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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como principal objetivo construir as normas 

tributárias de incidência (regras-matrizes de incidência tributária) da 

COFINS, a partir de enunciados prescritivos contidos em leis específicas que 

regem os quatro principais regimes de apuração da referida contribuição: 

“cumulativo”, “não-cumulativo”, de “incidência monofásica” e de 

“substituição tributária”. 

Tomando-se por base os enunciados da Lei Complementar n. 70/91 e 

da Lei n. 9.718/98, foi possível construirmos, além da regra-matriz de 

incidência tributária “genérica”, para apuração da COFINS no “regime 

cumulativo”, outras 6 (seis) regras específicas, que denominamos de 

“tratamentos diferenciados no regime cumulativo”. 

A partir, essencialmente, dos enunciados da Lei n. 10.833/03, além da 

regra de incidência “genérica” da COFINS no “regime não-cumulativo”, 

pudemos construir mais 12 (doze) normas específicas de incidência, que 

denominamos, também, de “tratamentos diferenciados no regime não-

cumulativo”. 

No regime de “substituição tributária”, restaram apenas os fabricantes e 

comerciantes atacadistas de cigarros, conforme disposições do artigo 3º, da 

Lei Complementar n. 70/91 e do artigo 29, da Lei n. 10.865/04. 

Por fim, descrevendo acerca dos enunciados das Leis n. 9.718/98 

(artigos 4º, 5º e 6º), n. 10.147/00, n. 10.485/02, n. 10.560/02 e n. 10.833/03 



 

(artigo 49), pudemos construir 12 (doze) regras-matrizes de incidência 

tributária da COFINS no regime denominado de “incidência monofásica”. 

Além das leis acima citadas, também prescrições específicas da Medida 

Provisória n. 2.158-35/01 e das Leis n. 10.684/03, n. 10.865/04, n. 10.925/04, 

n. 11.051/04 e n. 11.196/05 foram necessárias para a delimitação das normas 

construídas. 

 

Palavras-Chave: COFINS. Regime cumulativo. Regime não-cumulativo. 

Substituição Tributária. Incidência Monofásica. 



 

ABSTRACT 
 

The main objective of this dissertation is to “construct” the essential 

rules connected to the levy (“regras matrizes de incidência tributária”) of the 

COFINS tax, based on provisions contained under specific laws which govern 

the four main collection regimes of said contribution: “cumulative”, “non-

cumulative”, “single-phase taxation” and “tax substitution”. 

Based on the provisions of Complementary Law n. 70/91 and of Law n. 

9.718/98, we have constructed, besides the “generic” rule of levy of the 

COFINS in the “cumulative regime”, other 6 (six) specific rules, referred to 

herein as “differentiated treatments in the cumulative regime”. 

Essentially, from the provisions under Law n. 10.833/03, besides the 

“generic” rule of levy of the COFINS in the “non-cumulative regime”, we 

identified 12 (twelve) more specific rules of levy, also referred to as 

"differentiated treatments in the non-cumulative regime."   

In turn, with regard to the “tax substitution” COFINS regime, solely the 

manufacturers and wholesale sellers of cigarettes remained, according to the 

provisions under Article 3 of Complementary Law n. 70/91 and Article 29 of 

Law n. 10.865/04. 

Finally, based on the provisions of Laws n. 9.718/98 (Articles 4, 5 and 

6), n. 10.147/00, n. 10.485/02, n. 10.560/02 and n. 10.833/03 (Article 49), we 

could identify 12 (twelve) rules of the levy of the COFINS in the so-called 

“single-phase taxation” regime. 

Besides the aforementioned legislation, specific provisions under 

Provisional Measure n. 2.158-35/01 and Laws n. 10.684/03, n. 10.865/04, n. 



 

10.925/04, n. 11.051/04 and 11.196/05 were also necessary for the 

analysis and description of the rules of levy of the COFINS which were 

“constructed” herein. 

 

Keywords: COFINS. Cumulative regime. Non-cumulative regime. Tax 

substitution. Single phase taxation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho pretende, essencialmente, descrever sobre as regras que 

contornam a incidência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social – COFINS nos denominados regimes “cumulativo”, “não-cumulativo”, 

de “substituição tributária” e de “incidência monofásica”. 

No contexto de sua produção, terá predominância a análise dos 

problemas inerentes à linguagem (e dos quais nem a Ciência do Direito nem o 

direito positivo estão isentos), conforme prelecionam os estudos realizados 

pela filosofia da linguagem. 

A delimitação do objeto, premissa metodológica necessária, exigiu 

“cortes” no plexo normativo do direito positivo (objeto da descrição das 

diversas regras de incidência da COFINS), o que culminou na análise 

predominante dos enunciados prescritivos presentes na Lei Complementar n. 

70/91 e nas Leis n. 9.718/98, n. 10.147/00, n. 10.485/02, n. 10.560/02 e n. 

10.833/03. 

Antes de adentrar às regras-matrizes de cada uma das formas de 

incidência referidas, necessária se fez a digressão que objetivou a 

investigação do significado do signo presuntivo de riqueza sobre o qual nasce 

a obrigação tributária de pagar-se a COFINS – a receita. 

Identificados os inúmeros problemas semânticos que tornam tão 

complexa tal tributação (sobre a receita), e a partir dos estudos iniciados por 

PAULO DE BARROS CARVALHO, construímos as diversas normas de incidência 

denominadas, por aquele professor, de regras-matrizes de incidência 
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tributária, insertas num dos quatro principais regimes jurídico-tributários já 

citados. 

As regras-matrizes de incidência tributária enquadradas dentro do que 

denominamos de regime “cumulativo” compreenderam a adoção dos critérios 

obtidos a partir da Lei Complementar n. 70/01 e da Lei n. 9.718/98, as quais 

são assim tomadas em razão da posterior instituição do regime “não-

cumulativo” da contribuição em questão. A partir destas duas leis foi possível 

construir-se uma regra-matriz de incidência tributária “genérica” e diversas 

outras que decorrem da especificidade e conseqüente alteração de algum dos 

critérios daquela, especialmente a alteração do tipo de pessoa jurídica que 

realiza o fato jurídico-tributário ou do tipo de receita auferida. Estas normas 

específicas foram nomeadas de “tratamentos diferenciados no regime 

cumulativo”. 

As regras-matrizes de incidência tributária construídas a partir do que 

denominamos de regime “não-cumulativo” compreenderam a adoção dos 

critérios da Lei n. 10.833/03. Também neste caso, a partir de especificações 

existentes na própria legislação, construímos diversas regras-matrizes 

específicas, que embora mantivessem a maioria dos critérios previstos para 

norma “genérica” de incidência, diferenciaram-se por nova delimitação do 

critério material, em razão da pessoa jurídica que pratica o fato jurídico-

tributário ou do tipo de receita auferida. 

As regras-matrizes de incidência tributária construídas dentro do 

Capítulo que tratará da incidência não-cumulativa da COFINS diferenciar-se-

ão daquelas construídas no Capítulo que tratará da incidência cumulativa, 

além do suporte legislativo objeto, especialmente em razão de, naquele caso, 

ser permitido para as pessoas jurídicas que realizam o fato jurídico-tributário 

“auferir receita”, a possibilidade de calcularem créditos sobre determinados 
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custos e determinadas despesas, os quais servirão para desconto do valor a 

pagar a título da contribuição. 

A única regra-matriz de incidência tributária no regime de “substituição 

tributária”, para os fabricantes e comerciantes atacadistas de cigarros, prevista 

no artigo 3º, da Lei Complementar n. 70/91 e no artigo 29, da Lei n. 

10.865/04 será assim destacada das demais em razão de a legislação aqui 

analisada prever a incidência da COFINS da seguinte forma: (i) com base de 

cálculo majorada em relação aos regimes “cumulativo” ou “não-cumulativo”; 

(ii) no início da cadeia de produção e circulação de bens ou serviços e (iii) por 

meio da qual o substituto recolhe a contribuição por ele e pelos substituídos 

(demais pessoas jurídicas integrantes do ciclo de produção e circulação). Com 

relação a este último item, o recolhimento se dá a partir da presunção da 

ocorrência dos fatos jurídico-tributários que seriam realizados pelos 

substituídos. 

Já as regras-matrizes de incidência tributária no regime de “incidência 

monofásica”, aqui construídas a partir dos enunciados das Leis n. 9.718/98 

(artigos 4º a 6º), n. 10.147/00, n. 10.485/02, n. 10.560/02 e n. 10.833/03 

(artigo 49), embora muito se pareçam com aquelas relativas ao regime de 

“substituição tributária” em razão da predominante alteração do critério 

quantitativo e da desoneração das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas 

seguintes àquelas que as tributaram no início da cadeia de produção e 

circulação dos bens e serviços, com elas não se confundem. Neste caso, não 

há expressa previsão legislativa da figura do substituto e do substituído e, 

assim, não há a presunção legal da ocorrência dos fatos jurídico-tributários 

que seriam realizados após a tributação no início da cadeia, o que torna 

diferente a interpretação dada ao regime jurídico de “incidência monofásica” 

em relação ao de “substituição tributária”. 
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As regras-matrizes de incidência tributária, cada qual sob um dos 

quatro regimes abordados neste trabalho, portanto, serão construídas a partir 

das premissas iniciais expostas nesta introdução, a qual tem a finalidade de 

esclarecer ao leitor, além do contexto de sua produção, os motivos que 

levaram à divisão dos Capítulos adiante esquematizados. 



 

I PREMISSAS METODOLÓGICAS 

 

Neste primeiro Capítulo, pretendemos expor o contexto teórico 

utilizado para análise do direito positivo, bem como o “corte” metodológico 

que neste será feito para a consecução do objetivo deste trabalho: a construção 

das diversas regras-matrizes de incidência tributária da COFINS, presentes 

nas legislações-objeto. 

 

I.1 Delimitação do Objeto 

 

A construção das regras-matrizes de incidência tributária da COFINS, 

neste trabalho, estará limitada, essencialmente, à análise dos dispositivos 

presentes (i) na Lei Complementar n. 70, de 30 de dezembro de 1991 (Lei 

Complementar 70/91); (ii) na Lei n. 9.718, de 27 de dezembro de 1998 (Lei 

9.718/98); (iii) na Lei n. 10.147, de 21 de dezembro de 2000 (Lei 10.147/00); 

(iv) na Lei n. 10.485, de 3 de julho de 2002 (Lei 10.485/00); (v) na Lei n. 

10.560, de 13 de novembro de 2002 (Lei 10.560/02); e (vi) na Lei n. 10.833, 

de 29 de dezembro de 2003 (Lei 10.833/03). 

As referidas leis prescrevem, como denominado por elas próprias ou 

comumente pela doutrina e pela jurisprudência, quatro regimes de incidência 

da COFINS: “cumulativo”, “não-cumulativo”, “substituição tributária” e 

“incidência monofásica”. 

A remissão a outros dispositivos legais será feita na medida em que se 

verifique, por eles, a alteração de prescrições das leis referidas acima 
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(revogando-as ou derrogando-as, expressa ou tacitamente) ou quando 

necessária para algum esclarecimento semântico, relativo ao significado dos 

enunciados integrantes dos critérios das regras-matrizes de incidência 

tributária. 

 

I.2 Contexto e Metodologia de Análise: os papéis da filosofia da 

linguagem e da semiótica (sintática, semântica e pragmática) na análise 

do direito 

 

Tanto a análise do direito positivo, quanto da doutrina produzida sobre 

ele e da jurisprudência que atua no seu processo de concretização, requerem 

método, isto é, orientações que atuam na persecução do conhecimento que se 

pretende produzir.  

O método escolhido se apóia, inexoravelmente, num contexto teórico a 

partir do qual se constroem premissas e conclusões, destinadas à produção de 

outras linguagens. Os paradigmas1 propostos pela Filosofia da Linguagem 

serão os que, especialmente, influenciarão na escolha do método para a 

consecução deste trabalho2. 

Em Viena, por volta de 1923, um grupo de filósofos, matemáticos, 

físicos, sociólogos, psicólogos, lógicos entre outros cientistas, reunia-se com a 

                                                 
1 “Um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham e, inversamente, uma 

comunidade científica consiste em homens que partilham um paradigma”. Cf. Thomas Khun 
(1998, p. 219). 

2 Tácio Lacerda Gama (2003, p. 29), citando Karl Larenz, coloca de forma muito interessante o 
trato da metodologia num trabalho científico: “empreender uma investigação é como trilhar um 
caminho, no qual os problemas são o ponto de partida, as respostas o ponto de chegada e o 
percurso é determinado pelo método de investigação”. Em outra passagem: “a escolha de um 
método fixa uma orientação para o desenvolvimento do trabalho, permitindo tomar posição sobre 
alguns conceitos fundamentais […]”.  
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finalidade de discutir os problemas relativos à natureza do conhecimento 

científico para, assim, construir o que se poderia chamar de “teoria geral do 

conhecimento científico” ou “filosofia da ciência”3. 

Neste processo, o “Círculo de Viena”, como passou a ser chamado 

aquele grupo, reduziu sua Filosofia da Ciência à Epistemologia (estudo dos 

princípios, hipóteses e resultados das ciências, com o objetivo de se 

determinar os fundamentos lógicos, o valor e o alcance delas) e esta à 

Semiótica4. 

A Semiótica, como “Teoria Geral dos Signos” ou “Ciência dos 

Signos”5, abrange o estudo de todos os sistemas de comunicação, incluídos os 

lingüísticos idiomáticos naturais (linguagem comum) e científicos (linguagem 

                                                 
3 Segundo Dunia Pepei (apud MASI, 1997, p. 208), “os temas do aprisionamento do eu e dos 

limites da comunicação humana tornaram-se […] os problemas centrais de uma época que já 
encarava com desespero o próprio futuro, e encontraram, no estudo da linguagem e das suas 
formas, o modelo explicativo mais adequado. Estes problemas foram enfrentados em Viena nos 
diversos âmbitos da cultura: da sátira de Karl Kraus à música de Schöenberg, da arquitetura de 
Adolf Loos à poesia de Holmannsthal, da pintura de Klimt à filosofia de Wittgenstein; suas 
análises traduziram-se concretamente na análise da estrutura lógica das diversas formas de 
expressão, e as soluções, que de vez em quando foram dadas, pareciam girar em torno de duas 
figuras centrais: Karl Kraus e Ernest Mach […] A profunda rachadura produzida entre o espírito 
clássico e a ciência moderna faz emergir um problema essencial: recuperar, apesar de tudo, um 
critério diferente de racionalidade científica, redefinir uma lógica da ciência que torne a dar a ela 
legitimidade e valor. […] Em resumo, tratou-se do problema da legitimação do conhecimento 
científico, da ligação de uma nova concepção da natureza aos valores preexistentes de uma época 
e de uma cultura. A mesma organização que o círculo machiano assumiu desde o início […] era 
representativa dessa sua posição teórica de base: a reafirmação do valor e da credibilidade do 
saber científico, nas suas múltiplas expressões disciplinares, não poderia ser fruto das intuições 
de cientistas em particular, devendo se originar dos estudos organizativos de mais pesquisadores 
empenhados em campos disciplinares diferentes […]”. 

4 Cf. Paulo de Barros Carvalho (2004b). 
 Dunia Pepei (op. cit., p. 212) afirmou: “sob a influência direta de Wittgenstein e indireta daquela 

corrente de pensamento florescente em Viena […], os neopositivistas acabaram por reduzir o 
estudo das teorias científicas à análise de sua linguagem; melhor dizendo, acabaram por 
centralizar a atenção sobre os fundamentos e sobre as implicações lógicas de todo sistema de 
sinais que se quisesse colocar-se como um sistema cognitivo da realidade”. 

5 Signo é a relação triádica que se estabelece entre um suporte físico (palavras escritas ou faladas), 
um significado (referencia do suporte físico com algo do mundo interior ou exterior) e uma 
significação (idéia formada em nossa mente sobre o significado). A palavra casa, por exemplo, 
funciona como suporte físico do objeto casa (significado) e que, ao ser lida, produz em nossa 
mente uma significação, isto é, uma idéia acerca do significado. 
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da ciência)6. Por este motivo é que a linguagem assumiu, neste movimento, 

extrema importância, sendo qualificada como o instrumento, por excelência, 

do saber científico. Neste sentido, discurso científico, para o Círculo, seria 

aquele composto por linguagem rigorosa e precisa na descrição dos dados do 

mundo, objeto de análise. 

E assim surgiu, no século XX, o denominado movimento 

“Neopositivismo Lógico”, baseado na essencial premissa de que, para a 

construção de um discurso científico, imperiosa seria a análise lógica da 

linguagem, com a eliminação dos vícios de vagueza e ambigüidade, 

característicos da linguagem natural e ausentes na linguagem formal. 

Para a “depuração” da linguagem natural, os neopositivistas utilizaram 

as três dimensões de análise integrantes da Semiótica: sintática, semântica e 

pragmática. 

A sintaxe, como plano lógico, opera na construção dos enunciados, na 

conexão entre as palavras e as frases (disposição entre as palavras na frase e 

das frases no discurso)7, possibilitando que se compreenda a mensagem.  

De outro lado, a semântica opera na atribuição de sentido aos 

enunciados da mensagem, na busca da relação destes com as realidades que 

pretendem denotar8.  
                                                 
6 Cf. Lúcia Santaella (2006, p. 7 e 13): “O nome Semiótica vem da raiz grega semeion, que quer 

dizer signo. Semiótica é a ciência dos signos. […] A Semiótica é a ciência geral de todas as 
linguagens […], é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou 
seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todos e qualquer fenômeno 
como fenômeno de produção de significação e sentido”. 

 De acordo com Diana Luz Pessoa de Barros (1990, p. 5-7), existem várias teorias semióticas. 
Segundo a utilizada por ela (A. J. Greimas, idealizada pelo Grupo de Investigações Sêmio-
Lingüísticas da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais), “a semiótica tem por objeto o 
texto, ou melhor, procura descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que 
diz”.  

7 Cf. Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa (FERREIRA, 1994, p. 602). Segundo 
Rudolf Carnap, citado por Luís Alberto Warat (1984, p. 40), a sintaxe seria “a parte da semiótica 
que, prescindindo dos usuários e das designações, estuda as relações dos signos entre si”. 
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A pragmática, por sua vez, atua como indicativa dos possíveis sentidos 

dos enunciados, auxiliando na solução dos problemas suscitados pelas 

análises sintática e semântica, mediante a investigação da forma com que são 

utilizados pela sociedade9. 

A utilização das dimensões semióticas de análise da linguagem insere-

se no que se denomina contextualmente de “filosofia da linguagem” e que, 

segundo o Círculo de Viena, seria a metodologia primordial para a construção 

de qualquer discurso científico, já que todas as ciências são, nada mais, que 

camadas de linguagem construídas a partir da análise do objeto de 

investigação. 

Diante disso, é fácil perceber-se a utilidade que esta filosofia pode ter 

na análise do direito e na construção da ciência que fala sobre ele, em nível de 

metalinguagem: é camada de linguagem (Ciência do Direito) que fala sobre 

outra camada de linguagem (direito positivo). Conforme preleciona PAULO DE 

BARROS CARVALHO10, “ali onde houver direito, haverá sempre normas 

jurídicas, e onde houver normas jurídicas haverá, certamente, uma linguagem 

que lhe sirva de veículo de expressão”: abrem-se, assim, novas formas de 

análise à disposição da dogmática jurídica. Como afirma GREGÓRIO ROBLES11, 

“como texto, o direito é suscetível das análises típicas de qualquer outro texto. 

Por essa razão, a teoria do direito pode ser caracterizada como uma teoria 

hermenêutico-analítica […]. Pragmática, semântica e sintática são as três 

operações possíveis do texto jurídico”. 

                                                                                                                                                    
8 Cf. Diana Luz Pessoa de Barros (1990, p. 89), a semântica é um dos componentes, com a sintaxe, 

da gramática semiótica, que tem por tarefa estudar os conteúdos investidos nas relações 
sintáticas, nos diferentes níveis de descrição lingüística ou semiótica.  

9 Cf. Luís Alberto Warat (op. cit., p. 45), novamente citando Carnap, a pragmática “é a parte da 
semiótica que estuda a relação dos signos com os usuários”. 

10 Cf. Paulo de Barros Carvalho (2006, p. 10). 
11 Id., ibid., p. 3-4. 
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A estrutura da norma jurídico-tributária, explicitada no próximo 

Capítulo, por exemplo, nada mais utiliza que a dimensão sintática da 

linguagem, seu plano lógico, para organizar as informações legislativas 

essenciais (que comporão o conteúdo das variáveis da referida estrutura) à 

incidência jurídica, passo inicial no processo de positivação do direito12. 

A imprecisão dos conceitos de faturamento, receita e receita bruta, por 

sua vez, só será identificada, com a precisão de suas potenciais vagueza e 

ambigüidade, dados característicos da linguagem não-formalizada, da qual é 

composto o direito positivo. 

 

I.3 Direito Positivo e Ciência do Direito 

 

Antes de iniciar-se a análise pretendida, deve ser feita a necessária 

distinção metodológica entre direito positivo e ciência do direito, deixando 

clara a função e o escopo deste trabalho que pretende ser científico. 

O direito positivo se manifesta em linguagem com função 

predominantemente13 prescritiva14, ou seja, tem o objetivo de interferir na 

realidade social, prescrevendo condutas obrigatórias, permitidas ou proibidas. 

                                                 
12 A dimensão sintática da linguagem, utilizada para a organização, em nível formal, dos 

enunciados prescritivos que compõem o direito positivo, está relacionada também com a 
utilização da Lógica Deôntica, isto é, da aplicação das relações lógicas aos conceitos normativos 
(obrigação, permissão, proibição etc.), preconizada por von Wright, em 1951, quando publicou 
sua obra Deontic Logic. Cf. Delia Teresa Echave, María Eugenia Urquijo e Ricardo A. Guibourg. 
(2002, p. 11). 

13 Cf. Paulo de Barros Carvalho (2004b, p. 16-17), “discorrermos, todavia, sobre as funções da 
linguagem, obriga a fixarmos a premissa sem a qual as conclusões ficariam incompletas ou 
prejudicadas: toda e qualquer manifestação lingüística, desde as mais simples às mais 
complicadas, raramente encerram uma única função, aparecendo como espécimes quimicamente 
puras, no dizer de COPI. Ainda que haja uma função dominante, outras a ela se agregam no 
enredo comunicacional, tornando difícil a tarefa de classificá-las. Para contornar o empeço, 
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A Ciência do direito se manifesta em linguagem com função 

predominantemente descritiva15, isto é, toma o direito positivo como 

linguagem-objeto para descrevê-lo, sistematizando suas normas de acordo 

com os objetivos científicos que pretende, em nível de metalinguagem16. 

Neste sentido, a advertência proposta por PAULO DE BARROS CARVALHO: 

As linguagens de sobrenível, isto é, as metalinguagens, são sempre 
redutoras das correspondentes linguagens-objeto. Uma linguagem 
que fale de outra linguagem será, forçosamente, sempre mais 
reduzida, mais angusta. A coincidência é algo impossível, como 
nos foi dado perceber pela breve menção à “curva assintótica”, na 
teoria dos objetos sígnicos. 

Neste sentido, a função deste trabalho é, em nível de metalinguagem, 

analisar a linguagem-objeto do direito positivo, com os limites propostos no 

item anterior, isto é, construir as diversas regras-matrizes de incidência 

tributária da COFINS a partir dos enunciados contidos nas leis-objeto. 

                                                                                                                                                    
sugere Alf Ross (Lógica das normas. Madrid: Editorial Tecnos, 1971, p. 28) que tomemos o 
efeito imediato como critério classificatório. […] Cientes de que toda comunicação efetiva exige 
certa combinação de funções e recolhendo o critério do efeito imediato ou da função dominante 
[…] passemos a formular a classificação das linguagens, de acordo com as funções que cumprem 
no processo comunicacional.” 

14  “A linguagem prescritiva presta-se à expedição de ordens, de comandos, de prescrições dirigidas 
ao comportamento das pessoas”. (2004b, p. 18). “A função pragmática que convém à linguagem 
do direito é a prescritiva de condutas, pois seu objetivo é justamente alterar os comportamentos 
nas relações intersubjetivas, orientando-os em direção aos valores que a sociedade pretende 
implantar” (CARVALHO, 2006, p. 9). 

15 A linguagem descritiva é “a linguagem própria à transmissão de conhecimentos (vulgares ou 
científicos) e de informações das mais diferentes índoles […]”.(2004b, p. 17). 

16 Cf. Guibourg, Ghigliani e Guarinoni (2003, p. 26-28). 



 

II INTERPRETAÇÃO, NORMA JURÍDICA, REGRA-MATRIZ DE 

INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA E O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO 

DOS FATOS JURÍDICO-TRIBUTÁRIOS E DAS RELAÇÕES 

JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS 

 

II.1 Processo de Interpretação e Construção das Normas Jurídicas Gerais 

e Abstratas 

 

Quando nos deparamos com os textos do direito positivo não 

conseguimos “extrair” dele nenhum comando. A linguagem, suporte físico do 

direito, não nos fornece imediatamente o que buscamos [conduta a ser 

perseguida (obrigatória ou permitida) ou evitada (proibida)]17. É preciso que, 

num ato de percepção visual, entremos em contato com esses enunciados 

(textos), atribuindo significações às palavras que o compõem18. Em ato 

contínuo, essas significações são agrupadas em nosso intelecto, onde as 

organizamos para formarem-se as proposições19. Como todo juízo 

                                                 
17 Conforme ensina Lourival Vilanova (1997, p. 95), o direito positivo não aparece de forma 

padronizada, quer em razão da diversidade de sua estrutura gramatical, quer em razão do idioma 
em que se manifesta. Em geral, utiliza-se o verbo no modo indicativo-presente ou indicativo-
futuro, os quais ocultam o verbo deôntico do dever-ser. Assim, esse se encontra implícito nas 
formas do verbo ser, acompanhado de adjetivo no particípio: “estar obrigado”, “estar permitido” 
ou “estar proibido”. Para transformar as múltiplas variedades verbais na estrutura lógico-formal, 
é preciso reduzi-las à seguinte fórmula: “se se dá um fato F qualquer, então o sujeito S’ deve 
fazer ou deve omitir a conduta C ante outro sujeito S’ ”. Esta fórmula é o primeiro membro da 
proposição jurídica completa e se compõe de hipótese e tese, em forma de implicação.. 

18 O enunciado refere-se a algo de existência concreta ou imaginária no mundo, que é o seu 
significado. A palavra ‘casa’ encontra seu significado no objeto ‘casa’. Essa associação entre a 
palavra o objeto de que temos conhecimento produz em nossa mente uma noção, idéia ou 
conceito. Separando essa fase de construção associativa a partir do suporte físico e seu 
significado, passamos a denominar o produto dela como ‘significação’. A significação é, 
portanto, o produto da associação mental que fazemos entre o suporte físico e o que eles 
significam. Para detalhes dessa relação triádica entre suporte físico, significado e significação, 
denominada ‘signo’, ver: Eurico M. Diniz de Santi (2005b, p. 8).  

19 Delia Teresa Echave, Maria Eugenia Urquijo e Ricardo Guibourg (2002, p. 35-37) expressam de 
forma muito clara a distinção entre enunciados e proposições: “No uso corrente da linguagem 
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significativo, as proposições normativas, construídas a partir do direito 

positivo, também possuem uma estrutura lógica: a estrutura lógica hipotético-

condicional, isto é, relação de implicação entre um antecedente (hipótese) e 

um conseqüente, forma típica de regulação de condutas (“se…, então”), que 

associa determinado dado fático a uma conseqüência. 

Organizando estas informações, podemos dizer que o processo de 

interpretação no direito divide-se em quatro fases: (i) ato de percepção visual 

com os enunciados lingüísticos que compõem o direito positivo; (ii) 

atribuição de significações às palavras que compõem o texto a ser 

interpretado; (iii) organização dessas significações na estrutura lógica das 

normas jurídicas que associam a prática de um determinado comportamento 

(antecedente) a uma relação jurídica que dessa prática decorrerá 

(conseqüente) e (iv) associação destas diversas normas jurídicas, 

estabelecendo-se, entre elas, vínculos de coordenação e subordinação20. 

                                                                                                                                                    
comum, é comum tomarmos como sinônimas as expressões “enunciado” e “proposição”. Ao 
falar, nos expressamos mediante enunciados, isto é orações como “este é um livro de lógica” 
[…]. Estes conjuntos de palavras são orações porque cumprem com o requisito de serem 
significativas, de expressar cabalmente uma idéia. Não ocorre o mesmo, por outro lado, com 
expressões como “verde o é campo” […] Apesar de estarem compostas por palavras conhecidas, 
sua desordem interna […] as priva de significados e com isso as impedem de se constituírem em 
enunciados ou orações. […] “Faz Frio” e “It is cold” […] estão compostos por palavras distintas, 
além de corresponderem a idiomas distintos. Mas também advertimos que […] têm algo em 
comum: querem dizer o mesmo […], isto é, têm o mesmo significado. Quando vários enunciados 
têm o mesmo significado, dizemos que eles expressam a mesma proposição. Uma proposição é, 
pois, o significado de um enunciado declarativo ou descritivo. Não é o significado mesmo, que 
está composto por palavras de algum idioma determinado, ordenadas segundo certas regras 
gramaticais: é o conteúdo do enunciado, que é comum às diversas maneiras de dizer-se a mesma 
coisa”. 

20 Cf. Paulo de Barros Carvalho (2006, p. 61-80): “Se retivermos a observação de que o direito se 
manifesta sempre nesses quatro planos: o das formulações literais, o de suas significações 
enquanto enunciados prescritivos, o das normas jurídicas como unidades de sentido obtidas 
mediante o agrupamento de significações que obedecem a determinado esquema formal 
(implicação), e o da forma superior do sistema, que estabelece os vínculos de coordenação e 
subordinação entre as normas jurídicas criadas no plano anterior; e se pensarmos que todo nosso 
empenho se dirige para estruturar essas normas contidas num estrato de linguagem; não será 
difícil verificar a gama imensa de obstáculos que se levantam […] na trajetória da 
interpretação.” Contudo, como bem observa o autor, “as mencionadas incisões, como é obvio, 
são de caráter meramente epistemológico, não podendo ser vistas as fronteiras dos subsistemas 
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Diante destas afirmações, por precisão do discurso, distinguiremos os 

textos do direito positivo das proposições normativas hipotético-condicionais 

que construiremos a partir dele, conforme lições de PAULO DE BARROS 

CARVALHO21: aqueles, enunciados prescritivos, estas, normas jurídicas22. 

As normas jurídicas são compostas de duas variáveis, associadas pelo 

vínculo da implicação formal23: o antecedente e o conseqüente. Cada uma 

destas variáveis pode apresentar critérios específicos, dependendo do grau de 

concretização em que se encontra o processo de positivação do direito: podem 

ser preenchidas por fatos passados ou futuros e relações jurídicas gerais ou 

individuais. 

As normas jurídicas construídas a partir da interpretação do direito 

positivo são denominadas de normas gerais e abstratas, pois seus 

                                                                                                                                                    
no trato superficial com a literalidade dos textos”. No mesmo sentido, Lourival Vilanova (1997, 
p. 96) afirma que “não cabe, como dissemos, interpretar a hipótese como proposição prescritiva 
[…]: nada se prescreve na hipótese. É descritiva, mas sem valor veritativo […]. O deôntico não 
reside na hipótese como tal, mas no vínculo entre a hipótese e a tese”. 

21 Segundo as palavras do autor, “Um dos alicerces que suportam esta construção [decomposição 
dos textos do direito positivo em quatro subsistemas] reside no discernir entre enunciados e 
normas jurídicas. […] Os primeiros […] se apresentam como frases, digamos assim soltas, como 
estruturas atômicas, plenas de sentido […]. Entretanto, sem encerrar uma unidade completa de 
significação deôntica, na medida que permanecem na expectativa de juntar-se a outras unidades 
da mesma índole. Com efeito, terão de conjugar-se a outros enunciados, consoante específica 
estrutura lógico-molecular, para formar normas jurídicas, estas, sim, expressões completas de 
significação deôntico-jurídica” (CARVALHO, 2006, p. 62-63). 

22 Kelsen (1998, p. 4) já distinguia entre texto e norma, esta entendida como “esquema de 
interpretação”, ou seja, como “juízo em que se enuncia que um ato de conduta humana que 
constitui um ato jurídico (ou antijurídico) é resultado de uma interpretação específica, a saber, de 
uma interpretação normativa”. 

23 Chamamos de vínculo de implicação formal, o conector lógico denominado “condicional”, cuja 
função é de ligar, artificialmente, por ato de autoridade competente, um pressuposto a uma 
conseqüência. Embora aparentemente haja uma relação de causalidade entre antecedente e 
conseqüente, note-se que essa relação, por ser artificial, difere-se, neste aspecto, do que se 
denomina, especificamente, de causalidade natural. Nas palavras de Hans Kelsen (1998, p. 86-
87), “Tal-qualmente uma lei natural, também uma proposição jurídica liga entre si dois 
elementos. Porém, a ligação que se exprime na proposição jurídica tem um significado 
completamente diferente daquela que a lei natural descreve, ou seja, da causalidade. Sem dúvida 
alguma que o crime não é ligado à pena, o delito civil à execução forçada, […] como uma causa é 
ligada ao seu efeito.” 
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antecedentes descrevem fatos de forma abstrata, isto é, que podem ou não 

ocorrer, e relações jurídicas genéricas, ou seja, entre sujeitos indeterminados. 

