de desenvolvimento. Começa, aqui, também os esforços 
de financiamento do projeto. Aprofunda-se também a investigação das 
limitações do projeto – tais como restrições de zoneamento, de natureza 
ambiental, etc. – previamente à definição do terreno e, dentro deste, do local 
da obra. 
Referidas limitações são de grande relevância, pois podem impactar os 
aspectos econômico-financeiros das projeções preliminares. Elas têm o 
condão, por exemplo, de afetar a demanda projetada ou indicar aumento de 
custos ao se verificar a necessidade de mitigação de efeitos da implementação 
do projeto (i.e. remoção de espécies ameaçadas), ou, de outro modo, indicar 
impactos negativos no retorno esperado pelos investidores (i.e. prazo de 
break-even). 
O passo seguinte costuma ser a elaboração do projeto conceitual básico, ou 
projeto básico. [...] 
Em obras de infraestrutura de grande porte, usualmente a liderança de projetos 
cabe a engenheiros. Ao longo desta etapa, costuma-se contar com a 
colaboração de uma série de especialistas que contribuem para o projeto, tais 
como engenheiros e consultores das mais variadas especialidades (i.e. civil, 
de estruturas, de solo, mecânica, elétrica, geotécnica, iluminação, etc.). O 
dono da obra e os profissionais encarregados do design interagem 
intensamente nesse período. O momento é especialmente importante porque 
‘mudanças durante a fase de construção têm ordens de magnitude muito mais 
custosas que aquelas feitas durante a fase de desenho’. 
Em seguida, passa-se à fase de desenho esquemático do projeto. Enquanto 
alguns se dedicam à elaboração do desenho propriamente dito, outros, do time 
de construção, desenvolvem as ideias sobre os métodos construtivos, o que 
envolve o planejamento da construção e a definição dos materiais e serviços 
envolvidos nela.  
[...] 
Em seguida, passa-se à etapa de desenvolvimento de projetos. Nesta, o projeto 
é detalhado e refinado, os sistemas são definidos, as especificações são 

 
74 CARMO, Lie Uema do. Contratos de Construção de Grandes Obras. São Paulo: Almedina Brasil, 2019. p. 74-
77. 
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concluídas e há continuidade na identificação e na realização do orçamento de 
insumos, materiais e serviços que serão necessários à luz do projeto de 
desenvolvimento.  
[...] 
Na fase subsequente, que na prática norte-americana se chama de preparação 
dos chamados ‘documentos da construção’, ocorre o refinamento e a 
complementação dos aspectos ainda em aberto na etapa de desenvolvimento. 
É nesse ponto que os especialistas de engenharia ou de outras áreas finalizam 
e entregam seus trabalhos, coordenados com as equipes de design e de 
construção. Finalizam-se, assim, os projetos executivos. Nesse momento, é 
possível se finalizar a orçamentação e a equipe de construção conhece e é 
capaz de colocar os pedidos dos itens e materiais a serem definitivamente 
utilizados no projeto. 
 

Notem que até este momento, a narrativa da autora descreve tão somente as tarefas 

antecedentes à elaboração do orçamento da obra. O cuidado empregado na elaboração do 

projeto básico e projeto executivo da obra é necessário para que a orçamentação do 

empreendimento seja a mais fiel possível ao custo efetivo de execução. Isso porque – como será 

abordado nos tópicos seguintes – o contrato de obras de infraestrutura é um verdadeiro 

instrumento de distribuição/alocação de riscos, razão pela qual as partes envolvidas devem estar 

munidas do maior grau de informação possível acerca dos elementos envolvidos na execução 

do projeto a fim de que o preço ajustado reflita de fato os riscos assumidos.  

Prosseguindo, a autora conclui: 

 

Na fase de construção, o dono ou proprietário da obra (ou a pessoa por ele 
determinada) mantém contato intenso com o empreiteiro e a equipe de 
projetos até a conclusão da obra. 
Com efeito, uma vez celebrado o contrato, uma verdadeira rede de 
profissionais e de sociedades é, na sequência, contratada para fornecer 
insumos, mão de obra especializada, equipamentos, etc. Pelo fato de cada 
projeto ser tido como único em sua conformação e exigências, a fase de 
construção demanda uma articulação sempre singular e complexa de 
contratados. 
[...] 
Na fase pós-construção, entram em cena outros agentes da indústria: aqueles 
especializados na operação e na manutenção dos empreendimentos, 
usualmente contratados diretamente pelo proprietário ao final da obra ou 
contratados concomitantemente com a construção [...].75 
 

A literatura especializada aponta para a existência de diversas modalidades ou 

arranjos contratuais voltados à construção de grandes obras. Certamente um dos modelos mais 

utilizados na atualidade para a execução de projetos de engenharia é o contrato de Engineering, 

 
75 CARMO, Lie Uema do. Contratos de Construção de Grandes Obras. São Paulo: Almedina Brasil, 2019, p. 78. 
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Procurement and Construction – EPC76 na modalidade Lump Sum Turnkey. Trata-se de uma 

modelagem contratual que engloba todas as fases de uma obra, desde a elaboração do projeto 

básico, passando pelo projeto executivo e efetiva realização da obra. O termo “turnkey” foi 

cunhado justamente em razão da característica mais marcante desse contrato, no qual a 

construtora se compromete à entrega final do ativo em condições de plena operação ao 

contratante com um mero “virar de chaves”. Certamente é o tipo contratual mais completo e 

por isso tem preferência entre as entidades contratantes, já que praticamente toda a 

responsabilidade e riscos inerentes à entrega do ativo recaem sobre o construtor, mais conhecido 

como “epecista”. 

O modelo mais aproximado do contrato de EPC na tradicional Lei de Licitações 

(Lei nº 8.666/93) é o da empreitada integral prevista no art. 6º, VIII, Alínea “e”, definida 

“quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as 

etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da 

contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos 

os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e 

operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada”. Essa 

modalidade, no entanto, não guarda plena identidade com o tipo de contrato EPC na medida em 

que o contratado não será responsável pela elaboração do projeto básico, o qual ficará sempre 

a cargo da administração pública como um imperativo da própria Lei nº 8.666/93 (art. 7º, § 2º, 

 
76 Lie Uema do Carmo também exemplifica a maioria das atividades englobadas no contrato de EPC: “De modo 
mais detalhado, pode competir ao epcista: (a) realizar todas as atividades da fase pré-construtiva, como estudos 
geológicos, geomecânicos, hidrológicos, topográficos, etc.; (b) elaborar os projetos básico e executivo, bem como 
todas as plantas, os projetos e as especificações necessárias, e submetê-los à aprovação do proprietário, além de 
obter todas as licenças, autorizações e permissões pertinentes; (c) identificar todos os insumos, materiais e 
equipamentos necessários à consecução do empreendimento; (d) responsabilizar-se pelas atividades de 
construção no local da obra; (e) supervisionar os trabalhos, o pessoal, os subcontratados e a utilização dos 
equipamentos e materiais da obra; (f) empregar e pagar os salários e encargos de seus empregados e contratar 
e remunerar seus prestadores de serviços; (g) providenciar acomodação, transporte, alimentação e assistência 
de saúde de seus empregados e contratados; (h) cumprir com a legislação trabalhista e previdenciária, dentre 
outras, com relação a horas de trabalho, saúde e segurança e, de um modo geral, realizar o projeto observando 
e fazendo com que seus subcontratados observem a legislação aplicável; (i) disponibilizar ao proprietário os 
documentos que comprovem o adimplemento das normas trabalhistas, previdenciárias e de saúde e segurança, 
entre outras; (j) criar e disponibilizar um sistema de garantia de qualidade dos trabalhos; (k) responsabilizar-se 
pela guarda e segurança do local da obra, dos materiais e dos equipamentos; (l) responsabilizar-se pela limpeza 
e organização do local da obra; (m) garantir o fornecimento de peças de reposição.” (CARMO, Lie Uema do. 
Contratos de Construção de Grandes Obras. São Paulo: Almedina Brasil, 2019, p. 141). 
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I77), sendo que a legislação também veda que um mesmo licitante seja responsável tanto pela 

elaboração do projeto básico quanto pela execução da obra (art. 9º, I78).  

O dinamismo das relações negociais e a necessidade de modernização dos regimes 

de contratação pública em razão do grande volume de obras públicas levou à criação do Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) pela Lei nº 12.462/2011. Inicialmente instituído 

com escopo específico de atendimento das demandas de organização dos eventos da Copa do 

Mundo e dos Jogos Olímpicos, a lei passou por várias reformas em curto período para ser 

extensível a vários outros empreendimentos de infraestrutura, com destaque para as obras do 

PAC (Lei nº 12.688/2012) e no âmbito do SUS (Lei nº 12.745/2012), passando ulteriormente a 

ser aplicável também para obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na 

mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística (Lei nº 13.190/2015) e ações em 

órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação (Lei nº 13.243/2016). Uma 

das novidades trazidas pelo RDC é a criação da modalidade de contratação integrada, que 

compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de 

obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as 

demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto (art. 9º, § 1º), em uma 

modelagem contratual que se aproxima mais do contrato de EPC. Ainda assim, não se pode 

afirmar ainda que a legislação de contratações de obras públicas admita a contratação pela 

modelagem EPC em sua concretude.  

Uma das características marcantes do contrato de EPC – e também um dos mais 

importantes fatores de diferenciação com relação à empreitada – é a pequena margem de 

modificação do projeto original contratado. Isso ocorre justamente em razão das diversas e 

profundas análises que recaem sob a responsabilidade do epecista na hora da orçamentação da 

proposta79, a qual deverá refletir a totalidade dos custos e riscos assumidos, bem como a justa 

remuneração pela obrigação de entrega completa do projeto em condições de operabilidade 

 
77 “Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo 
e, em particular, à seguinte seqüência: [...] § 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: I - 
houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar 
do processo licitatório;” 
78 “Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do 
fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;” 
79 Benedicto Porto Neto reconhece o ônus redobrado do construtor licitante em projetos sujeitos ao rito de 
contratação integrada, citando que “eles deverão: (a) desenvolver estudos e definir as soluções técnicas que 
reputarem adequadas; (b) fazer todos os levantamentos necessários para sua implantação (estudos de viabilidade 
técnica e econômica, levantamento topográficos, sondagem de solo etc.); (c) elaborar os projetos com precisão 
suficiente para evitar futuras alterações; (d) elaborar o correspondente orçamento, com base nos projetos 
desenvolvidos” (PORTO NETO, Benedicto. Apontamentos sobre o Regime Diferenciado das Contratações 
Públicas/RDC. In: SUNDFELD; Carlos Ari; JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Contratos públicos e direito 
administrativo. São Paulo: SBDP: Malheiros Editores, 2015, p. 39-56) 
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(turnkey). Sendo assim, uma vez estabelecidas as bases de contratação, o contratado deverá ter 

plena liberdade para execução da obra com pouca interferência pelo contratante, para que não 

se incorra no risco de desestruturar o tênue equilíbrio econômico-financeiro do negócio. É 

diferente, portanto, ao que ocorre no caso da empreitada, em que o dono da obra poderá 

requisitar alterações no projeto mesmo durante o curso de execução da obra ou até mesmo a 

sua suspensão (arts. 619, 621 e 623 do Código Civil). 

O arcabouço jurídico de contratações públicas também prevê a possibilidade de 

modificação unilateral do contrato pela administração pública, inobstante a forma, preço ou 

modalidade de contratação, o que ocorre tanto no âmbito da Lei de Licitações quanto do RDC80. 

E é natural que seja assim, dado que as contratações públicas devem ser norteadas pelo princípio 

do interesse público81. Sendo assim, não se pode afirmar que a contratação de obras públicas 

admita, hodiernamente, a modalidade de contratos EPC, guardando maiores semelhanças com 

a empreitada regulada pelo Código Civil do que propriamente com o EPC. 

Há ainda outras modalidades de contratação igualmente importantes e que também 

têm espaço relevante no cenário de construção de obras de infraestrutura, tais como os contratos 

de aliança e parceria, conhecidos como arranjos contratuais desenhados para estimular a 

cooperação e conjunção de esforços de maneira a se construir um cenário de operação com 

menor grau de disputas entre as partes envolvidas; o contrato de EPCM (Engineering, 

Procurement and Construction Managment), este mais próximo da noção de empreitada por 

administração do que do próprio EPC; além das modalidades de contratação por concessões, 

permissões e autorizações públicas ou Parcerias Público-Privadas (PPP), regulados 

respectivamente pelas Leis nº 8.987/95 e 11.079/200482. 

A par das particularidades de cada arranjo contratual desenhado para a consecução 

de grandes projetos de engenharia, é possível identificar pontos em comum que justificam sua 

 
80 Embora no caso do RDC, as hipóteses de alteração contratual fiquem restritas à necessidade de recomposição 
do equilíbrio-econômico financeiro e melhoria de adequações técnicas, a pedido da Administração Pública (art. 
9º, § 4º). 
81 Nesse sentido, a lição de Leon Frejda Szklarowsk: “Essa modificação qualitativa, que difere da alteração 
quantitativa estudada no item 2 infra, não tem um limite prefixado e pode calcar-se em fatos imprevistos ou 
inevitáveis, como novidades tecnológicas ou imposições do Estado (fato do príncipe). Atente-se, porém, que, sem 
embargo de a lei não fixar uma limitação incisiva, como o faz, na alínea b (inciso I, artigo 65), o contratante 
deverá balizar essa alteração, dentro dos limites razoáveis e imprescindíveis, de modo a atender o interesse 
público. Deve haver demonstração cabal de que a modificação é necessária, sem o que prejudicados estariam o 
projeto ou as especificações, porque em conflito com os objetivos pretendidos. A motivação é essencial.” 
(SZKLAROWSK, Leon Frejda. Alteração dos contratos administrativos: Revisão contratual – Teoria da 
imprevisão. In: Revista do Tribunal de Contas da União. Brasília, v. 1, n. 1, 1970. Disponível em: 
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/issue/view/60. Acesso em: 23 abr. 2021.) 
82 Essas últimas modalidades, embora muito importantes e utilizadas para consecução de grandes projetos de 
infraestrutura, fogem ao âmbito deste estudo e por isso não serão objeto de análise aprofundada. 
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classificação sob o gênero de contratos de construção. Fábio Coutinho de Alcântara Gil, em 

tese de doutorado que se tornou referência sobre o tema, identifica três qualidades presentes em 

quaisquer contratos de engineering: complexidade, risco e qualificação da parte contratada, 

como elementos não independentes ou autônomos entre si, mas antes mutuamente indutores83. 

A conceituação de Fábio Gil também é corroborada por Lie Uema do Carmo, para quem “além 

da presença necessária de uma sociedade e engenharia como contratada, caracterizaria o 

contrato de construção de megaprojetos a complexidade da obra e os riscos a ela 

associados”84. 

De fato, complexidade e risco parecem ser elementos praticamente inseparáveis em 

contratos de infraestrutura, já que a presença de um automaticamente conduz à constatação do 

outro. A qualificação da parte também é um elemento indiscutível, uma vez que o contrato 

deverá ser exercido por sociedade empresarial voltada ao ramo de engenharia e/ou arquitetura. 

Mas mais que isso, é bastante comum – e o arcabouço jurídico licitatório reforça isso – que se 

exija a demonstração de capacidade técnica para desenvolvimento de grandes projetos de 

engenharia como requisito sequer para início da concorrência de contratação85. 

Feita esta demonstração inicial do cenário de execução de grandes projetos de 

infraestrutura, passaremos a analisar no tópico seguinte o regime jurídico de contratações de 

grandes obras pelo Poder Público. 

 

3.2 Modalidades de empreitada de obra pública e sua precificação 

 

Conforme analisado no tópico anterior, a construção de obras de infraestrutura pode 

ser realizada com a aplicação de diversas modalidades ou arranjos contratuais, cada um com 

suas características e particularidades. No entanto, no que diz respeito à contratação de 

execução de grandes obras de infraestrutura, a legislação de contratações públicas restringiu-se 

praticamente apenas à aplicação da empreitada em suas variadas formas dentre as modelagens 

contratuais possíveis. É bem verdade que houve certo avanço nos mecanismos de contratação 

pública, principalmente a partir da instituição do RDC, em uma evidente tentativa de 

 
83 GIL, Fabio Coutinho de Alcântara. A onerosidade excessiva em contratos de engineering. 2007. 151 f. Tese 
(Doutorado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007, p. 30. 
84 CARMO, Lie Uema do. Contratos de Construção de Grandes Obras. São Paulo: Almedina Brasil, 2019, p. 51. 
85 Discursando sobre o emprego da modalidade licitatória de “melhor técnica” ou “técnica e preço”, Carlos Ari 
Sundfeld e Rodrigo Pinto de Campos explicam que são “mecanismos de avalição por meio do qual o Poder 
Público afere se o licitante tem condições subjetivas para ser contratado, demonstrando conhecimento e 
familiaridade com as alternativas técnicas disponíveis no mercado para a realização da obra ou serviço em 
causa”. (SUNDFELD, Carlos Ari; CAMPOS, Rodrigo Pinto de. Contratos administrativos de obras e o problema 
de sua alteração. In: SILVA, Leonardo Toledo da. Direito e infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 215-227). 
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aproximação do contrato de empreitada ao contrato de EPC86. Ainda assim, a contratação de 

obras pela administração pública possui características próprias que as distingue dos contratos 

de natureza privada e, sobretudo, do EPC. 

Dentre os elementos caracterizadores dos contratos de construção, cumpre uma 

análise mais aprofundada dos critérios de complexidade e risco para fins do estudo proposto. 

Isso porque tais critérios têm impacto direto na precificação dos contratos e nas hipóteses de 

modificação contratual, o que é virtualmente inevitável em contratos de longa duração. 

