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As doações realizadas pelas pessoas jurídicas, em regra, não 
são dedutíveis do Imposto de Renda – IRPJ, no entanto, o 
Regulamento do Imposto de Renda regulou a matéria, em seu 

art. 365, possibilitando algumas exceções em casos específicos.

De acordo com a norma supracitada as deduções decorrentes 
de quaisquer doações e contribuições são vedadas, exceto:

•	as	 efetuadas	 às	 instituições	 de	 ensino	 e	 pesquisa	 cuja	
criação tenha sido autorizada por lei federal, até o limite 
de 1,5% do lucro operacional, antes de computada a sua 
dedução e a de que trata o inciso seguinte, desde que 
preencham os seguintes requisitos1:

a) comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus 
excedentes financeiros em educação;

b) assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola 
comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder 
Público, no caso de encerramento de suas atividades.

•	as	 doações,	 até	 o	 limite	 de	 2%	 do	 lucro	 operacional	
da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, 
efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas no 
Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos 
em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora e 
respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade 
onde atuem, observadas as seguintes regras:

a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante 
crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da 
entidade beneficiária;

b)	 a	 pessoa	 jurídica	 doadora	 manterá	 em	 arquivo,	 à	
disposição da fiscalização, declaração, segundo modelo 
aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida 
pela entidade beneficiária, em que esta se compromete a 
aplicar integralmente os recursos recebidos na realização 
de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física 
responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, 
bonificações ou vantagens a dirigentes , mantenedores ou 
associados, sob nenhuma forma ou pretexto;

c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de 
utilidade pública por ato forma de órgão competente da 
União, exceto quando se tratar de entidade que preste 
exclusivamente serviços gratuitos em benefício de empregados 
da pessoa jurídica doadora e respectivos dependentes, ou 
em benefício da comunidade onde atuem.

DEDUÇÕES NO IMPOSTO DE RENDA 
DE PESSOA JURÍDICA - DOAÇÕES

As quantias efetivamente despendidas no ano anterior em 
favor de projetos culturais aprovados, pelo Ministério da Cultura, 
na forma de doações e patrocínios, também são dedutíveis, quando 
relacionados a:

a) projetos culturais em geral, aprovados na forma da 
regulamentação	do	Programa	Nacional	de	Apoio	à	Cultura	
(PRONAC);

b) produção cultural nos segmentos: artes cênicas; livros de 
valor artístico, literário ou humanístico; música erudita ou 
instrumental; circulação de exposições de artes plásticas; 
doações de acervos para bibliotecas públicas e para museus.

Nesses casos, a doação não poderá exceder a 80% (oitenta 
por cento) das doações e 60% (sessenta por cento) dos patrocínios, 
na hipótese do item “a” e, nos casos do item “b”, ao valor efetivo 
das doações e patrocínios. As doações ou patrocínios poderão ser 
feitos, opcionalmente, através de contribuições ao Fundo Nacional 
de Cultura - FNC

Para fins de comprovação do incentivo, é importante que 
as contribuições tenham sido depositadas, em conta bancária 
específica, em nome do beneficiário. E, nos casos  em que o projeto 
dependa de aprovação, esta somente terá validade após publicação 
de ato oficial contendo o título do projeto aprovado e a instituição 
por ele responsável, o valor autorizado para obtenção de doação ou 
patrocínio e o prazo de validade da autorização

Vale frisar que, o imposto apurado com base no lucro 
arbitrado ou lucro presumido não poderá realizar qualquer dedução 
a título de incentivo fiscal, assim, somente o imposto apurado 
pelas empresas optantes do lucro real poderão deduzir as doações 
realizadas nos termos da lei, conforme preceitua o  RIR/1999 , arts. 
526	e	540	e	Instrução	Normativa	SRF	nº	267/2002).

Nos casos de doações feitas aos Fundos Nacional, Estaduais 
ou Municipais do Idoso devidamente comprovadas, é vedada a 
dedução como despesa operacional, devendo a empresa deduzir 
do imposto, a cada período de apuração, o total das doações 
realizadas. Importante mencionar que, as doações feitas ao Fundo 
do Idoso e aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, não 
poderá ultrapassar 1% (um por cento) do Imposto de Renda devido.