Vale, aqui, a transcrição das palavras esclarecedoras de PAULO DE 

BARROS CARVALHO24: 

A regra assume, portanto, uma feição dual, estando as proposições 
implicante e implicada unidas por um ato de vontade da autoridade 
que legisla. E esse ato de vontade, de quem detém o poder jurídico 
de criar normas, expressa-se por um “dever-ser” neutro, no sentido 
de que não aparece modalizado nas formas “proibido”, “permitido” 
e “obrigatório”. “Se o antecedente, então deve-ser o conseqüente”. 
Assim diz toda e qualquer norma jurídico-positiva. 
A proposição antecedente funcionará como descritora de um evento 
de possível ocorrência no campo da experiência social, sem que 
isso importe submetê-la ao critério de verificação empírica, 
assumindo os valores “verdadeiro” e “falso”, pois não se trata, 
absolutamente, de uma proposição cognoscente do real, apenas de 
proposição tipificadora de um conjunto de eventos. 
Anote-se que o suposto normativo não se dirige aos acontecimentos 
do mundo com o fim de regrá-los. Seria inusitado absurdo obrigar, 
proibir ou permitir as ocorrências factuais, pois as subespécies 
deônticas estarão unicamente no prescritor. […] Se a proposição-
hipótese é a descritora de um fato de possível ocorrência no 
contexto social, a proposição-tese funcionará como prescritora de 
condutas intersubjetivas. […] Na verdade, o prescritor da norma é, 
invariavelmente, uma proposição relacional, enlaçando dois ou 
mais sujeitos de direito em torno de uma conduta regulada como 
proibida, permitida ou obrigatória. […] Costuma-se referir a 
generalidade e a individualidade da norma ao quadro de seus 
destinatários: geral, aquela que se dirige a um conjunto de sujeitos 
indeterminados quanto ao número; individual, a que se volta a certo 
indivíduo ou a grupo identificado de pessoas. Já a abstração e a 
concretude dizem respeito ao modo como se toma o fato descrito 
no antecedente. A tipificação de um conjunto de fatos realiza uma 
previsão abstrata, ao passo que a conduta especificada no espaço e 
no tempo dá caráter concreto ao comando normativo. 

 

Para passarmos da norma geral e abstrata à individual e concreta, é 

necessário operar-se o que se denomina de incidência, a qual, conforme será 

                                                 
24 2006, p. 26-27, 30-31 e 35-36. 
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demonstrado em item seguinte, nada mais é que, sob a perspectiva da filosofia da 

linguagem, a aplicação daquela aos fatos constituídos a partir das provas, 

fazendo-se irradiar a relação jurídica individualizada ou relação jurídica strictu 

sensu. 

 

II.2 Incidência e Aplicação: das normas gerais e abstratas às normas 

individuais e concretas 

 

Como dissemos, interpretar o direito positivo é tornar viável o 

processo de construção e integração de normas jurídicas gerais e abstratas, 

cuja estrutura mínima para o alcance de seus objetivos (regulação de 

condutas), deve estar composta de antecedente (descrição de um fato de 

possível ocorrência) e conseqüente (relação jurídica entre sujeitos 

indeterminados). 

A concretização do direito, até que seu objetivo de regulação das 

condutas intersubjetivas seja alcançado, depende, entretanto, da aplicação das 

normas gerais e abstratas com a finalidade de ver-se construídas as normas 

individuais e concretas25. 

Comumente representamos ou vemos representado o fenômeno da 

incidência como a norma jurídica incidindo sobre o fato e fazendo nascer a 

relação jurídica26. Essa concepção fica imprecisa se pensarmos que neste 

processo há de existir um agente promovendo este “enquadramento” da 

                                                 
25 Cf. Paulo de Barros Carvalho (2006, p. 226-227). 
26 Sob a acurada perspectiva analítica de Paulo de Barros Carvalho (2006, p. 145), a incidência 

seria a operação lógica entre conceitos conotativos, presentes na norma geral e abstrata e 
conceitos denotativos presentes na norma individual e concreta. Para que haja a incidência, de 
fato, é necessário que haja relação de inclusão entre os elementos do fato e os elementos da 
hipótese normativa. 
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norma jurídica geral e abstrata à prova dos fatos. Como afirma EURICO DE 

SANTI (2001, p. 59), citando GABRIEL IVO: “O sujeito do verbo incidir seria a 

norma?” 

Como vimos acima, quem constrói a norma jurídica geral e abstrata é o 

próprio homem, como sujeito cognoscente que, em ato de percepção visual, 

atribui sentido às palavras que compõem o direito positivo e as organiza em 

estrutura lógica que funciona como mínimo irredutível para a regulação das 

condutas humanas. Do mesmo modo, a interpretação dos fatos, eventos 

constituídos em linguagem por meio das provas27, também depende de ação 

humana. 

Assim, como admitir-se que a incidência, ou seja, que a verificação das 

propriedades fáticas descritas no antecedente da norma geral e abstrata e as 

propriedades contidas nos fatos, com a finalidade de constituição das normas 

individuais e concretas, independam de ato de aplicação humana? 

Sob esta perspectiva, a incidência só se dá, na verdade, no ato de 

aplicação28 e, portanto, não de forma automática e infalível como afirmava o 

professor ALFREDO AUGUSTO BECKER29: é o agente competente que interpreta 

                                                 
27 Sobre a distinção entre evento (acontecimentos do mundo fenomênico antes de qualquer tradução 

em linguagem), fato (tradução, em qualquer forma de linguagem, dos eventos) e fato jurídico 
(tradução, em linguagem competente, dos fatos), ver Paulo de Barros Carvalho (2006, p. 93-98) e 
Tércio Sampaio Ferraz Jr. (1991, p. 245). 

 Sobre a relação entre “fato jurídico” e “evento” com as categorias semióticas “objeto imediato” e 
“objeto dinâmico”, ver Clarice von Oertzen Araújo (2001, p. 347), que afirma que o objeto 
imediato, funcionando como o significado do triângulo sígnico, está para o fato jurídico assim 
como o objeto dinâmico está para a realidade, já que aquele é signo-índice desta, pois a 
representa lingüístico-juridicamente, retirando-a do planos dos eventos. 

28 Neste sentido, Paulo de Barros Carvalho (2006, p. 11-12). 
29 “A infalibilidade (ou automatismo) da incidência da regra jurídica não deve ser confundida com 

a respeitabilidade dos efeitos jurídicos que se irradiam depois da incidência. A incidência da 
regra jurídica é infalível, o que falha é o respeito aos efeitos jurídicos dela decorrentes. Não 
existe regra jurídica “ordenando” a incidência das demais regras jurídicas; a regra jurídica incide 
porque o incidir infalível (automático) é justamente uma especificidade do jurídico como 
instrumento praticável da ação social. A incidência ocorre para todos e todos devem respeitar os 
efeitos jurídicos (eficácia jurídica) dela decorrentes […]. A ignorância dos indivíduos quanto a 
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os enunciados prescritivos e constrói a norma jurídica; interpreta os fatos e, 

em operação de subsunção, enquadra, os elementos do suporte fáctico30 

representados pela hipótese, e, conseqüentemente, constitui a relação jurídica, 

também prevista abstratamente31, conforme esquema abaixo:  

 

                                                                                                                                                    
existência da regra jurídica válida, ou no tocante a realização de sua hipótese de incidência, não é 
obstáculo à incidência da regra jurídica, nem dispensa a sujeição à eficácia jurídica (efeitos 
jurídicos) […]”. (BECKER, 2002, p. 309-310). 

30 Não raro a expressão suporte fáctico denota duas realidades distintas: os (i) elementos fáticos 
presentes no mundo e que servirão de base para o recorte legislativo no desenho da (ii) hipótese 
normativa, redutora de complexidades por selecionar apenas os aspectos relevantes daquela 
realidade não normada. Tal ambigüidade não passou despercebida aos olhos de Lourival 
Vilanova (2000, p. 133) que, na nota de rodapé n. 10, do Capítulo III, afirma: “sobre relatividade, 
digamos posicional (sintática), de suporte factual e fato jurídico, Pontes de Miranda, Tratado de 
direito privado, v. 1, p. 4, 20, 21, 76, 77, 129, 173 e 253; o fáctico contendo juridicização prévia, 
p. 119, 120, 123 e 430; Tratado de direito privado, cir., t. 5, p. 95, 97, 231, 296 e 314; o dado 
fáctico não se confunde com o suporte fáctico, idem, v. 5, p. 231”. 

31 Em termos analíticos: “Percebe-se que a chamada ‘incidência jurídica’ se reduz, pelo prisma 
lógico, a duas operações formais: a primeira, de subsunção ou de inclusão de classes, em que se 
reconhece que uma ocorrência concreta, localizada num determinado ponto do espaço social e 
numa específica unidade de tempo, inclui-se na classe dos fatos previstos no suposto da norma 
geral e abstrata; outra, a segunda, de implicação, porquanto a fórmula normativa prescreve que o 
antecedente implica a tese, vale dizer, o fato concreto, ocorrido hic et nunc, faz surgir uma 
relação jurídica também determinada, entre dois ou mais sujeitos de direito”. (CARVALHO, 
2006, p. 11). 
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O legislador (1), observador do mundo social com toda sua 

complexidade (2), promove os recortes necessários (3) para a construção (atos 

de enunciação) (4) dos suportes legislativos (enunciados) (5). O aplicador do 

direito (6), a partir do direito positivo posto pelo legislador, constrói as 

normas gerais e abstratas (7). Dado o caso concreto que se pretende 

solucionar, interpreta (8) as provas ofertadas pelas partes (9) e, a partir daí, 

em ato de subsunção (operação lógica em que se verifica a inclusão, ou não, 

dos elementos da hipótese normativa aos elementos das provas dos eventos) 

(10), constrói a norma individual e concreta, determinando qual a conduta a 

ser praticada pelo destinatário da norma. 

Nesta concepção dinâmica de análise, parte-se de um nível mínimo de 

determinação tanto do antecedente (descrição fática) como do conseqüente 

(sujeitos e objeto da relação jurídica) para chegar-se aos seus níveis máximos: 

evento provado, que se torna fato apto a ser enquadrado na hipótese de norma 

geral e abstrata o que o transforma, assim, em fato jurídico, este, por sua vez, 

determinante para o surgimento da relação jurídica entre dois sujeitos de 

direito individualizados. 

Tanto as normas gerais e abstratas como as normas individuais e 

concretas são normas jurídicas e, portanto, possuem a estrutura lógica 

implicacional, onde um fator antecedente se liga a um conseqüente por força 

da causalidade normativa. O que difere os dois tipos de normas são os 

conteúdos dos antecedentes e conseqüentes, com a linguagem que compõe o 

sistema do direito positivo.  

Nas normas gerais e abstratas, o antecedente é hipótese, ou seja, a 

descrição hipotética de um acontecimento da realidade social que, se 

concretizado, enseja a constituição de relação jurídica (conseqüente). Tudo isso 
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se projeta para o futuro. Por isso são abstratas (fatos futuros) e gerais (sem 

sujeitos individualizados na relação jurídica efectual).  

As normas individuais e concretas, por sua vez, possuem no antecedente, 

um fato jurídico, ou seja, o relato, em linguagem competente, de um 

acontecimento que se deu no mundo social, em espaço e tempo demarcados, e 

que ensejam relação jurídica entre os sujeitos, os quais, em decorrência daquele 

fato, estão ligados um ao outro por relações conversas e assimétricas32. 

Conforme veremos, no processo de positivação da incidência da 

COFINS, das normas gerais e abstratas, isto é, das estruturas que prevêem 

fatos hipotéticos e relações jurídicas entre sujeitos de direito indeterminados, 

chegamos às normas individuais e concretas, constituídas pela descrição de 

fato ocorrido no passado, cujos elementos encontram-se na conotação do 

antecedente, o que enseja, por sua vez, relações jurídicas em sentido 

estrito33, entre sujeitos determinados34. 

                                                 
32 Segundo a Teoria das Relações, uma relação é simétrica quando o que ocorre entre “x” e “y” 

(relação original) também ocorre com “y” e “x”, ou seja, na relação inversa ou conversa. Nessa 
relação, a relação original e a conversa têm o mesmo sentido. Na relação conversa há uma troca 
de posições em que o sucessor passa ao tópico de predecessor e este assume o lugar do sucessor. 
Ressalvadas as relações simétricas, altera-se o vínculo das relações com essa troca de posições. 
Exemplos: (1) x é pai de y e (2 – conversa) y é filho de x. Nas relações jurídicas, a um direito de 
exigir o cumprimento de uma obrigação, por exemplo, corresponde um outro vínculo: o dever de 
cumprir a obrigação. Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho (2004a, p. 284). 

33 O direito é um sistema de normas com referência objetiva, no sentido de regular, referir-se a fatos 
naturais e a fatos de conduta. Essa referência aos fatos naturais e às condutas pode se dar de três 
formas: obrigando, proibindo ou permitindo. 

 Essas três formas de que dispõem as normas servem, necessariamente, para estabelecer relações 
normativas entre os sujeitos de direito que praticam determinada conduta. As normas jurídicas 
incidem sobre os fatos-conduta, formando um sistema de relações jurídicas entre essas condutas. 
Essas relações (estabelecidas em razão da incidência das normas jurídicas sobre as condutas) são 
relações jurídicas porque estão no interior do universo jurídico, mas o são em sentido amplo, não 
no sentido técnico-dogmático. As relações jurídicas em sentido amplo são, pois, as relações 
estabelecidas em razão da incidência das normas jurídicas em alguma de suas três 
modalidades, sobre as condutas. A relação jurídica em sentido estrito é interpessoal. As 
permissões, obrigações e proibições estão em relação com outro sujeito de direito, que se coloca 
em posição contraposta ao sujeito-de-direito ativo. Cf. Lourival Vilanova (2000, p. 114-116; 120-
122). 
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II.3 Linguagem e Prova na Construção das Normas Jurídicas Individuais 

e Concretas 

 

Conforme afirma ÉMILE BENVENISTE, “a linguagem reproduz a 

realidade”, o que significa dizer que “a realidade é produzida novamente por 

intermédio da linguagem. […] Para o locutor, representa a realidade; para o 

ouvinte, recria a realidade”35 e, por ser signo da realidade, a linguagem não é 

ela mesma, a representa, “e pode até mesmo representá-la falsamente; por 

isso mesmo, é signo”36. 

Ainda que possamos distinguir os objetos do mundo, denominados de 

realidade, da linguagem que fala sobre ele, fato é que somente por meio desta 

é que aquela se torna possível. Após os estudos iniciados na era da filosofia 

da linguagem, hoje denominados de “giro lingüístico”, não é mais possível 

afirmar-se que a linguagem é apenas intermédio entre o objeto a ser 

conhecido e o sujeito cognoscente. É a própria linguagem que constitui o 

                                                                                                                                                    
34 Conforme a clara lição de Luís Cesar Souza de Queiroz (2002, p. 164), “aquilo que distingue a 

norma impositiva tributária, abstrata (quanto ao antecedente) e geral (quanto ao conseqüente), 
da relação jurídica tributária, é o nível ou grau de individualização dos sujeitos e o nível ou 
grau de determinação da conduta a ser realizada. A norma impositiva tributária (abstrata e 
geral) tem um nível mínimo de individualização e de determinação. A relação jurídica 
tributária tem um nível máximo de individualização e de determinação. Aqui vale a ressalva 
feita pelo autor, com relação à acepção de “abstrata”, adjetivo que qualificaria somente o 
antecedente da norma geral e abstrata: “Há quem fale em carga de abstração […] em vez de 
carga de determinação. Contudo, o conseqüente normativo, como já foi dito […], é sempre 
abstrato. O mesmo pode ser dito para a relação jurídica (determinada e individualizada) que 
aponta sempre para uma conduta a ser realizada: é sempre abstrata”. 

35 Clarice von Oertzen Araújo (2001, p. 349-50). 
36 Eurico Marcos Diniz de Santi (2005a, p. 16). 
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objeto a ser estudado e que dá, também, o conceito de “sujeito 

cognoscente”37. 

O direito positivo, símbolo38 da regulação de condutas intersubjetivas, 

por meio de outros símbolos que são as palavras, apreende a realidade que 

quer normatizar, a partir da observação do mundo social, realizando o 

objetivo para o qual existe e que é seu significado (aquilo que ele simboliza): 

a ordenação da sociedade. 

Da mesma forma, a linguagem figura como elemento imprescindível 

para a construção das normas individuais e concretas, pelos aplicadores do 

direito, no caso do direito tributário, sejam eles o Fisco ou os próprios sujeitos 

passivos destinatários das normas de incidência.  

Mas não é qualquer linguagem que é apta para a constituição dos 
fatos jurídicos. Como ensina PAULO DE BARROS CARVALHO, “os 
fatos jurídicos serão aqueles enunciados que puderem sustentar-se 
em face das provas em direito admitidas. Aqui, no hemisfério do 
direito, usar competentemente a linguagem significa manipular de 
maneira adequada os seus signos e, em especial, a simbologia que 
diz respeito às provas, isto é, às técnicas que o direito positivo 
elegeu para articular os enunciados fácticos com que opera”. Com 
exemplo extremamente ilustrativo, continua: “o magistrado a quem 
cabe julgar um feito, por coincidência, viu ocorrer o evento, 
formando seu juízo a respeito da autoria de certo delito. Ao 
compulsar os autos, porém, não encontra entre os argumentos e as 
provas juntadas pelas partes elementos hábeis para tipificar a 
ocorrência segundo o juízo que formulara, tempos atrás. Será que 
caberia a esse juiz decidir sem os fundamentos que o sistema 
requer? E, ainda que o faça, não haveria uma forte tendência de que 
a sentença viria a ser reformada pelo órgão jurisdicional em 
instâncias superiores? Pensamos que sim. 

                                                 
37 Nesse sentido, Tácio Lacerda Gama (2003, p. 33). 
38 Os símbolos são espécies de signos. Os signos, como fenômenos representativos de coisas 

diferentes deles mesmos, podem ser divididos, segundo a classificação de Charles S. Pierce, em 
ícones (procuram reproduzir os objetos a que se referem, oferecendo traços de semelhança ou 
refletindo atributos do objeto, como as fotografias, os bustos etc.), índices (mantêm conexão 
física com os objetos, por exemplo, a fumaça, que funciona como índice de fogo) e símbolos 
(signos arbitrariamente construídos, produtos de convenção, já que não guardam relação visual 
com o objeto que representam). 
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Os eventos, como acontecimentos que se verificam no dia-a-dia, sem 

revestimento em linguagem, já não são mais39. São as obrigações acessórias, 

ou os deveres instrumentais, como precisamente afirma PAULO DE BARROS 

CARVALHO, que permitem a sua retenção, no tempo, para que produza efeitos 

futuros: a constituição dos fatos jurídico-tributários. Os deveres instrumentais 

são, na verdade, formas lingüísticas de revestir os eventos para que, retidos no 

tempo, sirvam como prova apta à constituição do fato jurídico, no caso 

tributário, por meio do ato administrativo de lançamento. 

São as provas que permitem a retenção dos eventos e, assim, tornam 

possível a interpretação dos fatos para que se opere a subsunção destes aos 

elementos da hipótese normativa, propiciando a constituição do antecedente 

da norma individual e concreta, o fato jurídico40. 

Outros fatos jurídicos, constituídos por outras provas podem, contudo, 

sempre desconstituir aqueles primeiros. Estão, com exceção aberta às 

presunções absolutas (que não admitem prova em contrário), sempre sujeitos 

à contra-prova, isto é, à desconstituição por intermédio da construção de outra 
                                                 
39 Importante, aqui, a ressalva de que, tomando-se a premissa de que “fato” seria o revestimento 

lingüístico que torna possível a incidência jurídica, também a relação jurídica (integrante do 
conseqüente e não do antecedente das normas jurídicas) também pode ser assim denominada. As relações 
jurídicas, assim como os fatos jurídicos, também estão sujeitas ao ato de aplicação, em que a autoridade 
competente, mediante a operação lógica de subsunção entre os critérios conotativos do conseqüente da 
norma geral e abstrata e as características dos fatos jurídicos em sentido amplo (fatos provados no curso do 
processo, por exemplo), promovem a aplicação não só da hipótese, constituindo o fato jurídico em sentido 
estrito, mas também do conseqüente, constituindo os fatos da relação jurídica em sentido estrito. Segundo 
Paulo de Barros Carvalho (2006, p. 129-133), a relação jurídica se manifesta por um fato. Um fato 
protocolar e denotativo, ou seja, individualizado e concreto. Com a ocorrência do fato e com o conseqüente 
nascimento da relação jurídica, podemos identificar, nesse processo, dois fatos: um “fato-causa” (fato 
jurídico) e um “fato-efeito”, que é a relação jurídica. Assim como os fatos jurídicos (enunciados 
protocolares denotativos), as relações jurídicas são também fatos, mas fatos relacionais (enunciados 
protocolares e denotativos), que, ao invés de surgirem em razão da previsão em antecedente de normas 
gerais e abstratas, surgem das previsões dos conseqüentes das normas gerais e abstratas. Por este motivo 
é que, por vezes, se distinguem os fatos jurídicos stricto sensu (antecedentes de normas 
individuais e concretas) daqueles lato sensu (resultantes de qualquer processo de juridicização). 

40 Importante a advertência de Fabiana Del Padre Tomé (2005, p. 68): “Prova pode ser considerada 
o processo de determinação do fato (um ou mais fatos jurídicos em sentido amplo, direcionados a 
certificar um fato jurídico em sentido estrito, como é o caso do fato jurídico tributário), mas é 
também entendida como o produto desse processo, ou seja, o próprio fato jurídico em sentido 
amplo”. 
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linguagem, a partir de outras provas, desfazendo-se os efeitos inicialmente 

provocados, no jogo do contraditório que o direito regra. 

 

II.4 Regra-Matriz de Incidência Tributária 

 

A regra-matriz de incidência tributária, ou norma jurídico-tributária em 

sentido estrito, é espécie de norma jurídica geral e abstrata assim 

caracterizada por prever, no processo de preenchimento de sua estrutura 

lógica, critérios essenciais relativos à incidência tributária41.  

A estrutura lógica de norma jurídica geral e abstrata pode ser assim 

desenhada42: 

D [F → Rp (Sa, Sp)], onde: 

“D” e “→”: denominados de sincategoremas, são constantes lógicos 

que (i) representam o functor deôntico (dever-ser) não modalizado e (ii) o 

nexo de causalidade jurídica (imputação, no plano jurídico e implicação, no 

plano formal) entre o descritor e o prescritor; 

                                                 
41 Conforme adverte Paulo de Barros Carvalho (2006, p. 9), “quando se fala em incidência jurídico-

tributária estamos pressupondo a linguagem do direito positivo projetando-se sobre o campo 
material das condutas intersubjetivas, para organizá-las deonticamente. Nenhuma diferença há 
entre a percussão de uma regra jurídica qualquer e a incidência da norma tributária, uma vez que 
operamos com a premissa da homogeneidade lógica das unidades do sistema, consoante a qual 
todas as regras teriam idêntica esquematização formal, quer dizer, em todas as unidades do 
sistema encontraremos a descrição de um fato “F” que, ocorrido no plano da realidade físico-
social, fará nascer uma relação jurídica (S’ R S’’) entre dois sujeitos de direito, modalizada com 
um dos operadores deônticos: obrigatório, proibido ou permitido (O, V ou P). Este princípio 
vigora ao lado daquel’outro da heterogeneidade semântica, pelo que os conteúdos de significação 
das unidades normativas seriam necessariamente diversos, a fim de que o conjunto pudesse 
cobrir os múltiplos setores da vida social”. 

42 Cf. Eurico Marcos Diniz de Santi, (1999, p. 99-100). 
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“F”: descrição do fato de possível ocorrência, ou seja, antecedente ou 

hipótese da norma geral e abstrata; 

“Sa”: sujeito ativo, pessoa jurídica de direito público capacitada 

normativamente para instituir o tributo ou, por delegação infraconstitucional, 

para exigi-lo; 

“Sp”: pessoa física ou jurídica apta para figurar na relação jurídica em 

sentido estrito; 

“R”: functor deôntico (dever-ser) relacional, variável nas três 

modalidades possíveis de regulação das condutas (obrigatório, permitido ou 

proibido); e 

“p”: conduta modalizada, exigida do sujeito passivo em relação ao 

sujeito ativo (obrigatório, permitido ou proibido). 

Os primeiros critérios indicativos para a substituição das variáveis que 

compõem a estrutura lógica de qualquer norma jurídica (H → V) são dados 

pelas definições de hipótese e conseqüente: aquela deve conter a descrição de 

fato de possível ocorrência e este deve prever, abstratamente, relação jurídica 

que decorrerá da verificação daquele, no plano empírico. 

Num segundo momento, com o desenho, ainda abstrato, da regra-matriz 

de incidência tributária, aqueles critérios indicativos ao preenchimento das 

variáveis da estrutura na norma jurídica são ainda mais específicos, no 

caminho para a construção das normas de incidência previstas no direito 

tributário, como veremos. 
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II.4.1 Estrutura imprescindível no “caos” normativo da COFINS 

Como será visto mais detalhadamente nos Capítulos posteriores, a 

COFINS tornou-se um tributo cuja incidência se opera de forma 

absolutamente complexa, o que resulta tanto da complexidade do real que se 

pretendeu normalizar como da complexidade do processo de interpretação. 

Neste sentido, a estrutura da regra-matriz de incidência tributária 

mostra-se sobremaneira útil e, até mesmo, a nosso ver, imprescindível para 

que se possa organizar o plexo normativo que disciplina os diversos regimes 

de incidência da COFINS. 

No antecedente ou hipótese da regra-matriz de incidência tributária, na 

visão de PAULO DE BARROS CARVALHO, compomos três critérios: (i) critério 

material; (ii) critério espacial e (iii) critério temporal. No conseqüente, 

outros dois: (i) critério pessoal e (ii) critério quantitativo43. 

LUÍS CESAR SOUZA DE QUEIROZ, inclui, tanto no antecedente como no 

conseqüente, quatro critérios: pessoal, material, temporal e espacial.  

Ambos afirmam que suas estruturas denotam o mínimo de significação 

deôntica acerca da norma jurídica de incidência44, isto é, reúnem os elementos 

essenciais para a regulação das condutas, no caso da regra-matriz de 

incidência tributária, da conduta de pagar tributos. Assim, tais divergências, a 

nosso ver, surgem apenas em razão do grau de abstração presente em cada 

uma das estruturas. Com a pretensão de descrever “a fenomenologia (o 

processo de causalidade jurídica) da norma impositiva de imposto”, aliada, 

especialmente, ao princípio da capacidade contributiva45, LUIS CESAR SOUZA 

                                                 
43 Paulo de Barros Carvalho (2004, p. 341-352). 
44 Luís Cesar Souza de Queiroz (2002, p. 169) e Paulo de Barros Carvalho (2006, p. 21). 
45 Luís Cesar Souza de Queiroz (2002, p. 164-165). 
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DE QUEIROZ agrega aos critérios de PAULO DE BARROS CARVALHO, 

informações antes implícitas. 

Na estrutura de PAULO DE BARROS CARVALHO, mais enxuta, o critério 

material, composto por verbo necessariamente indicativo de ação, já denota a 

imprescindível presença de alguém, de um sujeito de direito. LUÍS CESAR 

SOUZA DE QUEIROZ apenas explicita tal informação, incluindo o critério 

pessoal antecedente. 

Da mesma forma, os critérios temporal e espacial do conseqüente da 

norma descrita por este último autor, apenas enfatizam as necessárias 

coordenadas de tempo e espaço presentes, necessariamente, na realização de 

qualquer conduta (inclusive naquela de pagar tributo, objeto da relação 

jurídica integrante do conseqüente da regra-matriz de incidência tributária).  

O critério material do conseqüente, por sua vez, além de abarcar o 

critério quantitativo de PAULO DE BARROS CARVALHO, contém o modal 

deôntico que caracteriza, necessariamente, o vinculo tributário em sentido 

estrito: a obrigação de entregar dinheiro ao Estado (critério qualitativo). 

Portanto, tanto os critérios de um como os de outro são suficientes ao 

preenchimento das variáveis da estrutura sintática da norma jurídica (H → C), 

com o objetivo de construir-se a norma de incidência tributária. Diferenciam-

se, tão-somente, em razão da quantidade de informações utilizadas para a 

substituição desta estrutura absolutamente formal, no processo de 

preenchimento de suas variáveis por símbolos dotados de conteúdos 

semânticos. 

Por questões pragmáticas, em razão do objetivo de construirmos as 

diversas normas de incidência da COFINS, manteremos a utilização do 

critério pessoal no antecedente da regra-matriz de incidência tributária.  
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Por outro lado, assumindo que tal norma de incidência diferencia-se das 

demais normas jurídicas simplesmente ao prever critérios específicos, 

peculiares, também integraremos à nossa estrutura o critério qualitativo, que 

qualifica necessariamente como obrigações de entregar as relações jurídico-

tributárias, previstas no conseqüente. 

II.4.2 Antecedente: hipótese tributária 

O antecedente da regra-matriz de incidência tributária pode ser 

denominado, pela peculiaridade que ostenta, de hipótese tributária, mas, 

igualmente às demais normas jurídicas, conterá, sempre, “descrição normativa 

de um evento que, concretizado no nível das realidades materiais e relatado 

no antecedente de norma individual e concreta, fará irromper o vínculo 

abstrato que o legislador estipulou na conseqüência”. 

Imersos na concepção da norma de incidência tributária, a descrição 

normativa de um evento pode, com as devidas ressalvas46, ser, ainda, 

esmiuçada em quatro critérios: material, pessoal, temporal e espacial. 

II.4.2.1 Critério material 

Na hipótese tributária, o critério material preverá, sempre, verbo e 

complemento, indicativos de comportamento humano que denotem espécie de 

riqueza, passível de ser parcialmente expropriada pelo Fisco. 

                                                 
46 Paulo de Barros Carvalho(2002a, p. 253-254) adverte: “É muito comum […] a indevida inclusão 

ao critério material, como a descrição objetiva do fato. Ora, a descrição objetiva do fato é o que 
se obtém da compostura integral da hipótese tributária, enquanto o critério material é um dos 
seus componentes lógicos. Nosso objetivo é enxergar o critério material liberado das coordenadas 
de espaço e de tempo, como se fora possível um comportamento de uma pessoa desvinculado 
daqueles condicionantes”. 
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Partindo desta premissa, o verbo do critério material da hipótese 

tributária jamais poderá ser impessoal ou prescindir de complementação, 

como, por exemplo, chover47.  

Além disso, explicitando as premissas implícitas no raciocínio que 

envolve a construção de norma de incidência tributária, LUÍS CESAR SOUZA DE 

QUEIROZ bem esclarece que o comportamento de um sujeito de direito, 

representado por um verbo e aliado a um complemento, deve retratar riqueza 

pessoal48. 

II.4.2.2 Critério pessoal 

No antecedente, o critério pessoal será preenchido pelo sujeito de 

direito titular da riqueza, e que realizará a conduta prevista no critério 

material. 

Embora o verbo, por ser pessoal, traga consigo a idéia implícita de um 

sujeito que o concretiza, a explicitação deste será de utilidade incomensurável 

para a identificação das diversas normas de incidência construídas a partir dos 

inúmeros enunciados prescritivos relacionados à incidência da COFINS. 

                                                 
47 Cf. Paulo de Barros Carvalho (op. cit,, p. 253-256). 
48 Segundo o autor, “o complemento que o verbo exige não é qualquer um, mas, especificamente, 

um complemento que denote riqueza. É mister atentar para um elucidativo exemplo 
envolvendo o verbo “ser”, que é pessoal e incompleto: Mário é feliz. Pergunta-se: tal 
comportamento (estado) pessoal pode servir de aspecto material para o antecedente de uma 
norma impositiva de imposto? A resposta é obviamente não. Mas o verbo não é pessoal e 
incompleto? Sim, mas “ser feliz” não denota que Mario é titular de riqueza”. (QUEIROZ, 2002, 
p. 171). 
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II.4.2.3 Critério temporal 

Os critérios temporal e espacial completam o sentido do antecedente, 

indicando o “momento da ocorrência do fato (critério temporal) e o local da 

sua realização (critério espacial)”49. 

Como já se advertiu, não há fato, não há conduta humana que possa ser 

identificada, a não ser pela abstração da linguagem, isolada das coordenadas 

de tempo e de espaço. 

O critério temporal é determinante para qualificarem-se determinados 

fatos como jurídicos, isto é, como aptos a irradiarem as relações jurídicas que, 

neste caso, obrigam ao pagamento de tributos, conforme prevêem os 

conseqüentes das normas de incidência tributárias. 

Além disso, tal critério relaciona-se, intimamente, com as garantias 

constitucionais da anterioridade e da irretroatividade tributárias, previstas no 

artigo 150, II e III, da Constituição: para o exercício regular da competência 

tributária, não é dado que os fatos previstos abstratamente das hipóteses 

tributárias refiram-se a coordenadas de tempo anteriores à vigência50 das leis 

que os estabeleça, ressalvadas as exceções previstas constitucionalmente no 

artigo 150, §1º. 

                                                 
49 Luís Cesar Souza de Queiroz (2002, p. 170-172). 
50 Entendida a vigência como a aptidão das normas jurídicas a incidirem sobre os fatos, tornando-os 

jurídicos, tanto a irretroatividade como a anterioridade impedem que a norma alcance realidades 
que se verifiquem antes de decorridos 90 dias ou no mesmo exercício em que tenham sido 
veiculadas pelos instrumentos legislativos competentes, ressalvadas as exceções constitucionais, 
previstas no artigo 150, §1º. 
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II.4.2.4 Critério espacial 

O legislador tributário tem diversas formas de regular o âmbito espacial 

em que a conduta deverá ser realizada para que se opere a incidência e, 

conseqüentemente, para que nasça a obrigação do pagamento de tributos. 

De qualquer forma, a normas de incidência tributária devem, sempre, 

respeitar os limites dados pelas normas de competência contidas na 

Constituição, que lhe dão fundamento de validade: as normas municipais não 

podem extrapolar os limites dos municípios que têm competência para 

instituí-las e, da mesma forma as estaduais e as federais, observados os limites 

de soberania dos Estados relativamente a este último. Nestes casos, diz-se que 

o critério espacial coincide com o âmbito de validade e vigência territorial da 

lei, nas palavras de PAULO DE BARROS CARVALHO (2004a, p. 259), ou com o 

âmbito de vigência espacial, segundo KELSEN. Vale a advertência daquele 

ilustre professor: “o critério espacial das normas tributárias não se confunde 

com o campo de validade da lei. As coincidências, até certo ponto freqüentes, 

devem ser creditadas à opção do legislador, entre os esquemas técnicos de que 

dispõe, sempre que pretenda apanhar, com a percussão tributária, uma 

quantidade inominável de eventos. Daí ser, entre as fórmulas conhecidas, a 

menos elaborada e, por decorrência, a mais elástica”. 

Ampliar não é possível, mas é dado ao legislador restringir, em relação 

ao âmbito de vigência da lei, o campo espacial para realização da conduta 

prevista no critério material, como nos exemplos clássicos do Imposto de 

Importação (repartições alfandegárias) e do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana (perímetro urbano do município). 
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II.4.3 Conseqüente: prescritor tributário 

Assim como a hipótese tributária nos fornece critérios para 

identificação do comportamento passível de ser tributado, o prescritor 

tributário, conseqüente da norma de incidência geral e abstrata, também é 

composto de critérios, aqui identificadores do vínculo jurídico que se 

instaurará quando constituído o fato jurídico-tributário. 