Tanto a Lei de Licitações quanto a Lei do RDC preveem as modalidades de 

contratação de empreitada por preço global ou preço unitário, havendo ainda o modelo de 

empreitada integral. Embora o arcabouço jurídico não estabeleça critérios para utilização de 

uma ou outra modalidade de contratação, essa escolha deverá guardar coerência com o objeto 

licitado levando em conta elementos como a complexidade do projeto, os riscos envolvidos, a 

melhor forma de remuneração, entre outros, para que o modelo de precificação adotado seja 

viável em relação ao objeto licitado. Nesse sentido, Marçal Justen Filho87 defende o seguinte: 

 

É relevante destacar que a escolha entre empreitada por preço global e por 
preço unitário não envolve uma decisão discricionária da Administração 
Pública. Se a contratação tiver um objeto global insuscetível de 
fracionamento, é obrigatório promover a contratação mediante empreitada por 
preço global. Lembre-se que a empreitada por preço unitário somente se aplica 
quando a Administração contratar o particular para executar obra ou serviço 
‘por preço certo de unidades determinadas’. Se a Administração pretende 
obter uma obra no seu conjunto, não há cabimento de promover empreitada 
por preço unitário. 
 

O mestre jurista apresenta um modelo com rigor quase cartesiano para a escolha do 

tipo contratual pela administração pública, com o qual ouso discordar. Primeiramente porque a 

própria legislação não faz esse tipo de delimitação, donde se depreende que a escolha da 

modelagem contratual recai na alea discricionária do administrador público. O que deve 

ocorrer, evidentemente, é uma escolha motivada sobretudo a partir do prisma do interesse 

público, de modo que o modelo de contratação se demonstre capaz de capturar a melhor solução 

para execução do projeto, tanto sob o ponto de vista tecnológico como econômico-financeiro. 

 
86 Lie Uema do Carmo assevera que “(o) regime da empreitada integral, tipificado pela Lei nº 8.666/93, é um 
caso de uma configuração contratual particular, uma adaptação da empreitada conjuntando-a às práticas 
internacionais de contratação nos moldes EPC, que veio a ser tipificada legalmente, tal como aconteceu, entre 
nós e alhures, com muitos contratos.” (CARMO, Lie Uema do. Contratos de Construção de Grandes Obras. São 
Paulo: Almedina Brasil, 2019, p. 220). 
87 JUSTEN FILHO. Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativo. 15. ed. São Paulo: 
Dialética, 2012, p. 136. 
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Em segundo lugar, a escolha da modalidade de contratação e precificação também 

guarda estreita relação com a complexidade da obra a ser executada e a melhor alocação de 

riscos às partes envolvidas. Como dito anteriormente, a modelagem de um contrato para 

construção de grandes obras é um verdadeiro instrumento de distribuição/alocação de riscos, 

sendo o risco e a complexidade elementos mutuamente indutores. O conhecimento tecnológico 

acerca do objeto do projeto é determinante para o melhor emprego da técnica de precificação, 

sob pena de se colocar em risco a finalização e eficácia da obra.  

No caso da empreitada integral ou por preço global, o construtor assume quase 

todos os riscos pela precificação dos itens necessários à execução do projeto, daí porque é 

necessário que a entidade contratante disponibilize o maior índice de informações possíveis 

para elaboração do projeto executivo pelo construtor (ou mesmo do projeto básico, no caso da 

empreitada integral), o que é reforçado pelo art. 6º, Inciso IX88 da Lei nº 8.666/93, que 

estabelece o conceito de “projeto básico”, e também pelo seu art. 4789. A esse respeito, a valiosa 

lição de Leonardo Toledo da Silva90: 

 

O preço ofertado pelo construtor será definido não só em função do escopo 
técnico da obra, mas também em função do grau de precisão da engenharia a 
ele relacionada, pelos requisitos de qualidade, pelo regime tributário 
incidente, pelas condições de acesso ao local, pelas condições climáticas das 
obras, pelas condições geotécnicas, geológicas e hidrológicas (conforme o 
tipo de obra), pelas condicionantes ambientais existentes em licenças 
ambientais do empreendimento, pelas normas internas do dono da obra, pela 
estrutura existente no local das obras, dentre muitos outros. 

 
88 “Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: [...] IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços 
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes 
elementos: a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos 
os seus elementos constitutivos com clareza; b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do 
projeto executivo e de realização das obras e montagem; c) identificação dos tipos de serviços a executar e de 
materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados 
para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; d) informações que possibilitem 
o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, 
sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão 
da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados;” 
89 “Art. 47.  Nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de 
empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os 
elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e 
completo conhecimento do objeto da licitação.” 
90 SILVA, Leonardo Toledo da. Contratos de Infraestrutura. In: COELHO, Fábio Ulhoa. Tratado de Direito 
Comercial: Volume 6. São Paulo: Editora Saraiva, 2015, p. 342. 
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O que se pretende explicar, em poucas palavras, é que o preço formulado pelo 
construtor é, basicamente, o resultado da aceitação de uma série de premissas 
técnicas, comerciais e até jurídicas. Se, durante a execução das obras, o 
construtor vier a verificar que uma ou mais premissas utilizadas na formulação 
do preço eram incorretas, ou incompletas, ele poderá ter um sobrecusto não 
previsto. 
 

No entanto, por maior que seja o detalhamento do projeto básico apresentado pela 

administração pública para realização do certame licitatório, ao construtor recairá sempre o 

ônus de considerar todos os elementos que impactem no custo de execução do projeto, sendo 

comum que se embuta no preço da proposta o custo decorrente do risco assumido pela 

apresentação de um orçamento para entrega do empreendimento. Esse é um fator que resulta 

no aumento do custo total de um projeto, já que o risco estimado na elaboração do orçamento 

da obra pode ou não vir a ocorrer91.  

No caso da empreitada por preço unitário, no qual o licitante apresenta proposta de 

preço para execução de unidades autônomas de obra, a diferença mais marcante com relação à 

modalidade de preço global não está na forma de apresentação da proposta. Na realidade, o 

critério de escolha do licitante vencedor em nada difere em uma ou outra modalidade de 

contrato, dado que para ambas a legislação exige a abertura dos custos unitários (art. 7º, § 2º, 

Inciso II c/c. § 8º92 e art. 40, Inciso X93 da Lei 8.666/93) e de um valor fechado na proposta94. 

Para além de o empreendimento poder ser fracionado em unidades divisíveis cuja construção 

possa ser executada de maneira autônoma95, a principal diferença está justamente na parcela de 

riscos assumidos pelo construtor. 

Em estudo desenvolvido por grupo de trabalho criado no âmbito do TCU (Processo 

TC n. 036.076/2011-2), foi objeto de análise a composição dos itens do chamado BDI - 

 
91 A máxima também se aplica para o regime de contratação integral do RDC, na qual a licitação a partir da 
elaboração do anteprojeto da obra pela administração pública, recaindo à construtora a obrigação de elaboração 
dos projetos básico e executivo. Aqui, o grau de incerteza acerca dos elementos que podem afetar o custo de 
execução do projeto é ainda maior, o que justifica a precificação de uma margem maior de risco pelo contratado. 
92 “Art. 7º [...] § 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: [...] II - existir orçamento 
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; [...] § 8º Qualquer cidadão 
poderá requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra 
executada.” 
93 “Art. 40. O edital conterá [...] indicará, obrigatoriamente, o seguinte: [...] X - o critério de aceitabilidade dos 
preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços 
mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos 
parágrafos 1º e 2º do art. 48;” 
94 O que também é corroborado por Justen Filho, quando afirma que “independentemente da modalidade da 
empreitada, a proposta do licitante indica o valor por ele pretendido para executar o objeto” (JUSTEN FILHO. 
Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativo. 15. ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 136). 
95 Daí porque Justen Filho defende a obrigatoriedade de escolha da modalidade de empreitada por preço unitário 
nessas hipóteses. 
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Bonificações e Despesas Indiretas. Assim é que foi prolatado o Acórdão nº 2.622/2013, o qual 

se tornou referência para cálculo do aludido índice96, de onde se extrai o seguinte excerto: 

 

93. Destaca-se que os riscos normais de projetos podem ser reduzidos por 
meio da elaboração de projetos de engenharia com maior nível de 
detalhamento. Em regra, espera-se que as estimativas e orçamentos elaborados 
com base em anteprojeto sejam mais imprecisos que os orçamentos elaborados 
a partir de projetos básicos ou executivos, de forma que o parâmetro 
relacionado a riscos e contingências a ser utilizado na composição de BDI seja 
mais elevado. 
94. Outra estratégia é a alocação de riscos entre as partes contratantes por meio 
da escolha do regime de execução dos contratos de obras públicas. No regime 
de empreitada por preços unitários, a Administração assume os riscos das 
variações de quantitativos, enquanto que nas empreitadas por preço global e 
integral, ao contrário, esses riscos são concentrados na figura da empresa 
contratada. De uma forma geral, considera-se que os percentuais de riscos na 
composição de BDI de obras públicas tendem a ser menores para o regime de 
preços unitários em relação aos demais regimes de execução previstos na Lei 
8.666/1993, visto que há uma maior concentração de riscos na Administração 
Pública. 
95. Há ainda as licitações de obras realizadas no âmbito do Regime 
Diferenciado de Contratações (RDC). No caso da contratação integrada, 
mediante a contratação simultânea de projetos e execução da obra, a licitação 
com base em anteprojeto, com menor grau de grau de detalhamento em 
relação ao projeto básico, em princípio, justificaria uma taxa de risco ainda 
maior quanto aos possíveis eventos que podem afetar os custos da obra durante 
a sua fase de execução.97 

 

 
96 Referido acórdão substituiu os então paradigmáticos Acórdãos 325/2007 e 2.369/2011 da Corte, os quais 
definiam os critérios e margens dos custos que devem compor o BDI. O acórdão é fruto de extenso trabalho 
desenvolvido por membros das quatro Secretarias de Fiscalização de Obras (Secobs) e da Secretaria de Métodos 
Aplicados e Suporte à Auditoria (Seaud), e com a colaboração da Câmara Brasileira de Indústria da Construção – 
CBIC, o Sindicato Nacional da Indústria de Construção Pesada – Sinicon e Fundação Getúlio Vargas – FGV, onde 
foi levantada uma base estatística de 10.002 elementos de amostragem em contratos firmados no período de 2007 
a 2011, a partir dos dados extraídos das três principais bases de dados da Administração Pública Federal, a saber, 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi, Sistema Integrado de Administração 
de Serviços Gerais – Siasg e Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Siconv. Nesse sentido, 
atualmente o Acórdão 2.622/2013 continua sendo referência para delimitação dos critérios de composição de BDI 
em editais de licitação não apenas da Administração Federal, mas também para todos os demais Entes Federativos 
e também pela iniciativa privada, sendo amplamente estudado e conhecido pelos técnicos responsáveis pela 
elaboração de propostas técnicas de obras civis. O próprio TCU elenca este acórdão entre sua jurisprudência 
selecionada em seu portal eletrônico. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/tcucidades/areas-de-
interesse/infraestrutura-das-cidades/. Acesso em 23 jan. 2022. 
97 A constatação é reafirmada em outra passagem mais avançada do Acórdão, onde se lê o seguinte: “398. O 
regime de execução das obras também tende a exercer uma influência relativa no percentual médio do BDI. Em 
geral, observou-se que a taxa média de BDI no caso da empreitada integral apresentou valor relativamente 
superior aos regimes de empreitadas por preço global e unitário, o que conceitualmente pode ser justificado em 
virtude dos possíveis riscos a que as empresas contratadas estão expostas para a execução das obras públicas 
sob tais regimes de contratação. Esses riscos podem ser adequadamente mitigados ou alocados, por exemplo, a 
depender do grau de detalhamento dos projetos de engenharia e da exigência de contratação de seguros”. 
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2.622/2013. Relator: Marcos Bemquerer. Data da sessão: 25 
set. 2013. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-1286063%22. Acesso em: 27 set. 2021. 
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Nota-se, portanto, que a modalidade contratual escolhida para a execução de uma 

obra de infraestrutura é um fator determinante na alocação de risco a cada uma das partes. E 

logicamente, quanto maior a complexidade do empreendimento, maiores os riscos envolvidos. 

É comum, por exemplo, que a empreitada por preço unitário seja empregada quando 

ainda não se tem completa dimensão de todos os elementos necessários para execução do 

empreendimento, geralmente quando estas apresentam maior grau de complexidade ou em 

situações inovadoras. Também pode ocorrer nas hipóteses de contratos com transferência de 

tecnologia, no qual há uma concomitância entre o desenvolvimento do projeto e a execução da 

obra, até mesmo para que se consiga capturar o emprego de melhor técnica e soluções para 

entrega do objeto contratado. Nesses casos, o maior grau de complexidade no objeto da obra 

acarreta naturalmente maiores riscos na execução do projeto. A melhor técnica contratual 

recomenda que a partilha de riscos entre os contratantes seja mais equilibrada, para que não 

haja um encarecimento demasiado da obra em decorrência da maior alocação de riscos ao 

construtor no valor da proposta. Portanto, a divisibilidade do objeto do contrato não é o único 

critério para escolha desta modalidade. 

A partilha de riscos é um passo essencial na execução de grandes projetos de 

engenharia, pois impacta diretamente nos encargos assumidos por cada parte no curso da 

execução da obra. E é comum que os riscos previstos e quantificados para o projeto 

efetivamente ocorram, já que se tratam de projetos complexos e de longa duração, o que resulta 

invariavelmente na necessidade de sucessivas modificações ao instrumento contratual a fim de 

garantir a entrega do ativo contratado. 

A própria legislação fixa critérios para precificação do risco alocado ao construtor 

em cada contrato, o qual deverá ser refletido no cálculo do BDI. Para melhor compreensão deste 

elemento da composição do preço do contrato de construção, abordarei a questão em tópico 

apartado. 

 

3.3 O orçamento de obras de construção civil 

 

De um modo geral, o orçamento para precificação de obras de infraestrutura deve 

contemplar o custo e a margem de lucro almejada para o projeto. O custo, por sua vez, 

subdivide-se entre custos diretos, sendo aqueles que decorram do emprego direto de insumos 

e/ou serviços quantificáveis de forma divisível para a execução da obra; e indiretos, os quais 

não são vinculados diretamente à quantidade de obra executada e que impactam de forma 
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genérica o custo total do projeto, tais como os custos com administração central, despesas 

financeiras, seguros, etc. 

A legislação não especifica exatamente a forma de apresentação da proposta para 

execução de obra. No entanto, o Decreto nº 7.983/2013 disciplina a forma de obtenção do custo 

unitário, o qual deverá vir expresso tanto no orçamento de referência quanto na proposta de 

preço pelo licitante. De acordo com o art. 2º, Inciso II, o custo unitário é composto pelo “serviço 

que expresse a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários dos materiais, mão 

de obra e equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida”. O somatório dos 

custos unitários resultará no custo global, sobre o qual será aplicado a taxa de BDI (Benefícios 

e Despesas Indiretas), consistente em um índice composto pelos vários elementos que oneram 

o projeto de forma indireta mais a margem de remuneração pretendida pelo construtor pela 

disponibilização de sua capacidade empresarial. Assim, chega-se à seguinte fórmula para 

efeitos de formação de preço do contrato: 

 

𝑃𝑉 = 𝐶𝐷 ( 1 + %𝐵𝐷𝐼 ) 
 

Em que:  
PV = Preço de Venda; 
CD = Custos Diretos; e 
BDI = Benefício e Despesas Indiretas. 
 

Um dos elementos que compõem o cálculo do BDI é o risco inerente à execução da 

obra, juntamente com os seguros e garantias do empreendimento. Os riscos decorrem de um 

natural grau de incerteza na implantação de qualquer empreendimento e que afetam de forma 

positiva ou negativa o curso do projeto, podendo impactar no prazo de execução, qualidade dos 

serviços, custos totais, etc. Enfim, é um elemento que pode impactar diretamente na equação 

econômico-financeira do projeto. 

Faz parte do trabalho de orçamentação do projeto a identificação dos riscos 

inerentes à execução do empreendimento a partir de uma matriz de riscos, a qual será 

efetivamente mensurada com a atribuição de um percentual que irá compor a taxa do BDI. A 

elaboração da matriz de risco é importante pois é a partir dessa análise que se poderá identificar 

quais são os riscos atribuídos a cada parte no contrato. 

Muitos são os tipos de riscos inerentes à construção de grandes obras. O próprio 

TCU, no paradigmático Acórdão nº 2.622/2013, elenca ao menos os seguintes riscos: riscos de 

engenharia (ou riscos de execução); riscos normais ou comuns de projetos de engenharia; riscos 

de erros de projeto de engenharia; riscos de fatos da Administração; e riscos associados à álea 
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extraordinária/extracontratual (fato do príncipe, força maior ou caso fortuito). Lie Uema do 

Carmo cita a existência riscos técnicos ou tecnológicos; riscos de construção; riscos de 

mercado; riscos financeiros; riscos de fornecimento; riscos operacionais; riscos públicos ou 

regulatórios; riscos sociais; e riscos soberanos, estes associados a atos unilaterais da 

administração pública relacionadas ao contrato ou atos do príncipe98. 

A construção da matriz de riscos, com a correta delimitação e alocação de risco às 

partes contratantes é um fator essencial na construção do equilíbrio-econômico do contrato, 

pois irá determinar em quais hipóteses a parte lesada terá direito ao reequilíbrio do contrato. A 

melhor técnica determina que os riscos serão alocados à parte que melhor tiver condições de 

assumi-los. Por esse motivo, pode-se afirmar que deve ficar a cargo do construtor a 

identificação, dimensionamento e mensuração dos eventos incertos, porém previsíveis, ao passo 

que o ente público deve assumir os custos inerentes aos eventos imprevisíveis. 