Quanto	 à	 dedução	 das	 doações	 às	 Organizações	 da	
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, é imprescindível que 
estas	sejam	qualificadas	segundo	as	normas	estabelecidas	na	Lei	nº	
9.790/1999,	regulamentada	pelo	Decreto	nº	3.100/1999,	devendo	
prestar serviços gratuitos em benefício da comunidade, bem como, 
que tenham sua condição renovada anualmente, pelo órgão 
competente da União, mediante ato formal, dentre outras exigências.

Por Sandra Regina Freire Lopes 
Sócia – Diretora Depto. Jurídico

1 Art. 213, I e II, da Constituição da República Federativa do Brasil/1988.
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Atualmente tornou-se recorrente na justiça 
do trabalho o pleito por insalubridade e 
periculosidade em face das empresas 
reclamadas, assim, é necessário 

diferenciar cada um destes institutos, visando 
uma melhor compreensão sobre o tema.

Atividades insalubres são aquelas que 
“por sua natureza, condições ou métodos de 
trabalho, exponham os empregados a agentes 
nocivos	à	saúde,	acima	dos	limites	de	tolerância	
fixados em razão da natureza e da intensidade 
do agente e do tempo de exposição aos seus 
efeitos”, conforme preceitua o artigo 189 da CLT.

A	Portaria	do	Ministério	do	Trabalho	nº	
3.214/1978,	 em	 sua	Norma	Regulamentadora	
(NR) 15 elenca as atividades consideradas 
insalubres,	e	a	CLT	em	seu	artigo	192,	estabelece	
que o trabalho em condições insalubres assegura 
a percepção de adicional respectivamente em 
40%	 (grau	máximo),	 20%	 (grau	médio)	 e	 10%	
(grau mínimo) do salário mínimo da região.

Por sua vez, quanto a periculosidade, 
são consideradas atividades ou operações 
perigosas aquelas que por sua natureza ou 
métodos de trabalho impliquem no contato 
permanente do trabalhador com inflamáveis, 
explosivos ou energia elétrica em condições 
de risco acentuado, ou ainda, que exponha 
o trabalhador a roubos ou outras espécies de 
violência física nas atividades profissionais de 
segurança pessoal ou patrimonial, conforme 
estabelece o artigo 193 da CLT.

O trabalho realizado em condições 
de periculosidade assegura ao trabalhador o 
recebimento de adicional de 30% sobre o salário 
nominal do empregado, exceto sobre os prêmios 
ou PLR e nas gratificações.

Cumpre destacar que as horas 
extraordinárias serão integralizadas para 
cômputo dos adicionais de periculosidade e 
também de insalubridade.

No caso da atividade desempenhada ser 
considerada insalubre e periculosa, poderá optar 
o trabalhador pelo adicional que irá receber, 
não sendo o adicional recebido de maneira 
cumulativa.

Cumpre ainda destacar, que os 
adicionais podem ser elididos, no caso de 
insalubridade, pela utilização correta dos 
EPI´s, com seu respectivo registro em fichas 
devidamente assinadas pelo funcionário, no caso 
de periculosidade, quando a atividade exercida 
se configurar eventual e não habitual.

Ocorre que, atualmente, o aumento 
do número de pedidos referente aos adicionais 
citados, se tornou habitual na justiça obreira, 
ainda que o funcionário jamais estivesse 
laborado exposto a qualquer tipo de atividade 
insalubre e/ou periculosa.

As empresas precisam se conscientizar, 
cada vez mais, da necessidade da contratação de 
assistentes técnicos capacitados, pois, com boa 
orientação técnica, documentação consistente 
como: PPRA, LTCAT, PCMSO e o fornecimento 
correto de EPI´s, com seus respectivos registros, 

A ONEROSIDADE DOS PEDIDOS DE INSALUBRIDADE E 
PERICULOSIDADE NA JUSTIÇA DO TRABALHO.

DEDUÇÕES NO IMPOSTO DE RENDA 
DE PESSOA JURÍDICA - DOAÇÕES

Por Jacqueline Fortuna Arias Rolim
Gerente Depto. Trabalhista

diminuirá, e muito, a incidência da condenação 
nos adicionais de insalubridade e periculosidade.

Tais pedidos tem feito com que o 
processo se torne bastante oneroso para a 
Reclamada, pois, ensejam na contratação de 
assistentes técnicos e, muitas vezes, ainda são 
compelidos pelo juízo a realizar o pagamento de 
honorários periciais prévios.