Neste primeiro processo de “desformalização” da estrutura lógica da 

norma, o conseqüente na regra-matriz de incidência tributária será composto 

por três critérios, dadas as premissas deste trabalho: qualitativo, pessoal e 

quantitativo. 

 II.4.3.1 Critério qualitativo 

Este primeiro critério é tratado por LUÍS CESAR SOUZA DE QUEIROZ 

como um “subcritério” que, ao lado de outro “subcritério”, o quantitativo, 

comporia o critério material do prescritor da norma tributária strictu sensu. 

Embora aqui esteja sendo tratado como critério autônomo, ao lado dos 

critérios pessoal e quantitativo, será utilizado com a mesma acepção do 

referido autor, isto é, para indicar o imprescindível modal deôntico “O”, 

acompanhado da conduta de entregar, que integra, necessariamente, o vínculo 

entre o sujeito passivo e o sujeito ativo nas relações jurídico-tributárias em 

sentido estrito. Em outras palavras, denota a obrigação de entregar a parcela 

de riqueza identificada no critério material da hipótese tributária. 

De fato, o conseqüente tem a função de prescrever a conduta que decerá 

ser seguida em decorrência da realização do antecedente. No caso do 

prescritor da regra-matriz de incidência tributária, sempre estará prevista, de 
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forma abstrata, a obrigação tributária: quem deve pagar e a quem se deve 

pagar (critério pessoal), além do quanto se deve pagar (critério quantitativo).  

II.4.3.2 Critério pessoal 

O critério pessoal será representado pelas indicações dos sujeitos ativo 

e passivo, em relação intersubjetiva onde “uma das partes, o titular da riqueza 

(sujeito passivo), estará obrigada a entregar (Op) parcela desta riqueza ao 

Estado (sujeito ativo)”51. 

Nas palavras de PAULO DE BARROS CARVALHO, “o sujeito ativo […], no 

direito tributário brasileiro pode ser uma pessoa jurídica pública ou privada, 

mas não visualizamos óbices que impeçam venha a ser pessoa física”52. 

Segundo artigo 40, da Lei n. 10.406/02 (Código Civil), “as pessoas 

jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado”, 

sendo que, conforme redações dos artigos 41 e 44 são, respectivamente, 

pessoas jurídicas de direito público interno: a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, além das autarquias (inclusive as associações 

públicas) e das demais entidades de caráter público criadas por lei; pessoas 

jurídicas de direito privado: associações, sociedades, fundações, organizações 

religiosas e partidos políticos. 

No caso do direito tributário, o sujeito ativo é, comumente, pessoa 

jurídica de direito público interno, portadora do direito subjetivo de exigir, do 

sujeito passivo, o cumprimento da obrigação tributária.  

No caso das pessoas jurídicas de direito público (interno), podem 

figurar no polo ativo da relação tributária, tanto “aquelas investidas de 

capacidade política […] dotadas de poder legislativo e habilitadas, por isso 
                                                 
51 Luís Cesar Souza de Queiroz (2002, p. 173). 
52 Paulo de Barros Carvalho (2004, p. 297). 
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mesmo, a inovar a organização jurídica, editando normas”53, como aquelas 

“sem competência tributária, mas credenciadas à titularidade de direito 

subjetivos, como integrantes de relações jurídicas obrigacionais”54.  

Assim, podem ser sujeito ativo da relação jurídico-tributária, tanto os 

entes federativos titulares do direito de instituir e majorar tributos (como a 

União), quanto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por exemplo, órgão 

da administração pública direta55, subordinado ao Ministério da Fazenda 

(também orgão da administração federal direta56). 

O sujeito passivo, por sua vez, será aquele obrigado ao pagamento do 

tributo em razão da realização do antecedente normativo, isto é, em 

decorrência da constituição do fato jurídico-tributário no qual figura como 

titular da riqueza denotada. 

II.4.3.3 Critério quantitativo 

O critério quantitativo mensura a obrigação tributária, sendo dela 

objeto, e determina a base para o cálculo do tributo bem como a alíquota 

aplicável sobre esta. 

É o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) que diferencia a 

regra-matriz de incidência tributária de outras eventuais normas jurídicas 

gerais e abstratas, já que todas estas terão, sempre, os três critérios mínimos 

do antecedente (descrição de fato de possível ocorrência, com coordenadas de 

tempo e espaço, que lhe são inerentes) e a relação jurídica modalizada entre 

dois sujeitos. O objeto desta última é que variável de acordo com o tipo de 

                                                 
53 Cf. Paulo de Barros Carvalho (2004, p. 297) 
54 Cf. Paulo de Barros Carvalho (2004, p. 297) 
55 Cf. artigo 1º, da Lei n. 11.457/07. 
56 Cf. artigo 1º, do Decreto n. 6.313/07. 



 

 

54

obrigação, permissão ou proibição, embora continue funcionando como 

estrutura abstrata. 

No caso na norma de incidência tributária, sempre existirá a obrigação 

de pagamento de tributo, geralmente quantificada pela aplicação de 

determinada alíquota sobre base de cálculo especificada, o que torna sua 

estrutura, ainda que abstrata e genérica, peculiar em relação a outras normas 

jurídicas. 

Por compor o quanto a ser pago a título de tributo, a base de cálculo 

está intimamente ligada aos efeitos do fato jurídico a ser tributado. O fato que 

se pretende tributar deve ser economicamente avaliável e, nesse sentido, 

pode-se dizer que a primeira função da base de cálculo é a mensuradora, ou 

seja, de “medir as proporções reais do fato”57. 

Se o fato recortado pela hipótese tributária é “auferir receita”, seu efeito 

será o pagamento da COFINS, à União, por um valor determinado a partir da 

aplicação da alíquota de 3% sobre a parcela da receita auferida, por exemplo.  

Ou seja, a hipótese precisa ser delineada de forma possibilitar a 

atribuição de conteúdo econômico passível de ser objeto de obrigação 

tributária.  

Neste sentido, pode-se também dizer que a base de cálculo possui 

função comparativa, ou seja, diante da sua relação com o critério material da 

hipótese tributária, pode afirmar, infirmar ou confirmar o fato para o qual 

se dirige. Caso essa relação esteja evidente, dizemos que a base de cálculo 

confirmou a hipótese tributária. Caso essa relação esteja em descompasso, 

dada a preocupação do legislador com a base de cálculo e sua função de medir 

o fato, dizemos que esta infirma a hipótese tributária. Nesta condição, deve-
                                                 
57 Cf. Paulo de Barros Carvalho (2004, p. 328). 
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se reconstituir o critério material da hipótese, identificando-se, com isso, a 

natureza jurídico-tributária e efetiva espécie tributária de que se estará 

tratando. Por fim, caso essa relação esteja obscura, dizemos que a base de 

calculo afirma a hipótese tributária, esclarecendo o critério material58. 

Por último, com o fim de se auferir a quantia a ser paga efetivamente 

pelo sujeito passivo, a base de cálculo tem uma função meramente objetiva, 

de compor a determinação do débito59. 

Ao lado da base de cálculo em sua função meramente objetiva, está a 

alíquota, com idêntico papel. Conforme anota PAULO DE BARROS CARVALHO,  

as alíquotas podem assumir duas feições: a) um valor monetário 
fixo, ou variável em função de escalas progressivas da base de 
cálculo (p. ex.: $1,20 por metro linear, até 100 metros; $2,40 por 
metro linear, de 100 a 300 metros e assim por diante); ou b) uma 
fração, percentual ou não, da base de cálculo (que neste caso será 
representada por quantia monetária) [...] Especulamos, nesse 
discurso, a função objetiva da alíquota, como elemento compositor, 
ao lado da nase de cálculo, do quantum debeatur60. 

 

                                                 
58 Cf. Paulo de Barros Carvalho (2004, p. 330-332). 
59 Cf. Paulo de Barros Carvalho (2004, p. 329-330). 
60 2004, p. 339. 



 

III DEFINIÇÕES DE “FATURAMENTO”, “RECEITA” E “RECEITA 

BRUTA”: PROBLEMAS SEMÂNTICOS NO PERCURSO GERADOR 

DE SENTIDO 

 

O percurso para a investigação dos significados dos termos 

faturamento, receita e receita bruta é essencial para a delimitação do critério 

material do antecedente das regras-matrizes de incidência tributária da 

COFINS, previstas nas legislações infraconstitucionais aqui analisadas. 

Antes de investigarmos os significados das referidas palavras na 

Constituição (de onde provém a competência tributária para a instituição da 

COFINS, conforme redação atual do artigo 195, I, “b”) e nas legislações 

infraconstitucionais em questão, importante descrever sobre (i) as utilizações 

na linguagem natural; (ii) os critérios trazidos pela legislação não-tributária61, 

(iii) a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal aos termos e, além 

disso, (iv) construir uma análise lingüística que identifique eventuais 

vaguezas e ambigüidades, dado imprescindível para a estruturação de 

definições. 

 

III.1 Esclarecimentos Iniciais: conceito e definição, conotação e denotação 

 

Por toda precisão e univocidade de sentido que se busca em trabalhos 

de cunho científico, é preciso diferençar conceito e definição. 

                                                 
61 Entende-se, aqui, “legislação não-tributária” como o conjunto de enunciados prescritivos que não 

diga respeito à instituição, arrecadação e fiscalização de tributos, cf. Paulo de Barros Carvalho 
(2004a, p. 15). 
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Conceito é o conteúdo de um ato de intelecção62. Em outras palavras, é 

a idéia formada a partir do contato com os objetos (real, ideal ou cultural). 

Segundo a filosofia, pode ser entendido como “todo processo que torne 

possível a descrição, a classificação e a previsão dos objetos cognoscíveis”63 

Definição é o produto daquele conceito. É enunciado, exteriorizado em 

linguagem mediante ato de enunciação64. Em outras palavras, é a aparição 

visual do conceito idealizado na mente do sujeito cognoscente. 

A definição compõe-se de duas partes: o definiendum (palavra que se 

quer definir) e o definiens (enunciação do significado)65. Dependendo da 

forma como encontramos o definiens, podemos distinguir dois tipos de 

definições: denotativas e conotativas.  

As definições denotativas nos mostram o conjunto de objetos que 

pertencem à determinada classe, como, por exemplo, aquela contida no artigo 

145, da Constituição de 1988. 

As definições conotativas nos dão critérios de uso de determinada 

palavra de classe66, por exemplo, a definição de tributo contida no artigo 3º, 

do Código Tributário Nacional. 

 

                                                 
62 Cf. Paulo de Barros Carvalho (2004b). 
63 Nicola Abbagnano (2003, p. 164). 
64  “A existência de um enunciado pressupõe a execução de um ato que coloca a língua em 

funcionamento. Ao ato mesmo de produção de enunciados chama-se enunciação” 
(MOUSSALLEM, 2001, p. 107). 

65 Ricardo A. Guibourg, Alejandro M. Ghigliani e Ricardo V. Guarinoni (2003, p. 54). 
66 Eurico Marcos Diniz de Santi (1998, p. 129). 
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III.2 Faturamento, Receita e Receita Bruta na Linguagem Ordinária e nos 

Dicionários Jurídicos: signos, símbolos, linguagem natural e linguagem 

técnica 

 

Toda linguagem está constituída por símbolos, espécies de signos, 

como já visto anteriormente (nota de rodapé n. 39). Exemplo típico, as 

“palavras”, que representam a “realidade”, ou o “dado bruto”, a priori, como 

adverte VILÉM FLUSSER67, de forma artificial, em decorrência de pactos tácitos 

feitos entre os membros de uma mesma sociedade: a palavra “árvore” 

representa o objeto árvore, sem com ele ter qualquer relação de semelhança 

física e simplesmente por uma convenção havida muito antes de a 

conhecermos. Nesse sentido, valem os esclarecimentos do professor acima 

citado68: 

As palavras são apreendidas e compreendidas como símbolos, isto 
é, como tendo significado. Substituem algo, apontam para algo, são 
procuradores de algo. O que substituem, o que apontam, o que 
procuram? A resposta ingênua seria: “em última análise, a 
realidade”. A resposta mais sofisticada dos existencialistas e dos 
logicistas seria provavelmente “nada”. A resposta deste trabalho 
será: “já que apontam para algo, substituem algo e procuram algo 
além da língua, não é possível falar-se deste algo”. Não obstante, o 
fato persiste: as palavras são apreendidas e compreendidas como 
símbolos, e, em conseqüência, o cosmos da língua é símbolo e tem 
significado. Símbolos são resultados de acordo entre vários 
contratantes. [...] Qual foi o acordo ou os acordos que antecederam 
e resultaram no sistema de símbolos que é a língua? Esta pergunta 
ainda é mais ingênua que a opinião dos setecentistas quanto ao 
contrato social como base da sociedade humana. As origens da 
língua e de seu caráter simbólico perdem-se nas brumas de um 
passado impenetrável. 

 

                                                 
67 “A posição ontológica que este trabalho se propõe a investigar é a de que a realidade dos dados 

brutos é apreendida e compreendida por nós em forma de língua” (FLUSSER, 2004, p. 81-82). 
68 Id., ibid., (p. 41-42). 
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As linguagens podem ser distinguidas entre naturais e artificiais. 

Aquelas são formadas por palavras utilizadas pelos seres humanos em sua 

comunicação ordinária e cujos sentidos vieram sendo determinados, 

historicamente, mediante os usos de determinado grupo social69. 

O significado de determinada palavra, construído a partir de sua 

utilização na linguagem natural (comum), pode ser encontrado nos 

dicionários, instrumentos que, por excelência, pretender relatar as diversas 

acepções dos termos que compõem cada idioma. 

O Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa (FERREIRA, 1994, 

p. 291) não traz definição do termo faturamento, subentendo-o como o 

substantivo masculino que decorre do ato de faturar70. Faturar, segundo o 

mesmo dicionário, significa “1. fazer a fatura de (mercadoria vendida), 2. 

Incluir na fatura (uma mercadoria)”. Fatura, por sua vez, significa  

relação que acompanha a remessa de mercadorias expedidas, ou 
que se remete mensalmente ao comprador, com a designação de 
quantidades, marcas, pesos, preços e importâncias, podendo tais 
referências ser substituídas pela simples menção dos números e 
valores de notas fiscais extraídas, e guardadas conforme 
determinações da lei. 

Assim, é possível entendermos que o ato de faturar ensejaria dois 

produtos: o faturamento e o documento denominado fatura. 

Por outro lado, receita seria “1. Quantia recebida, ou apurada, ou 

arrecadada; produto, féria, renda. 2. O conjunto dos rendimentos de um 

                                                 
69 Ricardo A. Guibourg, Alejandro M. Ghigliani e Ricardo V. Guarinoni (2003, p. 20). 
70 O Dicionário Houaiss (2001, s. v. faturamento), embora traga a definição de faturamento, 

expressa-a como “o ato ou efeito de faturar”, isto é, o mesmo significado do substantivo 
masculino que decorre do ato de faturar, descrito no Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa.  
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Estado, de uma entidade ou de uma pessoa, destinados a enfrentar gastos 

necessários. […]”71. 

A partir dos dicionários da língua portuguesa, os quais fornecem 

critérios para determinar o uso corrente dos termos pesquisados, não é 

possível encontrarmos a distinção entre receita e receita bruta. 

Por outro lado, a linguagem artificial, formada por palavras de cunho 

técnico, isto é, pela “linguagem natural com termos técnicos”, tem a pretensão 

de atribuir a determinados vocábulos definições mais precisas72, ou seja, com 

maior grau de conotação que a linguagem natural. 

Na linguagem jurídica, segundo o VOCABULÁRIO JURÍDICO de DE 

PLÁCIDO E SILVA (2003, s. v. fatura), a palavra fatura se origina “do latim 

factura, de facere (fazer), significando feitio, quer indicar todo ato de fazer 

alguma coisa”. Ressalva que,  

na técnica jurídico-comercial, no entanto, é especialmente 
empregado para indicar a relação de mercadorias ou artigos 
vendidos, com os respectivos preços de venda, quantidade, e 
demonstrações acerca de sua qualidade e espécie, extraída pelo 
vendedor e remetida por ele ao comprador.  

De uma perspectiva mais formal que de conteúdo, prossegue o autor 

indicando que fatura seria “o documento representativo da venda já 

consumada ou concluída, mostrando-se o meio pelo qual o vendedor vai 

exigir do comprador o pagamento correspondente, se já não foi paga e leva o 

correspondente recibo de quitação”. Com relação às prestações de serviços, 

alerta que é o mesmo documento (fatura) que irá representar a 

                                                 
71 Cf. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1994, p. 554).  
 O dicionário da língua portuguesa não traz definição para receita bruta. 
72 Ricardo A. Guibourg, Alejandro M. Ghigliani e Ricardo V. Guarinoni (2003, p. 21-22). 
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conta extraída para a demonstração dos valores devidos por uma 
pessoa a outra, em virtude de serviços prestados ou executados. 
Nele se faz, igualmente, a discriminação dos serviços, tal como se 
procede na discriminação das mercadorias, com a indicação dos 
preços correspondentes a cada espécie.  

Com relação às palavras faturar e faturamento, o mesmo autor descreve 

que, por ser o verbo faturar “derivado de fatura”, significaria “o ato de se 

proceder à extração ou formação da fatura”, ato este “a que se diz 

propriamente faturamento”, donde se pode observar, aqui, a nítida acepção de 

faturamento como indicativa do processo de produção de faturas73. 

Ainda na mesma obra encontra-se, para a palavra receita, a seguinte 

definição: 

Derivado do latim recepta, forma feminina de receptus, de recipere 
(receber), é, na linguagem correntia e em sentido geral, 
compreendido como toda soma ou quantia recebida. A receita, 
assim, importa num recebimento de dinheiro ou de soma 
pecuniária.74  

Segundo o autor,  

na significação econômica e financeira, jurídica ou contábil, receita 
resulta sempre de uma entrada de numerário, recebimento de 
dinheiro ou arrecadação de verbas. Mas, na acepção propriamente 
financeira, exprime especialmente o total de rendas ou o total de 
rendimentos prefixados ou previstos num orçamento e efetivamente 
arrecadados. No sentido contábil, entende-se todo recebimento de 
numerário ou a entrada de dinheiro, que se contabiliza, isto é, que 
se registra ou se escritura nos livros comerciais como um deve da 
conta de Caixa, correspondendo a um crédito da conta que 
produziu a renda, ou da pessoa que fez a entrega do dinheiro, isto é, 
que pagou ou cumpriu um pagamento.75 

Na ENCICLOPÉDIA SARAIVA DO DIREITO (1979, s. v. fatura) é possível 

encontrarmos apenas a definição de fatura, que seria,  

                                                 
73 De Plácido e Silva (2003, p. 601-603). 
74 Grifos nossos. 
75 Grifos nossos. 
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em direito mercantil, o documento relativo à venda de mercadorias, 
pelo qual o vendedor faz conhecer ao comprador a lista das 
mercadorias vendidas, discriminando-as por quantidade, qualidade, 
espécie, tipo e outras características, o preço das mesmas e as 
condições de entrega e pagamento. A emissão de fatura nas vendas 
é obrigatória, nos termos da Lei nº 5.474 de 18-7-196876, mas é 
facultativa a emissão de duplicata77.  

Da mesma forma, o DICIONÁRIO JURÍDICO, elaborado pela professora 

MARIA HELENA DINIZ (1998, s. v. fatura), descreve que a fatura, em direito 

comercial, significa  

a) relação das mercadorias vendidas, contendo sua quantidade, 
qualidade, marca, peso, preço, condições de pagamento etc., que 
acompanha sua remessa ao serem expedidas ao comprador. Trata-
se da nota de venda. b) documento comprobatório da compra e 
venda mercantil pelo qual o vendedor pode exigir o preço do 
comprador. Na hipótese de venda a crédito, é indispensável para a 
extração da duplicata mercantil; […] c) conta que demonstra os 
valores devidos por uma pessoa a outra, em relação aos serviços 
prestados. 

Prossegue a referida autora definindo faturamento como palavra 

representativa, no direito comercial, da “formação ou extrato da fatura 

comercial relativa às mercadorias vendidas”, acepção ambígua que coincide 

com o conceito de faturar, exposto por ela (ato de “fazer a fatura”, “proceder 

à extração da fatura”, “incluir ou relacionar mercadoria na fatura”) (DINIZ, 

1998, s. v. faturamento) ou indica o produto destes atos (extrato que decorre 

da formação). 

                                                 
76 Art.1º. Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território 

brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das 
mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador.  

 §1º A fatura discriminará as mercadorias vendidas ou, quando convier ao vendedor, indicará 
somente os números e valores das notas parciais expedidas por ocasião das vendas, despachos ou 
entregas das mercadorias.  

 Art. 2º. No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como 
efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar 
o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador. 

77 Apud Alexandre de M. Wald, Alexandre Naoki Nishioka e Allan Moraes (2005, p. 655-656). 
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Com relação ao termo receita, a professora acima citada inicia, na 

descrição de sua definição, alertando para o fato de que, “na linguagem 

jurídica, em geral, pode ter o sentido de: a) quantia integrante de um 

patrimônio; b) soma pecuniária recebida”. Levando em consideração essa 

ambigüidade, prossegue: no direito comercial, receita pode significar “a) 

entrada ou recebimento de dinheiro que constitui o crédito da conta; b) 

resultado de vendas à vista ou de prestações de serviços levadas a efeito em 

certo período” (DINIZ, 1998, s. v. receita). Já receita bruta, na definição da 

autora, indicaria “aquela em que não há abatimento de despesas” (DINIZ, 

1998, s. v. receita bruta). 

Segundo o DICIONÁRIO DE TERMOS FINANCEIROS (RUDGE, 2003, s. v. 

faturamento), a palavra faturamento representaria “o valor total das vendas de 

produtos ou serviços de uma empresa”. 

Portanto, ainda que com maior grau de conotação que aquela contida na 

linguagem natural, a linguagem técnica do direito não se mostra suficiente 

para precisarem-se as definições de faturamento, receita bruta e receita. Ao 

contrário, por conterem mais símbolos, sempre advindos da linguagem 

ordinária, parecem conter maior grau de vagueza e ambigüidade, elementos 

que dificultam a precisão semântica dos termos a serem precisados, conforme 

veremos no item III.5. 
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III.3 Faturamento no Direito Privado (Código Comercial e Lei das 

Duplicatas): processo e produto, enunciação e enunciado, veículo 

introdutor e norma introduzida 

 

À época da promulgação da Constituição de 1988, donde provém a 

competência originária para tributação do faturamento, havia, na legislação de 

direito privado, algumas definições de tal termo78, utilizadas posteriormente 

pelo Supremo Tribunal Federal para delimitação dos conceitos 

constitucionais. 

O Código Comercial (Lei n. 556, de 25 de junho de 1850) não definiu a 

acepção utilizada para o termo faturamento, mas prescreveu em quais 

situações era obrigatória a emissão de faturas. Na redação do Código, 

somente as vendas de mercadorias por atacado é que estariam sujeitas, 

obrigatoriamente, à emissão de faturas, conforme se lê de sua redação79: 

Art. 219. Nas vendas em grosso ou por atacado entre comerciantes, 
o vendedor é obrigado a apresentar ao comprador por duplicado, no 
ato da entrega das mercadorias, a fatura ou conta dos gêneros 
vendidos, as quais serão por ambas assinadas, uma para ficar na 
mão do vendedor e outra na do comprador. Não se declarando na 
fatura o prazo do pagamento, presume-se que a compra foi à vista 
(artigo nº. 13780). As faturas sobreditas, não sendo reclamadas pelo 
vendedor ou comprador, dentro de 10 (dez) dias subseqüentes à 
entrega e recebimento (artigo nº. 13581), presumem-se contas 
líquidas. 

                                                 
78 Sobre a “incorporação” de conceitos já existentes, na ausência de definição pela Constituição, ver 

itens sobre as significações de faturamento na Constituição e na legislação infraconstitucional, 
que seguem no Capítulo IV. 

79 Este artigo está inserido na “Parte Primeira” do Código Comercial, revogada pela Lei 10.406/02 
(“Novo Código Civil”). 

80 Art. 137. Toda a obrigação mercantil que não tiver prazo certo estipulado pelas partes, ou 
marcado neste Código, será exeqüível 10 (dez) dias depois da sua data. 

81 Art. 135. Em todas as obrigações mercantis com prazo certo, não se conta o dia da data do 
contrato, mas o imediato seguinte; conta-se, porém, o dia da expiração do prazo ou vencimento. 
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A Lei das Duplicadas (5.474, de 18 de julho de 1968), posteriormente, 

também prescreveu a obrigação de emissão de faturas, mas para todas as 

vendas (não só por atacado), desde que realizadas a prazo, isto é, para 

pagamento posterior à entrega da mercadoria, e superior a trinta dias: 

Art.1º. Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre 
partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 
30 (trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das 
mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para 
apresentação ao comprador.  

§1º A fatura discriminará as mercadorias vendidas ou, quando 
convier ao vendedor, indicará somente os números e valores das 
notas parciais expedidas por ocasião das vendas, despachos ou 
entregas das mercadorias.  

Art. 2º. No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma 
duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo 
admitida qualquer outra espécie de título de crédito para 
documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao 
comprador82. 

Segundo HAMILTON YMOTO (2003, p. 87-88), também os prestadores 

de serviços e os comerciantes nas vendas à vista, embora não obrigados, 

acabavam emitindo faturas “por comodidade, já que adotavam procedimento 

padronizado a qualquer tipo de venda (à vista ou a prazo), e tinham em um 

mesmo documento a nota fiscal e a fatura”. Por este motivo é que – prossegue 

o autor (op. cit., p. 87-88) citando entre suas palavras os ensinamentos de 

GERALDO ATALIBA e CLEBER GIARDINO –  

                                                 
82 Conforme explica o Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva (2003, s. v. fatura), “quando a 

venda se estabelece para o pagamento a crédito ou em prazo posterior, a fatura é elemento 
necessário para a extração de duplicata mercantil, desde que caso de sua feitura obrigatória. É 
nela, aliás, que se funda a própria duplicata que irá ser o título ou o documento que se utilizará o 
credor para receber o preço da venda, que nela se consigna. Mas, aí, é propriamente denominada 
de fatura comercial. […], denominação vulgarmente dada a toda fatura ou conta resultante de 
uma venda mercantil. Assim se distingue da fatura comum ou resultante de serviços ou trabalhos 
prestados, ou de vendas que não se considerem mercantis. Por exigência das leis fiscais 
brasileiras, todas as faturas comerciais, quando não liquidadas ou pagas à vista, resultam na 
extração da duplicata contra o comprador, a qual é documento diverso da própria fatura, que se 
diz, propriamente, de fatura originária, por ser de seu teor extraída a outra. (ibid., s. v. fatura 
comercial) (destaque nosso). 
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generalizou-se o significado da palavra faturamento que passou a 
ser a soma das faturas de um determinado período, e fatura o 
documento da venda da mercadoria ou de serviço, fosse à vista ou a 
prazo: ‘a praxe consagrou a expressão ‘faturamento’ para indicar a 
soma de diversas faturas, por critério do cliente, ou prazo, ou o tipo 
de mercadorias vendidas, etc. Assim, é comum dizer-se: o nosso 
faturamento para o cliente ‘X’ é de 1.000 por mês. ‘Tal firma 
faturou muito, no ano passado’, etc.’. 

Nas leis de direito privado, percebemos que fatura representa um 

documento emitido pelo vendedor, que figura como veículo introdutor de 

relação jurídica de obrigação de pagamento pelo comprador, em razão da 

entrega da mercadoria. Em outras palavras: em razão de um contrato de 

compra e venda (feito por escrito ou oralmente), o comprador fica obrigado a 

entregar a mercadoria e o vendedor a pagar por ela83. Na forma determinada 

pela lei, o comprador é obrigado, juntamente com a entrega da mercadoria, a 

emitir e entregar a fatura ao vendedor. É este documento que permitirá ao 

comprador cumprir a obrigação ajustada. 

Para os autores acima citados, faturamento estaria representando a 

soma das faturas. Contudo, levando-se em consideração que fatura seria, 

simplesmente, um documento que, na qualidade de veículo introdutor, 

veicularia uma ou mais relações jurídicas, não faria muito sentido assumirmos 

faturamento como o conjunto das faturas. A fatura é somente uma forma de 

introduzir-se uma relação jurídica obrigacional (por isso pode ser também 

chamada de veículo introdutor, como os contratos, por exemplo, que veiculam 

diversas relações jurídicas entre os contratantes84), na qual o comprador se 

                                                 
83 Aqui temos duas normas jurídicas com o mesmo antecedente (fato jurídico “contrato de compra e 

venda”) ou duas obrigações que decorrem do mesmo fato jurídico (excluída a norma geral e 
concreta construída a partir da enunciação-enunciada): a primeira obriga o vendedor à entrega da 
mercadoria e dá ao comprador o direito de exigi-la. A segunda obriga o vendedor ao pagamento 
ajustado, após o recebimento da mercadoria e dá ao comprador o direito de exigir o cumprimento 
da obrigação de pagar. 

84 KELSEN (1994, p. 288) já advertia para tal ambigüidade: “entre o contrato como fato produtor 
de normas jurídicas e a norma criada através desse fato deve manter-se nítida separação. Na 
terminologia tradicional, porém, a palavra ‘contrato’ é usada para designar ambas as coisas. Fala-
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obriga a pagar pelo bem a ele entregue. Por isso, analiticamente, a acepção 

dada aos autores à palavra faturamento seria mais adequada se expressasse a 

soma dos valores das vendas de mercadorias, representadas como os objetos 

das diversas obrigações de pagar, por parte dos compradores, as quais, por sua 

vez, estariam representadas nos documentos “faturas”. 

Por outro lado, não podemos descartar a possibilidade de a acepção 

adotada pela doutrina acima denotar os valores decorrentes do cumprimento 

das obrigações pelos compradores. Nesse caso, faturamento não estaria 

representando os valores expressos nas faturas – objetos das relações jurídicas 

entre compradores e vendedores –, mas sim os valores efetivamente recebidos 

pelos vendedores como contraprestações pelas vendas das mercadorias, 

decorrentes da eficácia social85 da norma jurídica obrigacional. 

Ao que nos parece, esta confusão na utilização do termo faturamento 

decorre de sua ambigüidade, já que é utilizado para representar diversas fases 

do processo de circulação de mercadorias ou serviços86, como será 

demonstrado oportunamente, em item destacado. 

 

                                                                                                                                                    
se de conclusão de um contrato e quer-se significar, com isso, os atos que formam o fato gerador 
de normas. Fala-se de vigência de um contrato e quer-se significar a norma criada através deste 
fato, pois só uma norma – e não um ato – pode ‘ter vigência’”. 

85 As normas jurídicas em geral (que não instituem ou majoram tributos, por exemplo) têm validade 
a priori a partir do momento da publicação do Diário Oficial, vigência e eficácia técnica (aptidão 
de incidir sobre os fatos sociais e constituir, pelo ato de aplicação, fatos jurídicos tributários) 
após o período de vacatio legis (45 dias após a publicação de acordo com a LICC e com o artigo 
101, do Código Tributário Nacional), eficácia jurídica no momento da aplicação (constituição de 
fatos jurídicos tributários) da hipótese e da conseqüência, fazendo-se instaurar a relação jurídica 
stricto sensu e eficácia social desde que seja observada efetivamente pela sociedade. 

86 Sempre que usarmos a expressão mercadorias ou serviços, a palavra “ou” terá noção de 
includência, isto é um termo não exclui o outro. A pessoa jurídica pode vender mercadorias, 
prestar serviços ou vender mercadorias e prestar serviços. Uma atividade não exclui a outra. 
Sobre o “ou” como conectivo lógico denominado “disjuntor includente”, ver Delia Tereza 
Echave, María Eugenia Urquijo e Ricardo A. Guibourg (2002, p. 53-56). 
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III.4 Faturamento, Receita e Receita Bruta na Legislação do Imposto 

sobre a Renda, na Ciência Contábil e nas Demonstrações Contábeis: 

evento, fato, prova, fatos jurídicos e fatos jurídico-tributários 

 

A legislação do imposto sobre a renda (Decreto-Lei n. 1.598/77), para 

delimitar o lucro operacional das pessoas jurídicas, prescreveu que a receita 

bruta seria o produto da venda de bens nas operações de conta própria e os 

serviços prestados87. Conforme esclarecimento de JOSÉ LUIZ BULHÕES 

PEDREIRA (1979, p. 350), autor do anteprojeto do Decreto-Lei mencionado,  

a receita bruta das vendas e serviços é formada pelo preço dos bens 
vendidos por conta própria e pelas importâncias recebidas pela 
prestação de serviços. A lei refere-se a operações de conta própria 
porque nas vendas por conta de terceiros o preço da venda pertence 
ao comitente ou mandante: a receita da pessoa jurídica é a 
comissão (ou outra modalidade de remuneração) recebida pela 
prestação do serviço de intermediação. 

Se entendermos o produto da venda como o simples valor a ser 

cobrado pelo vendedor ou pelo prestador de serviços, tal definição coincide 

com aquela presente na Ciência Contábil. Encontramos, na Ciência Contábil, 

a definição de receita bruta como o valor total bruto das vendas de 

mercadorias ou serviços88, isto é, a espécie de receita gerada pela venda de 

bens ou pelos serviços prestados, que são aqueles que essencialmente 

                                                 
87 Art 12. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas 

operações de conta própria e o preço dos serviços prestados. 
 §1º A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas canceladas, 

dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas. […] 
 Ressalte-se que, na legislação do imposto sobre a renda não encontramos definições para receita 

e faturamento. 
88 Cf. Sérgio de Iudícibus e José Carlos Marion (2000, p. 332). 
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provêem das operações-fim para as quais os vendedores e prestadores foram 

constituídos89.  

Não encontramos, na Ciência Contábil, nem menção à palavra 

“faturamento”, nem conceito geral de “receita”, mas é freqüente encontrarmos 

definições de diversas espécies de receitas, de acordo com sua fonte 

produtora, como o caso da receita bruta, que decorre das atividades que 

constituem o principal objeto social das pessoas jurídicas comerciais e 

prestadoras de serviços, conforme veremos mais adiante. As denominadas 

receitas financeiras, por exemplo, são aquelas que decorrem de operações 

financeiras (que envolvem troca de moeda), como juros ativos, isto é, os juros 

a serem recebidos pelo empréstimo de dinheiro ou, ainda, os descontos 

obtidos no pagamento de obrigações, concedidos por fornecedores90, além das 

receitas decorrentes de investimentos temporários, como as aplicações 

financeiras em títulos de renda fixa ou variável91. 