Tomas Anker e Frederico A. Turolla99 dissertam com acuidade sobre o tema: 

 

A matriz de riscos de um contrato – ou seja, a locação de riscos entre 
contratante público e contratado privado – é também tema da regulação 
econômica, na medida em que os agentes assumem determinado 
comportamento de acordo com os riscos envolvidos no contrato. Os riscos 
podem assumir valor monetário, ou seja, são precificáveis, de forma que a 
assunção de riscos significa, para quem assina o contrato, suportar maiores ou 
menores custos, sujeitos a uma dada probabilidade de sua materialização. A 
análise de riscos de um projeto é feita por meio de uma ponderação das 
probabilidades de ocorrência e, assim, do mapeamento das necessidades de 
contingências e de provisionamento para custos não esperados. 
As contingências e os provisionamentos foram o que se convenciona chamar 
de valor esperado da ocorrência dos riscos (valor esperado do evento x 
probabilidade de ocorrência). 
[...] 
Do outro lado, variáveis que estão mais sob controle do parceiro público 
devem ser mantidos, em regra, sob sua responsabilidade, tais como alterações 
da legislação tributária, passivos ambientais, tributários, trabalhistas, apurados 
antes de o projeto passar a mãos privadas, ou outros fatores sob a tutela do 
parceiro público. 
Uma vez que a matriz de riscos esteja definida, a parte contratual que se sentir 
lesada pode ‘chamar’ um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O 
reequilíbrio, portanto, se dá sob a alegação de que as condições de alocação 
de riscos foram lesadas por uma das partes, ou seja, sempre que uma das partes 
entender que a equação financeira e o equilíbrio estabelecido no momento de 
assinatura do contrato pela matriz de riscos estiverem desbalanceados. 
 

 
98 CARMO, Lie Uema do. Contratos de Construção de Grandes Obras. São Paulo: Almedina Brasil, 2019, p. 197-
201. 
99 ANKER, Tomas; TUROLLA, Frederico A. Desequilíbrio econômico-financeiro em contratos de participação 
privada de longo prazo. In: SUNDFELD, Carlos Ari; JURKSAITIS, Guilherme Jardim. Contratos públicos e 
direito administrativo. São Paulo: SBDP: Malheiros Editores, 2015, p. 237-255. 
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De acordo com o Acórdão nº 2.622/2013, os riscos de engenharia (ou riscos de 

execução) e os riscos normais de projetos de engenharia (aqueles decorrentes das variáveis 

próprias à realização de um empreendimento de grande porte, a depender do tipo de 

empreendimento e da modalidade contratual) são elementos de incerteza que devem compor o 

BDI, pois ainda que sejam alocados ao construtor – já que é a parte melhor capacitada para 

identificação, dimensionamento e mensuração desse risco – não podem ser assumidos 

exclusivamente por ele, já que são riscos inerentes ao empreendimento em si. Por esse motivo 

são embutidos no orçamento de execução do projeto que refletirá o preço do serviço a ser 

suportado pela administração pública.  

Esses mesmos riscos são comumente objeto de seguros como forma de mitigação 

do custo de contingência e minoração do preço global do projeto, a partir de uma análise de 

custo-benefício da relação entre o acréscimo de custos com o repasse dos encargos financeiros 

do prêmio de seguro, em contrapartida com a redução da taxa de risco mensurada no BDI.  

Também são contratados seguros para cobertura de riscos de erro do projeto de 

engenharia (ou de execução da obra), estes também de responsabilidade do construtor, mas que 

não devem compor a taxa de BDI. Neste caso os erros podem decorrer de imperícia da empresa 

na elaboração do projeto executivo ou no curso de execução da obra, caso em que o propósito 

do seguro não é a minoração do preço do contrato a partir da relação de custo-benefício, mas 

sim a diminuição do impacto dos erros na margem de lucratividade da companhia, já que de 

outra forma o construtor assumiria integralmente os custos por refazimento ou indenização à 

administração pública em decorrência das falhas ocorridas. Ou também podem decorrer de 

falhas da própria administração pública na elaboração do projeto básico, hipótese em que 

caberia a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Outro importante componente do BDI são os tributos que oneram diretamente a 

atividade de execução da obra, tais como o ISS, PIS/COFINS e também a própria CPRB, pois 

são tributos incidentes sobre a receita auferida pela contraprestação estipulada em contrato. O 

Decreto nº 7.983/2013 determina que sejam excluídos do cálculo do BDI os tributos de natureza 

direta e personalíssima (art. 9º, Inciso II100), o que implica na desconsideração do IRPJ e da 

CSLL na composição do BDI. Na realidade o dispositivo em questão apenas positiva o 

 
100 “Art. 9º O preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido do valor 
correspondente ao BDI, que deverá evidenciar em sua composição, no mínimo: [...] II - percentuais de tributos 
incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado;” 
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entendimento que teve origem no Acórdão nº 325/2007 do Plenário do TCU101, e que por sua 

vez acabou sendo consolidado na Súmula-TCU 254/2010102. A consideração dos tributos na 

composição do BDI é um fator de suma importância para o presente estudo e será melhor 

abordado no próximo Capítulo deste trabalho. 

Sem embargos, cabe antecipar que o Acórdão nº 2.622/2013 vai ao encontro do 

Acórdão nº 2.859/2013 analisado no Tópico 1.2 deste estudo, na medida em que o TCU 

reconhece que a introdução da CPRB pela Lei nº 12.546/2011, em substituição à CPP, afeta 

diretamente a composição do orçamento da obra. Diz o Acórdão: 

 
208. Conquanto essas disposições legais sejam temporárias, as alterações 
introduzidas com a criação de uma nova contribuição sobre receita bruta 
poderá produzir importantes impactos nos orçamentos das obras enquadradas 
nas atividades econômicas do CNAE expressamente citadas na legislação. O 
primeiro impacto será a majoração do percentual do BDI com o acréscimo da 
alíquota de 2%; e o segundo será o decréscimo do percentual dos encargos 
sociais em decorrência da alteração da base de cálculo com alíquota de 20% 
sobre a folha de pagamento para o faturamento. [...] 
209. Todavia, é importante enfatizar que a aplicação efetiva da desoneração 
da folha de pagamento nos orçamentos de obras públicas depende dos 
seguintes aspectos: (i) enquadramento do tipo de obra nas atividades 
econômicas previstas nas referidas medidas provisórias; (ii) data de inscrição 
da obra no CEI; e (iii) enquadramento das atividades preponderantes das 
empresas contratadas, ou seja, daquelas que representam parcela significativa 
das receitas brutas auferidas ou esperadas para todo o ano-calendário.  
210. Portanto, durante o período de vigência da nova sistemática de 
recolhimento da contribuição previdenciária, a depender de cada caso 
concreto, entende-se que as alterações introduzidas pela legislação tributária 
poderão impactar as taxas de BDI de diversos tipos de obras mediante a 
majoração do percentual correspondente a 2% sobre o preço total das obras, 
em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos 
encargos sociais para o cálculo dos custos da mão de obra direta e indireta dos 
orçamentos das obras públicas. 

 

Observe-se que o Acórdão nº 2.622/2013 não captura as sucessivas alterações da 

Lei nº 12.546/2011 que introduziram alíquotas diferenciadas e o regime optativo, por exemplo 

(conforme abordado nos tópicos 1.1, 2.3.2 e 2.3.3 deste trabalho), mas é certo que a introdução 

da CPRB é um fator de alteração das bases de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

 
101 Referido Acórdão delimitava as normas de composição do BDI até o advento do Acórdão nº 2.622/2013, o qual 
revisitou as regras de cálculo do índice e passou a ditar quais elementos devem ou não ser incluídos em sua 
composição. 
102 O IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica – e a CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – não se 
consubstanciam em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI do 
orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta e personalística desses tributos, que oneram pessoalmente 
o contratado. 
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3.4 O equilíbrio econômico-financeiro e a alocação objetiva de riscos 

 

Como constatado no tópico anterior, a legislação de contratações públicas segrega 

as formas de contratação de obras de infraestrutura a partir de sua precificação, admitindo a 

contratação pelo regime da empreitada por preço-unitário, empreitada global e a empreitada 

integral. A par do tipo de projeto a que melhor se adeque cada tipo contratual, um dos aspectos 

de distinção mais relevantes entre eles é a forma de alocação de risco entre as partes, havendo 

uma certa gradação a depender do escopo da contratação e do grau de responsabilidade 

atribuído ao construtor.  

Na empreitada integral, em que o construtor é incumbido da execução desde o 

projeto básico até entrega final do ativo, as variáveis de risco são as mais elevadas dentre as 

três espécies contratuais. Já na empreitada por preço-unitário, o grau de assunção de risco pelo 

empreiteiro será menor na medida em que a administração pública estará melhor habilitada para 

assunção dos riscos. A empreitada por preço global é o cenário intermediário, havendo maior 

alocação de risco ao construtor em comparação à modalidade de preço unitário. 

A alocação objetiva de risco às partes é um fator fundamental para fixação do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois é a partir daí que se determinará em quais 

hipóteses o contrato precisará ser modificado para restabelecimento dessa equação. Carlos Ari 

Sundfeld103, em um dos primeiros trabalhos publicados após a edição da Lei nº 8.666/93, já 

destacava a importância da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

administrativos. Para ele, “toda vez que o equilíbrio for rompido [...], será revisto o preço, 

para restabelecer a relação prevista inicialmente entre ele e os encargos do contratado”. Para 

o autor, portanto, o equilíbrio econômico-financeiro é um fator ligado ao ônus assumido por 

cada parte, já que nem sempre a incorrência em um custo implicará na revisão desse equilíbrio; 

é necessário que a parte não tenha assumido esse custo.  

Comentando a Lei de Licitações, Marçal Justen Filho104 alerta para não se incorrer 

no equívoco de considerar o equilíbrio econômico-financeiro como uma igualdade econômica 

absoluta, mas sim como uma relação de equivalência entre os encargos assumidos e a extensão 

dos benefícios correspondentes. Ele esclarece com bastante propriedade e riqueza de detalhes 

no que consiste propriamente esse equilíbrio: 

 
103 SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo de acordo com as leis 8.666/93 e 8.883/94. São 
Paulo: Malheiros Editores, 1994, p. 236. 
104 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativo. 15. ed. São Paulo: 
Dialética, 2012, p. 888. 
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Sob o mesmo enfoque, não há cabimento em afirmar que está respeitado o 
equilíbrio quando a empresa não tem prejuízo. Trata-se da aplicação não 
técnica do vocábulo. Quando se alude a equilíbrio econômico-financeiro não 
se trata de assegurar que a empresa se encontre em situação lucrativa. A 
garantia constitucional se reporta à relação original entre encargos e 
vantagens do contrato. O equilíbrio exigido envolve essa contraposição entre 
encargos e vantagens, tal como fixada por ocasião da contratação. 
Bem por isso, não há cabimento em investigar o equilíbrio da empresa. A 
situação subjetiva do particular é irrelevante para identificar o conteúdo da 
equação econômico-financeira. Cada contratação retrata uma relação jurídica 
diversa, que reflete uma equação específica e determinada entre encargos e 
vantagens. 

 

No que concerne à tutela do direito ao reequilíbrio-econômico financeiro contratual, 

é importante que se diga que a legislação restringiu sua aplicação à “hipótese de sobrevirem 

fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual” (art. 65, Inciso II, 

alínea “d”). Esses eventos são classificados como riscos associados à álea 

extraordinária/extracontratual e não devem compor o cálculo da taxa BDI justamente porque a 

legislação determina que o contrato deverá ser alterado para reajustamento do equilíbrio 

econômico-financeiro. 

Do entendimento sobre as hipóteses de cabimento de alteração contratual para 

restabelecimento da sua equação financeira também decorre, por inferência lógica, as condições 

de distribuição objetiva de riscos no contrato. Se a legislação admite o aditamento do contrato 

de um modo geral na ocorrência de eventos extraordinários/extracontratuais para efeitos de 

reequilíbrio econômico-financeiro, então é igualmente correto afirmar que todos os demais 

eventos que possuam repercussão financeira mas que decorram das condições ordinárias da 

execução do contrato deverão ser suportados pelas partes contratantes na medida em que 

assumiram esse risco. O risco é assumido tanto pelo construtor, no ato de apresentação da 

proposta no curso do procedimento licitatório, quanto pela administração pública contratante, 

no ato de aceitação e adjudicação do contrato. 

O entendimento encontra amparo nas lições de Leonardo Toledo da Silva105: 

 
Quando o risco de um determinado fato houver sido contratualmente alocado 
ao dono da obra, o construtor não contingenciará em seu preço um valor 
específico para lidar com a eventual ocorrência de tal fato. Nesse caso, a 

 
105 SILVA, Leonardo Toledo da. Contratos de Infraestrutura. In: COELHO, Fábio Ulhoa. Tratado de Direito 
Comercial: Volume 6. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. 
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ocorrência do evento, ainda que previsível ou pouco onerosa, em princípio, 
poderá ser objeto de um pleito de reequilíbrio econômico contratual quando o 
construtor houver sido onerado por tal evento. Daí, em verdade, muito 
dependerá do que dispuser o clausulado contratual. Nesse caso, o fundamento 
jurídico para o pleito não será a teoria da imprevisão, já que não se trata 
propriamente de um pedido de revisão da vontade das partes diante de novas 
condições fáticas, mas sim a própria vontade das partes, manifestada 
contratualmente, de que o ônus decorrente de um determinado fato deverá ser 
arcado pela parte a quem o risco foi alocado. 
[...] 
Outros riscos que, usualmente, mas não sempre, são atribuídos ao dono da 
obra são a liberação do local das obras, a obtenção de licenças ambientais e 
desapropriações, a paralisação por decisão de autoridades competentes e a 
alteração do regime legal ou tributário. 

 

A base teórica para reequilíbrio contratual associados à álea 

extraordinária/extracontratual decorre da aplicação da teoria da imprevisão. Formulada no 

âmbito do direito francês106, teve como mote a interpretação teleológica do princípio da força 

obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). O racional por trás da teoria é de que nos contratos 

de execução continuada, nos quais os efeitos do negócio não ocorram de imediato em um único 

ato, é possível que se altere os elementos financeiros do contrato justamente como forma de 

manutenção das condições originárias da avença (cláusula rebus sic stantibus). Para aplicação 

da teoria, faz-se necessária a presença de alguns requisitos: (i) a execução de negócio jurídico 

protraído no tempo; (ii) a alteração das condições originais da avença em razão de evento 

extraordinário, havendo uma relação de causalidade direta; (iii) a ausência de culpabilidade pela 

parte que pleiteia o reequilíbrio; e (iv) a onerosidade excessiva decorrente da alteração das 

condições contratuais. 

Quanto aos dois primeiros itens, a teoria guarda plena identidade com o comando 

normativo de reequilíbrio econômico nos contratos administrativos. O terceiro requisito 

também é uma inferência lógica da divisão objetiva de riscos entre as partes, de modo que se a 

parte que pleiteia o reequilíbrio deu causa à alteração da equação econômico-financeira, então 

não estaremos diante de um evento extraordinário ou extracontratual, mas sim das próprias 

condições ordinárias de execução do contrato, motivo pelo qual o evento não estaria albergado 

pela regra jurídica. No entanto, o ordenamento de contratações públicas brasileiras não 

absorveu o requisito da onerosidade excessiva no tratamento dado ao equilíbrio econômico-

financeiro. 

 
106 A esse respeito, a doutrina abalizada do clássico Caio Tácito (TÁCITO, Caio. Contrato administrativo: Revisão 
de preço – Teoria da imprevisão. Revista de Direito Administrativo, v. 50, p. 426-431, 1 out. 1957). No mesmo 
sentido, Thadeu Andrade da Cunha (CUNHA, Thadeu Andrade da. A teoria da imprevisão e os contratos 
administrativos. Revista de Direito Administrativo, v. 201, p. 35-44, 1 jul. 1995). 
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Lembremos que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, refletido nas 

condições efetivas da proposta aceita pelo ente público contratante, possui jaez constitucional 

(art. 37, Inciso XXI107), de modo que a administração pública não pode exigir nenhum critério 

adicional além da quebra do sinalagma contratual firmado entre as partes e que consagra a 

divisão objetiva de riscos. Por esse motivo, não se pode exigir que a quebra da equação 

econômico-financeira implique em uma onerosidade excessiva para o particular; qualquer ônus 

que não tenha sido contratualmente alocado ao particular no ato de adjudicação contratual, seja 

ele ínfimo ou de grande vulto, e que decorra de um evento extraordinário ou extracontratual, 

deve obrigatoriamente implicar no reequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato.  

Conforme abordado nos tópicos anteriores deste capítulo, a formatação de contratos 

para execução de obras de infraestrutura envolve uma intricada relação de obrigações e uma 

tênue distribuição de riscos, o que impacta diretamente na equação econômico-financeira. É 

incorreto supor que quaisquer das partes possa absorver um ônus ao qual não se comprometeu 

inicialmente por considerá-lo de menor potencial danoso. É por isso que o sucesso ou fracasso 

do empreendimento muitas vezes depende das condições originárias do contrato, decorrente de 

vasto estudo promovido pelo particular e administração pública para conclusão do certame 

licitatório.  

Nesse sentido, a onerosidade excessiva é um elemento que deve ser considerado 

mais como um balizador para aferição da excepcionalidade de um evento ou de seus resultados 

do que propriamente dos efeitos financeiros que tal evento acarrete à equação econômica do 

contrato. Essa análise é bastante comum e necessária no curso da execução de uma obra. O 

exemplo típico é o da variação de preços de insumos para execução da obra: de um modo geral, 

tais variações, por serem usuais das relações de mercado, são um risco assumido pelo construtor 

e já estão devidamente contempladas no índice de reajuste previsto contratualmente; no entanto, 

na superveniência de uma variação excepcional, decorrente de grave crise econômica regional, 

o mesmo evento pode ser inserido na álea extraordinária, já que embora fosse previsível, suas 

consequências foram incalculáveis108. 

 
107 “Art. 37. [...]. XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 
108 É o que ocorre no atual cenário de pandemia, em que houve uma natural escassez de alguns serviços e insumos 
impactando diretamente no seu preço. Apenas a título de exemplo, um dos principais índices de medição de 
variações de preço, o IGP-M, já acumula uma variação acumulada nos últimos doze meses de 17,78%, sendo que 
em 2019 (período pré-pandemia) o percentual acumulado foi de apenas 7,30%. 



90 
 

Para além de conceituar no que consiste o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, é importante também identificar de que forma tal equação poderá ser restabelecida. É 

sabido que a Lei nº 8.666/93 cuidou de prever especificamente em seu art. 65, § 5º a necessidade 

de reequilíbrio na hipótese de alteração na legislação tributária que implique em comprovada 

repercussão no preço dos contratos. No entanto, o reestabelecimento da equação econômico-

financeira nem sempre se resolve pela mera inclusão desse novo encargo tributário na 

composição de custos contratuais, ou sua supressão na hipótese de redução da carga tributária, 

sendo necessário considerar eventuais variáveis que também impactem no equilíbrio entre os 

encargos e os benefícios correlatos esperados pelo particular. 