Importante esclarecer que o pagamento 
referente	 aos	 honorários	 periciais	 incumbe	 à	
parte	sucumbente,	ou	seja,	àquela	que	perde	no	
resultado da perícia, conforme previsão no artigo 
790-B	 da	 CLT	 e	 deve	 ser	 feito	 o	 pagamento	
apenas no final da ação.

Porém, muitos juízes acabam imputando 
à	 Reclamada	 o	 pagamento	 em	 honorários	
periciais prévios sob a alegação de estarem 
encontrando dificuldades para que os peritos 
judiciais aceitem a nomeação, uma vez que o 
recebimento só ocorre ao final do processo, o 
que pode levar anos.

Ante este posicionamento que tem sido 
bastante adotado pelos juízes das Varas do 
Trabalho,	a	Seção	de	Dissídios	Individuais	(SDI-2)	
do Tribunal Superior do Trabalho já se manifestou 
pela inconstitucionalidade da cobrança de 
honorários	periciais	prévios	em	sua	OJ	nº	98.

Portanto, no caso de ser arbitrados 
honorários pericias prévios, poderá a Reclamada 
ingressar com Mandado de Segurança para que 
a perícia seja realizada independentemente do 
pagamento dos honorários, conforme decisão 
abaixo:

MANDADO DE SEGURANÇA. HONO-
RÁRIOS PERICIAIS. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO 
PRÉVIO. O TST já pacificou o entendimento de 
que “é ilegal a exigência de depósito prévio 
para custeio dos honorários periciais, dada a 
incompatibilidade com o processo do trabalho, 
sendo cabível o mandado de segurança visan-
do	à	 realização	da	perícia,	 independentemente	

do	 depósito”	 (OJ	 nº	 98	 da	 SBDI-2).	 Efetuada	
a cobrança, há que se reconhecer a ofensa a 
direito líquido e certo. Segurança concedida. 
(TRT18,	 MS	 -	 0010129-19.2015.5.18.0000,	
Rel. KATHIA MARIA BOMTEMPO DE ALBUQUER-
QUE,	 TRIBUNAL	 PLENO,	 09/07/2015)(TRT-18	
-	MS:	00101291920155180000	GO	0010129-
19.2015.5.18.0000,	 Relator:	 KATHIA	 MARIA	
BOMTEMPO DE ALBUQUERQUE, Data de Jul-
gamento:	09/07/2015,		TRIBUNAL	PLENO)

Resta claro, por onde quer que se 
olhe, que as empresas acabam sendo sempre 
penalizadas, pois, diante do posicionamento 
paternalista da justiça do trabalho em decorrência 
do princípio da hipossuficiência do empregado, 
os encargos periciais acabam ficando por conta 
da empresa e, apenas em caso de sucumbência 
do funcionário, ficam por conta da União.

Ante a pretensão clara de tentar auferir 
valores maiores, os funcionários estão pleiteando 
na justiça obreira, em quase todas as ações, o 
pagamento dos respectivos adicionais, porém, 
existem funções em que é claramente notório 
que não se encontra exposto a qualquer agente 
insalubre ou periculoso, mas ainda assim, 
insistem no pleito.

Desta forma, o acompanhamento e 
fiscalização permanente do ambiente do trabalho 
por um engenheiro ou técnico em segurança 
do trabalho, visa diminuir significativamente 
qualquer dano ao empregado, proporcionando 
um ambiente de trabalho mais salutar, além 
de elidir o risco de condenações suntuosas 
no tocante aos pedidos de insalubridade e 
periculosidade que oneram sobremaneira as 
condenações.

Para evitar tais condenações, é necessário 
que seja feita fiscalização permanente no tocante 
a correta utilização dos EPI´S, aplicando, 
advertências, e, em caso de reincidência até 
suspensão, posto que, a mera entrega dos 
equipamentos não elimina o adicional, sendo 
necessária a supervisão para seu uso, conforme 
prevê	a	Súmula	289	do	TST.

Os custos para a contratação desses 
profissionais devem ser entendidos pelos 
empresários como um investimento em seu 
próprio negócio, pois, em que pese o juízo não 
estar adstrito ao laudo pericial, resta evidente, 
que a realização de audiência onde o laudo 
pericial constatou pela não caracterização de 
atividade insalubre e/ou periculosa é muito 
positiva para a empresa, o que facilita inclusive, 
a possibilidade de negociação de acordos.

Além do que, a constatação de ausência 
de insalubridade/periculosidade faz com que 
não sejam abertos precedentes em caso de 
novas ações, inibindo sobremaneira pedidos no 
tocante aos respectivos adicionais.