III.4.1 A contabilidade como linguagem hábil a constituir a 

realidade econômica das pessoas jurídicas 

A contabilidade, numa das acepções do termo, pode significar a 

linguagem específica, constituída sob as prescrições editadas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, em que são retratadas todas as operações presentes 

na vida das pessoas jurídicas.  

                                                 
89 Cf. André Luis Fernandes Limeira et al. (2006, p. 40). 
90 Como bem observa Isidoro Fabbrini (2003, p. 48-49), as receitas, independentemente de sua 

espécie, são ganhos das empresas, representados na forma de direitos. Segundo suas palavras: 
 “Receitas: representa os ganhos da empresa num determinado período, por meio de suas vendas 

ou serviços, transformados em direitos = (Receitas operacionais). Receitas de juros ativos pelo 
recebimento de direitos em atrasos, ou no ato de se obter desconto por pagamento feito a 
fornecedor = (Receitas financeiras). Receitas não operacionais: são as que não fazem parte do 
objetivo empresarial, também denominadas eventuais. Nesse caso, podemos citar como exemplo 
o lucro apurado pela venda de qualquer bem integrante do ativo imobilizado.”  

91 Cf. Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke (2006, p. 354-355). 
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São as escriturações empresariais que fazem prova dos inúmeros 

eventos e fatos ocorridos diariamente na vida de cada pessoa jurídica. Sem 

linguagem que retenha as vendas, as compras, as prestações de serviços, as 

aplicações financeiras, os empréstimos, os juros pagos ou recebidos etc., tudo 

isso se perderia no tempo, sendo impossível seu controle e utilização pela 

sociedade interessada (investidores, por exemplo) e pelo próprio direito, 

especialmente pelo direito tributário, que tanto se importa com os signos 

presuntivos de riqueza. Como bem ressaltou FABIANA DEL PADRE TOMÉ 

(2005, p. 30),  

ao constituir a obrigação tributária […], não basta a observância às 
regras formais que disciplinam a emissão de tais atos; a 
materialidade deve estar demonstrada, mediante a produção de 
prova da existência do fato sobre o qual se fundam as normas 
constituidoras das relações jurídicas tributárias. 

É a escrituração contábil, tal como a elaboração de livros comerciais e 

demonstrações financeiras, a linguagem apta a refletir todas as operações 

realizadas pelas pessoas jurídicas, segundo o direito positivo, permitindo que 

se transite dos eventos econômicos até os fatos jurídicos. E, aqui, mais uma 

vez vale a transcrição das palavras da autora acima (op. cit., p. 32): 

Para movimentar as estruturas do direito, aplicando normas gerais e 
abstratas e delas sacando novas normas, é preciso conhecer o fato. 
Para relatar algo, é preciso ter acesso a ele. Mas, como já anotamos, 
acontecido o evento, não há como entrar em contato direto com ele, 
pois se esvai no tempo e no espaço. Sobram, apenas, vestígios, 
marcas deixadas por aquele evento, as quais servem como base 
para construção do fato jurídico e adequado desenvolvimento do 
processo de positivação. […] O acontecimento natural, pertencente 
ao mundo da experiência, não integra o sistema jurídico ou sequer 
o social. Como já mencionado, as coisas só existem para o homem 
quando constituídas pela linguagem. Assim, qualquer que seja o 
sistema que se examine, nele ingressam apenas os enunciados 
compostos pela forma lingüística própria daquele sistema. Relatado 
o acontecimento em linguagem social, teremos fato social; este, 
vertido em linguagem jurídica, dará nascimento ao fato jurídico. Os 
fatos da chamada realidade social, enquanto não constituídos 
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mediante linguagem jurídica própria, qualificam-se como eventos 
em relação ao mundo do direito. 

De fato, tanto as sociedades anônimas como as sociedades limitadas 

estão obrigadas, pela legislação societária (Lei 6.404/76 – “Lei das S/A”92 e 

Lei 10.406/02 – “Código Civil”93) à elaboração de determinadas 

demonstrações contábeis. 

As demonstrações financeiras ou contábeis são relatórios que resumem 

e ordenam os dados de outros instrumentos da contabilidade (livros Diário e 

Razão, por exemplo) e objetivam relatar àqueles que os observam os 

principais fatos relevantes economicamente, registrados por determinada 

pessoa jurídica, num determinado período94. 

As receitas (assim como as despesas) obtidas pelas pessoas jurídicas 

são refletidas num relatório contábil de elaboração obrigatória, denominado 

Demonstração dos Resultados do Exercício ou, simplesmente, DRE95. 

                                                 
92 Cf. artigos 177 a 188, com as redações dadas pela Lei 11.638/07. 
93 Cf. artigos 1.179, 1.180 e 1.184 a 1.186. 
94 Cf. Sérgio de Iudícibus e José Carlos Marion (2000, p. 21). 
95 A Lei das Sociedades Anônimas classifica como demonstrações financeiras (i) o balanço 

patrimonial (BP), (ii) a demonstração do resultado do exercício (DRE), (iii) a demonstração de 
lucros ou prejuízos acumulados ou demonstração das mutações do patrimônio líquido (DLPA); 
(iv) a demonstração dos fluxos de caixa (não-obrigatória para as companhias fechadas com 
patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000); e (vii) a demonstração do valor 
adicionado, se cia. aberta, conforme artigo 176: “Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará 
elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações 
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as 
mutações ocorridas no exercício: I – balanço patrimonial; II – demonstração dos lucros ou 
prejuízos acumulados; III – demonstração do resultado do exercício; IV – demonstração dos 
fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado”. A DOAR 
(demonstração das origens e aplicações de recursos), antes prevista no inciso IV, foi substituída 
pela demonstração dos fluxos de caixa, após a alteração feita pelo artigo 1º, da Lei 11.638/07.  

 As sociedades limitadas, hoje regidas pelo Código Civil de 2002 também estão obrigadas à 
elaboração da DRE, conforme prescreve o artigo 1.179.  

 O artigo 3º, da Lei 11.638/07 (que alterou a Lei das S/A) estendeu às sociedades de grande porte 
(sociedades ou conjunto de sociedades sob controle comum, que tiverem, no exercício social 
anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000 ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000) 
a obrigatoriedade de escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, independentemente 
da forma de sua constituição (se limitadas ou sociedades anônimas). 
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Tanto a DRE como as demais demonstrações contábeis não trabalham 

com a expressão faturamento, e sim com as expressões receita e receita 

bruta. Na DRE estará registrado o valor da receita bruta e de suas deduções 

para se chegar à receita líquida, bem como os valores de outras espécies de 

receita, diferentes da receita bruta, conforme exemplo abaixo: 

DEMONTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO96 
RECEITA BRUTA 58.000 
(-) Deduções  
      IPI (3.000) 
      ICMS (4.000) 
      Vendas Canceladas97  
      Abatimentos (1.000) 
RECEITA LÍQUIDA 50.000 
(-) Custo dos produtos vendidos (18.000) 
LUCRO BRUTO 32.000 
(-) Despesas operacionais  
      De vendas (6.000) 
      Administrativas (12.000) 
      Financeiras (-) Receita (2.000) 
     Variações Monetárias Passivas (6.000) 
LUCRO OPERACIONAL 6.000 
(+/-) Despesas/receitas não-operacionais  
        Venda de Imobilizado com prejuízo (1.000) 
        Perdas diversas (2.000) 
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 3.000 

 

Igualmente ao conceito previsto na legislação do imposto sobre a renda, 

a receita bruta representa o valor total das vendas de mercadorias ou serviços.  

As deduções são os ajustes (e não despesas) para se chegar à receita 

líquida, cujos valores não representam esforços à empresa98 (tributos que 

                                                                                                                                                    
 Além disso, as pessoas jurídicas em geral estão obrigadas a manter a escrituração contábil em 

razão da legislação tributária (Cf. Hiromi Higuchi e Fábio Hiroshi Higuchi (2006, p. 31). 
96 Cf. Sérgio de Iudícibus e José Carlos Marion (2000, p. 73). 
97 Item incluído a partir da verificação de modelo exemplificativo de Contas Necessárias da DRE 

(IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2006, p. 332). 
98 Cf. Sérgio de Iudícibus e José Carlos Marion (2000, p. 64). 
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incidem sobre as vendas e são cobrados do consumidor, as vendas canceladas 

e os descontos concedidos99).  

O custo dos produtos vendidos representa os valores gastos diretamente 

com a venda (matéria-prima, mão-de-obra, depreciação de bens utilizados 

para a fabricação de produtos, aluguel da fábrica onde se produzem os bens, 

energia elétrica etc.)100. Para as empresas industriais, o custo das vendas é 

denominado de Custo do Produto Vendido (CPV); para as comerciais, é 

denominado de Custo das Mercadorias Vendidas (CMV); e, para as 

prestadoras de serviços é denominado de Custo dos Serviços Prestados 

(CSP)101.  

As despesas operacionais são os gastos incorridos para a administração 

do negócio como um todo. Podem ser classificadas em (i) despesas de vendas, 

que são aquelas incorridas para as vendas dos bens ou para as prestações de 

serviços (despesas com propaganda e comissões, por exemplo), (ii) despesas 

administrativas, que são as decorrentes da gestão da empresa e (iii) despesas 

financeiras, como as que resultam da remuneração do capital de terceiros, 

obtido para o financiamento de suas operações (juros decorrentes de 

empréstimos contraídos, por exemplo). Em geral, representam os esforços na 

produção das receitas102. 

As despesas financeiras devem ser compensadas com as receitas 

financeiras (decorrentes de aplicações financeiras, juros de mora recebidos, 

descontos obtidos etc.). Se a receita financeira for maior que a despesa 

financeira no período, deverá ser deduzida em item específico das “Despesas 

Operacionais”, conforme demonstra o quadro acima. Isso porque a existência 

                                                 
99 Ibid., p. 65. 
100 Ibid., p. 64. 
101 Ibid., p. 67. 
102 Ibid., p. 64, 68-69. 
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de uma receita diminui a quantidade de despesas e é dessa forma que elas 

representarão o acréscimo na DRE. Se a receita financeira for menor que a 

despesa financeira, o valor deve ser adicionado às despesas operacionais, 

diminuindo o lucro bruto103.  

Há ainda um grupo de receitas e despesas denominado como outras 

receitas e despesas operacionais. São despesas e receitas não enquadradas no 

grupo de vendas, administrativas e financeiras, tais como prejuízos ou lucros 

de participações societárias, vendas de sucatas etc.104 

Por fim, as despesas e receitas não operacionais são gastos e ganhos 

extraordinários, imprevisíveis, que não contribuem para a obtenção de receita, 

como a venda de um ativo imobilizado com prejuízo105, por preço inferior ao 

custo de aquisição, por exemplo. 

A análise de tais definições, de acordo com as regras contábeis que 

determinam o registro dos eventos econômico-empresariais, e a própria 

visualização de tais registros, ainda que de forma simplificada e 

exemplificativamente, permite, no processo de construção de significados, 

transitar de forma mais clara e precisa do plano abstrato ao plano concreto, do 

termo receita previsto nas normas gerais e abstratas para a receita enquanto 

evento econômico relatado na linguagem das pessoas jurídicas, constituindo-

se, assim, fato jurídico passível de figurar em antecedente de norma tributária 

individual e concreta. 

Não se pretende, com tal conclusão, afirmar que os fatos jurídico-

contábeis constituem-se, por si só, em fatos jurídico-tributários ensejadores da 

obrigação de pagamento de tributos. O que se pretende, simplesmente, é 

                                                 
103 Cf. Sérgio de Iudícibus e José Carlos Marion (2000, p. 69). 
104 Ibid., p. 70. 
105 Ibid., p. 64. 
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demonstrar o essencial papel das demonstrações contábeis, como 

instrumentos que, por meio de linguagem, retêm os eventos econômicos das 

pessoas jurídicas, permitindo seu acesso para efeitos de tributação. Como 

claramente explica FABIANA DEL PADRE TOMÉ (2005, p. 33-34): 

O direito tributário rege-se, dentre outros, pelos princípios da 
estrita legalidade e tipicidade tributária, de modo que a obrigação 
tributária tem nascimento tão-somente se verificado o fato descrito 
conotativamente no antecedente da regra-matriz de incidência. A 
figura da prova é de extrema relevância nesse contexto, pois sem 
ela não existe fundamento para a aplicação normativa e 
conseqüente constituição do fato jurídico tributário e do respectivo 
laço obrigacional. […] Como os acontecimentos físicos naturais 
exaurem-se no tempo e no espaço, são eles de impossível acesso, 
sendo necessário, ao homem, utilizar enunciados lingüísticos para 
constituir os fatos com que pretenda entrar em contato. Um evento 
não prova nada, simplesmente porque os eventos não falam. Somos 
nós quem, valendo-se dos relatos e de sua interpretação, provamos. 

O fato jurídico-tributário, como antecedente de norma individual e 

concreta, sempre decorrerá de outros fatos, não tributários, talvez sequer 

jurídicos, porque precisa de linguagem para ser constituído.  

A prova, por sua vez, é fato: “fato jurídico em sentido amplo que 

colabora na composição do fato jurídico em sentido estrito. Apresenta-se 

como um fato, cuja existência é imprescindível à constituição do fato jurídico 

que fundamento a pretensão de um sujeito. Por isso, a prova, considerada 

isoladamente, não se confunde com o fato jurídico tributário. Com a nota 

fiscal, por exemplo, tem-se prova, mas o fato jurídico tributário consistente 

na operação de circulação de mercadorias fica condicionado ao 

pronunciamento do destinatário. A prova é um fato, mas um fato jurídico em 

sentido amplo, pois não propaga, por si só, efeito jurídico-tributário, 

entendido como a instalação do vínculo obrigacional tributário. Para que se 

tenha fato jurídico em sentido estrito, é imprescindível seu relato em 
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linguagem competente no corpo de norma em sentido estrito (mais 

especificamente, de norma individual e concreta” (TOMÉ, 2005, p. 79-80). 

Com isso, elimina-se a afirmação de que o simples registro contábil de 

determinado valor como receita permite, por si só, a tributação pela COFINS: 

é necessário, obviamente, que ocorra a aplicação da hipótese tributária e a 

conseqüente constituição do fato jurídico em sentido estrito para que nasça a 

obrigação do sujeito passivo. Contudo, sem a linguagem, sem a nota fiscal ou 

as demonstrações contábeis, sequer a operação lógica de subsunção seria 

possível. 

III.4.2 Os regimes contábeis de apuração de resultados e a 

manipulação da definição de receita 

Segundo as normas contábeis, existem duas maneiras de apuração dos 

resultados das pessoas jurídicas: apuração pelo regime de competência e 

apuração pelo regime de caixa (TOMÉ, 2005, p. 121). 

O regime de competência, segundo os contabilistas, reflete de forma 

mais completa e adequada os resultados das pessoas jurídicas (ibid., p. 121). 

Está prescrito no artigo 9º, da Resolução do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) n. 750, de 29 de dezembro de 1993: “as receitas e as 

despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que 

ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 

independentemente de recebimento ou pagamento”. Continuando no 

parágrafo 2º, prescreve que “o reconhecimento simultâneo das receitas e 

despesas, quando correlatas, é conseqüência natural do respeito ao período em 

que ocorrer sua geração106”.  

                                                 
106 RESOLUÇÃO CFC N.º 750/93 (2006) 
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Essa regra contábil, conforme se percebe, estabelece um regime de 

reconhecimento, em linguagem competente, de receitas e despesas 

independentemente de recebimentos ou pagamentos. Isso quer dizer que as 

receitas e despesas serão refletidas na contabilidade das pessoas jurídicas 

quando geradas e incorridas, respectivamente107. 

A receita bruta, por exemplo, é considerada gerada ou realizada no 

momento em que há a venda de bens (mercadorias, produtos, serviços, 

equipamentos, imóveis), com a transferência jurídica da propriedade a 

terceiros (geralmente mediante a emissão da nota fiscal ou documento 

equivalente), os quais ou pagam imediatamente ou se comprometem a fazê-lo 

(IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2006, p. 81-83).  

Mesmo havendo uma desvinculação temporal das receitas e despesas 

em comparação com os recebimentos e desembolsos (vendas com pagamento 

a prazo, por exemplo), a tendência é que ao longo do tempo ocorra a 

equalização entre os resultados contábeis e o fluxo de caixa IUDÍCIBUS; 

MARTINS; GELBCKE, 2006, p. 81-83).  

Segundo TÉRCIO CHIAVASSA (2005, p. 367), 

nesta hipótese [regime de competência], os resultados são 
reconhecidos no mês da realização das operações, 
independentemente de seu efetivo recebimento/realização. Aqui, as 
receitas são reconhecidas no momento em que estiverem 
juridicamente disponíveis. 

                                                 
107 Segundo Sérgio de Iudícibus e José Carlos Marion (2000, p. 121): “Este regime é 

universalmente adotado, aceito e recomendado pelo Imposto de Renda. Evidencia o resultado da 
empresa (lucro ou prejuízo) de forma mais adequada e completa. As regras básicas para a 
contabilidade pelo regime de competência são: (i) a receita será contabilizada no período em 
que for gerada, independentemente do seu recebimento. Assim, se a empresa vendeu a prazo 
em dezembro do ano T1 para receber somente em T2, pelo regime de competência, considera-se 
que a receita foi gerada em T1; portanto, ela pertence a T1; (ii) a despesa será contabilizada 
como tal no período em que for consumida, incorrida, utilizada, independentemente do 
pagamento. Assim, se em 10 de janeiro de T2 a empresa pagar seus funcionários (que 
trabalharam em dezembro de T1), a despesa compete a T1, pois nesse período ela incorreu 
efetivamente.” 
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O regime de caixa, por sua vez, é o regime que permite o 

reconhecimento das despesas e receitas, contabilmente, apenas quando dos 

efetivos pagamentos (despesas) e recebimentos (receitas), isto é, conforme o 

dinheiro entra e sai da empresa108. Segundo TÉRCIO CHIAVASSA (2005, p. 

367), “neste tipo de regime […] as receitas somente serão reconhecidas […] 

quando estiverem economicamente disponíveis”. 

Aqui já é possível identificarmos uma ambigüidade na utilização dos 

termos receita e receita bruta. Na apuração dos resultados da empresa pelo 

regime de competência, as receitas denotarão os valores relativos às vendas 

de bens ou serviços (receita bruta) e demais valores representativos dos 

ganhos gerados naquele período (resultados positivos de aplicações 

financeiras, por exemplo). Na apuração dos resultados pelo regime de caixa, 

as receitas refletirão os recebimentos das pessoas jurídicas, 

independentemente do período no qual ocorreram as operações que geraram 

estes recebimentos (as vendas de bens ou serviços, o vencimento das 

aplicações financeiras etc.). 

Conforme demonstraremos no item seguinte, essa ambigüidade, aqui 

gerada a partir de diferentes mecanismos de reconhecimento dos eventos 

econômicos das pessoas jurídicas, também pode ser identificada na linguagem 

corrente (dicionários) e nas definições jurídicas. 

                                                 
108 Cf. Sérgio de Iudícibus e José Carlos Marion (2000, p. 122): “O regime de caixa é uma forma 

simplificada de contabilidade: é aplicado basicamente às microempresas ou às entidades sem fins 
lucrativos, tais como igrejas, clubes, sociedades filantrópicas etc. As regras básicas para a 
contabilidade por esse regime são: 

 A receita será contabilizada no momento de seu recebimento, ou seja, quando entrar dinheiro 
no caixa (encaixe). 

 A despesa será contabilizada no momento do pagamento, ou seja, quando sair dinheiro do caixa 
(desembolso). 

 Assim o lucro será apurado subtraindo-se toda a despesa paga (saída de dinheiro do caixa) da 
receita recebida (entrada de dinheiro no caixa)”. 
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III.5 Ambigüidades dos Termos Faturamento e Receita e a Distinção 

entre Receita e Receita Bruta 

 

Vimos que alguns autores interpretam faturamento ora como sendo 

soma das faturas, ora como os próprios atos de faturar, isto é, como os 

processos de produção das faturas.  

Não raro se verifica ausente, ainda, naquela primeira acepção (soma 

dos valores das vendas de mercadorias), se faturamento estaria representando 

os valores contidos nas faturas (objetos das relações jurídicas entre 

compradores e vendedores, nas quais o vendedor se obriga ao pagamento do 

preço) ou os valores recebidos em razão do pagamento das faturas, como 

contraprestação pela venda das mercadorias. 

Ao que nos parece, a ambigüidade do termo faturamento decorre de sua 

utilização, com diversos significados, no processo de compra e venda de 

mercadorias ou serviços. 

O processo de compra e venda de mercadorias, por exemplo, com a 

emissão do documento fatura se dá, representativamente, da seguinte forma: 
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(1) Ato de emissão de faturas pelo vendedor (B) (enunciação/processo) → (2) 

faturas (enunciado/produto) → (3) Entrega da fatura (C) e da mercadoria (A) 

ao comprador (D) → (4) pagamento da fatura pelo comprador (D) → (5) 

recebimento do valor do preço acordado pelo vendedor (B) 

(1) o ato da emissão de faturas (enunciação109) pode ser representado 

tanto pela palavra faturar como pela palavra faturamento: ambas indicam o 

processo de produção do documento fatura. Aqui temos faturamento 

indicando processo de produção; 

(2) as faturas, como produtos decorrentes do processo de faturar 

(emissão de fatura), são veículos introdutores (enunciação-enunciada110) de 

normas (enunciados-enunciados111), isto é, documentam relações jurídicas 

havidas entre os acordos firmados entre os compradores e os vendedores. A 

                                                 
109  “A existência de um enunciado pressupõe a execução de um ato que coloca a língua em 

funcionamento. Ao ato mesmo de produção de enunciados chama-se enunciação” 
(MOUSSALLEM, 2001, p. 107). 

110  “A enunciação-enunciada são as marcas de pessoa, espaço e tempo da enunciação, projetadas no 
enunciado” (MOUSSALLEM, 2001, p. 108). 

111  “O enunciado-enunciado é a parte do texto desprovida das marcas da enunciação. É o 
enunciado(s) veiculado pela enunciação-enunciada” (MOUSSALLEM, 2001, p. 108). 
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soma das faturas emitidas também pode ser representada pela palavra 

faturamento, como sugeriu a doutrina, com a ressalva de que, na acepção por 

eles utilizada, estar-se-ia referindo-se, na verdade, ao conteúdo das faturas 

(enunciados-enunciados), isto é, à soma dos valores das vendas efetuadas, 

que estão contidos nas faturas (documentos que contêm as obrigações de 

pagamento por parte dos compradores/tomadores). Aqui, faturamento não 

denota mais processo de produção e, sim, produto da emissão de faturas, uma 

vez que se traduz pela soma dos valores que são objeto das relações jurídicas 

integrantes das normas jurídicas veiculadas pelo produto “fatura”; 

(4) e (5) o pagamento do valor contido na fatura, pelo comprador, 

enseja o recebimento do preço pelo vendedor. O recebimento do preço pelo 

vendedor pode ser entendido como outro ato de faturar (processo), 

representado pela palavra faturamento, que, por sua vez, enseja outro produto 

(entrada de dinheiro para a empresa vendedora), que também pode ser 

denominado faturamento. 

Faturamento, portanto, pode indicar tanto o (1) processo de produção 

de faturas (atos de faturar), como (2) o produto da emissão das faturas 

(valores que são objeto da obrigação de pagamento pelo comprador) ou, 

ainda, outro (4) ato de faturar (processo), que indica o recebimento do preço 

pago pelo comprador, e do qual decorre (5) a soma dos valores recebidos pelo 

vendedor (produto). 

As ambigüidades do termo receita, especialmente no que diz respeito às 

formas de sua tradução em linguagem por meio dos registros contábeis 

(regimes de caixa ou competência), também podem ser identificadas a partir 

da ilustração acima. 
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Para as pessoas jurídicas que apuram seus resultados pelo regime de 

competência, as receitas serão traduzidas em linguagem após a emissão da 

nota fiscal pelo vendedor (1), indicando o direito subjetivo ao recebimento da 

contraprestação ajustada pela entrega da mercadoria (A). No caso da 

apuração dos resultados pelo regime de caixa, as receitas assim seriam 

traduzidas pelas pessoas jurídicas no momento do recebimento da 

contraprestação (5), indicando ingresso de dinheiro em seu patrimônio. 

As diferenciações que são feitas entre faturamento, receita e receita 

bruta ficam por conta da origem (i) dos registros contábeis ou (ii) dos valores 

ingressados: na hipótese de decorrerem da venda de mercadorias ou da 

prestação de serviços, indicarão receita bruta ou faturamento, os quais 

coincidem nesse sentido. Caso decorram de outros tipos de negócios jurídicos, 

serão classificados como receita, dentre as diversas espécies encontradas: (i) 

financeiras – como os juros decorrentes de contrato de mútuo; (ii) não-

operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado (imóveis, por 

exemplo), etc., conforme demonstrado exemplificativamente no item 

anterior). 

Por fim, uma ressalva deve ser feita com relação às definições de 

faturamento e receita bruta. Embalados pelas redações das legislações 

comerciais e tributárias, passou-se a utilizar tais expressões como se 

representassem o produto das atividades-fim das pessoas jurídicas, isto é, 

como se decorressem da realização de seu principal objeto social: vender 

mercadorias, prestar serviços ou realizar ambos112. 

                                                 
112 Marco Aurelio Greco (1999a, p. 130), advertindo para a análise que deve ser feita relativamente 

às instituições financeiras, em nota de rodapé, afirma: “Embora receita e faturamento tenham em 
comum esta característica, a diferença específica que os aparta encontra-se na circunstância de o 
faturamento consistir no ingresso que resulta da exploração de atividade que corresponda ao 
objeto social da pessoa jurídica. Vale dizer, a exploração da atividade à qual se vocaciona e para 
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Contudo, hoje se verifica que as empresas podem ter outras atividades, 

como aquelas realizadas no mercado financeiro, que não são realizadas 

paralelamente à sua principal finalidade, nem são caracterizadas 

essencialmente como vendas de mercadorias ou prestações de serviços. 

Embora incluídas na tributação sobre a receita, as receitas financeiras 

(que decorrem da remuneração do capital investido), por exemplo, não 

decorrem imediatamente da prestação de serviços das instituições financeiras, 

embora sua existência se justifique pela intermediação entre aqueles que 

aplicam o capital e aqueles que dele necessitam em regime de empréstimo. 

O que queremos dizer é que hoje se verifica que não existem apenas 

empresas prestadoras de serviços ou comerciais, motivo pelo qual a expressão 

“receita bruta” como decorrente das atividades-fim das pessoas jurídicas 

pode não coincidir com a expessão “receita bruta” como decorrente da venda 

de mercadorias ou da prestação de serviços. 

 

III.6 Interpretação da Doutrina diante de Problemas Específicos: a 

manipulação do sentido de faturamento, receita e receita bruta nas 

definições metalingüístico-descritivas 

 

JUAN PABLO ALONSO, dissertando sobre as definições jurídicas, 

distingue-as, conforme sua origem, entre (i) legislativas, (ii) jurisprudenciais e 

(iii) dogmáticas. Citando ALCHOURRÓN E BULIGYN, esclarece que as primeiras 

(legislativas) podem ser utilizadas para distintos fins: (i.i) precisar melhor o 

uso do termo (utilizado vulgarmente em sentido mais amplo, na linguagem 
                                                                                                                                                    

a qual foi criada. […] Por isso, o sentido de faturamento sempre esteve relacionado à venda de 
bens ou à prestação de serviços”.  
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natural), restringindo seu alcance; (i.ii) ampliar o uso do termo, fazendo com 

que ele abarque situações que não estão claramente cobertas por seu sentido 

vulgar; e (i.iii) introduzir um novo termo, não utilizado na linguagem comum 

(ALONSO, 2006, 37-39).  

O segundo (i.ii) parece ser o fim perseguido pelas definições de 

faturamento trazidas pelos artigos 3º, §1º, da Lei 9.718/98 e 1º, da Lei 

10.833/03. 

Segundo o mesmo autor, são definições jurídicas jurisprudenciais, 

aquelas firmadas pelos juizes diante das dificuldades de subsunção dos casos 

às normas, no momento da aplicação (ii). Assim, um caso que estava na zona 

de penumbra da norma, a partir da articulação da definição pelo juiz, passa à 

zona de claridade, no momento de aplicação da norma (ibid., p. 39-40). 

Acreditamos que este é o caso da acepção de faturamento definida pelo STF: 

mediante o delineamento desta expressão e da palavra receita bruta foi 

possível dizer se as receitas financeiras, por exemplo, integrariam ou não a 

base de cálculo da COFINS. 

As dogmáticas (iii), por sua vez, afirma o referido autor, são articuladas 

pela Ciência do Direito em função de objetivos diversos. Em alguns casos, o 

objetivo de uma definição dogmática é agrupar, sob um determinado termo, 

um conjunto de circunstâncias que, na legislação, o legislador considerou 

como equivalentes e às quais atribuiu conseqüências jurídicas similares. 

Como exemplo, cita a classificação doutrinária existente entre “atenuantes” e 

“agravantes”, expressões criadas a partir do rol legislativo de circustâncias 

que aumentam ou diminuem a pena do condenado. Contudo, ressalva: a 

correção de uma definição jurídica se afere pela manutenção das mesmas 

conseqüências normativas previstas no sistema. Quando não houver tal 
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coincidência, afirma, estaremos diante de equivocada construção baseada em 

definições dogmáticas erroneamente articuladas (ibid., p. 40-41). 

Ao longo do tempo, as definições de faturamento, receita e receita 

bruta construídas pela doutrina em nível de metalinguagem descritiva113, 

exatamente em razão da ausência da definição conotativa na linguagem 

prescritiva do direito positivo, foram, muitas vezes a pretexto de “resolverem-

se” problemas específicos114, sendo sempre modificadas.  

RICARDO A. GUIBOURG, ALEJANDRO M. GHIGLIANI E RICARDO V. 

GUARINONI (2003, p. 47), quando tratam dos problemas semânticos da 

linguagem, consideram características definitórias não aquelas contidas no 

próprio objeto e que fazem dele algo essencialmente diferente de qualquer 

outro, mas as características que atribuímos a ele, por meio da linguagem, e 

que nos levam a classificá-lo daquela forma. 

Como se fizessem parte da “forma essencial” de faturamento, receita 

ou receita bruta, determinados elementos foram sendo diversamente 

incluídos, na verdade, em suas definições, como características definitórias, 

                                                 
113 Denomina-se metalinguagem a linguagem que fala de outra linguagem ou, em outras palavras, a 

linguagem que toma como objeto de análise, para descrevê-lo, outra linguagem. Dependendo da 
função atribuída à metalinguagem, ela pode ser prescritiva, como as normas de competência, 
linguagem que determina como outras linguagens (leis) devem ser produzidas, ou descritivas, 
como aquela produzida pelos cientistas do direito, na pretensão de descrever sobre as prescrições 
contidas no direito positivo. Cf. Ricardo A. Guibourg, Alejandro M. Ghigliani e Ricardo V. 
Guarinoni (2003, p. 28-29). 

114 Antes mesmo de surgirem as específicas discussões com relação a problemas direcionados, 
causados pela tributação da receita, Ricardo Mariz de Oliveira (2000), com o objetivo de traçar 
limites mais abstratos e generalizantes para tal conceito como hipótese de incidência do PIS e da 
COFINS após as promulgações da Lei 9.719/98 e da Emenda Constitucional 20/98, já observava 
que, até aquele momento, como ainda ocorre, íamos “aceitando definições de receita […] sempre 
voltadas para diferenciações tópicas e particulares, e jamais preocupadas, assim como também 
não nos preocupamos, em atentar para a sua fronteira final. […] É curioso este aspecto de que 
todas as definições que se produziram até aqui se mostram inadequadas ou insuficientes perante a 
Emenda n° 20, porque todas elas visaram determinados fins, os quais foram e são muito menos 
amplos do que o necessário para se entender ou explicar esta nova e tão vasta competência 
tributária”.  
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resultando na manipulação do sentido de tais termos e na existência de 

inúmeras definições casuísticas, conforme veremos adiante. 

A cada novo problema prático surgido, novas abstrações incluíam-se na 

construção dos conceitos genéricos já existentes, para que suas definições 

abarcassem situações específicas, tais como (i) os efeitos das variações 

monetárias positivas, decorrentes da valorização de um ativo ou 

desvalorização de um passivo, indexados em moeda estrangeira, antes de 

havida a liquidação dos direitos ou obrigações e (ii) a questão dos valores que, 

computados como receita, deixaram de ser ingressar no “caixa” dos 

vendedores ou prestadores, em razão do não-pagamento pelos adquirentes das 

mercadorias ou dos serviços. 

E cada nova específica definição surgia como se a conotação nela 

incluída já estivesse contida na legislação interpretada, mediante a 

conjugação, em diversos casos, de preceitos constitucionais principiológicos. 

Contudo, a idéia de interpretação como obra humana, isto é, como ato de 

vontade que se projeta a partir da observação, exclui a idéia de que existam, 

como já dissemos, significados intrínsecos à própria realidade ou à própria 

linguagem que a reproduz. A idéia retórica de que o sentido atribuído aos 

termos legais está contido neles próprios e que decorre da própria clareza da 

legislação, como bem observou LUÍS ALBERTO WARAT (1972, p. 173, apud 

GRECO, 1999b, p. 118), é conseqüência da coincidência valorativa do 

intérprete115. 

A partir (i) destas constatações, (ii) das considerações que faremos 

adiante sobre três problemas específicos, (iii) do imenso rol de delimitações 

negativas feitas para determinação da base de incidência da COFINS e (iv) 

                                                 
115 Nas palavras de Marco Aurelio Greco (1999b, p. 118), “um texto é claro na medida em que 

coincide com a opinião do intérprete”. 
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dos diversos tratamentos diferenciados para pessoas jurídicas específicas 

(como veremos ao construir as regras-matrizes de incidência tributária mais a 

frente), verifica-se a “impropriedade” da tributação sobre a receita, pela sua 

absoluta falta de “autonomia semântica”, como bem observou EURICO M. 