Retomando as lições de Carlos Ari Sundfeld, o jurista reconhece que a 

recomposição financeira do contrato nem sempre ocorre pelo reequilíbrio econômico-

financeiro, sendo necessário que se leve em consideração as circunstâncias que levaram ao seu 

desequilíbrio. Cita como exemplo o acontecimento de sujeição imprevista pelo contratado em 

execução de obras cuja superação seja indispensável para implementação do objeto, caso em 

que “será indenizado dos ônus daí decorrentes, em nome do princípio de que a remuneração 

deve se moldar aos encargos efetivamente suportados”109. Ou seja, em que pese o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato estar ligado ao preço pactuado na avença, há hipóteses em 

que o reajustamento do clausulado contratual não é a medida adequada ou suficiente para 

restabelecimento das condições pactuadas, cabendo o integral ressarcimento dos custos 

efetivamente suportados pelo particular. 

O Acórdão nº 2.622/2013 faz referência, por exemplo, aos fatos da administração 

pública ao analisar a composição do BDI, citando como exemplo os seguintes eventos: “(i) 

riscos de não liberação do local da obra; (ii) riscos de não entrega de instalações existentes; 

(iii) riscos de atrasos de pagamentos; (iv) riscos de atrasos de desapropriações de imóveis e/ou 

servidão de passagem; (v) risco de demora ou não obtenção de licenças ambientais; (vi) riscos 

de encontrar sítios arqueológicos etc.”. Trata-se de eventos cuja causa não pode ser imputada 

ao construtor e cujo risco evidentemente não poderia ser assentido por ele, já que a companhia 

não possui absolutamente nenhum controle sobre sua ocorrência. 

Nessa hipótese, os riscos assumidos contratualmente permanecem inalterados. O 

que ocorre é apenas um descumprimento da avença por parte da administração pública, já que 

os riscos relacionados à plena viabilidade de execução da obra são por ela assumidos. Neste 

caso, além da potencial necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

 
109 SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo de acordo com as leis 8.666/93 e 8.883/94. São 
Paulo: Malheiros Editores, 1994, p. 238. 
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contrato (ex: necessidade de prorrogação contratual), a recomposição financeira ocorrerá 

mediante ressarcimento integral dos eventuais custos indevidamente incorridos pelo 

particular110, tais como: custos de desmobilização e remobilização; aluguel de equipamentos; 

subcontratados; furtos ou depredações em canteiro de obras parados; etc. 

A obrigação de reparação civil deflui também da máxima da força obrigatória dos 

contratos, o qual faz lei entre as partes, de modo que sua inexecução resulta em danos 

financeiros para a parte que não a deu causa. Posto que a relação com o ente estatal seja 

permeada por normas de direito público, o direito civil será sempre aplicado de forma 

supletiva111 naquilo em que não conflitarem. O direito ao ressarcimento de perdas e danos por 

inadimplemento de obrigações é consagrado no art. 389112 do Código Civil. A própria Lei nº 

8.666/93 prevê a possibilidade de indenização ao particular pelos danos indiretamente sofridos 

em decorrência de alteração unilateral do contrato pela administração pública (art. 65, § 4º113), 

não havendo motivos para não se reconhecer tal direito na ocorrência de atos ilícitos 

(inadimplemento contratual). 

Por fim, como já dito acima, a recomposição do equilíbrio econômico financeiro 

também poderá ocorrer em decorrência de modificação unilateral do contrato pela 

administração pública, no exercício de suas prerrogativas e sempre visando o atendimento de 

interesse público. O comando está inserido expressamente no art. 65, § 6º114 da Lei nº 8.666/93, 

não havendo de se analisar aqui quaisquer outros requisitos para recomposição da equação 

econômico-financeiro, até mesmo porque o particular não poderá se opor à alteração. 

 
110 No mesmo sentido, a lição de Marçal Justen Filho: “(o) ato ilícito contratual praticado pela Administração 
gera o dever de indenizar o particular por perdas e danos. Essa solução jurídica não se confunde com o efeito 
gerado pela quebra da equação econômico-financeira, que se traduz na ampliação das vantagens ou na redução 
dos encargos do particular. As perdas e danos consistem numa importância em dinheiro a ser paga à parte inocente, 
e não se confundem com a alteração do valor original a ele devido.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei 
de licitações e contratos administrativo. 15. ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 896). 
111 Em linha com o posicionamento de Marçal Justen Filho, para quem “(a) responsabilização civil obedece aos 
princípios do direito comum. Envolve o dever de a parte culpada indenizar a parte inocente pelas perdas e danos 
derivados da inexecução. Diferencia-se o tratamento dispensado à Administração e ao particular, mormente no 
tocante à investigação de requisitos subjetivos. O particular somente será responsabilizável perante a 
Administração quando o descumprimento aos deveres impostos por lei ou pelo contrato derivar de conduta 
culposa. Mas será dispensável a comprovação de culpa quando se caracterizar inadimplemento na conduta do 
Estado.” (Ibidem, 2012, p. 933). 
112 “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária 
segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” 
113 “§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto 
no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente 
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente 
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.” 
114 “§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração 
deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.” 
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Em suma, pode-se sintetizar que os eventos que demandam o reequilíbrio 

econômico-contratual poderão decorrer de (i) eventos alocados à álea extraordinária ou 

extracontratual; ou (ii) alteração unilateral do contrato pela administração pública. Na hipótese 

de inadimplemento contratual pela administração pública (fato da administração), poderá haver 

necessidade de reequilíbrio econômico apenas se isso implicar em alteração das condições 

originárias do contrato. No entanto, haverá sempre a obrigação de indenizar as perdas e danos 

eventualmente sofridas pelo particular. E por último, ainda que não haja inadimplemento ou 

qualquer espécie de ato ilícito pela administração pública contratante, persistirá o dever de 

indenização por perdas e danos indiretamente sofridos pelo exercício da prerrogativa de 

alteração unilateral do contrato pela administração pública. 
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4 CRITÉRIOS PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM 

CONTRATOS DE INFRAESTRUTURA EM RAZÃO DA 

IMPLEMENTAÇÃO DA CPRB 

 

Fixadas as bases para compreensão do equilíbrio econômico-financeiro em 

contratos de construção de grandes obras e para determinação da base de cálculo da 

contribuição substitutiva instituída pela Lei nº 12.546/2011, a chamada Contribuição 

Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, é o momento de retorno ao ponto de partida deste 

trabalho para determinar se as orientações fixadas pelo TCU são corretas e suficientes para 

reequilíbrio econômico dos contratos diante da inserção desse novo regime tributário. 

Com efeito, o reequilíbrio contratual é um imperativo da norma insculpida no art. 

65, § 5º da Lei nº 8.666/93, de modo que não há de se cogitar se cabe ou não a recomposição 

das bases orçamentárias do projeto nesta hipótese. O que se deve perquirir é a forma como essa 

composição deve ocorrer. 

A análise das implicações decorrentes da instituição da CPRB teve como ponto de 

partida o Processo TC 013.515/2013-6 decorrente de Representação proposta pela Secretaria 

de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). Dele decorreu o Processo de 

Monitoramento TC 000.677/2014-0 onde foram analisados os vários processos de revisão de 

preços pelos órgãos diretos da administração pública. Após o término do processo de 

monitoramento, foi proferido o Acórdão nº 671/2018 Plenário referendando as determinações 

já expedidas no Acórdão nº 2.859/2013, que deu origem às averiguações de regularidade na 

atuação dos órgão da administração pública e em que se emitiu orientação para a “revisão dos 

contratos de prestação de serviços ainda vigentes [...] mediante alteração das planilhas de 

custo, atentando para efeitos retroativos às datas de início da desoneração, mencionadas na 

legislação, e providenciem, administrativamente, o ressarcimento dos valores pagos a maior 

(elisão do dano) em relação aos contratos de prestação de serviços já encerrados.”. 

As análises realizadas ao longo desse trabalho tiveram como propósito a fixação 

das bases para construção da melhor metodologia para recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro nos contratos de construção de grandes obras, considerando variados cenários 

passíveis de ocorrência ao longo de execução de obras de infraestrutura. 

No presente capítulo, serão abordados os impactos da instituição da CPRB sob 

diferentes aspectos e em diferentes momentos. Inicialmente, é analisada a consequência da 

ampliação obrigatória do regime para as empresas de construção civil. Em seguida, são 

abordadas as consequências da instauração do regime optativo das contribuições 
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previdenciárias. Também serão abordados o tratamento dado a casos específicos, tais como dos 

consórcios e das SPE. 

Por fim, embora não tenham sido o foco da pesquisa desenvolvida neste trabalho, 

serão analisadas as possíveis constatação aplicáveis ao regime de contratação de obras públicas 

por preço unitário, bem como o impacto da Nova Lei de Licitações editada às vésperas do 

término desta pesquisa (Lei nº 14.133/2021). 

 

4.1 O reequilíbrio econômico-financeiro em razão da instauração do novo regime 

tributário 

 

Conforme exposto preliminarmente, o regime da desoneração da folha de 

pagamentos foi instaurado com a edição da Lei nº 12.546/2011 com a substituição obrigatória 

da incidência da CPP com alíquota de 20% pela CPRB com alíquotas de 1,5% e 2,5%, a 

depender do setor abrangido. A inclusão dos CNAE 421, 422, 429 e 431 se deu apenas com a 

edição da Lei nº 12.844 de 19 de julho de 2013, de modo que a partir desse momento o regime 

passou também a ser obrigatório para os contratos de construção de obras de infraestrutura. Já 

em 31 de agosto de 2015 foi editada a Lei nº 13.161 alterando mais uma vez o regime de 

desoneração e passando a torná-lo optativo, com a escolha sendo realizada pelo contribuinte de 

forma irretratável ao início de cada exercício, alterando-se também as alíquotas do tributo, que 

passou a ser de 4,5% para a construção civil. 

O TCU não se aprofundou na análise da metodologia para recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, limitando-se meramente a acatar a iniciativa da 

Gerência de Filial de Logística em Brasília (Gilog/BR) da Caixa Econômica Federal – CEF, 

que adotou a metodologia de substituição do item “’INSS’ do grupo ‘Encargos Sociais’, com a 

consequente redução proporcional do item ‘incidência de A sobre B’, e incluído o item ‘INSS’ 

no grupo ‘Tributos’, com a devida alíquota”. 

Julgados mais recentes do Tribunal de Contas da União ratificam a metodologia 

sugerida no Processo TC 013.515/2013-6, conforme se pode constatar pelos seguintes excertos: 

 

16. Conforme análise realizada pela equipe de auditoria em relação à planilha 
do Contrato 175/2013, a desoneração implicaria na redução dos encargos 
sociais, de 124,79% para 85,09%, com o consequente aumento do BDI de 
serviços, de 24,5% para 27,19%, e do BDI de equipamentos, de 19,6% para 
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22,14%, em razão da inclusão da alíquota de 2% referente à Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).115 
 
21. À peça 95, consta o Memo 83/2014-Diseg, de 16/10/2014, enviado pela 
Diretoria de Segurança da Prefeitura Universitária da UFPA ao Prefeito, no 
qual trata da desoneração determinada pela Lei 12.844/2013, que alterou a Lei 
12.546/2011, e deveria ensejar a alteração da planilha de custos e formação de 
preços com a substituição da contribuição previdenciária de 20% sobre a folha 
de pagamento pela aplicação da alíquota de 2% sobre o valor da receita bruta 
(peça 95, p. 28-31).116 
 

Um critério comparativo que poderia ser aventado é de comparação das bases de 

cálculo tributária com base em ambos os regimes fiscais. Este critério, no entanto, suscita uma 

série de problemas na medida em que a base de cálculo dos tributos no curso da execução do 

projeto de engenharia sofre variações a depender da etapa da obra. O emprego de mão-de-obra 

é um elemento que varia constantemente ao longo da execução do empreendimento, sendo 

comum que o custo de folha de salários seja bastante elevado no meio do projeto, mas menos 

intenso na fase inicial de mobilização e na fase final de desmobilização. 

A base de cálculo da CPRB também sofre variações ao longo da execução do 

contrato. Embora a apuração da base de cálculo da CPRB normalmente ocorra pela aplicação 

da metodologia POC, que é uma técnica que busca trazer linearidade ao reconhecimento de 

receita ao longo de toda a execução do contrato, sempre haverá variações na medida em que 

houver qualquer alteração no projeto inicialmente proposto. Tais variações podem ocorrer tanto 

pela alteração do contrato como por outros fatores que impliquem na alteração do orçamento 

primário e no cronograma de execução da obra. Em hipótese de alteração substancial desses 

elementos, pode ocorrer inclusive a apuração de “POC negativo”, quando se constata que houve 

um reconhecimento de receita a maior em competências anteriores e que deve ser compensada 

com o período vigente. 

Em trabalho monográfico, Heider Josué de Aquino Nascimento117 já pontuava os 

impactos dessas alterações na margem de rentabilidade do contrato: 

 

 
115 BRASIL Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2.530/2020. Relator: Min. Bruno Dantas. Plenário. Data de 
julgamento/publicação: 23 set. 2020. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/*/NUMACORDAO%253A2530%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc
%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520. Acesso em: 27 set. 2021. 
116 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2.355/2020. Relator: Min. Augusto Sherman. Plenário. 
Data da sessão: 2 set. 2020. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/*/NUMACORDAO%253A2355%2520ANOACORDAO%253A2020/DTRELEVANCIA%2520desc
%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520. Acesso em: 27 set. 2021. 
117 NASCIMENTO, Heider Josué de Aquino. Reconhecimento de receita e despesa em empresas de construção 
civil: um estudo da aderência às normas contábeis. 2007. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – 
Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2007. 
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Importante ainda destacar que a rentabilidade das empresas de construção 
civil, mesmo que a própria só tivesse contrato assinado com um cliente, não é 
completamente linear ao longo do tempo. Esta margem é apenas mais linear, 
pois existem alterações nos componentes de custo, ou mesmo no projeto 
inicial, que terminam afetando a rentabilidade total do contrato, para mais ou 
para menos. Assim, todas as vezes que ocorrerem mudanças significativas na 
composição da receita contratada e/ou do custo orçado inicialmente, deverá 
ser efetuada uma revisão do orçamento como um todo, possibilitando um 
ajuste na receita reconhecida no ano em que ocorreu essa mudança. 

 

Uma outra consideração que se deve fazer é que a apuração dos tributos não 

necessariamente coincide com sua base de cálculo, sendo necessário respeitar as demais regras 

específicas de apuração da CPRB. Lembremos que a legislação tributária outorga ao 

contribuinte a opção de diferimento dos tributos (art. 10, § 3º do Decreto-Lei nº 1.598/1977) 

em contratos de construção a longo prazo firmados com a administração pública, caso em que 

o vencimento do tributo ocorrerá apenas com o recebimento da contraprestação devida pela 

medição do avanço da obra. Lembremos também que, em regra, a apuração da CPRB deverá 

levar em consideração a receita bruta total da companhia (art. 9º, § 6º da Lei nº 12.546/2011), 

de modo que a receita do contrato representa apenas uma parcela da base de recolhimento do 

tributo. 

Evidentemente que algumas premissas deveriam ser fixadas para viabilização de 

bases comparativas, já que os regimes tributários da CPP e da CPRB não são cumulativos, mas 

excludentes. Seja no regime obrigatório ou no regime optativo, o contribuinte estará sujeito 

apenas a uma das modalidades de apuração e recolhimento da contribuição previdenciária. 

Nesse sentido, para realização de uma comparação entre as bases de cálculo dos tributos, ou 

entre os débitos decorrentes de seus regimes próprios de apuração, seria necessário 

verdadeiramente fazer uma apuração de ambos os tributos para então se comparar o volume de 

recolhimento tributário devido em cada regime e se constatar qual o mais vantajoso. 

A depender da etapa de execução da obra, o custo de mão-de-obra pode ser superior 

ou inferior à base de cálculo da CPRB sem que isso reflita necessariamente a realidade do 

contrato. As variações podem ser ainda mais discrepantes quando consideradas as regras de 

apuração específicas de cada regime tributário. Uma metodologia que levasse em consideração 

a comparação das bases de cálculo ou apuração da CPP e da CPRB acabaria por inviabilizar o 

reequilíbrio econômico-financeiro de contratos ainda ativos, já que a aferição da carga tributária 

efetiva suportada pelo contribuinte só seria passível de constatação ao final do contrato, com a 

entrega do ativo contratado pela administração pública. Isso nos levaria à conclusão de que a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro é inviável em contratos ativos, somente 
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restando a hipótese de revisão ao término de sua execução. As hipóteses claramente não são 

adequadas para a solução do problema. 

A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve se dar a nível 

orçamentário, com a substituição do encargo de contribuição patronal sobre a composição de 

custos diretos de mão-de-obra pelo encargo da CPRB na composição dos custos indiretos no 

BDI. Isso porque o equilíbrio econômico-financeiro é um elemento ligado ao preço do contrato, 

não à sua lucratividade. 

O TCU já havia explorado a distinção entre remuneração e lucro no Acórdão nº 

2.622/2013, o que é observado no seguinte trecho: 

 

151. No presente estudo, para fins de BDI de obras públicas, considera-se que 
o construtor é remunerado por sua capacidade empresarial por meio dos 
valores recebidos pelos serviços prestados e bens fornecidos. Essa 
remuneração está relacionada a uma recompensa ou prêmio (bônus, 
bonificação ou benefícios) que a Administração Pública está previamente 
disposta a pagar pela execução de determinada atividade ou entrega de 
determinado produto. 
152. Dessa forma, há um equívoco na tentativa de tomar o lucro contábil como 
elemento definidor da natureza de remuneração dos orçamentos de obras 
públicas, já que os dois conceitos têm conteúdos distintos, que não se 
confundem. Remuneração da capacidade empresarial é um conceito isolado, 
autônomo, estabelecido previamente, independente de outros confrontos, 
enquanto que o termo contábil lucro, por exemplo, é um conceito posterior, 
final, relacionado ao resultado econômico de uma empresa, incluindo suas 
atividades operacionais e não operacionais. 