Tais medidas, como enfatizado, além 
de ser boas para a empresa, são também para 
os seus funcionários, que trabalham em um 
ambiente mais seguro sem exposição de riscos 
à	 sua	 saúde	 e	 consequentemente	 evitam	 altas	
condenações. 
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Em	Março	de	2016	a	Lopes	&	Castelo	Sociedade	
de Advogados completou 10 anos de atividade, 
exercendo	 a	 advocacia	 empresarial	 à	
diversas empresas no Brasil e no Exterior com 

muito comprometimento, ética e, acima de tudo, 
transparência.

Fundada	em	2006,	até	então	com	a	denominação		
L.C.C. Assessoria Empresarial Ltda., constituída 
após uma conversa de seus sócios fundadores que 
idealizaram um modelo de advocacia mais moderna, 
eficiente e comprometida com o cliente.

Assim	 nasceu	 a	 Lopes	 &	 Castelo	 Sociedade	 de	
Advogados,	em	uma	sala	de	53m2	com	4	mesas,	2	
computadores e muita vontade de trabalhar em prol 
de seus clientes e da justiça.

Nosso escritório atendia as mais diversas empresas 
do País, realizando projetos de planejamento tributário 
e de reorganizações societárias.

Já	em	2007,	passamos	de	10	colaboradores	para	
20,	dobrando	também	nossa	demanda	de	trabalho	e	
nos consolidando cada vez mais no mercado.

10 ANOS NO EXERCÍCIO 
DA ADVOCACIA

Devido ao crescimento vertiginoso de nosso escritório, 
surgiu a necessidade de expandir as áreas de atuação, 
quando	em	2009	passamos	a	atuar	já	como	sociedade	de	
advogados.

Nestes 10 anos não poderíamos deixar de mencionar 
pessoas que contribuíram e ainda contribuem para o 
sucesso do escritório, tais como nosso gerente financeiro 
William Lopes, que é o primeiro colaborador do escritório, 
contratado	em	2006,	depois	no	início	de	2009	vieram	Dra.	
Lilian Sartori e Dr. Raphael Alonso, que por merecimento 
conquistaram um lugar no quadro de sócios, além destes, 
não poderíamos de mencionar a Dra. Renata Higa e o 
Sr.	Eduardo	Sales,	que	ingressaram	em	meados	de	2009,	
e que atuam com muita eficiência e comprometimento 
perante nossos clientes. Todos colaboradores da Lopes 
&	 Castelo	 Sociedade	 de	 Advogados	 e	 que	 juntos	 dos	
sócios fundadores, Dr. Luis Castelo e Dra. Sandra Lopes, 
construíram um modelo de advocacia. 

Com a expansão de nossa atuação, foi necessária a 
abertura de bases nas mais diversas capitais do Brasil, 
sendo a última instalada na Cidade de Recife/PE.
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Com	uma	 equipe	multidisciplinar,	 a	 Lopes	&	Castelo	
passou a atuar em todos os ramos do direito empresarial, 
contendo advogados, consultores e auditores amplamente 
especializados, nossa banca jurídica se consolidou no 
mercado e passou a ser reconhecida pelas grandes 
conquistas aos seus clientes, obtendo decisões judiciais 
inéditas e que se reverteram em grandes benefícios.

Detentora de muitos trabalhos e projetos exclusivos, 
nosso	corpo	diretivo	está	sempre	atento	às	tendências	do	
mercado jurídico, conseguindo dessa forma inovar e criar 
alternativas de excelência aos nossos clientes.

A	 Lopes	 &	 Castelo	 busca	 ainda,	 mais	 excelência	
no serviço prestado, transformando conhecimento em 
resultados aos nossos clientes e parceiros uma advocacia 
de resultados.

Mantemos em nossa carteira mais de 500 clientes 
ativos, atendendo a todos de forma personalíssima, não 
tratando o cliente como um número, mas dando a ele a 
devida atenção.

Nossa forma de atuação é elogiada no mercado, isto 
porque mantemos um elo de relacionamento pouco visto 
no cenário jurídico, vez que todo cliente conta com um 
profissional exclusivo, responsável pela ligação cliente x 
advogado, facilitando ainda mais o relacionamento diário.

Possuímos profissionais nas mais diversas áreas do 
direito, o que se reflete em excelência na prestação dos 
serviços jurídicos.