DINIZ DE SANTI116. Por “incluir” demais, exclui na mesma proporção, 

prescrevendo inúmeras delimitações a partir de “exclusões de base de 

cálculo” e tratamentos diferenciados e, ainda assim, enseja infindáveis 

discussões doutrinárias na ausência de prescrições legislativas específicas 

para as situações em debate. 

Como bem observou Ricardo Mariz de Oliveira,  

antes mesmo de iniciar o estudo desta matéria, é impossível evitar o 
reconhecimento da enorme amplitude que o conceito de receita 
possui. Isto se explica inclusive numa visão histórica das normas 
constitucionais sobre a tributação, através da qual verificamos que 
as sucessivas Constituições Federais foram discriminando as 
competências tributárias através da alusão a categorias de fatos 
exaustivamente referidos em caráter nominal, quase sempre fatos 
ou atos jurídicos reveladores de capacidade contributiva. A 
insuficiência dessas fontes tradicionais de receitas tributárias, para 
atender à necessidade de estabelecer um equilíbrio orçamentário 
sempre prejudicado pela sangria nos recursos públicos, desaguou 
nesta torrencial competência para tributar toda e qualquer 
receita117. 

É a complexidade do “real”, implicando na complexidade do “legal”, 

no processo sempre cíclico de positivação do direito: quanto mais complexo o 

mundo a ser normalizado, mais complexa a legislação, que torna, por sua vez, 

novamente complexa a realização do direito, no processo de interpretação e 

aplicação das normas jurídicas. 

                                                 
116 Relato pessoal, em 15 dez. 2007. 
117 2000, p. 42. 
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III.6.1 Receitas de Locação e Venda de Bens Imóveis: a semântica 

isolada da definição de faturamento 

Além das habituais discussões em torno da distinção entre faturamento 

e receita (total), por conta da aferição da validade do exercício da 

competência constitucional para instituição da COFINS, não passou ilesa a 

interpretação da própria definição legal de faturamento prevista na Lei 

Complementar n. 70/91, antes da promulgação da Lei n. 9.718/98: “receita 

bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de 

qualquer natureza”.  

Tal definição, por si só, deu origem aos debates sobre os conceitos de 

“mercadoria”, “venda” e “prestação de serviço”: Os bens imóveis poderiam 

ser considerados “mercadorias”, para efeitos de incidência da COFINS 

quando das receitas auferida por conta de suas vendas? As “obrigações de 

dar”, como a locação de bens móveis, poderiam ser enquadradas como 

atividades de “venda” ou como “prestações de serviços”?118 

A discussão relacionada às receitas auferidas na venda (e não na 

locação) de bens imóveis esteve atrelada à definição de “mercadorias”119.  

                                                 
118 Ricardo Mariz de Oliveira (1996, p. 74) bem delimitou os três distintos tipos de operações que 

podem envolver imóveis e nos quais cabem a discussão sobre a incidência da COFINS: “a venda 
pura e simples de imóveis como atividade especulativa”, “a venda de imóveis constantes do ativo 
permanente da pessoa jurídica” e “a construção de imóveis como prestação de serviços a 
terceiros”.  

119 Debate paralelo, de menor repercussão, que pôde ser encontrado em meio à doutrina produzida 
sobre as receitas decorrentes da venda de imóveis foi aquele relacionado às receitas derivadas da 
construção de imóveis, quando tal atividade é exercida não para a própria construtora, mas para 
terceiros. Neste caso, como anotou Ricardo Mariz de Oliveira (1996, p. 73), “a incidência 
independe de a construção ser realizada sob o regime de empreitada, de lavor ou de lavor e 
material, ou sob o regime de administração. Em qualquer desses casos, a receita da construtora é 
oriunda da prestação de serviços, a qual, portanto, está compreendida no campo de incidência da 
contribuição […]. Ainda nos casos de prestação de serviços, é inteiramente irrelevante o fato de 
ser ela relacionada a imóveis. Com razão, apenas quando estiver envolvida uma venda de imóvel, 
a natureza do bem vendido interfere com a definição da hipótese de incidência da contribuição 
[…]. Já no caso da prestação de serviços, qualquer que seja o seu objeto, está ela abrangida no 
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De um lado, os representantes do Fisco defendiam a incidência sob o 

argumento, resumidamente, de que a partir da Lei n. 4.068/62, a construção 

civil passou a ser considerada “mercancia” e os imóveis destinados à 

alienação, portanto, mercadorias120. Além disso, as antigas restrições de que 

os bens imóveis não poderiam ser enquadrados como mercadorias diante da 

“impossibilidade de consumo”, “inviabilidade de deslocamento” e da 

“inconveniência da especulação”, atualmente contrariam a própria realidade e 

a evolução do conceito de “imóvel”, que comporta o consumo como “uso do 

bem”, o “descolamento jurídico ou econômico” e a farta “especulação 

comercial”121. Por fim, a atividade posteriormente surgida, de “incorporação 

de imóveis”, também foi considerada mercantil a partir da Lei n. 4.591/64 

(artigos 28, 29 e 43, III), dado o preenchimento, por estas, de todas as 

características da atividade comercial122.  

Este debate, como não poderia deixar de ser, retomou os estudos 

doutrinários que já haviam sido feitos para determinar-se a incidência do 

imposto sobre a circulação de mercadorias (ICM). Nesse sentido, vale a 

transcrição da opinião do renomado estudioso PONTES DE MIRANDA (1987, p. 

505, apud BOITEAUX, 2001, p. 77): 

O imposto sobre circulação de mercadorias não é limitado aos bens 
moveis. A concepção de ato de comércio como ato 
necessariamente sobre bens móveis é obsoleta. Comercia-se com 
bens imóveis. Esse é hoje um dos ramos mais vastos do comércio 
interno […]. O vendedor de apartamentos, ou de lotes de terrenos, 
comercia com eles, pois que os adquire para revender, ou os faz, de 
modo que os produz. Quem loteia o terreno que adquiriu pratica ato 
de comércio como quem adquire tecidos em grande extensão e os 
divide em cortes para vestidos ou outro emprego (e.g., para forro, 

                                                                                                                                                    
campo da incidência da contribuição ao Cofins. Por esta mesma razão, outras atividades de 
serviços também relacionadas a imóveis ficam sujeitas à contribuição, como é o caso das receitas 
de serviços de intermediação da venda de imóveis”.  

120 Fernando Netto Boiteaux (2001, p. 73). 
121 Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho (1995, p. 63). 
122 Fernando Netto Boiteaux (op. cit., p. 73). 
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cortina, toalhas). Quem compra imóveis para os revender, loteados 
ou não, com fito de lucro, especula e faz circular as riquezas, tal 
como quem compra tecidos, vinhos, bois, gêneros alimentícios e 
produtos farmacêuticos ou de beleza. Também são comerciais os 
atos das empresas e dos agentes de administração de imóveis. 

De outro lado, a doutrina produzida em favor dos contribuintes pregava 

que (i) os bens imóveis não seriam mercadoria, já que sua venda é objeto de 

contrato civil e não mercantil, em razão da mesma legislação de direito 

privado123 interpretada pelo Fisco; (ii) o conceito “de mercadoria envolve a 

natureza de mobilidade, circulabilidade que, obviamente são qualidades 

estranhas aos imóveis”124; (iii) os conceitos constitucionais e legais do termo 

“mercadoria” denotam apenas bens móveis e não foram re-definidos pela 

legislação tributária, conforme lições de MARCO AURÉLIO GRECO (1999b, p. 

134-135)125; (iv) “mercadoria é uma tal coisa quando já adquirida com intuito 

de revenda, ou produzida com igual intento”, “sempre objeto da mercancia” e, 

“concomitantemente, uma coisa móvel”, sendo classificadas no “ativo 

circulante como estoques para venda, ao passo que os bens de seu 

estabelecimento são classificados no grupo de bens do ativo permanente, em 

seu ativo imobilizado”, nas lições de RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA (1996, p. 

75-76)126. 

                                                 
123 Cf. Cristóvão Colombo dos Reis Miller e Maucir Fregonesi Júnior (2000, p. 83). 
124 Ibid., p. 83. 
125 No mesmo sentido, Ricardo Mariz de Oliveira (1996, p. 78): “Destarte, se a Lei Complementar 

n° 70 aludiu a “mercadoria” e a “faturamento”, conceitos típicos de direito privado, e não lhes 
deu qualquer conformação específica destinada à definição dos efeitos tributários por ela visados, 
aqueles conceitos foram incorporados à legislação sobre a contribuição tal como estão 
compreendidos no direito privado”. 

126 Importante o esclarecimento feito pelo autor (OLIVEIRA, 1996., p. 77): “Realmente, os bens 
imóveis, quando utilizados nas atividades da empresa, ou quando adquiridos para investimento, 
pertencem ao ativo permanente, ao passo que os imóveis destinados à venda participam da 
classificação legal de ativos circulantes, embora não sejam juridicamente mercadorias. No 
primeiro caso referido […] a não incidência da contribuição decorre não apenas do fato de que 
não se trata de mercadoria, mas também do fato de que não se trata de bens que tenham sido 
adquiridos para venda, o que exclui, quando vendidos, do conceito de “receita bruta de vendas”, 
a que alude a Lei Complementar n° 70. […] Com relação aos imóveis adquiridos ou construídos 
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A discussão acerca da defesa da não incidência da COFINS sobre as 

receitas decorrentes da locação de bens imóveis teve origem em debate 

anterior, no qual se discutiu a aplicação da legislação do imposto sobre 

serviços, mais especificamente do rol da lista de serviços sujeitos ao ISS, às 

atividades de “locação”. 

A não incidência do ISS sobre a locação de bens imóveis foi decidida 

pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 116.121, em 11 

de outubro de 2000, sob o fundamento de que somente as “obrigações de 

fazer” caracterizar-se-iam como serviços e não as “obrigações de dar”, como 

seria o caso da locação. 

Transpondo-se a discussão para a COFINS, argumentava-se, então, que 

o faturamento, entendido como a receita bruta da venda de mercadorias, de 

serviços ou da combinação de ambos, não poderia abarcar a receita auferida 

em decorrência das locações de bens imóveis, quando auferidas por pessoas 

jurídicas cuja atividade preponderante não fosse o exercício de tal mister 

(nessa hipótese, a titularidade dos bens pertence a terceiro, e as locadoras de 

bens imóveis, na verdade, não recebem a contraprestação pela cessão dos 

direitos de uso dos bens e, sim, contraprestação pela prestação dos serviços de 

administração da locação). 

Segundo argumentações da doutrina, a locação de bens móveis, como 

espécie de contrato civil regulado pelos artigos 566 a 578, do Código Civil 

(Lei n. 10.406/02), “pelo qual uma das partes se obriga, mediante 

contraprestação em dinheiro, a conceder à outra, temporariamente, o uso e 

gozo de coisa não fungível”127 não enquadrar-se-ia nem na acepção de venda 

                                                                                                                                                    
para venda, entretanto, apenas a primeira razão lhes é aplicável, eis que suas vendas participam 
da receita bruta de vendas”.  

127 Orlando Gomes (2001, p. 274, apud NATAL; MONTEIRO,  2001, p. 57). 
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de mercadorias (onde a transferência do bem se dá definitivamente) nem na 

de prestação de serviços (caracterizada como obrigação de fazer). 

Assim, com o “objetivo de extrair a real hipótese de incidência das 

respectivas contribuições federais (Cofins e PIS)”128, iniciou-se a manipulação 

do conceito de faturamento, pretendo-se limitá-lo ao produto das prestações 

de serviços ou das vendas de mercadorias, atividades estas entendidas como 

obrigações de dar, de forma definitiva, bens sujeitos à mercancia ou 

obrigações de fazer, conforme o caso. 

Entretanto, parece-nos que as discussões aqui abordadas, relacionadas 

às operações com bens móveis, estão exclusivamente ligadas aos problemas 

semânticos inerentes à interpretação, isto é, decorrem das potenciais vaguezas 

e ambigüidades que todas as palavras detêm em razão de representarem os 

objetos da realidade e não serem ela mesma. 

Diferentes são os casos da variação cambial e da inadimplência, que 

envolvem debates e construções mais complexas em torno da significação de 

receita. Diferentemente dos termos acima analisados, receita não possui 

definições legislativas ou jurisprudenciais, o que permite maior liberdade na 

construção de sua conotação pela doutrina. Essa liberdade, a nosso ver, 

constituiu pressuposto imprescindível para a inclusão de elementos que 

permitissem a não tributação, pela COFINS, das duas situações adiante 

analisadas. 

                                                 
128 Eduardo Gonzaga Oliveira Natal e Flávio Melo Monteiro (2001, p. 52). 
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III.6.2 Variação Cambial: a ausência de “precariedade” da receita 

para efeitos de tributação 

O problema da tributação sobre o que comumente denomina-se de 

“variação cambial”129 pode ser exemplificado, resumidamente, da seguinte 

forma: a Empresa X possui um direito de crédito em relação à empresa Y, 

norte-americana, em decorrência da assinatura de contrato de mútuo. Até o 

momento do cumprimento da obrigação, tal direito de crédito sofre variações 

monetárias ativas130. Quando há a desvalorização da moeda nacional frente à 

moeda estrangeira (US$ 1 para cada R$ 2, por exemplo), US$ 100 passam a 

corresponder a R$ 200.  

Na hipótese de tratar-se de uma obrigação indexada em moeda 

estrangeira, as variações monetárias passivas representam “ganho” quando há 

a valorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira. Assim, na 

hipótese de cada dólar norte-americano, no exemplo acima, passar a 

corresponder a R$ 0,50, uma obrigação inicial que, quando contratada 

representava R$ 100 em razão da paridade cambial (US$ 1 = R$ 1), passará a 

representar apenas R$ 50. 

Contudo, a questão central que fora colocada é que tais variações 

monetárias, embora refletidas contabilmente e representativas de receitas ou 

despesas financeiras, não correspondiam efetivamente a ganhos ou perdas, o 

                                                 
129 Marco Aurelio Greco (1999a, p. 143) define com clareza: “variação cambial corresponde à 

diferença de paridade entre o montante de moeda nacional que, em certa data, correspondia a 
certo montante de moeda estrangeira e o montante de moeda nacional que corresponde, em outra 
data, à mesma quantidade de moeda estrangeira”. 

130 Os termos ativa e passiva para qualificar as variações monetárias não denotam, tecnicamente, 
que elas sejam positivas ou negativas. Indicam, na verdade, que se trata de variações em direitos 
(classificados, portanto, no “ativo” das pessoas jurídicas) ou obrigações (classificados, portanto, 
no “passivo”). A valorização da moeda nacional implica, por exemplo, na redução tanto de um 
passivo como de um ativo. Se a obrigação de entregar US$ 100 no momento da contratação 
equivalia a R$ 100,00 e, no mês seguinte, cada dólar passa a corresponder a R$ 0,50, o passivo 
passa a ser de R$ 50,00. Da mesma forma, o direito ao recebimento de US$100, na hipótese de 
tratar-se de ativo indexado em moeda estrangeira, passaria a corresponder a apenas R$ 50,00. 



 

 

94

que só poderia ser aferido no momento da liquidação dos contratos indexados 

em moeda estrangeira131. Antes de implementado o vencimento das 

obrigações ou os direitos ao recebimento das quantias, tais registros 

representariam, tão-somente, os valores que deveriam ser recebidos ou pagos, 

caso o ingresso ou o dispêndio se dessem naquele momento132. 

Como já manifestado, acreditamos que o fato de (i) a legislação não 

determinar positivamente a conotação do termo “receita” e o fato de (ii) as 

pessoas jurídicas tomarem por base, quando da apuração dos tributos, suas 

movimentações econômicas retratadas em linguagem competente conforme 

dispõem as legislações societária, comercial, civil e as normas contábeis, 

diversos eventos relatados contabilmente como “receita” começaram a 

suscitar dúvidas relativamente à tributação pela COFINS. 

Por mais que se afirme, peremptoriamente, que a contabilidade não cria 

fato jurídico-tributário, que não é o registro contábil de receita que integra, 

necessariamente, o antecedente da norma individual e concreta na incidência 

da COFINS133, a nosso ver é exatamente a utilização da contabilidade, como 

                                                 
131 Ressalvada a posição de Marco Aurelio Greco (1999a, p. 145) para quem os ganhos decorrentes 

de variação cambial, mesmo quando da liquidação das obrigações por quantidade menores de 
reais do que aquela que deveria ter sido entregue quando da pactuação do contrato, não seria 
tributado por contrariar o conceito constitucional de receita. 

132 Ricardo Mariz de Oliveira (1999, p. 704) colocou brilhantemente o problema: “produzir-se-ão 
bases de cálculo para as contribuições ao PIS e à COFINS toda vez que a taxa de câmbio 
incidente sobre um ato jurídico mudar para refletir um possível ganho cambial, mas nenhuma 
redução de base, ou qualquer tipo de efeito compensatório ou devolutivo, haverá quando a taxa 
cambial caminhar em sentido inverso. Ademais, a questão torna-se angustiante, quando ocorrem 
variações sucessivas ora para mais ora para menos, como é normal no regime de taxas flutuantes, 
pois toda vez que o sinal for positivo haverá tributação, ao passo que toda vez que ele for 
negativo a flutuação será temporariamente neutra, voltando a ser ativada com efeitos tributários 
quando ela se inverter para tornar-se novamente positiva, ainda que seja apenas para retornar ao 
patamar anterior, ou até mesmo para ficar abaixo dele”. 

133 Cf. Marco Aurelio Greco (1999a, p. 131, 146): “Não é a maneira pela qual vier a ser 
contabilizada determinada figura que irá determinar sua natureza jurídica para fins de incidência. 
A contabilidade retrata a realidade, mas não cria realidades jurídicas novas, desatreladas da 
substância subjacente. A incidência da contribuição deverá alcançar todas aquelas figuras que 
correspondam a efetiva receita ou faturamento, qualquer que seja sua forma de contabilização. 
Não o inverso! […] A contabilidade é mero retrato da realidade, visando assegurar sua certeza e 
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linguagem apta retentora dos eventos econômicos das pessoas jurídicas, que 

impulsiona a construção das inúmeras definições encontradas. Não fosse o 

registro contábil como “receita” das variações monetárias positivas dos 

direitos e obrigações indexados em moeda estrangeira, nenhuma discussão 

acerca da acepção do termo na legislação teria se iniciado. Não se nega que 

“primeiro é preciso ter a natureza da receita ou faturamento” (GRECO, 

1999a, p. 131) para que se determine tanto a forma de contabilização, 

segundo as regras contábeis, como a incidência tributária. Contudo, a abertura 

semântica de “receita” faz com que o sentido do termo na norma geral e 

abstrata passe a ser construído a partir de sua realização concreta, verificada 

nos fatos jurídicos utilizados para a constituição dos fatos jurídico-tributários. 

No caso das variações monetárias positivas, o próprio direito positivo 

as incluiu, denotativamente, na definição de receita. O artigo 9º, da Lei 

9.718/98 previu que  

as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do 
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou 
coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual serão 
consideradas, para efeitos da legislação do imposto de renda, da 
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição 
PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras, 
conforme o caso. 

Em 9 de agosto de 1999, quase um ano após a publicação da Lei 

9.718/98, a Secretaria da Receita Federal publicou o Ato Declaratório n° 73 

dispondo que “as variações monetárias ativas, auferidas a partir de 1º de 

fevereiro de 1999 deverão ser computadas, na condição de receitas 

financeiras, na determinação das bases de cálculo da contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS”. 

                                                                                                                                                    
exatidão mas nada pode lhe acrescer ou retirar. Um fato contábil não equivale a um fato gerador. 
Eles podem, ou não, coincidir”. 
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Diante disso, a alegação de não-tributação de tais valores, pela 

COFINS, passou a abarcar diversas argumentações construídas, na verdade, 

para delimitar a acepção semântica de termo tão abrangente como “receita” e 

que, no campo do direito tributário, representa tributação “agressiva”, isto é, 

impõe a retirada, do patrimônio dos contribuintes, de parcelas (i) disponíveis 

apenas juridicamente (e não economicamente, como no caso da tributação das 

receitas registradas pelo regime de competência) e (ii) que denotam apenas o 

reflexo positivo da situação patrimonial em determinado período, não 

representando o exercício do direito ao recebimento de quantia maior que a 

acordada ou da obrigação em proporções menores do que aquela contratada. 

Na opinião de MARCO AURÉLIO GRECO (1999a, p. 150-151), o artigo 9º, 

da Lei 9.718/98 não poderia ter equiparado as variações monetárias positivas 

a receitas financeiras, pois extrapolou a competência constitucionalmente 

prevista. Além disso, a COFINS tem como  

referencial o faturamento ou a receita da pessoa jurídica que são 
figuras consistentes em ingressos obtidos pelos contribuintes em 
função do desempenho de suas atividades sociais ou de aplicação 
de suas disponibilidades. […] A circunstância de, contabilmente, 
tais eventos serem tratados como eventos positivos na apuração do 
resultado da pessoa jurídica será relevante para outros efeitos (p. 
ex., imposto de renda), mas não transforma em receita o que está no 
universo das despesas, 

na hipótese de quitação de dívida estrangeira por quantidade de reais menor 

em relação à paridade cambial existente quando da contratação. 

Nas palavras do mesmo autor,  

nem todo ‘dinheiro’ que ‘entra’ no universo da disponibilidade da 
pessoa jurídica integra a base de cálculo da Cofins. Não basta ser 
uma ‘entrada’ (mera movimentação financeira) é preciso que se 
configure como ‘ingresso’, no sentido de entrada com sentido de 
permanência e que resulte da exploração da atividade que 
corresponda ao seu objeto social (ou dele decorrente) (GRECO, 
1999a, p. 129). 
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RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA (1999, p. 703), também opinando sobre o 

assunto, defendeu que a verificação de “receita cambial” só poderia ser 

verificada quando relativa a “direito definitivo, efetivo e real, e não 

meramente potencial”. Seria apropriado o uso da expressão taxa que sinaliza 

receita, “quando se trate de simples modificação de taxa em qualquer data 

anterior ao término do período contratual de apuração, a qual gere um 

possível ganho, mas por enquanto potencial e mera expectativa, ainda não 

receita efetiva”. 

Em seguida, sem questionar a validade da tributação pretendida pela 

Lei 9.718/98, em interpretação “conforme o regime constitucional vigente e 

em consonância com a totalidade do ordenamento jurídico”, constata que  

ao direito também repugna o absurdo econômico e até mesmo 
intuitivo de fazer-se incidir as contribuições ao PIS e à COFINS 
sobre ‘receitas financeiras’ que sejam meras contrapartidas 
contábeis de atualizações, também contábeis e temporárias, de 
saldos de direitos ou obrigações, variações essas derivadas de 
flutuações transitórias positivas da taxa cambial, mas que ainda não 
se tenham concretizado como receita final, definitiva e real 
(OLIVEIRA, 1999, p. 703). 

A argumentação por parte da Fazenda Nacional toma o conceito 

jurídico de receita como a “totalidade dos recebimentos, não importando a 

que título”, em raciocínio que remonta ao artigo 503, do Código Comercial: 

9. O conceito de receita, ainda sem adjetivos, entrou em nosso 
direito privado de forma obliqua, por meio de dispositivo do art. 
503 do Código Comercial referente ao comércio marítimo. Lá, 
tinha o conceito, como tem hoje no direito tributário, o sentido de 
uma universalidade, significando ‘tudo o quanto o capitão receber’. 
10. Teixeira de Freitas a ele não se refere, no seu Vocabulário 
Jurídico. O Código Civil de 1916 também não faz referencia à 
receita, prevalecendo, nas fontes legislativas e judiciais, o conceito 
do Código Comercial. O Código Civil em vigor somente se refere à 
‘receita’ ao tratar do condomínio edilício, especificamente da 
‘administração do condomínio’, estabelecendo que se incluem entre 
as obrigações do síndico ‘elaborar o orçamento da receita e da 
despesa relativa a cada ano’ (art. 1.348, inciso VI). A expressão 
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‘receita’, portanto, ainda no novo Código Civil, mantém o sentido 
de universalidade. Portanto, se há um conceito de receita no direito 
privado, este conceito é de totalidade dos recebimentos, não 
importando a que título, o que remonta ao Código Comercial de 
1850 (BOITEUX, p. 167). 

Aliando tal premissa ao reconhecimento de receitas pelo regime 

contábil da competência, isto é, independentemente de sua realização em 

moeda e ao disposto no artigo 1.187, VI, do Código Civil (“os créditos serão 

considerados de conformidade com o presumível valor de realização […]”), 

concluiu a Fazenda que “as variações monetárias e cambiais devem ser 

consideradas conforme o regime de apuração de resultados, seja ele o de 

‘caixa’, seja ele o de ‘competência’, dado que influem sobre o valor do 

crédito” (BOITEUX, p. 172). 

Este debate em torno da incidência ou não da COFINS sobre as 

variações monetárias positivas, seja na liquidação da obrigação (pagando-se 

valor inferior àquele inicialmente contratado ou recebendo-se quantia superior 

àquela anteriormente pactuada, ambos em razão da alteração na paridade 

cambial) – quando a discussão é tida sobre a natureza ou não de tais ganhos 

como receitas financeiras e sobre a própria possibilidade de tributação das 

receitas financeiras, como na análise feita por MARCO AURÉLIO GRECO –, seja 

antes dela, em razão das oscilações periódicas da moeda estrangeira, 

demonstra, novamente, a impropriedade da tributação sobre a receita. 

Nesta discussão, pelas razões intrínsecas aos debates tributários, nos 

quais os contribuintes argumentam pelo não-pagamento, contrapondo-se à 

tributação pretendida pela legislação e pelos representantes do Fisco, 

misturam-se definições, antigas e novas, relacionadas ao termo “receita”, 

manipulando-se o sentido em razão da retratação lingüístico-contábil dos 

eventos econômicos, para concluir-se, diante de um problema de política 
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legislativo-fiscal, pela incidência ou não da COFINS, igualmente ao caso que 

analisaremos em seguida. 

III.6.3 Inadimplência: um problema de política fiscal diante da 

presença da contabilidade na construção do conceito de receita 

Dependendo do regime contábil adotado, como vimos, suas regras 

determinam que o faturamento ou a receita bruta da empresa seja reconhecido 

no momento da venda da mercadoria e/ou da prestação do serviço, 

independentemente do pagamento da contraprestação ajustada. Isso causa um 

descompasso entre o reconhecimento contábil e ingresso efetivo134 de valores 

no patrimônio da pessoa jurídica. Em razão disso, surgiu o problema da 

inadimplência. 

Falando do regime contábil de ‘competência’ para o reconhecimento 

das receitas135, dois caminhos podem ser tomados a partir da premissa em 

relação ao que se entende por receita bruta/faturamento. Caso se entenda que 

o faturamento ou a receita bruta só podem ser considerados fatos jurídico-

tributários das contribuições quando representativos de ingressos em dinheiro 

(efetivos ingressos), a COFINS incidirá sobre as contraprestações das 

respectivas operações que ensejam receita/faturamento, que são retratadas 

pelos registros feitos, dentre outros, na conta ‘Caixa/Bancos’, conta essa 

estaticamente considerada no Balanço Patrimonial da pessoa jurídica ou 

dinamicamente retratada na Demonstração de Fluxo de Caixa. Nesta hipótese, 

                                                 
134 Quando nos referimos a efetivos pagamentos e recebimentos, efetivos ingressos etc., queremos 

nos referir ao ingresso de dinheiro no caixa da pessoa jurídica. Os pagamentos e recebimentos 
(ingressos), usualmente, em linguagem ordinária, denotam o ingresso ou desembolso de dinheiro. 
O regime de competência contraria esse sentido usual, dando nova significação aos termos 
recebimento e pagamento. Portanto, a utilização da palavra efetivos após os substantivos 
pagamento/ingresso/recebimento, visa reverter essa estipulação de significado feita pela 
contabilidade e retomar o sentido usual dos termos. 

135 O regime de ‘caixa’ não nos traz problemas por fazer, propositadamente, coincidir os momentos 
do registro contábil dos valores decorrentes das operações praticadas, com o ingresso de dinheiro 
(moeda) na pessoa jurídica. 
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o momento de incidência dessas contribuições será o momento do registro dos 

valores nessa(s) conta(s).  

Ao contrário, se entendermos que os fatos jurídico-contábeis que 

reconhecem o direito à receita são informações aptas a constituir o fato 

jurídico-tributário da COFINS, as contribuições deverão incidir no momento 

do registro contábil daquela, que é feito, aglutinando as informações dos 

livros de entrada e saída de mercadorias vendidas e de serviços prestados, na 

Demonstração dos Resultados do Exercício (DRE), o que ocorre 

concomitantemente com o registro do direito ao recebimento dos valores na 

conta “Contas a Receber”, localizada no Ativo do Balanço Patrimonial136-137-
138. 

Neste sentido, as questões centrais, neste debate, são: (i) o faturamento 

deve refletir o ingresso de dinheiro na pessoa jurídica ou os simples registros 

contábeis do direito à receita são informações aptas para a constituição dos 

fatos jurídico-tributários das contribuições? e (ii) a tributação deve ocorrer no 

momento do ingresso das receitas no caixa da empresa ou no momento do 

registro contábil do direito àquelas? 

Para resolver tais questões, duas perguntas precedentes devem ser 

enfrentadas: (i) que pode ser considerado como receita/faturamento para fins 

de incidência da COFINS? e (ii) em qual momento pode ser considerado 

ocorrido o fato jurídico-tributário que enseja a obrigação de pagar a COFINS 

                                                 
136 Informações detalhadas sobre os registros, contas e demonstrações contábeis podem ser 

encontradas no item III.4. 
137 Salvo equívocos cometidos no momento do registro, a conta contábil denominada “receita 

bruta”, localizada na Demonstração dos Resultados do Exercício (DRE) é apta a refletir o 
faturamento da empresa e fornece informações necessárias e indiscutíveis para a constituição de 
seus fatos jurídicos, ressalvadas as outras receitas e suas discussões. 

138 Neste caso, independe a origem das operações, isto é, se ensejam faturamento/receita bruta ou 
outras espécies de receita, motivo pelo qual tais discussões são aqui deixadas de lado. 
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(aspecto temporal do antecedente da regra-matriz de incidência tributária)?139 

Firmadas essas duas premissas poderá se concluir: os valores decorrentes das 

vendas de mercadorias e/ou das prestações de serviços, por exemplo, 

registrados contabilmente como receitas (pelo regime de competência), 

sujeitam-se à incidência das contribuições? Quando? 

As respostas às perguntas colocadas abriram espaço para diversas novas 

construções em torno das definições de faturamento, receita e receita bruta. 

Além das análises que surgiram por conta da interpretação dos próprios 

termos faturamento e receita bruta (conforme item III.6.1) e da distinção 

entre receita e receita bruta (por conta da alteração promovida inicialmente 

pela Lei 9.718/98), também a acepção de cada um destes termos, até então, 

ainda não abarcava o problema da inadimplência (ingressos efetivos de receita 

ou direitos ao recebimento das quantias). 

O Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática tomada 

pelo Ministro EROS GRAU, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário 

435.242/SC, manifestou-se no seguinte sentido:  

Afirma-se […] violação do disposto nos artigos 145, §1º; 150, IV e 
195, I, da Constituição, sob o argumento de que a decisão 
impugnada não poderia obstar o direito da contribuinte de excluir 
da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor das vendas de 
mercadorias a prazo e os créditos que não foram adimplidos pelos 
adquirentes dos produtos ou serviços. A Lei n. 9.718/98, em seu 
artigo 3º, §2º, incisos I a IV, dispõe expressamente sobre as 
operações passíveis de serem excluídas da receita bruta no 
momento da fixação da base de cálculo da contribuição para o PIS 
e COFINS. Nela não se verificam as hipóteses pretendidas pelo 

                                                 
139 “Inexiste cronologia entre a verificação empírica do fato e o surgimento da relação jurídica, 

como se poderia imaginar, num exame mais apressado. Instaura-se o vínculo abstrato, que une as 
pessoas, exatamente no instante em que aparece a linguagem competente que relata o evento 
descrito pelo legislador. Para o direito, são entidades simultâneas, concomitantes. Outra coisa, 
porém, é saber se os sujeitos entreligados na relação têm consciência do vínculo; se o credor vai 
exercitar os seus direitos; ou o devedor cumprir a prestação que lhe cabe.” Cf. Paulo de Barros 
Carvalho (2004a, p. 247). 
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contribuinte. Logo, acolhimento de seu pedido implicaria violação 
do princípio da legalidade tributária. 

Interpretando a decisão do Ministro, parece-nos que as vendas 

inadimplidas integrariam o conceito de receita e, nesse sentido, deveriam 

expressamente constar do rol das hipóteses de exclusão de base de cálculo. 

Como a Lei 9.718/98, no caso, não prevê as vendas inadimplidas como 

operações passíveis de serem excluídas da receita bruta, em atendimento à 

legalidade, deveriam ser tributadas. Essa mesma interpretação aparece quando 

da argumentação, por equiparação, da exclusão dos valores não-recebidos às 

vendas canceladas. 

O Tribunal Regional Federal da 3ª região, por duas vezes manifestou-se 

sobre a questão, ambas em Acórdãos relatados pelo Desembargador 

LAZARANO NETO. No (i) Agravo de Instrumento n. 2003.03.00.071991-1/SP 

(DJU: 27/08/2004) decidiu que, 

1. Para fins de apuração da base de cálculo da COFINS e da 
contribuição ao PIS, o faturamento mensal da pessoa jurídica deve 
corresponder à totalidade das receitas auferidas (receita bruta), 
nesse conceito incluídas aquelas decorrentes das vendas de 
mercadorias (art. 2º da Lei n° 9.718/98). 2. A base de cálculo para a 
apuração dos tributos em tela deve ser o faturamento, consistente 
no valor total das mercadorias vendidas, identificando-se como 
receita bruta, e não sobre o lucro obtido com a venda, sendo 
irrelevante o prejuízo decorrente da inadimplência dos 
consumidores. 