 

Fernando Vernalha Guimarães118, analisando o Acórdão nº 32/2008 do TCU, em 

que se determinou a “revisão dos contratos a fim de verificar a adequação do percentual 

embutido no BDI a título de pagamento de ISS, com os percentuais efetivamente recolhidos”, 

reforça a necessidade de manutenção da equação econômico-financeira do contrato, à qual 

atribui conteúdo axiológico. Pela leitura conjunta do art. 65, § 5º com o art. 58 da Lei nº 

8.666/93, ressalta que a alteração das cláusulas contratuais relacionadas à precificação do 

contrato deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais elencadas taxativamente na lei, 

“eliminando-se a possibilidade de alteração do conteúdo econômico do contrato fora daquelas 

situações explicitamente disciplinadas pelo legislador”. 

 
118 GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Contrato administrativo: a inviabilidade de remunerar-se o contratado com 
base nos custos fiscais efetivamente praticados (em prejuízo àqueles indicados com a proposta): comentários ao 
Acórdão nº 32/2008 (Plenário) do Tribunal de Contas da União. Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo 
Horizonte, ano 8, n. 95, p. 46-50, nov. 2009. 
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O Autor avança na exploração do tema demonstrando que a revisão contratual para 

consideração do montante efetivamente recolhido de tributo também conflita com a lógica de 

procedimentos licitatórios para execução de empreitada por preço global, na medida em que os 

preços unitários são meramente informativos, sendo desimportantes para efeitos de contratação 

(que leva em consideração, a rigor, o menor preço global ofertado). Aduz o autor o seguinte: 

 

perceba-se a composição de custos fiscais do preço (global) indicados com as 
propostas no âmbito da licitação não é, como regra, um parâmetro autônomo 
ao preço global ofertado pelos licitantes – critério de seleção da proposta mais 
vantajosa (numa licitação sob o regime de execução de empreitada por preço 
global ou de empreitada integral). Trata-se tão somente de informação 
requisitada pelos editais de licitação com vistas a aparelhar expedientes 
futuros de alteração de contratos e, também, para a aferição da exequibilidade 
das propostas. Estas indicações, então, não existem à margem do preço 
ofertado como critério da seleção da proposta mais vantajosa; são oferecidos 
pelo contratado como uma mera informação (muitas vezes meramente 
estimativa) inerente à arquitetura de seu preço. 

 

Sendo assim, para efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em 

decorrência de alteração superveniente do regime jurídico tributário, deve se rechaçar qualquer 

análise da carga tributária efetivamente suportada pelo particular em contratos com a 

administração pública, já que esse é um dado ligado aos custos efetivamente incorridos na 

execução da obra pública. O que interessa saber é qual a carga tributária considerada para 

efeitos de orçamentação da proposta apresentada no certame licitatório e aceita pelo ente 

público contratante, e não o montante de tributo recolhido na execução do contrato. Constata-

se que o entendimento que vem sendo empregado pelo TCU na avaliação dos impactos da 

instituição do novo regime da desoneração da folha de salários está correto e não merece 

reprimendas. 

O Acórdão nº 2.859/2013 também faz uma abordagem teleológica da Lei nº 

12.546/2011 considerando a conjuntura do Plano Brasil Maior, tendo como um dos pilares a 

alavancagem do mercado de trabalho e a formalização da mão-de-obra. O argumento, aqui, é 

de que não caberia o reequilíbrio econômico do contrato partindo da premissa de que o novo 

regime jurídico tinha como objetivo o beneficiamento dos contribuintes empregadores de mão-

de-obra.  

Mais uma vez devemos nos socorrer da natureza do instituto jurídico do equilíbrio 

econômico-financeiro – o qual, diga-se, possui amparo constitucional – para concluir que o 

argumento deve ser afastado de pronto. Com efeito, não há nenhum indicativo de que a 

introdução do regime da desoneração da folha de salários tenha a finalidade de beneficiar o 



99 
 

contribuinte individualmente. Então, se há benefício, este benefício deve ser direcionado ao 

contrato administrativo e não ao contribuinte em si, da mesma forma que eventual malefício 

também deve ser repassado à administração pública no atendimento do interesse público pela 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aliás, ainda que houvesse um 

dispositivo na lei que afastasse especificamente a aplicação do art. 65, § 5º da Lei 8.666/93 no 

que diz respeito à instituição da CPRB, tal norma certamente poderia ter sua constitucionalidade 

questionada diante do art. 37, Inciso XXI da CF. 

Assentadas essas premissas, cumpre ainda analisar se a mera substituição dos 

encargos na composição de custos unitários do contrato é uma máxima que se mantém em 

qualquer cenário diante das sucessivas alterações legislativas envolvendo o regime. Temos ao 

menos três possíveis cenários a partir do qual o reequilíbrio será devido: (i) contratos firmados 

antes da Lei nº 12.844/2013 e encerrados antes do regime optativo promovido pela Lei nº 

13.161/2015; (ii) contratos firmados após a Lei nº 12.844/2013; (iii) contratos abrangidos pela 

Lei nº 13.161/2015. Deve-se considerar ainda a possibilidade – bastante factível, dada a longa 

duração de obras de infraestrutura – de contratos que mais de um ou até mesmo todos os marcos 

normativos ora elencados, e cujas consequências não chegaram a ser abordadas pela análise 

promovida pelo TCU no âmbito do Processo TC 013.515/2013-6 e Processo de Monitoramento 

TC 000.677/2014-0. Serão analisados, a seguir, cada um desses cenários. 

 

4.1.1 Contratos firmados antes da Lei nº 12.844/2013 e encerrados antes do regime 
optativo 

 
Esta primeira situação é exatamente aquela explorada no Processo TC 

013.515/2013-6 e Processo de Monitoramento TC 000.677/2014-0, motivada pela inserção de 

um novo regime tributário no mundo jurídico e que, por força do art. 65, § 5º da Lei nº 8.666/93, 

demandam obrigatoriamente a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Para além de se tratar de uma imposição legal, a manutenção do equilíbrio contratual é medida 

que visa sempre o atendimento do interesse público. 

Com a introdução do ramo de construção civil no regime de desoneração da folha 

de salários a partir da Lei nº 12.844/2013, o impacto do novo regime fiscal em contratos de 

empreitada com a administração pública é patente, conquanto não exista hipótese de obras de 

construção civil sem o emprego intensivo de mão-de-obra. O entendimento vai ao encontro da 

postura do TCU explicitada no Ofício nº 0612013/SEGEDAM-GS (peça 28 do TC 

013.515/2013-6), que dispensa a consulta das entidades particulares quanto a potencial impacto 
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do regime uma vez que a constatação seria patente. O que efetivamente se deve perquirir é se 

de fato o novo regime da CPRB implicou em efetivo benefício ao particular ou se, no caso, 

quem seria beneficiada é a administração pública. 

Consoante detalhado no Capítulo 4, os contratos de construção de grandes obras 

são conhecidos pela sua alta complexidade e pelos elevados custos, o que envolve não somente 

a contratação de mão-de-obra, mas também de insumos, equipamentos, subcontratados, 

seguros, além de outros custos indiretos como a taxa de administração central, encargos 

financeiros e os próprios riscos inerentes ao negócio jurídico. O custo com a folha de salários é 

apenas um dos vários elementos que oneram a execução de obras de infraestrutura, de modo 

que a substituição da CPP pela CPRB não necessariamente implicará em benefício para o 

construtor. Embora o uso intensivo de mão-de-obra seja uma característica marcante nesse tipo 

de contrato, os custos com insumos e equipamentos também é igualmente elevado. Isso 

significa que a substituição do custo com a contribuição patronal pela CPRB pode, na realidade, 

implicar em majoração da carga tributária para o contratado, de modo que o reequilíbrio 

contratual implicará em majoração do preço total do contrato. 

Embora esta não tenha sido uma hipótese considerada na análise do TCU, o racional 

de reequilíbrio econômico-financeiro em nada se altera, permanecendo válida a orientação de 

revisão determinada pelo órgão. No que diz respeito ao comando de ressarcimento ao Erário no 

caso de contratos já encerrados, ele é válido acaso de fato a instituição do regime da CPRB 

implique em uma diminuição do preço do contrato após os ajustes das bases orçamentárias para 

efeitos de reequilíbrio econômico. Acaso esse ajuste denote uma oneração do contrato, então o 

ressarcimento será devido ao particular. 

 

4.1.2 Contratos firmados após a Lei nº 12.844/2013 e encerrados antes do regime optativo 
 

Esta é uma hipótese de ocorrência mais rara e que na realidade sequer se enquadra 

na regra do art. 65, § 5º da Lei nº 8.666/93, já que o contrato é firmado já dentro de um novo 

regime tributário sem que haja qualquer alteração nas premissas de composição das bases 

orçamentárias do projeto. O ramo de construção civil de obras de infraestrutura só passou a se 

sujeitar ao regime da CPRB com a edição da Lei nº 12.844, em 19 de julho de 2013, sendo que 

o regime optativo foi instituído em 31 de agosto de 2015 pela Lei nº 13.161. Trata-se de um 

interregno de pouco mais de dois anos, sendo que os contratos de construção de obras de 

infraestrutura costumam se estender por um período mais longo, dada a complexidade e 

tamanho dos projetos. 
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Neste caso, o particular deverá considerar o regime tributário na composição de 

custos indiretos desde a origem da proposta, com a inclusão da alíquota efetiva na composição 

da taxa de BDI. Este posicionamento já havia sido objeto de análise no Acórdão nº 2.662/2013 

do TCU no seguinte trecho: 

 

205. Recentemente, o setor da construção civil passou a ser contemplado com 
essa política nacional de desoneração da folha de salários. De acordo com as 
Medidas Provisórias (MP) 601/2012 e 612/2013, que alteram o art. 7º da Lei 
12.546/2011, as empresas que tenham como atividades preponderantes as 
descritas nos grupos de CNAE 412, 432, 433 e 439 e nos grupos CNAE 421, 
422, 429, 432 e 711, respectivamente, passam a recolher a nova sistemática 
da contribuição previdenciária no período entre abril de 2013 e dezembro de 
2014 (MP 601/2012) ou entre janeiro a dezembro de 2014 (MP 612/2013), a 
depender o enquadramento de cada atividade econômica. 

 

Registre-se que o direito de escolha entre os regimes no período de 1º de junho a 

31 de outubro de 2013 – outorgada ao contribuinte através da inclusão, pela Lei nº 12.844/2013, 

do § 9º, Inciso III ao art. 7º da Lei nº 12.546/2011 – só se aplica para os casos de empresas com 

atividade preponderante enquadradas nos grupos CNAE 412, 432, 433 e 439 (construção de 

edifícios ou serviços especializados para construção), de modo que os contratos de obras de 

infraestrutura (divisão 42 do CNAE) continuaram obrigados ao regime desde 1º de janeiro de 

2014 a 30 de novembro de 2015, quando então foi promulgada a Lei nº 13.161/2015 instituindo 

o regime optativo. Sendo assim, para os contratos com vigência enquadrada nesse período, não 

há de se falar em reequilíbrio econômico-financeiro já que não houve qualquer alteração de 

regime no curso de sua execução. 

 

4.1.3 Contratos abrangidos pela Lei nº 13.161/2015 
 

Esta hipótese é a que de fato apresenta maiores desafios para a análise do instituto 

do equilíbrio econômico-financeiro, visto que inaugura a possibilidade de opção do regime 

tributário pelo contribuinte. Isso adiciona uma particularidade ao regime da desoneração da 

folha de salários que não encontra um paralelo imediato com nenhum tributo ou regime jurídico 

hoje existente na legislação tributária. A questão fundamental a ser respondida antes de se 

definir os liames de aplicação do instituto do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é se 

o particular pode ser compelido à escolha de um ou outro regime que se apresentar mais 

vantajoso para o contrato firmado com a administração pública. Para responder ao 
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questionamento, é necessário antes de tudo entender no que consiste o sistema de desoneração 

da folha de salários. 

 

4.1.3.1 As hipóteses de regimes tributários 
 

Consoante exposto no Tópico 1.1, o regime da desoneração da folha de salários foi 

instituído no âmbito do Programa Brasil Maior, que foi um plano desenhado para fomento da 

inovação e produção nacional, buscando alavancar a competitividade da indústria nos mercados 

interno e externo. A edição da Lei nº 12.546/2011 é inserida nesse contexto como um 

instrumento para redução dos custos tributários dos meios de produção e estímulos à 

exportação, ao mesmo tempo em que também estimulava a formalização de contratos de 

trabalho e o combate à informalidade. Por esse motivo, previu-se a substituição da tributação 

da folha de salários pela incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, 

buscando-se uma redução da carga fiscal sobre setores considerados como essenciais para o 

fomento da indústria nacional. 

A instituição de regimes fiscais diferenciados já é reconhecida há tempos como uma 

forma de estimular determinados comportamentos pelo contribuinte visando à concretização de 

uma dada finalidade. Exemplo comum disso é a tributação mais pesada sobre artigos 

considerados supérfluos ou lesivos à saúde da população, tais como cigarro ou bebida alcóolica. 

Por outro lado, itens da cesta básica gozam de tributação mais favorecida ou até mesmo de 

isenção para que a maior margem possível da população consiga ter acesso a esses itens. Nessas 

hipóteses em que a função arrecadatória do tributo enquanto fonte de receita para o Estado é 

suplantada por um propósito menos evidente e direcionado à consecução de determinados 

interesses igualmente públicos, diz-se que o tributo exerce função extrafiscal. 

Explorando a natureza extrafiscal dos tributos, Marco Aurélio Greco subdivide as 

hipóteses de extrafiscalidade pura e de engajamento do contribuinte em programas de 

incentivo119. E avança dizendo: 

 

Esta mudança ocorre porque o legislador passa a se preocupar com as ações 
desejáveis positivamente, ao lado das ações não desejáveis negativamente. Ou 
seja, o ordenamento, nestes casos, não pretende apenas punir a ação que 
corresponda a uma infração típica, a uma violação direta a certa norma de 
conduta. Mais do que isto, busca fazer com que determinados resultados se 
obtenham e, para que eles se obtenham são necessárias condutas que os 
instrumentalizem. Este perfil da atuação do Poder Público é apontado pela 

 
119 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011, p. 96. 
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própria Constituição Federal em diversos preceitos, como, por exemplo, seu 
artigo 174, caput, ao indicar a função de incentivo a ser exercida pelo Estado. 
[...] 
A identificação destas novas técnicas de influenciar a conduta humana aparece 
com bastante nitidez nos incentivos, inclusive fiscais, sendo interessante notar 
que o próprio Norberto Bobbio [...] dá como exemplos de facilitação e de 
sanção positiva, respectivamente, a subvenção e a isenção fiscal.120 

 

A uma primeira vista, pode-se afirmar que o regime da Lei nº 12.546/2011 é uma 

verdadeira hipótese de benefício fiscal, pois visada a diminuição da carga tributária sobre o 

particular – inclusive com medidas de compensação da perda de arrecadação pelo Estado – ao 

mesmo tempo em que tinha como objetivo o alcance de um propósito extrafiscal. No entanto, 

não nos esqueçamos que a Lei nº 12.546/2011 não isentou o contribuinte do recolhimento da 

contribuição previdenciária, mas tão somente substitui a contribuição patronal sobre a folha de 

salários pela contribuição pela receita bruta. Além disso, a instituição do regime optativo 

também veio acompanhada da majoração das alíquotas aplicáveis à CPRB, sendo que para o 

setor de construção civil a alíquota foi alçada ao patamar de 4,5%. 

No que diz respeito a contratos de construção de grandes obras, o regime da CPRB 

não necessariamente implica em economia para o contribuinte já que a construção de 

empreendimentos de infraestrutura envolve um emprego massivo de insumos e equipamentos 

de alta complexidade. Sendo assim, o custo com a tributação da mão-de-obra, ainda que com 

alíquota mais gravosa, pode facilmente ser suplantado pela incidência da contribuição 

previdenciária sobre a receita bruta do contrato. Nesse sentido, o regime da CPRB por si só não 

pode ser interpretado necessariamente como uma vantagem para o contribuinte. A vantagem 

em si é alcançada justamente com a opção dada ao particular pela escolha do regime. 

A legislação tributária admite algumas hipóteses de regimes opcionais de apuração 

para alguns tributos. Provavelmente o mais comum deles é o regime de lucro presumido do 

Imposto de Renda, cuja opção é facultada ao contribuinte quando o faturamento anual da 

empresa não superar o limite para obrigatoriedade do regime do lucro real (atualmente fixado 

em R$ 78 Milhões pela Lei nº 12.814/2013). O PIS/COFINS também pode ser recolhido tanto 

pelo regime cumulativo – com alíquota total menos gravosa (3,65%) – como pelo regime não-

cumulativo – com alíquota maior (9,25%), mas com a possibilidade de utilização de créditos na 

apuração da base de cálculo das contribuições –, a depender do regime jurídico de recolhimento 

do Imposto de Renda a que a empresa estiver sujeita121. 

 
120 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011, p. 98-100. 
121 No caso da construção, a empresa deverá obrigatoriamente seguir o regime cumulativo. 
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Também podemos encontrar alguns regimes específicos de recolhimento de tributos 

municipais e estaduais. É bastante comum que as legislações municipais estabeleçam uma 

margem presumida para abatimento da base de cálculo do ISS na construção civil (itens 7.02 e 

7.05 da Lei Complementar nº 116/2003), em detrimento da apuração do volume de 

materiais/insumos empregados na execução do serviço, cabendo ao contribuinte optar pela 

apuração da base de cálculo efetiva ou presumida. Presunção semelhante também é identificada 

atualmente nos casos de substituição tributária para frente do ICMS (ICMS-ST), principalmente 

após o julgamento do Tema 201 (RE 593.849/MG) pelo STF em 2016, facultando ao 

contribuinte a adoção da base presumida ou da base de cálculo real para fins de retenção do 

tributo devido nas operações destinadas ao consumidor final. 