Foram 10 anos de muita luta, muitas vitórias, muitas 
idas e vindas aos mais diversos fóruns, tribunais e órgãos 
da administração pública, foram mais de 3 mil processos 
finalizados, milhões de reais recuperados para nossos 

clientes e a solução de conflitos entre as mais diversas 
instâncias	do	poder	judiciário.

Esta	 é	 a	 Lopes	 &	 Castelo	 Sociedade	 de	 Advogados,	
uma advocacia exercida por profissionais capacitados, 
comprometidos com o cliente e, principalmente, 
empenhada na busca dos melhores resultados.

Agradecemos a todos os nossos clientes pela confiança 
e estamos certos que nossa parceria se manterá ativa por 
muitas e muitas décadas.

Um grande abraço

Lopes & Castelo Sociedade de Advogados

Diretoria Executiva



O constante aumento do comércio 
caracterizado como não 
presencial, que atualmente é 
costumeiro para todos nós, 

através das vendas pela internet, como 
e-commerce, nos últimos anos foi objeto 
de diversas divergências entre os Estados 
brasileiros, bem como protagonista de uma 
enxurrada de batalhas judiciais entre as 
empresas e os Estados federativos.

Diante destas discussões na 
verdade, não seria o comércio eletrônico 
o culpado, ele é de longe essencial para 
as companhias bem como para todas as 
pessoas, pela facilidade ao acesso, rapidez 
e diminuição de despesas, seria o ICMS 
o verdadeiro antagonista desta história, 
invejado como forma de aumento de 
arrecadação pelos Estados.

Tal fato, decorre da problemática 
no que dispõe a repartição de receita deste 
imposto entre os Estados de origem e de 
destino que fazem parte destas operações.

De acordo com a regra prevista 
originalmente na Constituição Federal, 
nas vendas cujo o destino são não 
contribuintes localizados em outro Estado, 
não seriam consideradas como operações 
interestaduais, de tal forma, o ICMS seria 
devido na sua integralidade ao Estado de 
origem de acordo com a alíquota interna 

referente a mercadoria neste Estado. Assim, 
os Estados onde estariam localizados os 
consumidores finais, estes não recebem 
qualquer parcela do ICMS desta operação.

Devido ao aumento desta prática de 
venda, existe uma perda de arrecadação 
e impacto nas receitas pelos Estados 
destinatários, pela diminuição nas vendas 
das lojas físicas, as operações interestaduais 
foram reduzidas para aquisição de produtos 
e, portanto, as vendas internas sofreram 
diminuição e também as interestaduais, por 
consequência a redução arrecadatória de 
alguns Estados.

Assim	 em	 meados	 de	 2011,	 vinte	
Estados	 assinaram	 o	 protocolo	 nº	 21,	
pela exigência do diferencial de alíquota 
de	 7%	 ou	 12%	 do	 ICMS	 correspondentes	
as operações interestaduais de produtos 
adquiridos pelo consumidor final de forma 
não presencial pelos Estados de origem. 

Ocorre que, este convênio assinado 
à	 época,	 foi	 objeto	 de	 várias	 demandas	
judiciais, pois o não recolhimento do ICMS, 
nas vendas de suas mercadorias estavam 
sujeitas a ficarem paradas nas barreiras 
dos Estados que faziam parte do protocolo 
nº	21/11.	

O	 protocolo	 ICMS	 21/11,	 não	
pôde prosperar pela declaração de sua 
inconstitucionalidade pelos julgamentos 
das Ações Diretas de Inconstitucionalidades 
n.	 4.713	 e	 4.628,	 por	 ferir	 previsão	
Constitucional	 no	 artigo	 155,	 §2º,	
pela cobrança de ICMS nas operações 
interestaduais para não contribuinte deste 

imposto e que somente poderia ser alterado 
mediante Emenda Constitucional.

Diante destes acontecimentos, para 
correção destas distorções, bem como 
evitar as perdas arrecadatórias pelos 
Estados de destino destas mercadorias para 
consumidores não contribuintes do ICMS, 
foi promulgada a Emenda Constitucional 
nº	87/2015,	com	vigência	a	partir	do	dia	
primeiro	 de	 janeiro	 de	 2016,	 tornando	
obrigatório a aplicação da alíquota 
interestadual nas operações, bem como nas 
prestações que destinem bens e serviços a 
consumidor final, sendo este, contribuinte 
ou não deste imposto, restando ao Estado 
destinatário a diferença da alíquota interna 
e interestadual.