Nesse Acórdão entendeu o Desembargador que o valor total das 

mercadorias vendidas, isto é, ter praticado operações de vendas com valores 

determinados, em espaços de tempo mensais, é fato suficiente e apto à 

subsunção da ação de obter faturamento, prevista nas leis do PIS e da 

COFINS. Em outras palavras, a ação de obter faturamento (que enseja a 

obrigação de pagar o PIS e a COFINS) ou a base de cálculo que traduz essa 

ação (faturamento no antecedente ali, e no conseqüente aqui) – duas 
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realidades que denotam o mesmo entendimento acima transcrito – traduz-se 

simplesmente pelas vendas de mercadorias com as respectivas emissões de 

notas fiscais (documento hábil a transferir a propriedade do bem), as quais, 

por suas vezes, expressam os valores necessários à conformação do fato 

jurídico tributário (obter faturamento) e sua base de cálculo (faturamento, no 

conseqüente). As contribuições incidem sobre os valores das vendas e não 

sobre os valores recebidos em decorrência das vendas. 

Na (ii) Apelação em Mandado de Segurança n. 2002.61.09.005666-

6/SP (DJU: 30/06/04) decidiu-se: 

A impetrante esclarece que no caso do IPI somente o valor da 
operação deve servir de base de cálculo do imposto, enquanto no 
caso das contribuições sociais, PIS e COFINS, o montante faturado 
indicaria as respectivas bases de cálculos. Assim, o não 
cumprimento da obrigação por parte do comprador tornaria nulo o 
negócio comercial, desaparecendo a relação jurídica tributária, vez 
que não se pode exigir tributo quando o contribuinte não esteja 
efetivamente auferindo algum tipo de riqueza passível de ser 
mensurada economicamente. A questão reside em saber se para a 
caracterização dos fatos geradores do IPI, COFINS e PIS é 
relevante ou não que o comprador da mercadoria tenha 
efetivamente pago o seu preço. […] Para fins de apuração da base 
de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, o faturamento 
mensal da pessoa jurídica deve corresponder à totalidade das 
receitas auferidas (receita bruta), nesse conceito incluídas aquelas 
decorrentes das vendas de mercadorias […]. Assim, a base de 
cálculo para a apuração dos tributos em tela deve ser o faturamento, 
consistente no valor total das mercadorias vendidas, identificando-
se como receita bruta, e não sobre o lucro obtido com a venda, 
sendo irrelevante o prejuízo decorrente da inadimplência dos 
consumidores. Observa-se que a legislação pátria não prevê para a 
materialização da hipótese de incidência do IPI, PIS e COFINS a 
necessidade da entrada do numerário expresso nas notas fiscais 
emitidas pela parte impetrante. […] No caso da COFINS e do PIS, 
a hipótese de incidência é o faturamento, sendo irrelevante para a 
formação da base de cálculo os valores expressos nas notas fiscais. 
Destarte, o inadimplemento da obrigação por parte do comprador 
da mercadoria não acarreta falta de base financeira concreta que 
justifique a não incidência dos tributos, pois o fato gerador da 
obrigação tributária é a situação previamente definida em lei, como 
necessária e suficiente para sua ocorrência. O não pagamento do 
preço ajustado entre as partes poderá ser objeto de ação entre os 



 

 

104

particulares. No que tange ao conceito de “vendas canceladas”, o 
contrato de compra e venda se aperfeiçoa com a entrega do 
produto, e não com o pagamento, não havendo que se falar em 
exclusão da base de cálculo, das exações em comento, das vendas 
cujos pagamentos não foram recebidos, por inadimplemento dos 
compradores. Conclui-se, portanto, que para a ocorrência do fato 
gerador e base de cálculo do IPI, PIS e COFINS é irrelevante a 
entrada dos valores descritos nas notas fiscais. 

Nesta decisão o Desembargador entendeu que a questão central seria 

saber se o recebimento dos valores correspondentes às mercadorias vendidas 

seria necessário para a conformação do fato jurídico-tributário do IPI, do PIS 

e da COFINS. Interpretando o critério temporal do fato jurídico-tributário do 

IPI, previsto no artigo 46, do Código Tributário Nacional (saída, de produtos 

industrializados, dos estabelecimentos), entendeu que, de fato, a saída do 

produto do estabelecimento ocorre independentemente do pagamento, que é 

posterior. A base de cálculo seria o valor expresso nas notas e não os valores 

efetivamente recebidos. Com relação ao PIS e a COFINS, interpretando os 

conceitos de ‘faturamento’ e de ‘receita bruta’, previstos nas Leis 

Complementares 7/70 e 70/91 e na Lei 9.718/98, entendeu que a base de 

cálculo dessas contribuições seria o valor total das mercadorias vendidas e 

não o lucro obtido com a venda. Nesse sentido, a medida do fato jurídico-

tributário (base de cálculo) seria feita pelos valores das vendas, 

independentemente da contrapartida do comprador. Os valores das vendas 

seriam os fatos jurídicos suficientes para os antecedentes das normas 

individuais e concretas do PIS e da COFINS e fazerem nascer, portanto, a 

obrigação de pagar as contribuições. Embora o Desembargador não tenha 

entrado em questões contábeis, de fato há uma coincidência de sua posição 

com a presunção de receitas que existe no regime de competência, em 

decorrência da simples venda da mercadoria (emissão da nota fiscal). 
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O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Acórdão proferido na 

Apelação em Mandado de Segurança n. 2003.70.00.052806-0/PR e relatado 

pela Desembargadora MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, posicionou-se no sentido de 

que 

O PIS e a COFINS são recolhidos sobre a receita bruta/faturamento 
mensal, sendo esta entendida como a totalidade das receitas 
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de 
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as 
receitas, tenha ela realizado operações à vista ou a prazo, eis que a 
hipótese de incidência é aferida segundo mês de competência, 
independentemente do regime de caixa da empresa. […] 
Considerando que a tributação nacional é feita sob o regime de 
competência, in casu mensal, não pode pretender a autora ser 
tributada com base em seu regime de caixa sob pena, então sim, de 
violação ao princípio da igualdade, que permanece intacto com a 
decisão adotada. […] As vendas canceladas possuem expressa 
previsão legal porque faticamente são hipóteses diversas. Nestes 
casos há o distrato, enquanto nos casos de inadimplência remanesce 
o vínculo obrigacional entre comprador/vendedor, e aquele 
prejudicado possui meios coercitivos para a obtenção de seu 
direito. Tais fatos, porém, não são oponíveis em sede tributária. 
Inexiste violação ao princípio da capacidade contributiva e do não-
confisco […], eis que inexiste uma tributação sobre a 
inadimplência das obrigações, mas a ocorrência de um fato 
tributário imponível cuja hipótese de incidência é o faturamento da 
pessoa jurídica […]. Objetivamente, deve ser considerado que a 
empresa realizou uma operação e apurou como faturados os valores 
dela decorrentes, com base na Lei 9.718/98, autorizada pelo art. 
116, I, do CTN. Posterior inadimplência em operação de venda, a 
prazo ou não, é matéria estranha ao regime de tributação nacional, 
eis que o sistema tributário é regido pelo regime de competência 
mensal e o faturamento foi apurado pelo próprio sujeito passivo, 
dando ensejo à ocorrência da hipótese de incidência das exações 
em comento. Tal entendimento respeita os arts. 113, §1º e 116, I e 
II, e não nega vigência aos arts. 114 e 117, II e II, todos do CTN, 
tendo em vista que o caso em tela, ao contrário do que afirma a 
parte autora, não caracteriza um negócio jurídico condicional, que 
somente ocorre em virtude de disposições contratuais celebradas 
pelo contribuinte em suas operações de venda. Não se pode cogitar, 
assim, que a inadimplência nas operações de venda a prazo é 
condição resolutiva da ocorrência do fato gerador do PIS e da 
COFINS. Por fim, a Lei 9.718/98 […] elenca taxativamente os 
valores que podem ser excluídos da base de cálculo […], não 
estando entre tais hipóteses obrigação inadimplida em operação de 
venda a prazo. Tenho que não cabe ao Judiciário, em ofensa ao 
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princípio da reserva legal e ao art. 111 do CTN, alargar as hipóteses 
legais. 

O caso tratava de inadimplência das obrigações em vendas realizadas a 

prazo, mas o mesmo raciocínio poderia ser aplicado aos pagamentos à vista 

feitos sob outras formas que não em dinheiro ou depósitos (cheques, por 

exemplo, que são ordens de pagamento à vista que podem vir a não se 

concretizar). Há quatro argumentos diferenciados no voto da 

Desembargadora: (i) o primeiro trata do regime contábil. De fato, se 

tomarmos como regra a apuração dos tributos pelo regime de competência, a 

lei da COFINS não precisaria ter mencionado nada acerca da inadimplência, 

pois teria tomado o registro de valores considerados receita, como fatos aptos 

a constituir fatos jurídicos tributários e, no caso da COFINS, a gerar a 

incidência das contribuições; (ii) o segundo argumento tratava da 

conformação do negócio jurídico de compra e venda diante da inadimplência. 

Chega-se, no Acórdão, à conclusão de que o contrato de compra e venda não 

é desfeito em razão do não pagamento pelo devedor; ao contrário, é lícito ao 

comprador exigir o pagamento em razão do acordo firmado. Além disso, não 

pode ser comparada à venda cancelada, hipótese distinta na qual ocorre o 

distrato; (iii) a terceira colocação gira em torno da atribuição de significado à 

hipótese de incidência das contribuições (faturamento). A Desembargadora 

entendeu que ela ocorre independentemente do efetivo ingresso dos valores 

das vendas no patrimônio da pessoa jurídica, quando afastou os argumentos 

da empresa no sentido de que a tributação pelo regime de competência estaria 

ferindo os princípios da capacidade contributiva e do não-confisco: só se 

estariam ferindo esses princípios, se se tributasse a inadimplência, o que não é 

o caso; (iv) o quarto argumento interessante complementa o primeiro e 

ressalta que o faturamento, apurado pelo regime de competência, é feito pelo 

próprio sujeito passivo. Ou seja, é o próprio contribuinte que apura seu 
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faturamento contábil e, nesse sentido, constitui fatos jurídicos aptos à 

incidência da COFINS; (v) por fim, a Desembargadora argumenta no mesmo 

sentido do Ministro Eros Grau, entendendo que, por serem aptas a gerar 

receita segundo o regime de competência, as vendas inadimplidas só 

poderiam ser excluídas da base de cálculo por expressa previsão legal.  

Argumento muito fortemente colocado pela doutrina seria o da 

observância do princípio da capacidade contributiva, prescrito no artigo 145, 

§1º, da Constituição, cuja interpretação comum e a que nos parece coerente à 

primeira vista é que a Constituição determina que aquele contribuinte que 

demonstre ter maior poder econômico pague mais tributo140. 

A capacidade econômica de contribuir ou, o que é o mesmo, a 

capacidade contributiva, no entanto, precisa de dados objetivos para ser 

graduada, assim como ocorre com as faixas salariais, por exemplo, no 

imposto sobre a renda das pessoas físicas. No caso da COFINS, também 

quem demonstrasse maior receita deveria ter uma tributação maior, não só de 

forma proporcional (aumento da base de incidência), como ocorre 

naturalmente, mas progressivamente141. Mesmo assim, proporcionalmente, 

tributa mais quem exterioriza mais receitas. 

A interpretação em torno da capacidade contributiva para efeitos de 

verificarmos o problema da tributação da inadimplência pela COFINS deve 

girar em torno de outra argumentação, que toma a acepção mais usual de 

‘capacidade contributiva’, um pouco diferente daquela interpretada a partir do 

artigo 145, da Constituição, mas dela não dissonante. A pergunta feita aqui é: 

                                                 
140 Cf. Roque Antonio Carrazza (2002, p. 86-87). 
141 Se entendermos que a tributação da COFINS dá-se sobre o consumo, então o encargo econômico 

dos tributos estaria repassado ao consumidor final impossibilitando a graduação da tributação 
segundo a capacidade contributiva de quem adquire tal qual ocorre com o ICMS e o IPI. Essa é a 
conclusão, acerca do ICMS e do IPI, exposta por Roque Antonio Carrazza (ibid., p. 87). 
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o simples registros de receita bruta nas pessoas jurídicas são fatos jurídicos 

aptos a denotar a riqueza pretendida pela tributação da COFINS, externando 

capacidade de contribuir para com o Estado? 

Embora a resposta intuitiva seja negativa, a análise mais profunda do 

fenômeno parece transparecer que, de fato, o retrato econômico da empresa 

(fatos jurídico-contábeis) não coincide, necessariamente, com a 

disponibilidade econômica para pagamento dos tributos. Na verdade, a forma 

de exteriorização dos eventos econômicos, denotativos de riqueza, varia 

conforme a linguagem que a expressa e que servirão de prova para a 

constituição dos fatos passíveis de tributação. Os eventos, que vêm e vão todo 

o tempo, neste se perdem142. Somente a linguagem é que pode reter os 

acontecimentos, transformando-os em fatos, no caso jurídico-contábeis, e são 

esses fatos as provas que fornecem os dados objetivos capazes de demonstrar 

aptidão econômica e, portanto, capacidade contributiva143. 

O artigo 3º, §2º, II, da Lei 9.718/98 e os artigos 1º, §3º, V, “b”, das Leis 

10.637/02 e 10.833/03 prevêem que não serão incluídas na receita bruta, base 

de cálculo das contribuições, “as recuperações de créditos baixados como 

perda, que não representem ingresso de novas receitas”. Essa previsão legal 

de não tributação dos valores que, uma vez tributados de acordo com os 

registros contábeis de receita e baixados como perda, venham a ser 

recuperados, nos indica que, previsivelmente, a legislação da COFINS tomou, 

para a constituição de seu antecedente, os fatos jurídico-contábeis indicativos 

da existência de receita. 

                                                 
142 Nas poéticas palavras de Eurico Marcos Diniz de Santi (2001, p. 35): “O tempo consome os 

fatos e o direito que deles advém. No tempo, a lei ganha sentido, nasce o direito. No tempo 
morrem os fatos, somem as provas.” 

143 Ver notas de rodapé 35 e 36. 
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O artigo 20, da Medida Provisória 2.158-35/01, por sua vez, prescreveu 

que 

as pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base 
no lucro presumido somente poderão adotar o regime de caixa, para 
fins da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, na 
hipótese de adotar o mesmo critério em relação ao imposto de 
renda das pessoas jurídicas e da CSLL. 

Diante do artigo 3º, §2º, II, da Lei 9.718/98, dos artigos 1º, §3º, V, “b”, 

das Leis 10.637/02 e 10.833/03 e da obrigatoriedade de apuração da COFINS 

pelo regime de competência (a partir interpretação, a contrario sensu, do 

artigo 20 da Medida Provisória 2.158-35/01), chegamos à conclusão de que a 

legislação tomou como premissa, quando elaborada, que a tributação pela 

COFINS, assim como ocorre com o IRPJ e a CSLL, dar-se-ia com base nos 

registros contábeis de receitas, ainda que estes não representassem efetivos 

ingressos. 

Há diversos posicionamentos doutrinários e até jurisprudenciais (como 

vimos em relação às vendas canceladas) que permitem a construção de um 

conceito de faturamento que englobe, entre outros elementos, o efetivo 

ingresso de dinheiro nas pessoas jurídicas144. 

De fato, a argumentação pode ser feita em outro sentido, trabalhando-se 

com a conotação de faturamento/receita bruta para neles incluir o critério do 

efetivo ingresso de receitas145. De fato, o sentido usual do termo, na 

                                                 
144 Cf. José Antonio Minatel (2005, p. 58); Ricardo Mariz de Oliveira (2000, p. 43-20); Aliomar 

Baleeiro (2000, p. 130); Marco Aurelio Greco (1999, p. 131); Tércio Chiavassa (2005, p. 367-
373); e Helenilson Cunha Pontes (2004, p. 106). 

145 Segundo a filosofia, conceito é “todo processo que torne possível a descrição, a classificação e a 
previsão dos objetos cognoscíveis” Cf. Nicola Abbagnano (2003, p. 164). Conceito é o conteúdo 
de um ato de intelecção. Cf. Paulo de Barros Carvalho (2004c). Em outras palavras, é a idéia que 
formamos em nossa mente quando entramos em contato com determinado objeto (real, ideal ou 
cultural). Definição é o produto daquele conceito. É um enunciado, exteriorizado em linguagem 
mediante ato de enunciação (Cf. Tárek Moysés Moussallem (2005a, p. 107): “A existência de um 
enunciado pressupõe a execução de um ato que coloca a língua em funcionamento. Ao ato 



 

 

110

linguagem ordinária que o utilizamos, denota essa realidade de ingresso 

efetivo. 

Com bem se expressou o Ministro EROS GRAU no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 357.950 (julgamento da ampliação da base de 

cálculo do PIS e da COFINS), 

a cada conceito corresponde um termo. Este – o termo – é o signo 
lingüístico do conceito. Assim, o conceito, expressado no seu 
termo, é coisa (signo) que representa outra coisa (seu objeto). 
Faturamento é o termo do conceito (= noção, em rigor) de 
faturamento. Aqui, corremos o risco de cair numa cilada. […] Não 
há nenhuma relação necessária entre as palavras (de um lado) e os 
objetos, circunstâncias, fatos ou acontecimentos (de outro) em 
relação aos quais as palavras cumprem múltiplas funções. As 
palavras – diz Hospers – são como rótulos que colocamos nas 
coisas, para que possamos falar sobre elas: ‘Qualquer rótulo é 
conveniente na medida em que nos ponhamos de acordo com ele e 
o usemos de maneira conseqüente. A garrafa conterá exatamente a 
mesma substância, ainda que coloquemos nela um rótulo distinto 
[…]’. Podemos, como Hospers, apor rótulos convencionais sobre 
determinadas garrafas ou fazê-lo de modo arbitrário. Optando pela 
segunda alternativa, da sua adoção não resultará nenhuma alteração 
no conteúdo do continente arbitrariamente rotulado. Apenas, se o 
nosso propósito não for o de instalar, no mínimo, a confusão, 
cumpre-nos deixar bem esclarecido aos seus potenciais usuários 
quais conteúdos encontrarão em cada uma delas. Assim com as 
palavras. Se não as tomarmos com a significação usual, cumpre nos 
informar aos nossos ouvintes ou leitores os sentidos que lhes 
atribuímos. 

Preferimos concluir, assim, que é possível a utilização da ‘liberdade de 

estipulação’ para indicar aos intérpretes da lei o significado do termo 

                                                                                                                                                    
mesmo de produção de enunciados chama-se enunciação”). Em outras palavras, é a aparição, no 
mundo real, do conceito idealizado na mente do sujeito cognoscente. A definição compõe-se de 
suas partes: o definiendum (palavra que se quer definir) e o definiens (enunciação do significado) 
(GUIBOURG; GHIGLIANI; GUARINONI, 2003, p. 54). Dependendo da forma como 
encontramos o definiens, podemos distinguir dois tipos de definições: denotativas e conotativas. 
As definições denotativas nos mostram o conjunto de objetos que pertencem à determinada 
classe. As definições conotativas nos dão critérios de uso de determinada palavra de classe 
(SANTI, 1998, p. 129). Nesse sentido, é plenamente possível idealizarmos o conceito de 
faturamento e a partir dele formular definição conotativa que englobe o critério “ingresso de 
dinheiro”. 
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utilizado, mudando, eventualmente, a forma de nomear aquele pedaço da 

realidade (faturamento), como se faz comumente com o objetivo, no entanto, 

não meramente científico, como aqui se pretende, mas de forma parcial, com 

conclusões antes determinadas. 

Opostamente, MARCO AURÉLIO GRECO (1999a, 120-127) criticou: 

Fundamentalmente, o desafio que, hoje, se apresenta ao intérprete 
judicial, é encontrar o ponto de equilíbrio na ponderação dos 
valores segurança e justiça. Sacrificar a justiça em beneficio da 
segurança das relações jurídicas? Ou comprometer a segurança em 
beneficio da justiça e da igualdade? […] Durante muito tempo, e 
especialmente no Brasil, em função de certas teorias jurídicas que 
encontraram espaço no campo do Direito Tributário, entendeu-se 
que o intérprete (inclusive judicial) tinha apenas a função de 
“descrever” o ordenamento positivo e “dizer” o que já se 
encontrava na lei. […] Tal concepção encontrou seu apogeu com o 
conceito de “Estado de Direito” […]. Esta concepção de Estado de 
Direito prestigia o valor “segurança”, […] o único mundo que 
existe é o mundo da norma; um mundo frio, estático e que olha 
para o passado nele consagrado, como se fosse o único relevante 
ou, mais do que isto, o único existente. […] No passado mais 
recente, assumiram, no Brasil, igual relevância os denominados 
valores sociais (justiça, igualdade, solidariedade). […] A busca da 
igualdade […], a instituição de uma seguridade social ampla, a 
reintrodução do princípio da capacidade contributiva no campo 
tributário etc. são todos indicadores do prestígio conferido aos 
valores sociais pela Constituição de 1988. Correspondem àquilo 
que se convencionou chamar de “Estado Social” […]. A 
interpretação jurídica não passa incólume por esta mudança de 
visão de mundo e do Estado, assumindo um papel com outra 
amplitude. O intérprete não é mais alguém que apenas “diz o que já 
está” previsto na lei. O intérprete passa a ser o canal de ligação 
entre as demandas sociais […]. Ele passa a ter um papel ativo (e 
não mais neutro) numa verdadeira “construção” de uma solução 
jurídica cuja adequação e compatibilidade não está mais na letra 
fria da lei, mas nas necessidades e finalidades socialmente 
relevantes. […] Nesta visão, a lei passa a ser o ponto de partida da 
interpretação, mas a sua aplicação não pode desconsiderar a 
realidade à qual se volta, o que leva o interprete a incorporar 
valores de que seja portador. […] Esta busca de “conexões 
subjacentes” dá ao intérprete um poder de desvelar realidades 
insuspeitadas; um poder necessário, na visão do Estado Social, para 
assegurar a plenitude do atingimento dos fins visados, em especial, 
a justiça e a igualdade. […] As duas visões acima singelamente 
expostas (Estado de Direito e Estado Social), que, em certos 
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contextos, foram consideradas como opostas e incompatíveis, 
encontraram na Constituição de 1988 sua concomitante 
consagração. Ou seja, o Brasil não é um Estado de Direito! Assim 
como não é um Estado Social! Nos exatos termos do artigo 1º da 
CF-88, ele “constitui-se em Estado Democrático de Direito”! É a 
fusão de valores e concepções distintas. É a consagração 
concomitante do prestígio da segurança e da justiça. É dar 
relevância de mesmo nível tanto aos meios quanto aos fins 
buscados. […] Assim como os meios não existem em total 
desconsideração aos fins, os fins não justificam os meios! Onde se 
encontra o ponto de equilíbrio? […] A questão do limite da 
interpretação […] é o fiel da balança na identificação do ponto de 
equilíbrio na ponderação dos valores segurança e justiça. […] É ele 
que determina o que se inclui (está dentro) e o que não se inclui 
(está fora) num determinado espaço, sob pena de se comprometer a 
definição de regras e relações. […] Portanto, o sentido do termo 
“mercadoria”, utilizado na LC 70/91, não pode ser tão estreito que 
implique comprometimento da arrecadação de modo a ferir a 
justiça consistente em gerar recursos para o atendimento da 
seguridade social; mas, também, não pode ser tão amplo a ponto de 
alcançar hipóteses que não resultem do sentido específico da 
palavra ou que não resultem de uma análise sistemática consistente. 

Acreditamos, como o autor, que a aplicação da legislação “não pode 

desconsiderar a realidade à qual se volta”. Isso porque o processo de 

interpretação, etapa que precede a incidência, sempre envolve os valores de 

cada indivíduo tal como inserido culturalmente na sociedade, quando da 

atribuição de sentido aos termos legislativos. Nesse sentido, a “descrição” que 

cabe ao intérprete nunca poderá ser meramente “dizer o que já está na lei”. 

Até porque a “descritividade” de sua metalinguagem, segundo as premissas 

aqui adotadas, não está relacionada à objetividade ou subjetividade da 

interpretação e, sim, à função da linguagem que emprega. 

Assim, a forma de lidar com os problemas específicos do direito, nos 

casos que estamos tratando, com os problemas relativos à interpretação para 

delimitação das regras de incidência da COFINS, está intimamente 

relacionada com a opção teórica frente a eles: é possível agregar os valores da 

segurança e da igualdade. Dois dos lados (opostos) e com a mesma finalidade, 
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escapando-se dos problemas estritamente semânticos para, no processo de 

interpretação, sejam supridas as lacunas normativas. 

Preferiu-se, aqui, enfrentar a questão da inadimplência como questão de 

lacuna normativa, isto é, como a falta de mecanismos legais para que, diante 

das boas práticas de política fiscal que se busca, não fosse retirada do 

patrimônio do contribuinte a parcela da receita que nele não se incorporou em 

termos financeiros (de caixa), embora seja possível sua manipulação em nível 

metalinguístivo-descritivo. 

 



 

IV FATURAMENTO, RECEITA E RECEITA BRUTA NO EXERCÍCIO 

DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DA 

COFINS 

 

IV.1 Faturamento e Receita na Constituição de 1988 e as Interpretações 

do Supremo Tribunal Federal 

 

A Constituição de 1988, em seu artigo 195, inciso I, previa 

originalmente a competência da União146 para a instituição de contribuições 

sociais destinadas à Seguridade Social, devida pelos empregadores, incidentes 

sobre (i) a folha de salários, (ii) o faturamento e (iii) o lucro147. 

Em 16 de dezembro de 1998, foi publicada a Emenda Constitucional n. 

20, que deu nova redação ao artigo 195 e outorgou competência para 

instituição de contribuições devidas pelos empregadores, pelas empresas e 

pelas entidades a ela equiparadas, incidentes sobre (i) a folha de salários e 

demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à 

pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (ii) a 

receita ou o faturamento; e (iii) o lucro148. 

                                                 
146 A competência da União para instituição dessas contribuições, embora não esteja expressa no 

próprio artigo 195, decorre da interpretação conjugada com o artigo 149, que outorga 
competência à União para instituição de contribuições sociais, das quais as destinadas à 
Seguridade Social são espécies.  

147 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:  

 I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; […] 
148 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 

nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:  

 I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:  
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Essa modificação de competências tributárias para instituição de 

contribuições para a seguridade social permitiu que o legislador 

infraconstitucional, no exercício da outorga constitucional, não respeitasse o 

artigo 195, §4º, da Constituição, isto é, não precisasse instituir novas fontes de 

custeio (i) por meio de lei complementar, (ii) com fatos geradores e bases de 

cálculo diferentes dos já discriminados na Constituição e (iii) não-

cumulativas149. 

Até a vinda da Emenda Constitucional 20/98, a discussão doutrinária e 

jurisprudencial ficou em torno da definição dos termos faturamento e receita 

bruta. Após a Emenda Constitucional 20/98 é que os cientistas do direito e o 

Supremo Tribunal Federal começaram a distinguir tais conceitos em face da 

significação de receita. 

Antes da Emenda Constitucional 20/98, a discussão sobre a acepção de 

faturamento foi levada ao Supremo Tribunal Federal por meio dos Recursos 

Extraordinários n. 150.755-1/PE150 e n. 150.764-1/PE151, que questionavam a 

incidência da contribuição ao FINSOCIAL. 

                                                                                                                                                    
 a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à 

pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;  
 b) a receita ou o faturamento;  
 c) o lucro; […] 
149 Art. 195. […] 
 §4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da 

seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I [Art. 154. A União poderá instituir: I - 
mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam “não-
cumulativo”s e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta 
Constituição; […]] 

150 No julgamento do Recurso Extraordinário 150.755-1/PE, o Supremo Tribunal Federal se 
pronunciou sobre a constitucionalidade do artigo 28, da Lei n. 7.738/89, que determinava a 
incidência do FINSOCIAL para as prestadoras de serviços com base na receita bruta, sob 
alíquota de 0,5%. Antes dessa lei, as pessoas jurídicas prestadoras de serviços calculavam a 
contribuição ao FINSOCIAL sobre o imposto de renda devido, ou como se devido fosse, com 
alíquota de 5% (artigo 1º, §2º, do Decreto-Lei 1.942/82).  

151 No julgamento do Recurso Extraordinário n. 150.764-1/PE, o Supremo Tribunal Federal decidiu 
pela inconstitucionalidade do artigo 9º, da Lei 7.689/88 (lei essa que instituiu a CSLL e, no artigo 
9º, manteve a cobrança do FINSOCIAL); do artigo 7º, da Lei 7.787/89; do artigo 1º, da Lei 
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No Recurso Extraordinário n. 150.755-1/PE, questionava-se se era 

possível a incidência da contribuição ao FINSOCIAL sobre a receita bruta 

das prestadoras de serviços, nos termos do artigo 28, da Lei 7.738/89152, que 

foi promulgada e publicada após a Constituição de 1988. Isso porque o artigo 

56, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias153 havia recepcionado 

apenas a contribuição ao FINSOCIAL que incidia sobre a receita de outras 

pessoas jurídicas com alíquota de 0,5% [nada dispondo sobre aquela devida 

pelos prestadores de serviços (que era calculada sobre o imposto de renda 

devido, sob alíquota de 5%.)], até que o legislador infraconstitucional 

exercesse a competência prevista no artigo 195, I, da Constituição 

(contribuições dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários – INSS, 

Lei n. 8.212/91, o faturamento – COFINS, Lei Complementar n. 70/91 e o 

lucro – CSLL, Lei n. 7.689/88, em sua redação original). 

Com a remissão ao artigo 195, I, feita pelo artigo 56 do ADCT, 

questionou-se, no referido Recurso Extraordinário, se a pretendida 

modificação da incidência da contribuição ao FINSOCIAL para a receita 

bruta das prestadoras de serviços não estaria ferindo os limites da 

competência constitucional, que previa incidência sobre o faturamento.  

Segundo o Acórdão, a pretendida incidência da contribuição ao 

FINSOCIAL sobre a receita bruta não teria ofendido a Constituição porque a 

noção de receita bruta existente à época, no direito positivo (artigo 12, do 

                                                                                                                                                    
7.894/89 e artigo 1º, da Lei 8.147/90, que majoraram as alíquotas da contribuição ao 
FINSOCIAL. 

152 Art. 28. Observado o disposto no art. 195, §§6º, da Constituição, as empresas públicas ou 
privadas, que realizam exclusivamente venda de serviços, calcularão a contribuição para o 
FINSOCIAL à alíquota de meio por cento sobre a receita bruta. 

153 Art. 56. Até que a lei disponha sobre o art. 195, I, a arrecadação decorrente de, no mínimo, cinco 
dos seis décimos percentuais correspondentes à alíquota da contribuição de que trata o Decreto-
Lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982, alterada pelo Decreto-Lei nº 2.049, de 1º de agosto de 1983, 
pelo Decreto nº 91.236, de 8 de maio de 1985, e pela Lei nº 7.611, de 8 de julho de 1987, passa a 
integrar a receita da seguridade social, ressalvados, exclusivamente no exercício de 1988, os 
compromissos assumidos com programas e projetos em andamento. 
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Decreto-Lei 1.598/77154) e na própria legislação da contribuição ao 

FINSOCIAL (artigo 22, §§1º e 4º, do Decreto-Lei 1.940/82, com as alterações 

do artigo 22, do Decreto-Lei 2.397/87155) coincidia com a noção corrente de 

faturamento. Portanto, embora a distinção entre um termo e outro, 

teoricamente, existisse156, não encontraria respaldo no que dispunha o direito 

positivo, pois a noção de receita bruta, entendida nos termos do que dispunha 

o artigo 22, do Decreto-Lei 2.397/87, estava em consonância com o sentido 

de faturamento presente na Constituição (noção corrente do termo). 

Os termos do acórdão proferido no Recurso Extraordinário 150.764-

1/PE reiteraram as acepções coincidentes de faturamento e receita bruta. 

                                                 
154 Art 12. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas 

operações de conta própria e o preço dos serviços prestados. 
155 Art. 22. O §§1° do art. 1° do Decreto-lei n° 1.940, de 25 de maio de 1982, cujo caput foi alterado 

pelo art. 1° da Lei n° 7.611, de 8 de julho de 1987, passa a vigorar com a seguinte redação, 
mantidos os seus §§§2° e 3° e acrescido dos §§§4° e 5°:  

  “§1° A contribuição social de que trata este artigo será de 0,5% (meio por cento) e incidirá 
mensalmente sobre:  

 a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de qualquer natureza, 
das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa jurídica ou a elas equiparadas pela 
legislação do Imposto de Renda;  

 b) as rendas e receitas operacionais das instituições financeiras e entidades a elas equiparadas, 
permitidas as seguintes exclusões: encargos com obrigações por refinanciamentos e repasse de 
recursos de órgãos oficiais e do exterior; despesas de captação de títulos de renda fixa no 
mercado aberto, em valor limitado aos das rendas obtidas nessas operações; juros e correção 
monetária passiva decorrentes de empréstimos efetuados ao Sistema Financeiro de Habitação; 
variação monetária passiva dos recursos captados do público; despesas com recursos, em moeda 
estrangeira, de debêntures e de arrendamento; e despesas com cessão de créditos com 
coobrigação, em valor limitado ao das rendas obtidas nessas operações, somente no caso das 
instituições cedentes;  

 c) as receitas operacionais e patrimoniais das sociedades seguradoras e entidades a elas 
equiparadas.  

  […] 
 §4° Não integra as rendas e receitas de que trata o §§1° deste artigo, para efeito de determinação 

da base de cálculo da contribuição, conforme o caso, o valor:  
 a) do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do Imposto sobre Transportes (IST), do 

Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos (IULCLG), do Imposto 
Único sobre Minerais (IUM), e do Imposto Único sobre Energia Elétrica (IUEE), quando 
destacados em separado no documento fiscal pelos respectivos contribuintes;  

 b) dos empréstimos compulsórios:  
 c) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título concedidos 

incondicionalmente;  
 d) das receitas de Certificados de Depósitos Interfinanceiros.  
156 Cf. voto do Ministro Sepúlveda Pertence (BRASIL, STF, Recurso Extraordinário, 1992, p. 532). 
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Segundo o Ministro ILMAR GALVÃO, o artigo 22, do Decreto-Lei 1.940/82 

(alterado pelo artigo 22, do Decreto-Lei 2.397/87), utilizou para a definição 

de receita bruta o mesmo conceito de faturamento que existia para efeitos 

fiscais, qual seja, o produto de todas as vendas e não apenas das vendas 

acompanhadas de fatura, formalidade essa exigida somente nas vendas 

mercantis a prazo (artigo 1º, da Lei 187/36). 

Contrariamente à lei comercial, entendeu o STF que faturamento não 

era produto exclusivamente do ato de vendas de mercadorias a prazo, mas 

deveria ser entendido, em interpretação conforme a Constituição, como o 

produto de quaisquer vendas (mercadorias ou serviços), à vista ou a prazo. 