Em quaisquer das hipóteses mencionadas acima, é possível que a opção por um 

determinado regime implique em economia fiscal para o contribuinte mesmo que o objetivo 

principal da norma não seja propriamente esse122. Nem por isso se trata de um benefício fiscal, 

já que a escolha do contribuinte não é pautada apenas na carga tributária incidente sobre a 

operação. Muitas vezes é mais vantajoso para o contribuinte optar por um regime simplificado, 

ainda que mais oneroso tributariamente, pois dessa forma ele também evita gastos com 

manutenção de estrutura para atendimento às regras de compliance fiscal, além de não se 

sujeitar a riscos de questionamento na apuração do tributo pela administração fazendária, 

inclusive com imposição de multas de caráter punitivo. 

Outro importante regime é o do Simples Nacional, que não apenas simplifica a 

apuração dos principais tributos incidentes sobre a atividade produtiva (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, 

Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição Patronal sobre a folha de salários), unificando seu 

cálculo sobre o faturamento da pessoa jurídica, mas também reduz a alíquota de todos os 

tributos. Trata-se de regime igualmente opcional criado para conferir tratamento diferenciado e 

favorecido às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Neste caso a natureza 

de benefício fiscal é mais evidente tanto pela simplificação do regime de apuração dos tributos 

quanto pela redução da carga tributária total. Também podemos encontrar um sem número de 

regimes especiais que facultam ao contribuinte algumas facilidades na entrega de obrigações 

acessórias, adoção de bases de cálculo presumidas, redução ou mesmo isenções de tributos, 

 
122 Ressalte-se que muitos desses regimes também são vantajosos para a própria administração tributária na medida 
em que uma sistemática de apuração mais simples evita gastos com a manutenção de aparato fiscalizatório mais 
robusto. 
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sempre com o objetivo de fomento de determinado ramo da indústria ou desenvolvimento 

econômico de regiões específicas.123 

Em todos os exemplos mencionados acima, a opção por um ou outro regime sempre 

irá passar por uma análise de custo-benefício pelo contribuinte, tendo sempre como objetivo a 

obtenção de vantagem econômica. Às vezes essas vantagens são mais evidentes, como no caso 

do Simples Nacional e dos regimes especiais, já que não há praticamente nenhum trade-off 

exigido do contribuinte para redução da carga fiscal a não ser o cumprimento das regras 

específicas do programa, sendo propriamente classificados como benefício fiscal. Em outros, a 

simplificação do regime de tributação poderá acarretar até aumento da carga tributária 

conquanto se substitua uma base de cálculo real por uma base presumida. Ainda assim, certa 

vantagem é alcançada de forma transversal com a minoração de custos de compliance e risco 

fiscal. 

A diferenciação entre as hipóteses de regimes optativos e benefícios fiscais é 

importante pois impactam diretamente na formação de preços de contratos administrativos e na 

manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro. A questão a ser analisada aqui é até que 

ponto é viável estimar o impacto da carga tributária na composição de preços de contratos 

públicos quando o regime aplicável não é obrigatório. 

 

4.1.3.2 O caso do Simples Nacional 
 

O TCU chega a analisar o caso do Simples Nacional no Acórdão nº 2.662/2013. A 

síntese do entendimento firmado naquela ocasião pode ser retratada no seguinte trecho: 

 

200. Dessa forma, nos orçamentos de obras públicas, a estimativa dos 
percentuais dos tributos do BDI ganha uma maior complexidade, visto que 
não é possível prever os diversos regimes de tributação que as empresas 
licitantes estão enquadradas, além da própria diversidade de tributos que 
compõem o Simples Nacional e da variabilidade de seus percentuais, bem 
como da exclusão das contribuições sociais do Sistema S (Sesi, Senai, Sebrae 
etc.) do cálculo dos encargos sociais das obras. Em função disso, considera-
se que o BDI do orçamento-base da licitação pode, por exemplo, estimar os 
percentuais dos tributos que incidem sobre o faturamento (ISS, PIS e Cofins) 
pelo regime comum e incluir os gastos previstos para o ressarcimento dos 
encargos sociais daquelas contribuições sociais. 

 
123 Podemos citar como exemplo o caso da Zona Franca de Manaus (ZFM), o Regime Especial de Incentivos para 
o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (REIDI), Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação 
da Estrutura Portuária (REPORTO), Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços 
de Tecnologia da Informação (REPES), além de um sem número de regimes aduaneiros para fomento de 
exportação de bens e serviços.  
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201. Por outro lado, na fase de elaboração das propostas de preços, considera-
se que a composição de BDI das ME e EPP contratadas pela Administração 
Pública deve prever alíquotas compatíveis com aquelas em que a empresa está 
obrigada a recolher, conforme os percentuais contidos no Anexo IV da LC 
123/2006, e não incluir na composição de encargos sociais os gastos relativos 
ao ressarcimento das contribuições a que estão dispensadas de recolhimento, 
conforme disposto no art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar. 

 

A solução apontada pelo TCU é tecnicamente perfeita. Primeiramente, é assentado 

que o órgão licitante não poderia determinar o regime tributário optado pelos licitantes quando 

da elaboração do orçamento de referência que irá compor o edital de licitação. E não pode fazê-

lo pois de outra forma estaria atentando contra os princípios da isonomia e da ampla 

concorrência, já que se estaria eliminando de pronto a possibilidade de licitantes inseridos em 

outro regime fiscal participarem do certame. Nesse sentido, os esforços do órgão contratante 

devem ser direcionados para estimativa da carga tributária efetiva suportada pelo contrato124, e 

não pelo licitante. 

Mas há ainda o papel a ser cumprido pelo licitante. Embora a administração pública 

não possa e nem deva estimar todos os regimes fiscais aplicáveis a cada contribuinte, o licitante 

certamente pode e deve fazê-lo. Embora não reste explícito no acórdão, é evidente que a 

conclusão é pautada na análise do art. 43, Inciso IV125 da Lei 8.666/93 que evidencia a 

obrigatoriedade de observância dos preços correntes de mercado para os itens que compõe a 

proposta de orçamento da obra.  

A interpretação do dispositivo por vezes traz certa confusão diante de aparente 

dicotomia em face do art. 48, Inciso II126, que trata da desclassificação de proposta com preço 

 
124 Também nesse sentido, o entendimento assentado no Acórdão nº 1.619/2008 do TCU: “Não ofende a Lei de 
Licitações e Contratos a previsão, em editais licitatórios, de apresentação, pelas empresas licitantes, de 
informações acerca do regime tributário a que estão submetidas, com o objetivo de subsidiar a análise da 
pertinência das alíquotas inseridas nas Planilhas de Custo e Formação de Preços, ou outro instrumento equivalente 
Atente, nas licitações em geral, tanto na fase de orçamentação, quanto na fase de análise das propostas, para a 
possibilidade de que as alíquotas referentes ao PIS e à COFINS, no que se refere às licitantes que sejam tributadas 
pelo Lucro Real, sejam diferentes do percentual limite previsto em lei, devido às possibilidades de descontos e/ou 
compensações previstas, devendo exigir, se for o caso, que as alíquotas indicadas, nominais ou efetivas reduzidas, 
sejam por elas justificadas, em adendo à Planilha de Custo ou Formação de Preços, ou outro instrumento 
equivalente.” (Acórdão 1.619/2008, Plenário, rel. Min. André de Carvalho). 
125 “Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: [...] IV - 
verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços 
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro 
de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação 
das propostas desconformes ou incompatíveis;” 
126 “Art. 48.  Serão desclassificadas: [...] II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com 
preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado 
e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas 
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.” 
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global excessivo ou então de proposta inexequíveis (quando a proposta fica muita aquém do 

orçamento base do edital). É que o particular não poderá ser desclassificado por discrepância 

no custo unitário de itens específicos da proposta. Na análise das propostas, deverá ser 

considerado o preço global da proposta, e não a composição de cada custo unitário127. Nada 

obstante, é necessário ainda que os custos unitários da proposta guardem relação com os preços 

de referência, e estes com os valores de mercado. O propósito da norma é justamente evitar que 

o particular insira na proposta custos irreais que não serão efetivamente suportados na execução 

do projeto. 

Lembremos que a composição orçamentária do projeto traduz os riscos assumidos 

por cada parte no contrato, e que uma vez aceita pela administração pública, firmará o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. Exatamente por esse motivo é que a legislação veda a 

aceitação de propostas que contemplem custos irreais ou itens que efetivamente não serão 

observados no curso de execução do projeto. Sendo assim, quando da elaboração da proposta 

de orçamento para execução do projeto, não basta que o contribuinte meramente repita a carga 

tributária estimada pela administração pública no orçamento base do edital; é necessário que 

seja apresentada a estimativa de carga tributária efetiva suportada pelo contribuinte a partir dos 

regimes jurídicos a que esteja sujeito ou inclinado a optar para a execução do projeto. 

 

4.1.3.3 Os regimes especiais 
 

Há também o exemplo dos regimes especiais. O racional aqui é diferente do 

empregado para o caso do Simples Nacional pois atrai a análise hermenêutica de outros 

princípios. Nesta hipótese, a fruição do regime especial implicará em evidente e imediata 

diminuição da carga tributária sobre a atividade desenvolvida pelo contribuinte. O trade-off a 

ser exercido aqui é meramente de cumprimento dos requisitos exigidos para ingresso no regime 

especial. Além disso, salvo restrições bastante específicas e particulares128, qualquer 

contribuinte em teoria poderá se habilitar à fruição do regime uma vez atendidos seus requisitos. 

Como dito, muitas vezes o intuito do regime é justamente fomentar o 

desenvolvimento regional ou de setores específicos da economia. Na hipótese de um 

determinado contrato estar inserido no contexto abrangido pelo regime tributário privilegiado, 

 
127 Nesse sentido, a lição de Marçal Justen Filho: “Haveria um aparente conflito entre as regras do art. 43, inc. 
IV, e do art. 48 inc. II (com redação dada pela Lei nº 8.883). A melhor interpretação conduz à prevalência daquele 
dispositivo. [...] Deve-se ter em vista, quando muito, o valor ‘global’ da proposta.” (JUSTEN FILHO. Marçal. 
Comentários à lei de licitações e contratos administrativo. 15. ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 746). 
128 Por exemplo, a regra de proibição de fruição ao REIDI em caso de cancelamento de habilitação ou co-
habilitação anterior (art. 325, § 6º, Inciso I da IN RFB nº 1.911/2019). 
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então neste caso a administração pública estará compelida a considerar os efeitos deste regime 

na estimativa de custos e composição de orçamento base do projeto a ser licitado129. Não cabe 

discricionariedade nesta hipótese, já que a atuação do administrador público deve ser motivada 

pelo atendimento ao interesse público e pelos princípios da eficiência e economicidade. Um 

orçamento base que não contemple os efeitos positivos da abrangência de um dado regime 

tributário privilegiado que possa diminuir os custos de execução da obra pode levar ao 

cancelamento do certame.  

Sendo assim, na existência de um dado regime tributário que implique em redução 

imediata do custo de um ou mais itens do projeto de obra, seus efeitos deverão ser considerados 

na elaboração do próprio orçamento base da proposta, de modo que a apresentação de proposta 

pelo particular que não contemple esse regime deverá ser desclassificada do certame. 

 

4.1.3.4 O caso do Imposto de Renda 
 

O ônus financeiro decorrente do IRPJ e da CSLL merece também considerações 

específicas que podem nortear a análise para o regime optativo da CPRB. Merece atenção o 

fato de esses tributos não onerarem diretamente o custo de execução da obra uma vez que 

possuem natureza direta e personalíssima, motivo pelo qual não podem ser incluídos no 

orçamento do projeto. Embora exista disposição normativa expressa nesse sentido (art. 9º, 

Inciso II do Decreto nº 7.983/2013), tal disposição decorreu de construção jurisprudencial no 

âmbito do TCU, onde se analisaram diversos aspectos do regime de apuração próprio desses 

tributos e que merecem ser abordados para nortear este estudo. 

O primeiro aspecto de relevância é justamente a existência de diferentes regimes 

pelos quais os tributos podem ser recolhidos, a saber: lucro real, lucro presumido e lucro 

arbitrado. Tanto o regime do lucro presumido como o do lucro arbitrado partem de presunções 

legais para apuração da base de cálculo e do tributo devido. O lucro real, por sua vez, será 

apurado a partir do resultado contábil do período mais adições e exclusões legais para se 

determinar a base de cálculo tributável. A escolha pelo regime ocorrerá no ato de pagamento 

da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração 

de cada ano-calendário – mesma sistemática aplicável para a escolha do regime de recolhimento 

da contribuição previdenciária. 

 
129 Nesse sentido, o Acórdão nº 45/2008 – Plenário do TCU. 
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A partir da análise dos regimes optativos feita até este momento, percebe-se que a 

sistemática de opção de regime do Imposto de Renda mais se assemelha aos critérios aplicáveis 

ao regime do Simples Nacional, de modo que o administrador público não poderia adentrar na 

escolha do regime fiscal para efeitos de composição do orçamento base do projeto. Por outro 

lado, diferentemente do Simples Nacional, os regimes de apuração do Imposto de Renda não 

implicam por si só em vantagem para o contribuinte, podendo ser mais ou menos onerosos a 

depender de circunstâncias particulares do licitante.  

Este é o outro aspecto de suma importância do Imposto de Renda. Sua apuração 

leva em consideração circunstâncias completamente alheias à receita do contrato 

administrativo. Basta lembrar que a legislação admite que os prejuízos fiscais de exercícios 

anteriores possam ser compensados com o lucro apurado no exercício corrente. Mais que isso, 

na apuração do Lucro Real pelo regime de estimativas ou balancetes de suspensão ou redução, 

as variações de lucro e prejuízo ocorridas dentro do próprio exercício são consideradas para 

apuração da base tributável a cada competência. Desta feita, o resultado positivo decorrente da 

receita de um contrato pode plenamente ser compensada com o prejuízo de outras atividades, 

inclusive não operacionais (ex.: perda no recebimento de créditos; despesas de variação 

cambial, baixa de ativos por perda, deterioração ou sinistro; etc.), de modo que o custo tributário 

orçado para a execução daquele contrato poderia simplesmente ser anulado por fatores 

totalmente alheios a sua execução. 

Embora tais argumentos sejam bastante contundentes e suficientes para afastar a 

inclusão do IRPJ/CSLL na composição do BDI, eles não se aplicam no caso de execução de 

obra por SPE130. Neste caso, todas as receitas e despesas da pessoa jurídica seriam 

necessariamente advindas do contrato administrativo, então os argumentos ora apresentados 

não justificariam a exclusão dos tributos na composição orçamentária do projeto. Outra 

possibilidade é justamente a do regime do lucro presumido, no qual base de cálculo do tributo 

é determinada a partir do faturamento (receita bruta), de modo que seria possível traçar uma 

perfeita correlação do custo tributário com a contraprestação devida pela execução da obra. 

Outra dicotomia que pode afastar esse argumento é o caso do PIS/COFINS, cuja 

apuração deve levar em consideração a receita bruta total da pessoa jurídica. Embora a grandeza 

econômica tributada por essas contribuições (receita bruta) seja diferente da do imposto de 

 
130 Embora normalmente a criação de SPE não seja a melhor estratégia para precificação de obras públicas, uma 
vez que se deixa de aproveitar circunstâncias particulares da pessoa jurídica, sobretudo sobre o aspecto do 
IRPJ/CSLL, não é exatamente raro que isso ocorra, havendo inclusive editais que exigem que seja criada SPE para 
execução do projeto e perante a qual o contrato será firmado. 
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renda (lucro ou proventos de qualquer natureza), sua apuração também apresenta 

particularidades que podem acabar mitigando a carga tributária decorrente do contrato em si a 

depender da etapa de execução da obra. Lembremos que a apuração da receita bruta para 

contratos de empreitada a longo prazo normalmente é determinada pelo emprego da 

metodologia POC, a qual pode levar a bases negativas para um dado período ainda que a pessoa 

jurídica tenha efetivamente auferido receita. Sendo assim, as especificidades de apuração do 

tributo, que levam em consideração situações particulares do contribuinte, por si só, não são 

critérios para afastar a consideração dos tributos na composição dos custos indiretos do projeto. 

A efetiva causa que levou o TCU a orientar a exclusão do IRPJ/CSLL na 

composição do BDI, cumulando com a edição da Súmula TCU 254/2010, é a adequação da 

noção de repercussão econômica dos tributos com a de remuneração operacional incorporada à 

proposta de preço ofertada pelo particular. Assim, na medida em que a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro visa proteger a margem de remuneração proposta, e não o 

lucro, todas as variáveis incorridas pelo particular no curso da execução do projeto e que 

impactam na margem efetiva de lucratividade do projeto devem por ele ser suportadas. 

Inclusive a própria despesa com a tributação sobre a renda é um dos fatores que podem e devem 

ser considerados na margem de remuneração do particular, de modo que cabe a ele avaliar qual 

a margem justa e suficiente para fazer frente a esse risco. Assim dispôs o TCU no Acórdão nº 

2.662/2013: 

 

266. Conforme já adiantado no tópico 2.3.2, o percentual relativo à taxa de 
remuneração do particular a ser incorporada na composição de BDI dos 
orçamentos de obras públicas será sempre um conceito de remuneração 
operacional, que é o parâmetro que se concluiu que deve compor o BDI. 
Assim, o repasse econômico do IRPJ aos preços dos contratos de obras 
públicas estaria computado implicitamente nessa parcela componente do BDI. 
[...] 
269. Ressalta-se ainda que o impacto da repercussão econômica dos tributos 
sobre o lucro nos preços das obras públicas depende de diversas variáveis. 
Envolve, por um lado, a competitividade das licitações, as exigências de 
qualificação técnica e econômica, as características do objeto licitado etc.; por 
outro, depende das estruturas de mercado (mercado concorrencial e 
oligopólio), do poder de barganha, da gestão estratégica de preços, do 
planejamento tributário, dentre outras variáveis. A empresa licitante, ao 
estimar o percentual com o qual pretende ser remunerada vencendo o certame, 
estima-o em função dessas variáveis citadas acima, já considerando o repasse 
financeiro com o pagamento dos tributos incidentes sobre a renda ou lucro. 