Conforme	 a	 EC	 87/15,	 cabe	 ao	
remetente do bem ou serviço o recolhimento 
correspondente	à	diferença	entre	a	alíquota	
interna e a interestadual no caso do 
destinatário não for contribuinte do ICMS.

Com o efeito, foi celebrado via 
CONFAZ – Conselho Nacional de Política 
Fazendária,	o	Convênio	ICMS	nº	93/2015,	
que	 pela	 EC	 87/15,	 alterou	 o	 §2º	 do	
artigo 155 da Constituição Federal e 
incluiu o artigo 99 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para tratar 
da sistemática de cobrança do ICMS 
incidente sobre as operações e prestações 
interestaduais, restando estabelecido que 
esta diferença de alíquota será a cada ano 
calendário, transferida de forma gradativa 
ao Estado de destino, completando 100% a 
partir	do	ano	de	2019.
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Por Raphael Alonso

ALTERAÇÕES NO E-COMMERCE
ICMS NAS VENDAS NÃO PRESENCIAIS - 
INCONSTITUCIONALIDADE
Emenda Constitucional 87/2015 e Convênio ICMS n. 93/2015
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Desta forma, o montante devido 
a título de ICMS nessas operações será 
gradualmente transferido do Estado de 
origem ao Estado de destino. Para melhor 
compreensão, segue o quadro para aplicação 
gradativa	da	EC	87/15:

ANO

ICMS apurado pela diferença 
entre alíquotas interna e 

interestadual

UF de Origem UF de Destino

2016 60% 40%
2017 40% 60%
2018 20% 80%
2019 0% 100%

Os recolhimentos destas operações 
em tela deverão ser efetuados por meio da 
GNRE – Guia Nacional de Recolhimento 
de Tributos Estaduais, ou por outro 
documento de arrecadação, respeitando 
a legislação de cada Ente federativo de 
destino.

De acordo ainda com este 
convênio, o Estado de origem poderá 
requerer a devida Inscrição Estadual da 
empresa remetente do bem ou do serviço, 
podendo ser fiscalizada por qualquer 
unidade federativa a qual possua esta 
operação/prestação.

Empresas no Simples Nacional

Aplicam-se as disposições deste 
convênio aos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional, esta mudança na 
tributação do imposto sobre as vendas 
de produtos pela internet, aumentou a 
burocracia e ampliou a carga tributária 
para estas empresas.

Entretanto, recentemente em 
medida cautelar da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade	 –	 ADI	 n.	 5464,	
ajuizada pela Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), as empresas enquadradas 
pelo Simples Nacional, obtiveram uma 
grande vitória para o afastamento 
da sistemática do convênio 93/15, 
referendada pela decisão do então 
Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal 
Federal.

Na decisão, o ministro afirma que a 
mudança nas regras para recolhimento do 
ICMS invade o campo da Lei Complementar 
123/2006, que estabelece normas para 
tratamento tributário diferenciado às micro 
e pequenas empresas. Esse tratamento 
diferenciado às MPEs é, por sua vez, 
garantido pelo artigo 179 de CF.

O Ministro Toffoli aceitou o 
argumento da OAB de que a cláusula 9ª do 
convênio do CONFAZ é inconstitucional. 
“A cláusula 9ª do Convênio ICMS 93/2015 
(...) acabou por invadir campo próprio da 
lei complementar, incorrendo em patente 
vício de inconstitucionalidade”, diz o 
ministro em sua decisão.

Demais contribuintes

Entende-se que todo o convênio 
93/15 do CONFAZ deverá ser julgado 
pelo STF, para os demais contribuintes. 
As	 alterações	 promovidas	 pela	 EC87/15	
por meio deste convênio entre os Estados, 
trazem	 à	 baila	 inconstitucionalidades	
decorrentes de sua regulamentação.

Em uma das alterações, temos 
a exigência de Lei Complementar para 

definição da base de cálculo do ICMS e 
a forma de manutenção dos créditos pelo 
princípio da não cumulatividade. 

A cláusula segunda do presente 
convênio determina que o remetente do 
bem deverá utilizar a alíquota interna 
do Estado de destino para calcular a 
totalidade do ICMS devido na operação 
e utilizar a alíquota interestadual para 
calcular o imposto devido ao Estado de 
origem, recolhendo ao Estado de destino a 
diferença entre a totalidade do ICMS a ser 
pago e a alíquota interestadual.