A partir desses pronunciamentos iniciais do Supremo Tribunal Federal 

percebe-se, sutilmente, a primeira delimitação do critério material da Regra-

Matriz de Incidência dos tributos incidentes sobre a receita bruta ou o 

faturamento.  

Em tais argumentações há um raciocínio implícito no sentido de se 

determinar que tipos de comportamentos ensejariam, como produto, o 

faturamento ou a receita bruta: somente o ato de emissão de faturas e, 

portanto, somente as empresas que vendiam mercadorias a prazo deveriam ter 

o faturamento como base de incidência do FINSOCIAL? Não nos parece esta 

a interpretação do Tribunal, que estendeu tal incidência para as prestadoras de 

serviços, entendendo que outros comportamentos que não ensejam a 

obrigação da emissão de faturas (segundo as leis de direito privado), também 

poderiam figurar no antecedente da regra-matriz de incidência tributária da 

contribuição ao FINSOCIAL. 

Restou, entretanto, uma ambigüidade no entendimento explanado: o 

produto das vendas de mercadorias e prestações de serviços (faturamento) 
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estaria denotando os valores representados nas faturas (objetos da relação 

jurídica entre comprador e vendedor, na qual o comprador se obriga a pagar 

pela mercadoria adquirida) ou, numa segunda acepção, os valores recebidos 

em decorrência do cumprimento da obrigação (estampada na fatura), pelo 

comprador? 

A ambigüidade permaneceu quando do julgamento da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade n. 1, de 1º de dezembro de 1993, julgada 

procedente para reconhecer a constitucionalidade da LC 70/91, que instituiu a 

COFINS. Nesse acórdão, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a LC 70/91 

ao definir como faturamento “a receita bruta das vendas de mercadorias e 

serviços e de serviços de qualquer natureza” nada mais fez do que dar ao 

termo sua conceituação para efeitos fiscais157. 

Com a vinda da Emenda Constitucional 20/98 e da Lei 9.718/98, esta 

última equiparando faturamento não só a receita bruta, mas também a receita 

total, novos questionamentos chegaram ao Judiciário até que, em 9 de 

novembro de 2005, o STF novamente se pronunciou sobre o assunto.  

Decidiu-se, nos autos dos Recursos Extraordinários 357.950-9/RS, 

390.840-5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR, que a incidência da COFINS 

deveria dar-se sobre o faturamento, este entendido como a receita bruta 

derivada das operações próprias do negócio das empresas (venda de 

mercadorias e/ou prestação de serviços), com base no artigo 3º, caput, da Lei 

n. 9.718/98 (promulgada com fundamento de validade no artigo 195, I, da 

Constituição, antes da alteração de sua redação dada EC 20/98), em 

consonância com o entendimento no Recurso Extraordinário n. 150.755-1/PE.  

                                                 
157 Voto do Min. Moreira Alves (BRASIL, STF. Ação Declaratória de Constitucionalidade, 1993, p. 

5). 
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O §1º, que promoveu a equiparação de tais conceitos à receita total 

seria, portanto, inconstitucional, pois a Constituição de 1988, em sua redação 

vigente quando da promulgação da Lei 9.718/98, não teria dado fundamento 

de validade para a instituição de contribuição sobre outras receitas (que 

integrariam a receita total, mas não a receita bruta, espécie do gênero) além 

daquelas derivadas da receita típica das atividades empresarias das empresas 

de venda de mercadorias e/ou prestação de serviços. 

Novamente, a interpretação do Supremo Tribunal Federal, como no 

caso da contribuição ao FINSOCIAL, esteve focada, fundamentalmente, na 

determinação do critério material da regra-matriz de incidência tributária da 

COFINS, isto é, na determinação de que tipos de comportamentos poderiam 

ter como produto o faturamento, diante das equiparações legais.  

Podemos dizer, também, que, como no caso do FINSOCIAL, o STF 

excluiu a interpretação de faturamento apenas como produto dos atos de 

emissão de faturas. Segundo a interpretação dada pelo Supremo Tribunal o 

faturamento seria o resultado decorrente de quaisquer tipos de negociações 

praticadas pela empresa para vender seus produtos ou prestar seus serviços, 

independentemente da emissão especificamente de faturas. 

Veja-se que, pelos contornos da palavra faturamento que vêm sendo 

dados pelo Supremo Tribunal Federal, é o critério material do antecedente da 

regra-matriz de incidência tributária da COFINS que vai se delineando. Isso 

porque, a partir do entendimento de que faturamento seria simplesmente o 

produto ou resultado dos atos de emissão de faturas (não acolhido pelo 

Tribunal), assim definidos na legislação comercial e na Lei das Duplicatas, o 

significado do critério material da regra-matriz de incidência tributária 

(“auferir receita” seria, simplesmente, emitir faturas e, como vimos, tal ato 

seria obrigatório somente nas vendas de mercadorias a prazo. 
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Com a interpretação de que faturamento não seria só o produto da 

emissão das faturas (tanto para a determinação da base de cálculo do 

FINSOCIAL como para a determinação da base de cálculo da COFINS), e 

sim o produto das operações de vendas de mercadorias e prestações de 

serviços, o significado do critério material “auferir receita” já passa a ser mais 

amplo. No entanto, resta ainda a solução da ambigüidade posta nos parágrafos 

anteriores: o que seria o produto que resulta das vendas e prestações? A que 

se refere, aqui, o termo produto?  

Em nítida ambigüidade, produto poderia ser entendido (i) como o 

objeto das relações jurídicas constituídas entre compradores e vendedores, nas 

quais estes se obrigam à entrega da mercadoria e aqueles ao pagamento pela 

entrega dessa mercadoria ou pela prestação do serviço; ou, em outro sentido 

(ii) poderia ser entendido como a própria contraprestação paga pelo 

comprador ou tomador, decorrente do cumprimento da obrigação (entrega da 

mercadoria ou prestação de serviço), contida naquela relação jurídica entre 

estes e o vendedor/prestador.  

No primeiro caso, seriam os próprios “negócios jurídicos de vendas de 

mercadorias e prestações de serviços” o comportamento que denotaria 

critério material do antecedente da regra-matriz de incidência tributária da 

COFINS (“auferir receita”). No segundo caso, seria o cumprimento do 

conseqüente de uma norma jurídica obrigacional que daria ensejo ao 

antecedente da norma de incidência da COFINS. 

Tais discussões só se justificaram, a nosso ver, porque, de fato, a 

Constituição não definiu as palavras faturamento ou receita, isto é, não trouxe 

critérios para a delimitação da competência tributária exercida sobre tais 

bases, embora se possa argumentar a incorporação dos conceitos existentes, à 

época, na legislação esparsa, para efeitos de atribuição de sentido. 



 

 

122

Nesse caso, o sentido dos termos constitucionais poderia ser construído 

por meio de pesquisas da definição desta palavra em outros diplomas legais 

(legislação comercial, decretos, decretos-lei, normas contábeis e até mesmo 

na legislação tributária, como a relativa ao imposto sobre a renda, que traz o 

conceito de receita bruta 158), ou mesmo por meio de pesquisas etimológicas 

ou nos dicionários159, o que, contudo, no presente caso, não soluciona todos 

os problemas semânticos dos termos. 

De qualquer forma, a primeira questão que se coloca, a partir desta 

premissa, é: quando a Constituição utiliza palavras definidas em outros 

diplomas legais, ela se refere, na classificação de HUMBERTO ÁVILA, aos 

‘termos’ ou aos ‘conceitos’, ou seja, a referência é ‘terminológica’ ou 

‘conceitual’160? A segunda questão seria: caso a referência seja conceitual, na 

incorporação dos conceitos a Constituição ‘petrificou-os’, não permitindo 

que, em interpretação posterior o sentido seja modificado, ou, é possível 

admitirmos que os conceitos constitucionais ganhem novo significado 

conforme a evolução da legislação infraconstitucional? 

Estamos com o referido autor no sentido de que a Constituição, quando 

utiliza palavras já definidas pelo direito positivo, está incorporando o conceito 

já existente161 e definitivamente, para efeitos de delimitação das competências 

                                                 
158 Essa pesquisa legal de definições é utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, como no Recurso 

Extraordinário 150.764, que julgou a constitucionalidade da contribuição ao FINSOCIAL. 
159 Retomando a idéia da situação (iii), temos que, quando o direito positivo não define as palavras 

que utiliza, isso significa que adota o sentido comum ou o sentido já construído em outras 
legislações, pois, caso contrário, teria estipulado o conceito a ser construído. 

160 Nas palavras do autor: “Quando o legislador tributário utiliza a expressão salário, por exemplo, 
ele está incorporando o conceito prévio de salário constante da legislação especial ou 
simplesmente fazendo referência ao salário […]?” (ÁVILA, 2004, p. 64-65). 

161 ÁVILA (2004, p. 65). 
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tributárias, não importando o que a legislação infraconstitucional traga 

posteriormente162. 

Em outras palavras, queremos dizer que o sentido dos termos 

constitucionais, para efeitos de delimitação da competência tributária, será o 

mesmo daquele previsto na legislação quando da época de sua promulgação. 

Dois motivos sustentam essa posição: o primeiro considera que o 

Constituinte, supostamente, sabia da definição daquele termo no direito 

privado à época da elaboração da Constituição de 88 e, por esse motivo é que 

o incorporou apenas, não dando a ele definição específica no texto 

constitucional: a partir dessa constatação é que desenhou a repartição das 

competências tributárias, visando proteger a Federação brasileira. O segundo 

motivo reflete também a proteção da delimitação das competências 

tributárias, seja para evitar ampliação do espectro de incidência, seja para 

evitar conflitos de competência, já que, ao admitirmos que os conceitos 

constitucionais fossem modificados a partir da mudança das definições na 

legislação infraconstitucional, estaríamos permitindo uma mudança da 

Constituição via poder legislativo ordinário/complementar. 

Estas premissas teóricas aqui adotadas estão em consonância com as 

decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, o qual entendeu que, 

embora faturamento e receita bruta possam ser equiparados para efeitos de 

                                                 
162 Em sentido oposto, Alcides Jorge Costa (2004, p. 31-33): “[…] a alteração de conceitos do 

direito civil deve ser obedecida pelo direito tributário, evidentemente. Ainda que isso tenha 
alguma implicação na competência, como eu referi agora o caso das pertenças, por outro lado, é 
claro que para o bom funcionamento da Federação, a lei tributária, que pode alterar conceitos de 
direito privado, não pode, no entanto, fazê-lo desde que essa alteração tenha reflexo na 
distribuição das competências constitucionais.” e Condorcet Rezende (2004, p. 41-42): “A 
primeira questão trata de se os dispositivos constitucionais que estabelecem competências 
tributárias incorporam em seus textos os conceitos de direito privado vigentes na data da 
publicação da Constituição de 88. […] Eu acho que ele fez referência aos conceitos de direito 
privado, mas não os incorporou, fala em imóveis como entendido no direito privado. Eu não 
entendo que tenha havido incorporação e sedimentação […]”. No mesmo sentido, Ricardo Mariz 
de Oliveira (2000, p. 185) e Marcelo Prado (2004, p. 38). 
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tributação, o mesmo não pode ser feito quanto à receita, como pretendeu, por 

remissão de significados, a Lei 9.718/98, antes da promulgação da EC 20/98, 

“quebrando-se” sua presunção de validade, conforme veremos em item 

seguinte. 

 

IV.2 Exercício da Competência Constitucional Tributária na Instituição 

da COFINS: faturamento, receita bruta e receita na legislação 

infraconstitucional 

 

Após adotarmos a premissa de que a Constituição não definiu, 

denotativa ou conotativamente, os termos faturamento, receita bruta, e 

receita, todavia incorporou a significação dos dois primeiros a partir do 

recurso da remissão conceitual, tendo em vista as definições existentes no 

direito privado e na legislação do imposto sobre a renda, quando de sua 

promulgação, resta a pergunta: o exercício da competência constitucional, 

pela Lei Complementar 70/91, pela Lei 9.718/98 e pela Lei 10.833/03 foi 

regular? 

As normas de competência, como metalinguagem prescritiva163, 

determinam a forma de produção de outras normas. Conforme ensina 

CRISTIANE MENDONÇA (2004, p. 69-70), a estrutura da norma de competência 

é composta de (i) antecedente: “se for pessoa política constitucional no 

território nacional brasileiro, no tempo X”, que implica no seguinte (ii) 

conseqüente: 

                                                 
163 Cf. Ricardo A. Guibourg, Alejandro M. Ghigliani e Ricardo V. Guarinoni (2003, p. 28): “Há 

normas que falam acerca de normas […]. Em um sentido mais comum […] poderia afirmar-se 
que as normas que estabelecem métodos para criar ou modificar outras normas […] são também 
normas de segundo nível, expressadas em diversas metalinguagens prescritivas”. Tradução nossa. 
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deve-ser a autorização (permissão ou imposição) para distintos 
sujeitos de direito […], de acordo com determinados limites 
formais (relativos ao procedimento) e materiais (concernentes à 
substância dos enunciados a serem criados), editarem e revogarem 
(parcial ou totalmente) enunciados prescritivos instituidores de 
tributos […] e o dever jurídico de a comunidade respeitar o 
exercício de tal permissão (faculdade) ou o direito subjetivo de 
exigir o cumprimento da imposição (obrigatoriedade), em 
consonância com os limites (materiais e formais) previstos no 
sistema. 

A norma de competência da COFINS, prevista na Constituição, 

facultou à União a instituição de contribuição destinada à seguridade social, 

no território nacional, após 1988, inicialmente incidente sobre o faturamento 

e, após a Emenda Constitucional 20/98, sobre o faturamento ou a receita, por 

meio de lei ordinária. A regularidade do exercício da competência tributária 

pode ser verificada pelo atendimento de tais requisitos, implicando na 

validade da norma introduzida. 

Importante, antes de tudo, mencionar os artigos 109 e 110, do Código 

Tributário Nacional, que estão intimamente relacionados com o exercício da 

competência tributária pelos entes federativos, isto é, com a sempre tensa 

relação entre os conceitos constitucionais e os infraconstitucionais, no 

objetivo de determinar-se o alcance destes em àqueles, tornando válidas ou 

inválidas as normas de incidência, motivo pelo qual serão tratados em item 

apartado, adiante reproduzido. 

IV.2.1 Artigos 109 e 110, do Código Tributário Nacional 

Conforme já dito nas premissas conceituais deste trabalho, quando nos 

deparamos com os textos do direito positivo não conseguimos extrair deles 

nenhum comando. A linguagem, suporte físico do direito, não nos fornece 

imediatamente o que buscamos. É preciso que, num ato de percepção visual, 

entremos em contato com esses enunciados, atribuindo sentido às palavras 



 

 

126

que visualizamos para, ao final, construirmos o significado da mensagem 

normativa164.  

Quando entramos em contato com a legislação municipal e lemos que 

um dos fatos geradores do IPTU é “ser proprietário de bem imóvel” (1ª fase), 

imediatamente teremos de buscar o sentido das palavras que compõe essa 

expressão (2ª fase), construindo, assim, o comando normativo que devemos 

seguir (dado o fato de ser proprietário em 1º de janeiro de cada ano no 

Município de São Paulo, deve ser o pagamento do IPTU com alíquotas e 

bases de cálculo “x” – 3ª fase)165. 

É na busca do sentido das palavras (2ª fase) para construção das normas 

que regulam a conduta de pagar tributos que precisamos, muitas vezes, 

recorrer a diversos diplomas legais, diferentes da legislação propriamente 

tributária (leis que instituem o tributo), como no exemplo citado: a partir da 

busca do sentido das palavras proprietário e bem imóvel, no direito civil, 

poderemos construir a norma de conduta que obriga o pagamento do IPTU, 

por quem realiza o fato gerador. O mesmo ocorre com os termos faturamento, 

receita e receita bruta para determinar-se a validade da legislação 

infraconstitucional. 

Nessa fase, apresentam-se quatro situações possíveis, considerando-se a 

presença ou ausência de definição dos termos no direito positivo166: (i) 

inexistência de definição da(s) palavra(s) contida(s) na regra a ser 

interpretada; (ii) existência da definição em diplomas legais não-tributários; 

                                                 
164 Paulo de Barros Carvalho (2004a, p. 8-10). 
165 Para maior detalhamento das fases do processo de interpretação ver: Paulo de Barros Carvalho 

(2006, capítulo I) e (2004a, capítulo IV, itens 8 a 11). 
166 O número de casos possíveis para as relações entre critérios combinatórios será sempre 2n, onde 

‘n’ indicará o número de variáveis a serem combinadas e ‘2’ representará a dualidade dos valores 
de cada variável (‘sim’ ou ‘verdadeiro’ e ‘não’ ou ‘falso’). Neste caso temos duas variáveis: 
‘definição no direito tributário’ e ‘definição no direito civil’, portanto, quatro serão as hipóteses 
de combinação entre elas. Cf. ECHAVE; URQUIJO; GUIBOURG (2002, p. 49). 
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(iii) existência da definição somente no direito tributário; e (iv) existência de 

definições diversas nas legislações não-tributárias e tributária, como ilustra a 

tabela abaixo: 

 

Casos possíveis Definição no direito não-tributário Definição no direito tributário

(i) - - 

(ii) + - 

(iii) - + 

(iv) + + 

 

Na situação (i), temos a inexistência de definição da palavra contida no 

enunciado a ser interpretado e, na (iii), a existência da definição somente no 

direito tributário. 

O primeiro caso não traz grandes problemas: não há definição 

conotativa (critérios de uso da palavra, como ocorre com o termo tributo, no 

artigo 3º, do Código Tributário Nacional) ou denotativa (mostra-nos o 

conjunto de objetos que pertencem a determinada classe, como ocorre, 

novamente, com o termo tributo, no artigo 145, da Constituição) do termo, em 

nenhuma legislação. 

Nessa situação acreditamos que o sentido deva ser construído a partir 

da utilização que as pessoas em geral fazem do termo. Em outras palavras, 

deve-se buscar o sentido comum, vulgar da palavra, utilizando-se, por 

exemplo, os dicionários. 

O terceiro caso também não nos parece oferecer problemas. Nessa 

situação, temos o direito positivo (o direito tributário, especificamente e 

isoladamente), expressando o sentido que quer dar às palavras que utiliza, na 
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maioria dos casos, afastando o sentido comum que ela tenha. É o direito 

criando suas próprias realidades (SANTI, 2001, p. 55-56).  

Nas palavras de EURICO MARCOS DINIZ DE SANTI (1998, p. 126-127): 

segundo John Hospers, durante muito tempo acreditou-se que havia 
uma relação natural entre as palavras e aquilo que elas 
representavam. Confundia-se a palavra com a coisa, a palavra 
‘gato’ com a criatura gato […]. No universo da linguagem 
simbólica, a relação entre significante e significado é convencional. 
E, dado que as palavras são convencionais, não se pode afirmar que 
uma palavra é correta ou incorreta quando representa uma coisa. 
[…] As coisas não mudam de nome; nós que mudamos o nome de 
nomear as coisas. […] A possibilidade de inventar nome para as 
coisas chama-se liberdade de estipulação. 

Enquadrando a idéia do autor à situação que analisamos, concluímos 

que, neste caso, o direito positivo se utiliza dessa ‘liberdade de estipulação’ 

para indicar aos intérpretes o significado do termo utilizado, mudando, 

eventualmente, a forma de nomear aquele pedaço da realidade. 

Nas situações (ii) e (iv) temos a existência de definição somente na 

legislação não-tributária e a existência de definições diversas nestas 

legislações e no direito tributário. Em outras palavras, temos, no segundo 

caso, temos uma palavra definida no direito civil ou no direito comercial, por 

exemplo, e que é utilizada pela legislação tributária; e, no quarto caso, duas 

definições, cada qual em sua legislação, diversas entre si, o que desloca o 

raciocínio, neste momento, para a análise dos artigos 109 e 110, do Código 

Tributário Nacional, que prescrevem: 

Artigo 109: Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 
pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, 
conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 
tributários. 

Artigo 110: A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo 
e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, 
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, 
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pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do 
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar 
competências tributárias. 

O artigo 109 é interpretado por muitos autores, sistematicamente com o 

artigo 110, no sentido de que as definições previstas no direito privado167 não 

necessariamente serão as mesmas para efeitos tributários, desde que isso não 

reflita na delimitação das competências de cada ente federativo (autonomia do 

direito tributário). Isso quer dizer que, caso o direito tributário traga uma nova 

definição de bem imóvel, por exemplo, diferente daquela prevista no Código 

Civil, para efeitos tributários, ela é que deverá ser aplicada, com a ressalva já 

feita, prevista no artigo 110168. 

No entanto, não nos parece que o artigo 109 se refira tão amplamente à 

possibilidade de alteração dos conceitos de direito privado, 

independentemente de sua interpretação conjunta com o artigo 110. Ele fala 

apenas da restrição da aplicação dos princípios gerais de direito privado aos 

seus institutos, não influenciando os efeitos tributários que deles decorrerem. 

Dentro do Código Civil, encontramos dois exemplos de princípios gerais de 

direito privado, no artigo 422: “Os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da 

probidade e boa-fé”. 

                                                 
167 Segundo Washington de Barros Monteiro (1997, p. 10), “direito privado […] é o conjunto de 

preceitos reguladores das relações dos indivíduos entre si […]. Subdivide-se em direito civil e 
direito comercial, disciplinando este a atividade das pessoas comerciantes e aquele, a dos 
particulares em geral”. ºPara os fins deste trabalho, utilizaremos o termo direito privado em 
sentido mais estrito, denotando apenas a legislação civil. O termo legislação civil, por sua vez, 
será utilizado para indicar as normas do Código Civil e demais leis esparsas (não codificadas) 
que disciplinam relações privadas. 

168 Cf. Ruy Barbosa Nogueira (1995, p. 104); Luciano Amaro (1998, p. 219); Paulo de Barros 
Carvalho (2004a, p. 104-105); Ricardo Mariz de Oliveira (2004, p. 180-181); Eduardo Domingos 
Bottallo (2004, p. 177) e Cordorcet Rezende (2004, p. 19-20). Nas palavras deste último: “para 
fins tributários, nada impede que o imposto de renda trate os comerciantes de firma individual 
como se fossem pessoas jurídicas […]. De igual modo, pessoas físicas que praticam um certo 
número de operações imobiliárias num determinado período também são tributadas como se 
fossem pessoas jurídicas.” 
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Desta forma, entendemos que o artigo 109 prescreve que os princípios 

gerais de direito privado só serão utilizados na interpretação (pesquisa de 

definição, conteúdo e alcance) das condutas reguladas pelo direito civil, sendo 

que, para efeitos tributários, não necessariamente precisarão ser seguidos. Isso 

quer dizer que o princípio da boa-fé, previsto no artigo 422, por exemplo, 

pode desencadear efeitos no processo de construção das normas jurídicas que 

regulam as condutas entre particulares (como o contrato de compra e venda), 

mas não terá influência sobre os efeitos tributários que essas condutas 

desencadearem (incidência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 

ou Imposto sobre a Circulação de Mercadoria, por exemplo). 

Parece-nos, então, que, aqui, o artigo 109 não seja de grande 

utilidade169, já que, na verdade, a proteção às alterações e prescrições das 

definições do direito privado, para efeitos tributários, está no artigo 110170. 

O artigo 110, ao contrário, parece sim impedir a alteração das 

definições existentes no direito privado, para efeitos tributários, quando isso 

implique mudanças na delimitação das competências tributárias, seja 

causando conflitos de competência entre os entes federativos, seja ampliando 

                                                 
169 Para Ricardo Lobo Torres (2000, p. 190), “o art. 109 do CTN, sobre ser ambíguo e contraditório, 

é também retrógrado, ao tentar hierarquizar aprioristicamente os métodos de interpretação, as 
fontes do Direito Tributário e os conceitos jurídicos, ao revés de lhes reconhecer a equivalência e 
a interação e de lhes proclamar o pluralismo. É uma demasia que poderia ser extirpada do Direito 
brasileiro”. Mais à frente, ressalva: “A doutrina se esforçou para casar os artigos 109 e 110. A 
própria Comissão Especial do CTN declarava que o dispositivo que se transformaria no artigo 
109 era ‘uma conseqüência da autonomia do Direito Tributário em relação ao Direito Privado’, 
mas ressalvava que tinha ‘o seu limite natural na referencia ao direito privado na Constituição 
para definir a competência tributária’ […]”. 

170 Segundo Condorcet Rezende (2004, p. 22), “[…] pelo artigo 109 os fiscos federal, estadual e 
municipal têm liberdade de utilizar para seus próprios fins os conceitos e formas do direito 
privado, dando-lhes as características que bem entendam e as conseqüências fiscais respectivas, 
há todavia uma limitação nessa liberdade que está no artigo 110, é quando esses conceitos 
tenham sido utilizados pela Constituição para estabelecer competência tributária”. Alcides Jorge 
Costa (2004, p. 30), no mesmo sentido, afirma: “[…] se, por um lado, a lei tributária pode alterar 
conceitos de direito privado para os seus próprios fins, é também absolutamente inegável que ela 
não pode fazer isso se resultar prejuízo para a distribuição constitucional de competências.” 
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o espectro de incidência tributária171. Aqui, temos duas situações distintas, já 

que as competências tributárias estão repartidas exclusivamente na 

Constituição172: (i) termos de direito privado, utilizados pela Constituição; e 

(ii) termos de direito privado, não utilizados pela Constituição. Interessa-nos, 

particularmente, a primeira situação. 

Primeiramente, queremos esclarecer: o que quis dizer o artigo 110, do 

Código Tributário Nacional, quando fala em institutos, conceitos e formas de 

direito privado, utilizados implicitamente pela Constituição? Podemos dizer 

que se referiu às palavras que não estão definidas conotativamente ou 

denotativamente. No entanto, não é porque não trazem critérios de uso de 

determinada palavra (conotação) ou não apontam quais os elementos que se 

incluem em seu conceito (denotação), que os institutos, conceitos e formas 

não tenham sentido: ele deve ser construído por meio de pesquisas da 

definição dessa palavra em outros diplomas legais (legislação comercial, 

decretos, decretos-lei, normas contábeis etc.173), ou mesmo por meio de 

pesquisas etimológicas ou nos dicionários. 

Assim, implícita ou explicitamente, para eleger a competência tributária 

dos entes federativos no que tange aos impostos, a Constituição serviu-se de 

diversas palavras utilizadas e, muitas vezes, definidas pelo direito privado, 

tais como: (i) propriedade (artigos 153, VI, 155, III e artigo 156, I); (ii) 

doação e transmissão de bens causa mortis (artigo 155, II); (iii) transmissão 

                                                 
171 Cf. Condorcet Rezende (2004, p. 21), “O artigo 110 do código praticamente foi o resultado da 

luta que Gilberto travou no seio da comissão maior da Fundação Getulio Vargas, no sentido de 
estabelecer que as formas e os conceitos de direito privado não podiam ser alterados para fins 
fiscais quando tivessem sido utilizados pela Constituição para definir competências tributárias.” 

172 Em virtude de a Constituição de 1988 ter trazido toda a repartição das competências tributárias, 
as demais referências do artigo 110, com relação às Constituições dos Estados e as Leis 
Orgânicas dos Municípios, fica prejudicada. 

173 Essa pesquisa legal de definições é utilizada pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no 
Recurso Extraordinário 150.764, que julgou a constitucionalidade da contribuição ao 
FINSOCIAL. 
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de bens imóveis por atos onerosos (artigo 156, II); (iv) serviços (artigo 156, 

III); e, como nos interessa, relativamente às contribuições, o (v) faturamento 

ou receita (artigo 195, I, b)174.  

Para o segundo caso analisado, a questão que já se colocou e concluiu é 

que a referência aos termos de direito privado seria conceitual, isto é, a 

Constituição estaria tomando “emprestado” e incorporando as definições 

existentes no privado e, à luz de todas as premissas que firmamos acerca da 

interpretação do artigo 110, entendemos, ainda, que os incorporou 

definitivamente, para efeitos de delimitação das competências tributárias, não 

importando o que a legislação infraconstitucional traga posteriormente. 

Partamos para a quarta situação da tabela de casos possíveis: existem 

duas definições para os termos utilizados pela Constituição: uma, no direito 

privado; outra, no direito tributário.  

Nessa hipótese, entendemos que deve prevalecer a definição prevista na 

legislação tributária, se já existia quando da promulgação da Constituição de 

1988. Pressupõe-se que, quando da delimitação e repartição das competências 

tributárias, o legislador constituinte tinha conhecimento das definições 

previstas na legislação tributária, especialmente na legislação que instituía os 

tributos e no Código Tributário Nacional e, dada a existência e especificidade 
                                                 
174 Como bem ressaltou Ricardo Mariz de Oliveira (2004, p. 176-178), “a grande maioria dos fatos 

e atos que são tomados como hipóteses de incidência descritas nas normas tributárias é composta 
por atos já regulados pelo direito privado. É por isso que se costuma dizer que o direito tributário 
é ‘direito de sobreposição’ […] Este fenômeno pode ser observado desde a discriminação 
constitucional de rendas tributárias, pela qual a Constituição Federal outorga competências 
tributárias à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios ora referindo-se a 
categorias jurídicas, ora a situações meramente econômicas. […] vários desses fatos geradores 
[…] são discriminados na Magna Carta por suas categorizações jurídicas fornecidas pelo direito 
privado”. Alcides Jorge Costa (2004, p. 23), por sua vez, afirma que, “obviamente, a presença do 
direito privado é indispensável, porque o direito privado regula toda a vida econômica e o direito 
tributário não vai necessariamente reelaborar todos os conceitos. Então, se quero me referir a um 
determinado fenômeno econômico, fica muito mais simples falar em sua forma jurídica, dizer 
que quero tributar as vendas ou quero tributar as consignações e por aí afora, daí já se entende o 
que é”. 
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destas no ordenamento jurídico, se quisesse dar definição diferenciada teria o 

feito expressamente. 

Ocorrendo a sobreposição normativa na ordem cronológica (a) “direito 

privado → texto Constitucional → lei tributária”, prevalece a definição de 

direito privado, mesmo que haja duas definições; ocorrendo na ordem (b) 

“direito privado → lei tributária → texto Constitucional” ou (c) “lei tributária 

→ direito privado → texto Constitucional”, prevalece a definição da lei 

tributária, independentemente da cronologia com relação à lei não-tributária, 

por tratar-se de lex especialis. 

A apreciação das definições de faturamento, receita e receita bruta, 

pelo Supremo Tribunal Federal, exemplifica a quarta situação posta acima, 

que foi apreciada no julgamento dos Recursos Extraordinários 346.084-6/PR, 

358.273-9/RS, 390.840-5/MG e 357.950-9/RS. Como já visto, esses recursos 

tratavam da ampliação da base de cálculo da COFINS pelo artigo 3º, §1º, da 

Lei nº 9.178/98. O Supremo Tribunal Federal havia definido que o conceito 

de faturamento era o previamente estabelecido no direito privado, mais 

especificamente no artigo 22, do Decreto-Lei nº 2.397/87, qual seja “receita 

bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços”, quando do 

julgamento da constitucionalidade da contribuição ao FINSOCIAL (RE 

150.764). A Lei nº 9.178/98 disse que faturamento corresponderia à receita 

bruta, esta entendida, no entanto, como a totalidade das receitas auferidas 

pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e 

a classificação contábil adotada. O Supremo Tribunal Federal, por maioria de 

votos, decidiu que a Constituição possuía um conceito constitucional 

implícito de faturamento, qual seja, aquele definido no direito privado quando 

da época de sua promulgação; portanto, a legislação tributária não poderia 

trazer outro, diverso, para ampliar sua competência tributária. 
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O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em inúmeros precedentes 

citados nas ementas e nos votos do AgRg no Recurso Especial n° 825.886/RJ 

e do AgRg no Agravo de Instrumento n° 746.135/SP, decidiu, acerca do 

mesmo assunto da ampliação da base de cálculo da COFINS, apreciada pelo 

Supremo Tribunal Federal, mas à luz do artigo 110, do Código Tributário 

Nacional, que 

a Lei nº 9.718/98, ao ampliar a base de cálculo do PIS e da 
COFINS […], assim como ao criar novo conceito para o termo 
‘faturamento’, para fins de incidência da COFINS, com o objetivo 
de abranger todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, invadiu 
a esfera da definição do direito privado, violando frontalmente o 
art. 110 do CTN. 

Diante dessas premissas, já será possível analisarmos o exercício da 

competência constitucional para instituição da COFINS, inclusive levando em 

consideração a disposição do artigo 110, do Código Tributário. 

IV.2.2 Hipóteses tributárias da COFINS na Lei Complementar n. 

70/91, na Lei n. 9.718/98 e na Lei n. 10.833/03. 

A Lei Complementar 70/91, no artigo 2º, definiu faturamento como a 

receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de 

serviços de qualquer natureza. 

Essa atribuição do significado à palavra faturamento mediante a 

remissão à definição de receita bruta, não chegou a gerar grandes discussões 

porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos 

Extraordinários 150.755-1/PE e 150.764-1/PE (FINSOCIAL) e na ADC 1, já 

havia entendido ser possível a equiparação dos significados de ambas as 

palavras, pois, (i) para efeitos de incidência tributária, nos termos do artigo 

22, a, do Decreto-Lei 2.397/87 (alterou a incidência da contribuição ao 
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FINSOCIAL, prevista no Decreto-Lei n. 1.940/82175), a definição legal de 

receita bruta (valores decorrentes das vendas de mercadorias ou prestações de 

serviços) equivalia-se à noção corrente de faturamento, e (ii) a definição 

presente na legislação tributária é aquela que deve ser utilizada para efeitos 

fiscais. 

Foi a Lei 9.718/98 que, unificando as incidências do PIS e da COFINS, 

passou a trazer novas formas de tributação, equiparando o conceito de 

faturamento ao conceito de receita bruta e definindo esta como a totalidade 

das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas. Delimitou, assim, o significado 

do termo faturamento a partir da correspondência de tal conceito ao de receita 

bruta a qual, por sua vez, seria entendida como a totalidade das receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela 

exercida e a classificação contábil adotada para as receitas (artigos 2º e 3º, 

caput e §1º)176. 