 

Como visto, a par dos importantes argumentos delineados anteriormente, o que 

efetivamente motiva a impossibilidade de inclusão do IRPJ/CSLL na composição dos custos 
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indiretos do orçamento contratual é o signo presuntivo de riqueza sobre a qual recai a tributação: 

o lucro. A inclusão de uma variável atrelável à margem de lucratividade da empresa na 

composição do BDI vai de encontro à natureza do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

que visa em última instância a proteção da margem de remuneração avençada entre as partes, 

jamais a proteção ao lucro. 

 

4.1.4 A inviabilidade de reequilíbrio econômico-financeiro no regime optativo 
 

Os fundamentos jurídicos de análise dos impactos da consideração da carga 

tributária na composição do orçamento de obras públicas servem para nortear a resposta ao 

ponto fulcral deste trabalho. Afinal, é cabível o reequilíbrio econômico-financeiro para 

contratos abrangidos pelo regime da desoneração da folha de salários, a partir da introdução do 

regime optativo com a edição da Lei nº 13.161/2015? 

Há pelo menos dois cenários nos quais essa questão merece ser analisada. O 

primeiro deles é o dos contratos firmados antes da edição da Lei nº 13.161/2015. Nesses casos, 

o contrato pode ter sido firmado antes do próprio regime da desoneração da folha de salários 

ou quando já instaurado esse regime. Em quaisquer dessas hipóteses, é certo que o equilíbrio 

econômico-financeiro vigente no curso do contrato será o da consideração da CPRB na 

composição do BDI, com a consequente exclusão do ônus da contribuição previdenciária na 

composição dos custos diretos de mão-de-obra. Isso porque, como vimos no Tópico 4.1.1., a 

introdução de um novo regime tributário de observância obrigatória pelo contribuinte é um fator 

que enseja o reequilíbrio econômico do contrato por expressa determinação do art. 65, § 5º da 

Lei nº 8.666/93. 

Com a introdução do regime optativo, o cenário a ser reequilibrado, se necessário, 

seria de nova substituição na composição orçamentária da CPRB pela CPP. Mas esse 

reequilíbrio não é cabível. 

Primeiramente devemos relembrar que o TCU já definiu seu posicionamento pela 

impossibilidade de se exigir do contribuinte a escolha entre regimes fiscais para efeitos de 

composição do preço de contratos administrativos. Essa exigência é indevida quando os 

regimes não apresentem vantagem de redução imediata da carga tributária incidente sobre 

aquela atividade objeto do contrato. Geralmente isso ocorre em regimes de apuração que 

adotem bases presuntivas para definição do tributo a recolher, de modo que a análise de custo-

benefício para escolha dentre os regimes recaia sobre aspectos de cunho particular do 
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contribuinte, tais como custos de compliance, minoração de riscos fiscais, aproveitamento de 

condições personalíssimas na apuração dos tributos, entre outros fatores. 

E com o perdão da redundância, vale mais uma vez trazer o ilustrativo Acórdão nº 

2.662/2013 para reforço de argumentação: 

 
273. De acordo com a legislação tributária, a regra geral de tributação para as 
pessoas jurídicas é a apuração dos resultados com base no lucro real, 
determinado a partir dos registros contábeis e fiscais. Entretanto, como opção, 
é facultada a tributação pelo lucro presumido ou pela sistemática do Simples 
Nacional para as empresas de médio e pequeno portes, respectivamente, ou 
pelo lucro arbitrado, em caráter excepcional, quando a pessoa jurídica não 
mantiver escrituração contábil regular ou imprestável à apuração do lucro 
tributável. 
[...] 
278. Outra característica importante do lucro presumido é que esse regime de 
tributação só deve ser admitido em caráter facultativo, como forma de facilitar 
o cumprimento das obrigações tributárias, porque a presunção estará sempre 
baseada em meras estimativas de acréscimos patrimoniais, conforme prevê o 
art. 13 da Lei 9.718/1998. Essa modalidade de apuração do tributo justifica-
se por ser uma forma de tributação simplificada e por não exigir controles 
comerciais e fiscais mais rígidos, o que constitui um fator preponderante de 
diferenciação para o contribuinte optar pelo lucro presumido. 
[...] 
280. No entanto, sendo uma opção conferida às pessoas jurídica, cabe 
exclusivamente a cada contribuinte que se enquadre nos requisitos legais 
exigidos para o regime do lucro presumido avaliar os benefícios da tributação 
presumida, por meio do seu planejamento tributário. Se a lucratividade de sua 
atividade geralmente for superior à estimada pela lei, tenderá a optar pelo 
lucro presumido, se inferior, considerará o lucro real como mais vantajoso. 
Por essa razoes, a sua observância jamais pode ser exigida do contribuinte, 
sendo sempre uma faculdade. 

 

A exigência de adoção de regime tributário só pode ocorrer quando isso implicar 

em uma economia imediata no custo de execução do projeto, como no caso dos benefícios 

fiscais. Isso não acontece no caso da desoneração da folha de salários. 

Consoante explicado nos tópicos anteriores, a apuração da CPRB e da contribuição 

previdenciária sobre a folha de salários varia bastante a depender da etapa de execução da obra, 

de modo que a depender do corte temporal, pode ser que a opção por um regime se demonstre 

mais vantajosa do que a outra. Isso não significa que o regime será o melhor para o contrato 

como um todo, mas apenas para aquela etapa específica do projeto.  

Imagine-se o seguinte cenário: um contrato para construção de Usina Hidroelétrica 

é firmado em 2014 tendo como prazo de conclusão o exercício de 2016. Dadas as 

particularidades do projeto, uma tributação sobre a folha de salários seria mais vantajosa, já que 

se estima um emprego menos intensivo de mão-de-obra em comparação com a receita advinda 
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dos demais componentes da proposta. Ainda assim, o contribuinte é obrigado a considerar na 

composição orçamentária a incidência da CPRB, eis que se encontrava obrigado legalmente à 

adoção do regime. Com o advento do regime optativo, poderia se afirmar que o particular 

deveria optar pelo regime da contribuição previdenciária sobre a folha de salários a partir de 

2015, pois essa seria a tributação mais vantajosa para o contrato. No entanto, esse cenário mais 

benéfico levou em consideração o escopo integral do projeto. Se consideradas apenas as etapas 

restantes a partir do regime optativo, a maior vantagem seria obtida com a incidência da CPRB 

mesmo para o restante do contrato. 

O exemplo apresentado acima demonstra uma análise que não leva em consideração 

propriamente a composição de custos do projeto, mas sim sua lucratividade, já que a otimização 

da carga fiscal depende da etapa de execução da obra. O racional vai de encontro à noção de 

remuneração operacional acolhida pelo TCU, e que é embasada justamente pela divisão 

objetiva de riscos contratuais e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Sendo assim, 

não há motivos que justifiquem a alteração do racional já firmado pelo TCU quanto à 

impossibilidade de exigência de escolha entre regimes equitativos, quando o regime não resulte 

em redução imediata dos custos para execução do projeto. 

Outro ponto que também impede essa escolha é a sistemática de apuração específica 

de cada contribuição. A Contribuição Previdenciária sobre a folha de salários é calculada 

diretamente sobre o custo de mão-de-obra de cada contrato, sempre vinculado ao cadastro 

perante o INSS (Matrícula CEI, atual CNO). Ainda que atualmente seu recolhimento seja 

centralizado na matriz a partir da instituição do e-Social, a base de cálculo da contribuição não 

se alterou. A CPRB, por outro lado, leva em consideração a receita bruta total da pessoa jurídica, 

considerando todas as contratações em vigor além de outras receitas. 

A escolha pelo melhor regime tributário deve sempre levar em consideração o total 

de receita bruta estimada da pessoa jurídica em comparação com o custo total de mão-de-obra 

de toda sua atividade operacional. Sendo assim, a exigência de escolha entre um ou outro 

regime, sob o fundamento de maior economicidade para aquele contrato em específico, poderia 

muito bem por em cheque a economicidade de outro contrato administrativo com outro ente 

público. A observância ao interesse público certamente não estaria atendida. 

Evidentemente que poderia se argumentar pelo cabimento dessa análise em casos 

excepcionais como o das SPE ou dos consórcios, cujo regime fiscal será específico para aquele 

determinado contrato administrativo. Esta análise, no entanto, seria cabível apenas para o caso 

de contratos a serem firmados após a vigência do regime optativo, sob pena de se incorrer nos 

mesmos equívocos já explorados acima. Neste caso, no entanto, também não haveria de se falar 
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em reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que o contrato já terá sido firmado em uma 

realidade tributária conhecida. Lembrando que um dos pressupostos para o reequilíbrio 

contratual é justamente a extraordinariedade do evento, seu desconhecimento para ambas as 

partes. Por isso se afasta a hipótese de reequilíbrio quando um dado evento já era de 

conhecimento das partes. 

Pelos argumentos expostos, fica evidente que o advento do regime optativo não traz 

qualquer impacto para o equilíbrio econômico do contrato. A regra do art. 65, § 5º da Lei nº 

8.666/93 não se aplica já que não há aumento ou diminuição imediata da carga tributária sobre 

o contrato, a não ser sob um viés de lucratividade do contrato, o que é incompatível com a 

noção de equilíbrio econômico-financeiro. Tampouco se pode exigir do contribuinte a escolha 

entre regimes tributários equitativos, consoante entendimento firmado pelo TCU. E, por fim, 

tal escolha, ainda que exigível, certamente poderia colocar em xeque a economicidade de outros 

contratos com a administração pública quando a comparação entre os regimes envolver mais 

de um contrato. 

 

4.2 Os efeitos do regime optativo quanto à obrigação de ressarcimento 

 

Ao passo em que o regime optativo instituído pela Lei nº 13.161/2015 não deva 

repercutir no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, consoante exposto 

no tópico anterior, isso não significa que a escolha facultada ao contribuinte não repercuta 

absolutamente nenhum efeito no contrato. Nos casos em que o contrato é executado mediante 

formação de consórcio de empresas ou via constituição de SPE, nos quais a base de cálculo da 

CPRB leve em conta a receita bruta advinda exclusivamente do contrato em questão, a opção 

de escolha entre regimes passa a ser um custo passível de aferição como qualquer outro item 

do projeto e, portanto, também possui repercussão financeira.  

Note-se que há uma diferença fundamental entre os bens tutelados pelo direito ora 

em análise: ao passo em que o equilíbrio econômico-financeiro visa proteger a remuneração 

acordada entre as partes (preço) a partir da distribuição objetiva de riscos, a lucratividade é um 

elemento que atinge diretamente o patrimônio do particular. Naturalmente, então, que o 

remédio jurídico para recomposição do direito infringido também terá contornos próprios e 

diferentes do que ocorre no caso do reequilíbrio econômico-financeiro. 

Como vimos, as bases de cálculo da CPP e da CPRB variam bastante ao longo da 

execução do contrato, sendo recomendável a realização de estudo para maior eficiência 

econômica a partir da escolha do regime tributário que implique no menor ônus financeiro para 
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o contribuinte, a depender da etapa da execução da obra. O construtor é a parte melhor 

capacitada para realização desta análise, pois é o sujeito passivo da obrigação tributário e 

também o executor do empreendimento. Embora não seja possível determinar com 100% de 

precisão qual será a carga tributária a ser suportada no início do exercício – momento em que 

se dá a escolha do regime tributário –, se há uma parte que capacitada para esta análise, sem 

dúvidas é o construtor. 

A escolha do regime fiscal é um fator que implica diretamente na margem de 

lucratividade advinda do contrato, o que gera uma justa expectativa de retorno financeiro para 

o particular. Se já se sabe de antemão que uma determinada etapa do projeto exigirá emprego 

intensivo de mão-de-obra, com pouca margem de faturamento de equipamentos, então é 

bastante provável que a opção pela CPRB implique em maior economia fiscal. No cenário 

inverso, a opção pelo recolhimento sobre a folha de salários provavelmente se demonstrará mais 

vantajosa. Em ambos os cenários, a opção pelo regime fiscal é um fator que gera expectativa 

de economia para o contribuinte. Logo, a frustração desta expectativa é um evento que repercute 

diretamente na esfera patrimonial do ente privado, sendo consequentemente tutelado pelo 

direito.  

Consoante exposto no Tópico 3.4, há uma miríada de fatores que podem implicar 

na alteração do contrato sem a necessidade de anuência do particular. Quando as alterações no 

contrato implicarem em mudanças no escopo do projeto, é possível que tais mudanças também 

acabem tornando o regime tributário escolhido pelo particular para aquele dado exercício fiscal 

mais oneroso do que inicialmente havia-se projetado. Tais alterações podem ser classificadas a 

partir do enfoque da distribuição objetiva de riscos às partes contratantes, podendo decorrer de 

(i) eventos alocados à álea extraordinária ou extracontratual, (ii) alteração unilateral do contrato 

pela administração pública ou então pelo (iii) fato da administração pública (inadimplemento 

contratual). 

No que diz respeito aos eventos de alteração unilateral do contrato pela 

administração pública ou então de inadimplemento contratual, já vimos no Tópico 3.4 que, para 

além da eventual necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, restará ainda o dever de 

indenização ao particular em razão das perdas e danos que este vier a sofrer em razão da conduta 

da administração pública. No caso da alteração unilateral do contrato, o dever de recomposição 

patrimonial decorre da própria legislação licitatória. Já na hipótese de inadimplemento 

contratual, o fundamento jurídico do dever indenizatório decorre da aplicação subsidiária das 

normas de caráter cível. Em quaisquer hipóteses, no entanto, não há de se perquirir sobre a 

existência de culpa por parte da administração pública. 
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O fundamento para a eliminação do critério subjetivo para efeitos de indenização 

não pode ser confundido com a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, aplicável na 

atuação dos agentes públicos perante a sociedade (terceiros). O dever de indenização decorre 

da própria força obrigatória dos contratos e da distribuição objetiva de riscos do contrato 

administrativo. Assim, se um determinado risco foi alocado ao ente público na formalização do 

contrato, então este deverá arcar com os custos advindos da quebra do sinalagma contratual. A 

consequência desta constatação é que a alteração contratual que implicar na alteração das 

premissas de escolha do regime fiscal poderá implicar também no dever de indenização do 

custo tributário suportado pelo particular em valor superior àquele que deveria arcar acaso 

houvesse optado pelo outro regime aplicável.  

Já se assentou no tópico antecedente que a existência de um regime fiscal optativo 

é um elemento que não consegue ser capturado na determinação das bases orçamentárias da 

proposta de preço, que por sua vez irá firmar as condições do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato. Assim, a escolha por um ou outro regime é um fator indiferente para o ente público 

e, logo, para o equilíbrio de preço do contrato. Se a escolha do particular acabar se tornando 

mais onerosa ao final do exercício, reduzindo, assim, sua margem de lucro no período, este é 

um ônus que recai inteiramente sobre si e não afeta a administração pública tampouco o 

equilíbrio contratual. 

No entanto, para que essa máxima seja verdadeira, é necessário que o particular 

tenha plenas condições de elaborar sua análise prospectiva para o exercício a partir de um 

cenário de previsibilidade das condições de execução do contrato. Se no curso da execução do 

contrato essas condições se alteram sem que o particular tenha concorrido com qualquer ato 

para tanto, então a análise prospectiva realizada no início do exercício já não tem mais efeito. 

A partir desse momento é que a opção entre regimes fiscais ganha relevo na relação contratual 

entre ente público e privado, pois o particular passa a ser afetado em sua esfera patrimonial.  

E aqui o dever de indenização persiste ainda que o dano seja indireto, que é 

justamente a hipótese ora debatida, na qual um fator qualquer de alteração contratual acaba 

impactando indiretamente na escolha do regime fiscal. Ao analisarmos a teoria da imprevisão, 

vimos que o elemento “onerosidade excessiva” não é um critério aplicável para as contratações 

públicas senão como mero balizador da intensidade do evento e sua caracterização ou não como 

fato extraordinário. O que determina tanto o equilíbrio econômico-financeiro como a extensão 

do dever de indenização é justamente a divisão objetiva de riscos do contrato. Sendo assim, em 

se constatando que um determinado encargo suportado não foi alocado contratualmente a 

determinada parte, então o ressarcimento por esse custo indevidamente incorrido deverá ser 
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irrestrito, ainda que o ônus daí decorrente não seja excessivo. É por esse motivo que a própria 

Lei nº 8.666/93 determina que os danos eventuais também sejam indenizados ao particular (art. 

65, § 4º). 

Por fim, devemos considerar ainda a hipótese de alteração contratual decorrente de 

fatos alocados à álea extraordinária ou extracontratual. Nesses casos, a causa de alteração do 

contrato não poderá ser imputada ao ente público e tampouco ao particular, o que a difere dos 

dois primeiros casos nos quais o evento de alteração contratual decorre sempre de uma conduta 

do ente público, seja ela lícita (alteração unilateral) ou ilícita (descumprimento contratual ou 

fato da administração). Sendo assim, poderia se argumentar que a alteração das condições 

contratuais imputáveis à álea extraordinária, e que viessem a implicar nas bases de análise 

prospectiva para escolha de regime fiscal, não implicaria em dever de indenização caso o 

particular seja prejudicado pelo aumento do encargo tributário pelo regime optado. O principal 

argumento nesse sentido seria justamente a ausência de ato imputável à administração pública 

e, por conseguinte, a ausência de nexo de causalidade entre o evento e o dano suportado pelo 

particular. 

Esse raciocínio deve ser afastado. Mais uma vez é necessário reafirmar que a 

relação jurídica decorrente do contrato administrativo firmado para execução de obras de 

infraestrutura é lastreada na divisão objetiva de riscos. A correta imputação de 

responsabilidades é um fator essencial para o sucesso do empreendimento dada a sua alta 

complexidade e elevados custos envolvidos. Por esse motivo, para que exsurja o dever de 

indenização à administração pública, basta que o risco do evento danoso tenha sido alocado 

contratualmente a ela. Sendo assim, o dever de recomposição patrimonial persiste mesmo nos 

casos em que o nexo de causalidade decorre de um evento alocado à álea extraordinária ou 

extracontratual. 