Observa-se que a regulamentação 
da	EC	87/15	não	deveria	ser	realizada	por	
ato normativo e sim por Lei Complementar, 
para instituir impostos em matéria tributária 
sobre a competência dos Estados e o Distrito 
de	acordo	com	a	previsão	nos	artigos	146	e	
155 da Constituição Federal.

O Confaz não possui competência 
constitucional para editar norma 
inadequada de conteúdo inconstitucional, 
estabelecendo base de cálculo do imposto 
em operações interestaduais com destino 
para consumidor final.

Carecem também de 
regulamentação, as questões que envolvam 
a substituição tributária e responsabilidade 
do ICMS, pendente também de 
exclusividade de Lei Complementar.

Neste todo contexto, mais uma 
vez desde a iniciativa das mudanças 
da arrecadação e disputas entre os 
Estados Federativos sobre as vendas não 
presenciais para consumidores finais, a 
situação ainda é temerária e confusa aos 
contribuintes sujeitos a esta costumeira e 
prática das vendas pelo e-commerce. Ao 
que tudo indicava o saneamento destas 
questões, resta clara a precariedade a 
qual	 foi	 criada	 trazendo	 à	 baila	 as	 suas	
inconstitucionalidades.

Além do mais, aguarda-se o 
julgamento	da	ADIs	n.	5439	e	5469,	que	
também discutem a inconstitucionalidade 
contra este convênio.

Por fim, diante das 
inconstitucionalidades supracitadas, que 
decorram da inviabilidade de exigência 
do ICMS, relacionadas aos contribuintes 
que realizam a prática das vendas não 
presenciais,	desde	1º	de	janeiro	de	2016,	
para evitarem a sujeição as regras do 
Convênio 93/15, se utilizarem do judiciário 
a fim de resguardar seus direitos.
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Para discorrer a respeito de uma tese 
tão delicada e inovadora, é importante 
destrincharmos duas peculiaridades a 

respeito: o que venha a ser crédito tributário e 
parcelamento tributário?

Crédito tributário pode ser entendido 
como a quantia devida a título de tributo. É 
o objeto da obrigação jurídica tributária. “O 
crédito decorre da obrigação principal e tem 
a mesma natureza desta” (art. 139 do CTN).

O crédito tributário surge de forma 
ilíquida, não podendo ser voluntariamente 
pago pelo contribuinte e nem exigido pela 
Fazenda Pública (Fisco). Destaco que o 
crédito tributário representa o momento de 
exigibilidade da relação jurídico tributária. 
Seu nascimento ocorre com o lançamento 
tributário	(art.142	do	CTN),	o	que	nos	permite	
defini-lo como uma obrigação tributária 
lançada ou obrigação tributária em estado 
ativo.

Quando o contribuinte paga de 
maneira indevida ou a maior este crédito 
tributário, ele acaba por constituir um crédito 
perante a entidade Fiscal, onde normalmente 
as empresas acabam por adotar o instituto da 
compensação, visando reaver tais valores.

O instituto da compensação trata-se 
da segunda hipótese de extinção do crédito 
tributário, com previsão no Artigo 156, II do 
CTN.

Pois bem, e o uso deste crédito para 
pagar parcelamento tributário? É plausível?

Primeiramente podemos conceituar 
parcelamento como o instituto jurídico, 
regulado por lei específica, por meio do qual 
o devedor, reconhecendo a existência do 

O USO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COMO FORMA DE 
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO

crédito, se compromete a aceitar as condições 
e formalidades previstas na lei. Caracteriza-se 
por um procedimento suspensivo do crédito, 
caracterizado pelo comportamento comissivo 
do contribuinte, que se predispõe a carrear 
recursos para Fisco, mas não de uma vez, 
o que conduz tão somente a suspensão do 
crédito tributário, e não a extinção.

Como podemos notar, o 
parcelamento constitui forma de pagamento 
de débitos tributários, após o período de seus 
vencimentos, normalmente em prestações 
mensais durante alongado tempo período de 
tempo, conforme art.151, CTN.

Em uma recente decisão proferida 
em	 Janeiro/2016,	 a	 Justiça	 Federal	 de	
Santa Catarina autorizou uma empresa do 
setor	 metalomecânico	 a	 usar	 créditos	 de	
PIS e COFINS para quitar dívidas de um 
reparcelamento	tributário.	A	decisão	é	da	4ª	
Vara Federal de Criciúma.

A empresa catarinense envolvida 
na lide supracitada, vem passando por um 
momento de turbulência e grandes dificuldades 
financeiras, onde deixou de pagar valores 
decorrentes de um parcelamento ordinário. 
Diante de tal cenário, pediu o reparcelamento 
de débitos e inclusão de novos débitos. Por 
ora, a atual legislação exige o pagamento 
de uma primeira parcela correspondente a 
10% do total dos débitos consolidados ou 
20%	do	total,	caso	haja	dívida	com	histórico	
de reparcelamento anterior. Vale dizer que tal 
antecipação seria uma espécie de “pedágio”, 
prevista	na	Lei	nº	10.522,	de	2002.

A referida empresa tinha créditos PIS 
e de COFINS com pedidos de ressarcimento 
pendentes na Receita Federal, a companhia 
propôs ação para compensar os créditos com 
os débitos no reparcelamento.

Nosso escritório se posiciona a favor 
do uso de créditos para pagar parcelamento 
tributário,	 com	 base	 no	 parágrafo	 1º	 e	 2º,	
do	 artigo	 7º,	 do	 Decreto	 Lei	 nº	 2.287,	 de	
1986, onde demonstra claramente que a 
Receita Federal do Brasil, antes de proceder 
à	restituição	ou	ao	ressarcimento	de	tributos,	
deverá verificar se o contribuinte é devedor da 
Fazenda Nacional. 

 O parágrafo §1°(um) do referido 
artigo trás que, “existindo débito em nome 
do contribuinte, o valor da restituição ou 
ressarcimento será compensado, total ou 
parcialmente, com o valor do débito”, por fim 

o	 parágrafo	 §2°	 (dois)	 completa	 afirmando	
que	 ”existindo,	nos	 termos	da	Lei	no	5.172,	
de	25	de	outubro	de	1966,	débito	em	nome	
do	 contribuinte,	 em	 relação	às	 contribuições	
sociais previstas nas alíneas a,  b e c do 
parágrafo	único	do	art.	11	da	Lei	no	8.212,	
de	24	de	julho	de	1991,	ou	às	contribuições	
instituídas a título de substituição e em relação 
à	 Dívida	 Ativa	 do	 Instituto	 Nacional	 do	
Seguro Social – INSS, o valor da restituição 
ou ressarcimento será compensado, total ou 
parcialmente, com o valor do débito”.

Tal tese supracitada é de extrema 
importância	 para	 as	 empresas	 que	 vem	
passando por dificuldades financeiras, ainda 
mais diante da atual recessão que vive nosso 
país. Vale mencionar que as empresas não 
podem ficar aguardando a suposta análise de 
pedidos de restituição ou ressarcimento pela 
Receita, com risco de terem que encerrar as 
atuais atividades empresariais. 

Em um recente caso, envolvendo a 
mencionada tese, o juiz titular Paulo Vieira 
Aveline,	 da	 4ª	 Vara	 Federal	 de	 Criciúma,	
apesar de considerar que não foi concluída 
a análise dos pedidos de ressarcimento, 
ressaltou que a Receita Federal reconheceu no 
processo que os respectivos créditos já podem 
ser utilizados para servir de suporte para 
o envio de declarações de compensação. 
Desta forma, poderá haver ´´USO DE 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COMO FORMA 
DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO 
TRIBUTÁRIO´´. 

Por ora, segundo o entendimento 
do referido magistrado, ele destaca que “se 
é	 possível	 à	 compensação	 mesmo	 sem	 a	
concordância	 do	 contribuinte	 –	 ainda	 que	
seja obrigatória a abertura de processo 
administrativo e a manifestação da parte 
devedora/credora -, com mais razão ainda 
deve aquela ser permitida quando a própria 
parte, voluntariamente, pleiteia esse acerto de 
contas”.

Por fim, o uso de créditos como forma 
de abatimento em um suposto parcelamento 
tributário, faz parte de uma inovadora 
e formidável estratégia que veem sendo 
desenvolvida	pelo	escritório	Lopes	&	Castelo,	
buscando desta forma, ampliar seu leque 
de ações que visam dar maior segurança 
e	 suporte	 às	 empresas	 que	 vêm	 passando	
por dificuldades financeiras e que desejam 
regularizar sua situação econômica fiscal, 
perante o Fisco.

Por Luis Alexandre Oliveira Castelo