Conclui-se, portanto, que nas hipóteses em que a apuração da CPRB leve em 

consideração estritamente a receita advinda do contrato administrativo, como nos casos de 

consórcios e constituição de SPE, qualquer alteração contratual que implique na mudança das 

condições iniciais de escolha do regime fiscal pode ser um fator a ensejar o dever de indenização 

pelo ente público em razão de eventual dano sofrido pelo particular acaso o regime fiscal 

escolhido se demonstre mais oneroso ao final do exercício exclusivamente em razão dessa 

alteração. 

Há, no entanto, três fatores excludentes de responsabilidade. O primeiro é uma 

inferência lógica do racional ora desenvolvido e consiste na hipótese de o regime escolhido se 

demonstrar mais oneroso mesmo sem as alterações contratuais. Neste caso, percebe-se que o 
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regime já seria mais oneroso invariavelmente, denotando uma falha de análise pelo particular. 

O segundo é a de o contribuinte concorrer para a causa da modificação contratual, caso em que 

se configuraria a hipótese de culpa concorrente. Por fim, a terceira hipótese ocorre quando, 

dentro do mesmo exercício, o particular também dê causa exclusiva a algum fator de 

modificação contratual. 

Em quaisquer dos fatores apontados acima, observa-se que o maior ônus tributário 

suportado pelo particular decorre direta ou indiretamente de uma ação ou omissão sua, o que é 

motivo de quebra do sinalagma causal que atribui o dever de indenização à administração 

pública. Ou seja, ainda que o elemento subjetivo seja um fator dispensável para efeitos de 

alocação de responsabilidade à administração pelo ressarcimento patrimonial ao particular, ao 

mesmo tempo esse é um fator excludente de responsabilidade quando o particular incorrer em 

ato (ativo ou omissivo) que impactar na causa do dano. Salvo essas hipóteses, no entanto, o 

dever de indenização persiste em quaisquer dos casos de modificação contratual relacionados a 

riscos atribuíveis à administração pública. 

 

4.3 Considerações finais 

 

Ao tempo do início das pesquisas para desenvolvimento do presente trabalho, foi 

promulgada pelo Congresso Nacional a Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021). Este novo 

regime jurídico de contratações públicas substitui a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 10.520/2002, e os 

arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462/2011 após dois anos da data de sua publicação, de modo que 

ao tempo da efetiva extinção do regime licitatório sobre o qual o presente estudo se embasou, 

o próprio regime da CPRB também já não estará mais em vigor (considerando o atual cenário 

em que sua vigência é prevista para até 31 de dezembro de 2023).  

Ademais, o art. 190 da Nova Lei de Licitações também estabelece expressamente 

que o novo regime jurídico não é aplicável aos contratos firmados antes da sua entrada em 

vigor131. Ou seja, a entrada em vigor do novo diploma jurídico não afeta em nada o resultado 

desta pesquisa. A pesquisa, portanto, possui plena aplicabilidade para todos os contratos de 

firmados com a administração pública a partir da introdução do setor de infraestrutura no regime 

de desoneração da folha. 

Uma outra questão que merece ser abordada é a dos contratos empreitada por preço 

unitário. Consoante explorado no Tópico 3.2, esta forma de precificação geralmente é aplicável 

 
131 “Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei continuará a ser 
regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada.” 
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nas hipóteses em que o empreendimento de infraestrutura exige uma divisão de riscos mais 

equitativa para que suas chances de sucesso sejam maiores. Embora a pesquisa desenvolvida 

tenha se restringido ao estudo de contratos de empreitada global ou integral, na qual há uma 

maior alocação de riscos ao particular, é bastante provável que as premissas ora firmadas 

também se apliquem perfeitamente aos contratos de empreitada por preço unitário. Isso porque 

os riscos relacionados aos encargos fiscais são sempre um ônus a ser suportado pelo contratante. 

No que diz respeito ao dever de equilíbrio econômico-financeiro, por exemplo, não 

há quaisquer ressalvas quanto ao dever de reequilíbrio contratual no art. 65, §º a Lei nº 8.666/93, 

o que denota que a regra é aplicável para qualquer modalidade de contrato de empreitada. Em 

se constatando que os riscos relacionados à determinação do regime fiscal aplicável ao contrato 

público sejam alocados à administração pública, então a máxima é verdadeira para qualquer 

modalidade de contrato, de modo que as premissas ora fixadas se aplicam a qualquer 

modalidade de empreitada regulada pelo ordenamento licitatório. 

Ademais, também constatamos que o comparativo de bases de cálculo entre os 

regimes tributários não é uma metodologia adequada para efeitos de reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato, uma vez que essa análise reflete a margem de lucratividade do projeto. 

O correto, de fato, é analisar-se as bases de composição orçamentária do projeto, onde são 

alocados objetivamente os riscos inerentes à execução da obra a cada parte e, a partir daí, a 

composição do equilíbrio econômico-financeiro. Nesse sentido, as particularidades de apuração 

da receita bruta de contratos de empreitada global e integral – em comparação à forma mais 

simples encontrada nos contratos por preço-unitário – perdem relevância, sendo necessário 

apenas que se mantenham inalteradas as bases de remuneração fixadas no contrato. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como proposta a análise do impacto do regime da desoneração 

da folha de salários sobre contratos de infraestrutura firmados com a administração pública, em 

especial sob a perspectiva do equilíbrio econômico-financeiro. O ponto de partida da pesquisa 

foi a análise do Acórdão nº 2859/2013 – Plenário do TCU, em que a Corte de Contas abordou 

o tema de forma geral para todas os ramos de atividade econômica abrangidos pelo regime da 

CPRB. 

A análise detalhada do processo que originou o mencionado acórdão, bem como do 

Processo de Monitoramento TC 000.677/2014-0 e demais autos correlatos, permitiu constatar 

que a ordem exarada pelo órgão foi no sentido de determinar a revisão de preços de contratos 

ainda vigentes com empresas sujeitas ao regime da desoneração ou a obtenção do ressarcimento 

de valores pagos a maior em relação aos contratos já encerrados, mediante alteração das 

planilhas de custo. Por sua vez, o critério para recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro seria o de substituição do “’INSS’ do grupo ‘Encargos Sociais’, com a consequente 

redução proporcional do item ‘incidência de A sobre B’, e incluído o item ‘INSS’ no grupo 

‘Tributos’, com a devida alíquota”. 

A partir dessa constatação, o desafio da pesquisa seria determinar se o critério geral 

assentado pelo TCU é suficiente para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, 

levando-se em consideração as diversas particularidades na apuração da CPRB em contratos de 

infraestrutura firmados com a administração pública. Para tanto, fez-se necessária a abordagem 

de dois aspectos determinantes desse regime tributário: (a) a forma de apuração da receita bruta 

em contratos de empreitada a longo prazo, conforme previsto no art. 10 do Decreto-Lei nº 

1.598/1977; (b) o regime optativo inaugurado pela Lei nº 13.161/2015. 

A primeira particularidade do regime da CPRB foi abordada ao longo do Capítulo 

2, quando se adentrou mais profundamente na análise do método contábil de apuração da receita 

em contratos de longo prazo conhecido como POC (percentagem of completion). Tal método 

leva em consideração o preço do contrato e o orçamento de custo do projeto para determinação 

da receita bruta em cada período de apuração, de modo que qualquer alteração contratual acaba 

impactando no volume de receita reconhecida ao longo do contrato, o que é natural de ocorrer 

ao longo da execução de empreendimentos de grande complexidade. 

Supunha-se que essas típicas variações em projetos de infraestrutura acabariam 

dificultando a adoção de bases comparativas entre a CPRB e CPP, uma vez que um mesmo 

tributo pode se apresentar ora benéfico, ora oneroso, a depender do estágio de evolução da obra. 
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Sendo assim, só se poderia determinar efetivamente qual o regime mais benéfico (e, portanto, 

a obtenção de vantagem ou prejuízo pelo particular) ao final do contrato. 

No entanto, o estudo mais apurado da natureza jurídica do equilíbrio econômico-

financeiro em contratos administrativos demonstrou que não se deve perquirir os custos 

efetivamente suportados pelas partes ao longo da execução do contrato, mas sim o custo 

meramente estimado a partir de uma matriz de distribuição de riscos firmada no ato de 

formalização do contrato. A análise desenvolvida ao longo do Capítulo 3 nos permitiu constatar 

que o equilíbrio econômico-financeiro é um instituto jurídico que visa à proteção do preço 

pactuado entre as partes, e que esse preço é obtido a partir do custo orçado para cumprimento 

das obrigações e riscos assumidos pelo contratado. 

Portanto, quanto ao primeiro aspecto supra mencionado, constata-se que de fato não 

são elementos que impactem na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos administrativos visto que se deve rechaçar qualquer análise da carga tributária 

efetivamente suportada pelo particular, interessando saber apenas qual a carga tributária 

considerada para efeitos de orçamentação da proposta apresentada no certame licitatório e 

aceita pelo ente público contratante. Nesse sentido, a orientação exarada no Acórdão nº 

2859/2013 – Plenário do TCU atende ao regramento jurídico do equilíbrio econômico-

financeiro de contratos administrativos e não sofre interferência das regras de apuração da 

receita bruta em contratos de empreitada a longo prazo, aplicáveis aos contratos sob análise. 

Importante consignar que os fundamentos assentados ao longo dos dois capítulos 

não perdem relevância pela constatação acima. Embora se tenha concluído que a técnica de 

apuração da receita bruta para contratos de empreitada não seja um fator relevante para efeitos 

de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ela o é para a análise de potencial pleito 

ressarcitório. Portanto, o domínio dos fundamentos de reconhecimento de receita é essencial 

em um escopo mais amplo na análise de contratos de infraestrutura, dado que é bastante comum 

a existência de inúmeros pleitos de ambas as partes no curso da execução do projeto. 

No que diz respeito ao segundo aspecto determinante do regime tributário, a análise 

do TCU se demonstrou incompleta, na medida em que não se chegou a abordar os potenciais 

impactos da possibilidade de escolha pelo contribuinte entre os regimes de apuração da 

contribuição previdenciária a partir da edição da Lei nº 13.161/2015. Para além de incompleta, 

percebe-se que a Corte de Contas deixou passar a oportunidade de abordar esse aspecto na 

medida em que o processo de Representação (Processo TC 013.515/2013-6) se estendeu por 5 

anos com a ulterior prolação do Acórdão nº 671/2018, dando-o por encerrado. 
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Para avaliação desse ponto, fez-se necessária a compreensão do regime jurídico de 

alocação objetiva de riscos e de formação de preço de contratos administrativos de obras de 

infraestrutura, com enfoque na visão do próprio Tribunal de Contas da União, o que foi 

desenvolvido ao longo do Capítulo 3. Além disso, dada a ausência de análise desse aspecto no 

âmbito do Processo TC 013.515/2013-6, buscou-se o entendimento aplicado pelo órgão no que 

diz respeito aos demais tributos incidentes sobre a atividade de infraestrutura a fim de constatar. 

Também foi realizada busca de eventuais outros julgados do órgão que tenham abordado o 

aspecto do regime optativo da CPRB, não sendo identificado nenhum precedente válido. 

A análise do tema levou à conclusão de que a introdução do regime optativo torna 

juridicamente impossível o pleito de reequilíbrio contratual, pelos seguintes motivos: 1 – o 

regime da CPRB e da CPP são aprioristicamente equitativos, não se demonstrando mais ou 

menos vantajosos, senão em razão da composição orçamentária de cada contrato em específico, 

de modo que a comparação entre os regimes jurídicos em contratos já vigentes antes da edição 

da Lei nº 13.161/2015 não levaria em consideração a composição de custos do projeto, mas sim 

sua lucratividade, o que vai de encontro à noção jurídica de equilíbrio econômico-financeiro, 

que visa à proteção da margem de remuneração, não de lucro; 2 – a sistemática de apuração da 

CPRB leva em consideração a totalidade da receita bruta auferida pela pessoa jurídica, o que 

envolve não apenas a receita do contrato administrativo; sendo assim, a eventual determinação 

de reequilíbrio econômico-financeiro em um dado contrato, por constatação de maior vantagem 

de um regime tributário em detrimento de outro, poderia colocar em cheque o equilíbrio 

econômico-financeiro de outros contratos da mesma pessoa jurídico, indo de encontro ao 

princípio da proteção ao interesse público. 

O estudo do tema também permitiu constatar mais um efeito do regime da 

desoneração da folha de salários sobre os contratos de infraestrutura e que decorre tanto das 

particularidades de apuração da base de cálculo dos regimes previdenciários quanto da 

introdução do regime optativo. Nos casos em que o contrato é executado mediante formação de 

consórcio de empresas ou via constituição de SPE, nos quais a base de cálculo da CPRB leve 

em conta a receita bruta advinda exclusivamente do contrato em questão, a escolha do regime 

é feita a partir de uma análise prospectiva para o exercício a partir de um cenário de 

previsibilidade das condições de execução do contrato que permita estimar com segurança qual 

será o regime mais vantajoso. 

Nessas hipóteses, as alterações contratuais realizadas ao longo do exercício têm o 

potencial de alterar as condições iniciais de escolha do regime fiscal, possuindo repercussão 

financeira, pois acabam impactando na margem de lucratividade do projeto. Embora a 
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lucratividade seja um fator indiferente para efeitos de equilíbrio econômico-contratual, ela 

certamente impacta na esfera patrimonial do particular enquanto bem tutelado pelo direito, caso 

em que exsurge o dever de indenização. 

Constatou-se que a administração pública deverá ser obrigada ao ressarcimento do 

custo da carga tributária mais onerosa suportada pelo particular quando a alteração contratual 

advier dos seguintes eventos: (i) eventos alocados à álea extraordinária ou extracontratual, (ii) 

alteração unilateral do contrato pela administração pública ou então pelo (iii) fato da 

administração pública (inadimplemento contratual). O dever de indenização existirá a partir da 

conjunção dos seguintes fatores: (a) as alterações tornarem o regime tributário escolhido no 

início do exercício mais oneroso do que a outra opção disponível; (b) o particular não concorrer 

para a causa da alteração contratual e; (c) dentro do mesmo exercício, o particular também não 

der causa exclusiva a algum fator de modificação contratual. 

A pesquisa foi desenvolvida para uma proposta de solução de problema a partir da 

análise exploratória do tema. As constatações alcançadas pela metodologia refletiram o melhor 

entendimento jurídico a partir do arcabouço legal aplicável e compreende-se que são suficientes 

para a solução do problema proposto. A importância da pesquisa é reforçada pelo fato de que 

não foram identificados outros estudos que tenham abordado o tema e, conforme se constatou 

ao longo deste trabalho, a abordagem do tema no âmbito do Acórdão nº 2859/2013 – Plenário 

do TCU se demonstrou incompleta, deixando de abranger importante aspecto da CPRB que é 

seu regime optativo. 

A pesquisa também demonstrou que não existe atualmente nenhum regime jurídico 

tributário diretamente comparável ao regime optativo da CPRB. Embora possamos encontrar 

diversos casos de regimes especiais na legislação tributária, em sua maioria são alternativas 

primadas em bases presuntivas ou em alguma forma de beneficiamento a um dado setor ou 

categoria de contribuinte. Não existe, portanto, nenhum outro regime tributário em que 

franqueie ao contribuinte optar por bases de cálculo e formas de apuração distintas para um 

mesmo tributo. Na realidade, a CPRB e a CPP são verdadeiramente tributos distintos, embora 

o produto de sua arrecadação deva ser destinado para a mesma finalidade. Deste modo, o objeto 

da pesquisa analisa um cenário único em nosso arcabouço jurídico, não havendo no momento 

nenhuma outra hipótese com a qual se possa traçar um paralelo. 

Isso não significa que este trabalho se esgote unicamente no cenário ora analisado. 

É possível que o legislador opte no futuro por explorar a instituição de regime optativos aos 

moldes do casso da CPRB e CPP, no qual o contribuinte opte entre recolhimentos de tributos 

distintos para uma mesma finalidade. E vale aqui recordar a análise realidade no Tópico 1.1 
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onde se analisou a existência de estudos de meios de desoneração da folha de salários mediante 

a instituição de outras formas de tributação. Um dos estudos que chegou a ser aventado pelo 

Governo Federal durante os anos de realização desta pesquisa, foi a instituição de um tributo 

aos moldes da antiga CPMF em substituição à contribuição sobre a folha de salários (vide nota 

de rodapé 15). Embora a proposta não tenha avançado, nada impede que no futuro sejam 

apresentadas novas propostas de solução para a desoneração da folha de salários, com a 

instituição de novos tributos ou regimes optativos. 

Na hipótese de surgimento de regimes semelhantes ao analisado neste estudo, 

entende-se que o presente trabalho poderá servir como alicerce sólido para o estudo dos 

impactos da novel tributação sobre o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de 

infraestrutura, embora, evidentemente, não dispense uma análise específica do tema. 

Por fim, com relação ao recorte metodológico para análise do tema, embora tenha 

se limitado à análise de contratos de empreitada nas modalidades global e integral, supõe-se 

que as premissas estabelecidas sejam igualmente extensíveis aos contratos de empreitada por 

preço-unitário. Isso porque tais contratos apresentam maior alocação de riscos ao construtor, o 

que poderia implicar na conclusão de que os ônus decorrentes de alteração de regime jurídico 

tributário deveriam ser por ele assumidos. No entanto, o estudo do tema demonstrou que não é 

esse o caso. Sendo assim, pode-se inferir que as premissas ora assentadas também se apliquem 

com perfeição às demais modalidades contratuais.  

Além disso, entende-se que o estudo também é amplamente aplicável a qualquer 

outro tipo de contrato administrativo que englobe as atividades abrangidas pelo regime de 

desoneração da folha de salários. Evidentemente que as especificidades de cada contratação 

deverão ser objeto de estudo próprio, tais como a forma de reconhecimento de receita do 

contrato e os critérios específicos de apuração do tributo para aquela dada atividade, além de 

questões atinentes à própria divisão objetiva de riscos para aquela dada espécie de contratação. 

Um levantamento de dados de contratos administrativos no período de vigência da CPRB 

poderá demonstrar em maior amplitude a validade da pesquisa para outros tipos de contratos 

que não sejam relacionados a projetos de infraestrutura. 
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