Portanto, além de equiparar faturamento a receita bruta, atribuiu aquela 

lei, a esta última palavra (“receita bruta”), o significado de receita total. Isto 

é, não deveria entender-se faturamento somente como o produto das vendas 

de mercadorias ou prestações de serviços (definição que coincide com a 

                                                 
175 Art. 22. O §1° do art. 1° do Decreto-lei n° 1.940, de 25 de maio de 1982, cujo caput foi alterado 

pelo art. 1° da Lei n° 7.611, de 8 de julho de 1987, passa a vigorar com a seguinte redação, 
mantidos os seus §§2° e 3° e acrescido dos §§4° e 5°: 

  “§1° A contribuição social de que trata este artigo será de 0,5% (meio por cento) e incidirá 
mensalmente sobre:  

 a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de qualquer natureza, 
das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa jurídica ou a elas equiparadas pela 
legislação do Imposto de Renda; […]” 

176 Art. 2º As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de 
direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e 
as alterações introduzidas por esta Lei.  

 Art. 3º O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa 
jurídica. 

 §1º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo 
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as 
receitas. 
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definição de receita bruta), mas como resultado de todas as atividades das 

pessoas jurídicas que tenham como produto a receita. Alega-se que essa 

equiparação de conceitos passou a alcançar, além das receitas tipicamente 

operacionais das pessoas jurídicas (vendas de mercadorias e/ou prestações de 

serviços) – receita bruta, espécie de receita – outras receitas177 como as 

financeiras outras assim indicadas pelas espécies de registros contábeis178. 

Essa “elucidação” legal ocorreu porque as significações dos três termos 

(faturamento, receita bruta e receita total), em diversos diplomas legislativos, 

na linguagem contábil e nos dicionários, não se equivalem. Isso significa que 

a legislação pretendeu estipular o significado de faturamento e de receita 

bruta, dando aos termos acepções distintas daquelas que usualmente se 

adotava179. 

De fato, seria dada à legislação infraconstitucional a equiparação do 

conceito de tais termos, tomando-se a espécie receita bruta como se gênero 

fosse, permitindo a tributação dos produtos de inúmeros outros negócios 

jurídicos que não oriundos das vendas de mercadorias ou das prestações de 

serviços, desde que a Constituição autorizasse previamente, isto é, desde 

                                                 
177 Cf. Hamilton Ymoto (2003, p. 91). 
178 Achiles Augustus Cavallo (2005, p. 34). 
179 Juan Pablo Alonso (2006, p. 37-41), dissertando sobre as definições jurídicas, distingue-as, 

conforme sua origem, entre (i) legislativas, (ii) jurisprudenciais e (iii) dogmáticas. Citando 
Alchourrón e Buligyn, esclarece as primeiras (legislativas) podem ser utilizadas para distintos 
fins: (i.i) precisar melhor o uso do termo (utilizado vulgarmente em sentido mais amplo, na 
linguagem natural), restringido seu alcance; (i.ii) ampliar o uso do termo, fazendo com que ele 
abarque situações que não estão claramente cobertas por seu sentido vulgar; e (i.iii) introduzir um 
novo termo, não utilizado na linguagem comum. O primeiro fim (i.i) parece ser o perseguido 
pelas definições de faturamento trazidas pelos artigos (i) 3º, §1º, da Lei 9.718/98, (ii) 1º, da Lei 
10.637/02 e (iii) 1º, da Lei 10.833/03. Segundo o mesmo autor, são definições jurídicas 
jurisprudenciais, aquelas firmadas pelos juízes diante das dificuldades de subsunção dos casos às 
normas, no momento da aplicação. Assim, um caso que estava na zona de penumbra da norma, a 
partir da articulação da definição pelo juiz, passa à zona de claridade, no momento de aplicação 
da norma. Acreditamos que este é o caso da acepção de faturamento definida pelo STF: mediante 
o delineamento da expressão ‘faturamento’ foi possível dizer se as receitas financeiras 
integrariam ou não a base de cálculo do PIS e da COFINS. 
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que contivesse fundamento de validade para o exercício dessa 

competência.  

Tomamos a validade não como atributo de norma, mas como relação 

de pertinência da norma ao ordenamento. Norma válida é aquela que pertence 

ao sistema, isto é, que tem como conteúdo os requisitos para pertencer ao 

ordenamento jurídico180. Esses requisitos são o “fundamento de validade” das 

normas. Pode dizer-se, então, que a validade não é uma propriedade das 

normas, e sim uma relação entre a norma e o critério elegido: quando a norma 

se ajusta ao critério, ela se considera válida e, como bem acentua DIEGO 

MARTIN FARRELL (1992, p. 23, apud CARVALHO, 2004, p. 55), “as normas 

jurídicas se consideram válidas quando concordam com o critério adotado 

pelo jurista”. 

Na esteira de KELSEN, entendemos que o fundamento de validade das 

normas está relacionado ao atendimento dos pressupostos para sua produção, 

neles incluída a autoridade competente 181. 

Neste sentido, a validade é requisito que só pode ser aferido a partir dos 

rastros da produção legislativa e do produto legislado, em relação às normas 

que funcionam como fundamento de validade naquele determinado momento, 

                                                 
180 Hans Kelsen (1998, p. 33, 57). 
181 Kelsen (1998, p. 9, 11, 50, 57, 126, 215-6, 219, 221, 233, 247) sempre busca a validade das 

normas do sistema nas normas que lhe são superiores. Em outras palavras, o que dá fundamento 
de validade às normas jurídicas são os pressupostos fixados (e atendidos) em norma superior a 
cada uma delas. E que normas superiores são essas? O que elas devem prescrever (e que as 
normas superiores devem atender) para as normas ingressarem no sistema validamente? Segundo 
a Teoria Pura, as normas que dão fundamento de validade às demais normas são aquelas que 
prescrevem o órgão competente e o procedimento a ser adotado na produção legislativa ou na 
aplicação do direito com a criação de normas individuais (sentenças, atos administrativos etc.). 
Segundo o autor, essas normas são sempre “constitucionais”, mesmo que não estejam na 
Constituição, o que significa dizer que a natureza das normas que regulam o processo legislativo 
(aí incluído o órgão competente para legislar) é constitucional, embora formalmente não se 
localizem na Constituição. Para essa afirmação, sustenta a diferença entre Constituição em 
sentido formal (documento que contém outras normas além das que regulam o processo 
legislativo) e Constituição em sentido material. 
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nunca depois. TÁREK MOYSÉS MOUSSALLEM (2005b, p. 141) com propriedade 

incomparável afirma: 

A partir da enunciação-enunciada que a veiculou no sistema, volta-
se a enunciação para aferir ou não a felicidade ou a infelicidade (da 
enunciação). O ato de produção normativa não é válido ou 
inválido, é feliz ou infeliz. A enunciação-enunciada e os 
enunciados-enunciados (por conseqüência, as normas jurídicas) é 
que são susceptíveis de ser invalidados. 

Ato infeliz o da produção da Lei 9.718/98 antes da Emenda 

Constitucional 20/98, que culminou na invalidade de parte de seus 

enunciados-enunciados (artigo 3º, §1º), pelo Supremo Tribunal Federal, por 

desatendimento aos pressupostos materiais de produção contidos no artigo 

195, I, da Constituição.  

Pelo próprio artigo 110, do CTN, como vimos, também não seria dado 

à legislação infraconstitucional alterar os significados dos termos 

constitucionais para ampliar a competência tributária outorgada. 

A única forma de não chegar-se a essa conclusão seria admitir-se que 

os conceitos de receita, receita bruta e faturamento, como argumentou o 

Ministro GILMAR MENDES, seriam equivalentes, o que teria dispensado a 

outorga de competência pela Emenda Constitucional 20/98, entendimento 

com o qual não podemos coadunar pelas premissas aqui já assentadas. 

Contudo, antes da produção de linguagem competente (pelo Supremo 

Tribunal Federal) que determinasse a invalidade de tal tributação, tal como 

pretendida pelo artigo 3º, §1º, da Lei 9.718/98, foi publicada a Lei 10.833/03 

(já sob a égide da Emenda Constitucional n. 20/98), que, para determinadas 

pessoas jurídicas e receitas especificadas, “manteve as normas da legislação 

anterior”, isto é, a aplicação da Lei n. 9.718/98, não se lhes aplicando o novo 
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regime “não-cumulativo”, por ela instituído. Sobre esta questão, 

descreveremos no item seguinte. 

IV.2.3 Hipótese tributária na Lei n. 9.718/98, a interpretação do 

Supremo Tribunal Federal e a nova veiculação pela Lei n. 10.833/03 

A Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, quando instituiu a 

“cobrança não-cumulativa da COFINS”, excluiu desta forma de tributação 

determinadas pessoas jurídicas e algumas espécies de receitas, da seguinte 

forma: “permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes 

anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 

8º”. 

Em razão da remissão à legislação anterior, isto é, à Lei n. 9.718/98, a 

qual foi declarada, na parte que prescreve a tributação de todas as receitas 

além da receita bruta, inconstitucional, em controle difuso, pelo Supremo 

Tribunal Federal, surgiu a seguinte questão para os contribuintes que 

possuíam ação judicial procedente neste sentido: a partir da publicação da Lei 

n. 10.833/00, estaria “convalidada” a tributação da Lei n. 9.718/98 pelo 

regime “cumulativo” ou a simples remissão a tal legislação não lhe empresta 

veículo introdutor válido (isto é, cuja enunciação fora produzida já na 

vigência da Emenda Constitucional n. 20/98)? 

Quando da publicação da Lei n. 10.833/03, o Supremo Tribunal Federal 

ainda não havia se pronunciado sobre a validade da “ampliação da base de 

cálculo” promovida pelo artigo 3º, §1º, da Lei n. 9.718/98, o que só ocorreu 

em novembro de 2005. Portanto, a remissão “às normas da legislação 

anterior”, feita pelo artigo 10, da Lei n. 10.833/03 referia-se aos enunciados 

da Lei n. 9.718/98, ainda dotados de presunção de validade. 
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Levando-se em consideração a aplicação da Lei n. 9.718/98 para as 

pessoas jurídicas que possuam tutela judicial declarando, incidentalmente, a 

inconstitucionalidade da tributação sobre a receita, entendemos que a 

remissão feita pela Lei n. 10.833/03, ainda que antes do pronunciamento do 

Supremo Tribunal Federal, não tem o condão de “emprestar” enunciação-

enunciada válida para a produção dos enunciados nela contidos. 

A nosso ver, a disposição legal contida no artigo 10, da Lei n. 

10.833/03 remete à Lei n. 9.718/98 em sua integralidade, isto é, aos 

enunciados produzidos sem fundamento de validade constitucional quando de 

sua enunciação. Não conseguimos vislumbrar novo ato de enunciação, 

realizado sob a égide da Emenda Constitucional n. 20/98, com o objetivo da 

produção de novos enunciados (relativos ao regime “não-cumulativo” de 

apuração da COFINS), pela simples remissão à legislação anterior, 

emprestando a ela novo fundamento de validade à Lei n. 9.718/98, sanando o 

vício constatado pelo Supremo Tribunal Federal. 



 

V CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 

SOCIAL NO REGIME “CUMULATIVO” 

 

A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

foi instituída pelo artigo 1º, da Lei Complementar n. 70, publicada no Diário 

Oficial da União de 31 de dezembro de 1991. De acordo com este artigo, a 

COFINS foi instituída com fundamento no artigo 195, I, da Constituição de 

1988 e, assim, resultou do exercício da competência da União para a 

instituição de contribuição incidente sobre o faturamento, destinada à 

seguridade social (atividades-fins das áreas de saúde, previdência e assistência 

social).  

De acordo com o artigo 10 da mesma lei, o produto da arrecadação da 

contribuição integraria o orçamento da Seguridade Social. 

Após a Lei Complementar n. 70/91, foi publicada no Diário Oficial da 

União de 28 de novembro de 1998 a Lei n. 9.718, que consolidou as regras de 

incidência das contribuições ao Programa de Integração Social (PIS) e ao 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) (artigo 

1º), todas, a partir de então, incidentes sobre o faturamento (artigo 2º), embora 

com fundamentos de validade distintos (artigos 239 e 195, da Constituição, 

respectivamente). 

Até 2002, com a publicação da Lei n. 10.637, havia muitas críticas 

sobre a incidência cumulativa dessas contribuições. As Leis 10.637/02 e 

10.833/03 vieram, pretensamente, eliminar a tributação em cascata, 

instituindo, respectivamente, as contribuições ao PIS/PASEP não-cumulativas 

e a COFINS não-cumulativa, esta última analisada no Capítulo seguinte. 
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Nesse Capítulo, construiremos, portanto, as regras-matrizes de 

incidência tributária da COFINS no regime “cumulativo”, isto é, tomando-se 

por base, essencialmente, os enunciados da Lei Complementar n. 70/91 e da 

Lei n. 9.718/98. 

 

V.1 Regra-Matriz de Incidência Tributária da COFINS no Regime 

“Cumulativo” 

 

A Lei Complementar n. 70/91 e a Lei n. 9.718/98, com as alterações 

que serão especificadas, tratam, genericamente, da COFINS no “regime 

cumulativo”. É a partir delas que delimitaremos os critérios da regra-matriz de 

incidência tributária “genérica” da COFINS no regime cumulativo. Esta 

norma se diferencia das outras (i) pela delimitação legal do critério material 

(definição específica de “receita” que leva em consideração as exclusões de 

base de cálculo, as receitas sujeitas à “alíquota zero”, as isenções e não-

incidências previstas nas referidas leis, excluindo, ainda, as receitas sujeitas a 

tratamentos diferenciados ou aos demais regimes de tributação – “não-

cumulativo”, de “substituição tributária” e de “incidência monofásica”) e (ii) 

pela alíquota peculiar (3%). 

Além disso, caracteriza ainda o regime de “incidência cumulativa” da 

COFINS, a inexistência de regra permissiva da “tomada de créditos”, 

característica do regime “não-cumulativo”. 
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V.1.1 Antecedente 

V.1.1.1 Critério material 

Em razão de todas as premissas e descrições já feitas sobre a tributação, 

pela COFINS, do faturamento entendido como a receita bruta e esta 

entendida como a receita total (disposição da Lei n. 9.718/98), afigura-nos 

extremamente difícil a construção do critério material do antecedente da 

regra-matriz de incidência tributária da COFINS (seja no regime 

“cumulativo”, seja no “não-cumulativo”). 

Diante de todas as ambigüidades relatadas, que podem ser identificadas 

na interpretação dos três termos e, ainda, da abertura semântica da palavra 

“receita”, parece-nos que, em verdade, a construção de um único significado 

para o critério material da regra-matriz de incidência tributária da COFINS 

(“auferir receita”) seria muito mais questão de escolha arbitrária, que envolve 

abstrações valorativas. 

Parece-nos impossível (e inútil) a construção de uma definição de 

receita que seja apta a integrar o critério material da regra-matriz de 

incidência tributária da COFINS (em ambos os regimes), levando-se em 

consideração todas as questões peculiares, cujos exemplos foram citados em 

Capítulo anterior (variações cambiais, inadimplência etc.). 

Assim sendo, pelas mesmas razões expostas quando equacionamos o 

problema da tributação da inadimplência, utilizaremos a acepção do termo 

auferir receita tal como retratada pelos registros contábeis, sob todas as 

espécies exemplificadas no Capítulo III: bruta, financeiras, não-operacionais 
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etc., registradas pelo regime de competência182. Definição pragmática, que 

toma tal análise da linguagem para tentar “solucionar” os problemas 

semânticos, inerentes ao termo “receita”. 

Retomando o raciocínio que desenvolvemos no item III.6.3: o artigo 3º, 

§2º, II, da Lei n. 9.718/98 e o artigo 1º, §3º, V, “b”, da Lei n. 10.833/03 

prevêem que não serão incluídas na receita, isto é, não farão parte de sua 

conotação, denotativamente, “as recuperações de créditos baixados como 

perda, que não representem ingresso de novas receitas”. Essa previsão legal 

de não tributação dos valores que, uma vez tributados de acordo com os 

registros contábeis de receita e baixados como perda, venham a ser 

recuperados, nos indica que, previsivelmente, a legislação da COFINS tomou, 

para a constituição de seu antecedente, os fatos jurídico-contábeis indicativos 

da existência de receita (direito ao seu recebimento). 

O artigo 20, da Medida Provisória n. 2.158-35/01, por sua vez, 

prescreveu que 

as pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base 
no lucro presumido somente poderão adotar o regime de caixa, para 
fins da incidência da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, na 
hipótese de adotar o mesmo critério em relação ao imposto de 
renda das pessoas jurídicas e da CSLL. 

Diante do artigo 3º, §2º, II, da n. Lei 9.718/98, do artigo 1º, §3º, V, “b”, 

da n. 10.833/03 e da obrigatoriedade de apuração da COFINS pelo regime de 

competência (a partir interpretação, a contrario sensu, do artigo 20 da Medida 

Provisória n. 2.158-35/01 e por todas as premissas que expusemos no 

Capítulo III), chegamos à conclusão de que a legislação tomou como 

premissa, quando elaborada, que a tributação pela COFINS, assim como 

                                                 
182 Veremos, mais adiante, que a tributação pelo regime de caixa enseja a construção de outra regra-

matriz de incidência tributária, excepcional, na qual a acepção do termo auferir receita denotará 
o ingresso efetivo de dinheiro nas pessoas jurídicas. 
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ocorre com o IRPJ e a CSLL, dar-se-ia com base nos registros contábeis de 

receitas, ainda que estes não representassem efetivos ingressos. 

Além da interpretação do próprio direito positivo, acima descrita, 

parece-nos importante levar em consideração os dados contábeis, quando da 

atribuição de sentido ao verbo e ao complemento que integram o antecedente 

da regra-matriz de incidência tributária no regime “cumulativo” (“auferir 

receita”), pela própria ausência de definição legal conotativo-positiva do 

conceito de receita, o que acaba ensejando a tributação dos fatos assim 

classificados pela linguagem contábil: é a linguagem contábil, a qual 

documenta a receita das pessoas jurídicas e que é utilizada na construção da 

norma individual e concreta, que acaba determinando os critérios do 

antecedente da norma geral e abstrata. 

Novamente reitera-se: não se está afirmando que a contabilidade “cria” 

fato jurídico-tributário ou que é suficiente para sua conformação externa. 

Como afirma brilhantemente TÁREK MOYSÉS MOUSSALEM (2005a, p. 75), 

os fatores exteriores ao ordenamento jurídico somente nele 
ingressarão quando o sistema do direito positivo os captar. Esses 
elementos, uma vez metamorfoseados em jurídicos, manterão 
inevitável vínculo com a linguagem da realidade social (abertura 
semântica e pragmática). 

O que estamos querendo dizer é que o sentido da expressão “auferir 

receita”, verbo e complemento que integram o critério material da regra-

matriz de incidência tributária “genérica” da COFINS no regime-cumulativo e 

no regime não-cumulativo, acaba sendo construído no processo de positivação 

do direito, quando da construção das normas individuais e concretas. 

Por fim, importante mencionar que tal critério material exige não só a 

delimitação feita acima, mas também as (i) “exclusões de base de cálculo” 

abaixo especificadas, (ii) as receitas sujeitas à alíquota zero, isentas ou não-
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tributadas, além da (iii) consideração das peculiaridades de cada atividade 

sujeita a tal regime, com deduções específicas, excluindo-as da regra geral e 

as (iv) demais receitas, sujeitas a outros regimes de incidência. 

V.1.1.1.1 Exclusões de base de cálculo 

O parágrafo único, do artigo 2º, da Lei Complementar n. 70/91 

prescreveu, literalmente, que não integrariam a receita bruta, “para efeito de 

determinação da base de cálculo” da COFINS, os valores (i) do Imposto sobre 

Produtos Industrializados destacado em Nota Fiscal; (ii) das vendas 

canceladas; (iii) das vendas devolvidas; e (iv) dos descontos incondicionais.  

A exclusão expressa de tais valores da base de incidência da COFINS 

nos leva a entender que, originalmente, pela redação do caput do artigo 2º, da 

Lei Complementar 70/91183, eles integrariam a receita bruta, mas, por 

determinação legal, seriam excluídos da base de cálculo.  

Igualmente à Lei Complementar n. 70/91, a Lei n. 9.718/98, derrogando 

aquela, prescreveu a exclusão de alguns valores da receita bruta, para fins de 

determinação da base de cálculo da COFINS184: (i) vendas canceladas; (ii) 

                                                 
183 Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá sobre o 

faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de 
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza. 

 Parágrafo único. Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito de determinação da 
base de cálculo da contribuição, o valor: 

 a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no documento 
fiscal; 

 b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título concedidos 
incondicionalmente. 

184 Art. 2º As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de 
direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e 
as alterações introduzidas por esta Lei. 

 Art. 3º O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa 
jurídica.  

 §1º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo 
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as 
receitas. 
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descontos incondicionais; (iii) Imposto sobre Produtos Industrializados; (iv) 

ICMS cobrado no regime de “substituição tributária”; (v) reversões de 

provisões operacionais; (vi) recuperações de créditos baixados como perda, 

que não representem ingresso de novas receitas; (vii) resultado positivo da 

avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido; (viii) lucros e 

dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que 

tenham sido computados como receita; e (x) a receita decorrente da venda de 

bens do ativo permanente. 

A Lei Complementar n. 70/91 definiu, ainda que de forma sucinta, 

conotativamente o termo faturamento (receita bruta das vendas de 

mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza). 

A Lei n. 9.718/98 pretendeu dar significado ao termo faturamento 

equiparando-o ao termo receita bruta e definindo esta como a totalidade das 

receitas auferidas. Com as referidas exclusões de base de cálculo, o que 

fizeram as referidas legislações, foi delimitar, negativamente, o conceito de 

receita a partir da indicação de determinados valores que não seriam 

considerados em seu significado, para efeitos de incidência tributária. 

Contabilmente, receita bruta, por exemplo, equivale aos valores 

decorrentes das operações de venda de mercadorias ou prestações de serviços, 

                                                                                                                                                    
 §2º Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 2º, 

excluem-se da receita bruta: 
 I – as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre Produtos 

Industrializados - IPI e 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; 

 II – as reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como perda, que 
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos 
pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados 
pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; 

 III – os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa 
jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo; 

 IV – a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente. 
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neles incluídos (i) os tributos incidentes nas operações de venda de 

mercadorias ou prestações de serviços, (ii) as vendas canceladas e (iii) os 

descontos incondicionais, conceito esse que não coincide com o conceito 

legal, pois, para efeitos contábeis, a exclusão dos tributos, das vendas 

canceladas e dos descontos incondicionais, permitidos legalmente, seriam 

abatimentos feitos para se chegar à receita líquida.  

No entanto, quando a lei determina a exclusão de tais valores da base 

de cálculo, ela está, na verdade, delimitando negativamente o conceito legal 

de receita bruta, base de incidência da COFINS e, conseqüentemente, o 

próprio critério material da regra-matriz de incidência tributária “genérica”: a 

realização do antecedente, para que se constitua como fato-jurídico tributário, 

implica em auferir “receitas”, entendidas estas como os ingressos contábeis 

dotados de tal natureza, com exceção dos valores que, por estipulação legal, 

não compõem o conceito de receita tributável. 

V.1.1.1.2 Isenções 

Argumenta-se que o pressuposto para a norma de isenção é que a 

situação por ela tratada esteja, num primeiro momento, abarcada pela 

materialidade do tributo185. Quando as isenções são posteriores à lei que 

determina a incidência genérica do tributo, tal raciocínio parece atrativo. 

Quando é tratada na mesma lei, soa como delimitação negativa do 

complemento do verbo que integra o critério material da hipótese tributária. 

Seja nesta ou naquela situação, acreditamos no segundo raciocínio: as receitas 

isentas, no caso da COFINS, precisam a definição de “receita” para efeitos de 

tributação, isto é, delimitam o critério material do antecedente da regra-matriz 

de incidência tributária. 

                                                 
185 Cf. Marco Aurelio Greco (1999b, p. 133). 
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Podemos distinguir dois tipos de isenções previstas na legislação da 

COFINS: (i) aquelas referentes às pessoas que apuram (artigo 6º, da Lei 

Complementar n. 70/91) e (ii) aquelas relativas aos tipos de receitas auferidas 

(artigo 7º, da Lei Complementar n. 70/91)186. Ambas trabalham com o 

antecedente da norma de incidência tributária (critérios material e pessoal) 

sendo as primeiras também delimitadoras do conseqüente (critério pessoal, 

sujeito passivo)187. 

No presente caso, delimitando o critério material, serão excluídas as 

receitas que restaram isentas por serem decorrentes de atividades específicas, 

independentemente de quem as realiza (aquelas que “mutilam” os critérios 

pessoais serão tratados nos itens V.1.1.2 e V.1.2.2.2) 

O artigo 6º, da Lei Complementar n. 70/91 prevê diversas isenções para 

a COFINS, mas é o artigo 7º, que trata das isenções decorrentes de atividades 

específicas. Este artigo foi revogado pelo artigo 93, II, “b”, da Medida 

Provisória n. 2.158-35/01, que trouxe nova redação das receitas isentas no 

artigo 14.  

O artigo 14, da referida Medida Provisória prescreve que são isentas da 

COFINS, as receitas decorrentes:  

                                                 
186 A Lei 9.718/98 não prevê isenções. 
187 Concordando com Paulo de Barros Carvalho (2004a, p. 184), entendemos que as isenções, 

diferentemente das imunidades, atuam no plano infraconstitucional com o objetivo de reduzir o 
campo de abrangência dos critérios que compõem a regra-matriz de incidência tributária 
(hipótese ou conseqüente). Em suas palavras, “guardando a sua autonomia normativa, a regra de 
isenção investe contra um ou mais dos critérios da norma-padrão de incidência, mutilando-os 
parcialmente. [...] O que o preceito de isenção faz é subtrair parcela do campo de abrangência do 
critério do antecedente ou do conseqüente. Vejamos um modelo: [...] o queijo tipo Minas é isento 
do IPI. Quer significar que u’a norma de isenção foi dirigida contra a regra-matriz daquele 
gravame federal, mutilando o critério material da hipótese, precisamente no tópico do 
complemento do verbo. Com isso, a amplitude do núcleo hipotético, que abarcava até aquele 
instante todos os produtos industrializados, perde um elemento do seu conjunto – o queijo tipo 
Minas” (2004a, p. 486-487). 
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(i) de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades de 

economia mista; 

(ii) da exportação de mercadorias para o exterior; 

(iii) dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou 

domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; 

(iv) do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo 

de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o 

pagamento for efetuado em moeda conversível; 

(v) do transporte internacional de cargas ou passageiros; 

(vi) das atividades de construção, conservação, modernização, 

conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro 

Especial Brasileiro – REB, instituído pela Lei n. 9.432, de 8 de janeiro de 

1997, auferidas pelos estaleiros navais brasileiros; 

(vii) de frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior 

pelas embarcações registradas no REB, de que trata o art. 11, da Lei n. 9.432, 

de 1997188; 

                                                 
188 Lei 9.432/97: Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências. 
 […] 
 Capítulo VII 
 Do Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante 
 Art. 11. É instituído o Registro Especial Brasileiro - REB, no qual poderão ser registradas 

embarcações brasileiras, operadas por empresas brasileiras de navegação. 
 §1º O financiamento oficial à empresa brasileira de navegação, para construção, conversão, 

modernização e reparação de embarcação pré-registrada no REB, contará com taxa de juros 
semelhante à da embarcação para exportação, a ser equalizada pelo Fundo da Marinha Mercante. 

 §2º É assegurada às empresas brasileiras de navegação a contratação, no mercado internacional, 
da cobertura de seguro e resseguro de cascos, máquinas e responsabilidade civil para suas 
embarcações registradas no REB, desde que o mercado interno não ofereça tais coberturas ou 
preços compatíveis com o mercado internacional. 
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(viii) das vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas 

comerciais exportadoras nos termos do Decreto-Lei n. 1.248, de 29 de 

novembro de 1972189 e alterações posteriores, desde que destinadas ao fim 

específico de exportação para o exterior; 

(ix) das vendas, com o fim específico de exportação para o exterior, a 

empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

Essas isenções, conforme exceção do §2º, do artigo 14, da Medida 

Provisória n. 2.158-35/01 (que disciplina atualmente as receitas isentas da 

COFINS), não alcançam as receitas de vendas efetuadas: (i) a empresa 

estabelecida na Amazônia Ocidental ou em área de livre comércio; (ii) a 

empresa estabelecida em zona de processamento de exportação; (iii) a 

                                                                                                                                                    
 §3º É a receita do frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas embarcações 

registradas no REB isenta das contribuições para o PIS e o COFINS. (vide Medida Provisória nº 
2.158-35, de 24.8.2001) 

 §4º (VETADO) 
 §5º Deverão ser celebrados novas convenções e acordos coletivos de trabalho para as tripulações 

das embarcações registradas no REB, os quais terão por objetivo preservar condições de 
competitividade com o mercado internacional. 

 §6º Nas embarcações registradas no REB serão necessariamente brasileiros apenas o comandante 
e o chefe de máquinas. 

 §7º (Revogado pela Lei nº 10.206, de 2001) 
 §8º As embarcações inscritas no REB são isentas do recolhimento de taxa para manutenção do 

Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo. 
 §9º A construção, a conservação, a modernização e o reparo de embarcações pré-registradas ou 

registradas no REB serão, para todos os efeitos legais e fiscais, equiparadas à operação de 
exportação. 

 §10. As empresas brasileiras de navegação, com subsidiárias integrais proprietárias de 
embarcações construídas no Brasil, transferidas de sua matriz brasileira, são autorizadas a 
restabelecer o registro brasileiro como de propriedade da mesma empresa nacional, de origem, 
sem incidência de impostos ou taxas. 

 §11. A inscrição no REB será feita no Tribunal Marítimo e não suprime, sendo complementar, o 
registro de propriedade marítima, conforme dispõe a Lei nº 7.652, de 3 de fevereiro de 1988. 

 §12. Caberá ao Poder Executivo regulamentar o REB, estabelecendo as normas complementares 
necessárias ao seu funcionamento e as condições para a inscrição de embarcações e seu 
cancelamento. 

189 O Decreto-Lei 1.248/72 dispõe sobre o tratamento tributário das operações de compra de 
mercadorias no mercado interno, para o fim específico da exportação, e dá outras providências. 
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estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados à 

exportação, ao amparo do art. 3º da Lei n. 8.402, de 8 de janeiro de 1992190. 

                                                 
190 Lei 8.492/92: Restabelece os incentivos fiscais que menciona e dá outras providências. 
 Art. 1° São restabelecidos os seguintes incentivos fiscais: 
 I - incentivos à exportação decorrentes dos regimes aduaneiros especiais de que trata o art. 78, 

incisos I a III, do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966; 
 II - manutenção e utilização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados relativo aos 

insumos empregados na industrialização de produtos exportados, de que trata o art. 5° do 
Decreto-Lei n° 491, de 5 de março de 1969; 

 III - crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre bens de fabricação 
nacional, adquiridos no mercado interno e exportados de que trata o art. 1°, inciso I, do Decreto-
Lei n° 1.894, de 16 de dezembro de 1981; 

 IV - isenção e redução do Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados, a 
que se refere o art. 2°, incisos I e II, alíneas a a f, h e j, e o art. 3° da Lei n° 8.032, de 12 de abril 
de 1990; 

 V - isenção e redução do Imposto de Importação, em decorrência de acordos internacionais 
firmados pelo Brasil; 

 VI - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição de produto nacional por 
Lojas Francas, de que trata o art. 15, §3°, do Decreto-Lei n° 1.455, de 7 de abril de 1976, com a 
respectiva manutenção e utilização do crédito do imposto relativo aos insumos empregados na 
sua industrialização; 

 VIII - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre aeronaves de uso 
militar e suas partes e peças, bem como sobre material bélico de uso privativo das Forças 
Armadas, vendidos à União, de que trata o art. 1° da Lei n° 5.330, de 11 de outubro de 1967; 

 IX - isenção ou redução do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as remessas ao exterior 
exclusivamente para pagamento de despesas com promoção, propaganda e pesquisas de 
mercados de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e arrendamento de stands e locais para 
exposições, feiras e conclaves semelhantes, bem como as de instalação e manutenção de 
escritórios comerciais e de representação, de armazéns, depósitos ou entrepostos de que trata o 
art. 3° do Decreto-Lei n° 1.118, de 10 de agosto de 1970, com a redação dada pelo art. 6° do 
Decreto-Lei n° 1.189, de 24 de setembro de 1971; (Revogado pela Lei nº 9.430, de 1996) 

 X - isenção do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as remessas ao exterior de juros 
devidos por financiamentos à exportação, de que tratam o art. 1° do Decreto-Lei n° 815, de 4 de 
setembro de 1969, com a redação dada pelo art. 87 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, 
e o art. 11 do Decreto-Lei n° 2.303, de 21 de novembro de 1986; 

 XI - isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários incidente sobre operações de financiamento realizadas mediante emissão de 
conhecimento de depósito e warrant representativos de mercadorias depositadas para exportação 
em entrepostos aduaneiros, de que trata o art. 1° do Decreto-Lei n° 1.269, de 18 de abril de 1973; 

 XII - isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos 
ou Valores Mobiliários incidente sobre operações de financiamento realizadas por meio de 
cédula e nota de crédito à exportação, de que trata o art. 2° da Lei n° 6.313, de 16 de dezembro 
de 1975; 

 XIII - isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos 
ou Valores Mobiliários incidente sobre operações de câmbio realizadas para o pagamento de bens 
importados, de que trata o art. 6° do Decreto-Lei n° 2.434, de 19 de maio de 1988; 

 XIV - não incidência da Contribuição para o Fundo de Investimento Social (Finsocial) sobre as 
exportações, de que trata o art. 1°, §3°, do Decreto-Lei n° 1.940, de 25 de maio de 1982. 

 XV - isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para as embarcações com a respectiva 
manutenção e utilização do crédito do imposto relativo aos insumos empregados na sua 
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V.1.1.1.3 Alíquotas zero 

O critério material da regra-matriz de incidência tributária “genérica” 

da COFINS no regime “cumulativo” está, ainda, delimitado pela exclusão das 

seguintes receitas, desoneradas da tributação por alíquota zero191, conforme 

disposições dos artigos 28, da Lei n. 10.865/04 e 1º, da Lei n. 10.925/04. 

O artigo 28, I, da Lei n. 10.865/04 reduziu a zero a COFINS incidente 

sobre a receita bruta decorrente da venda de papel destinado à impressão de 

jornais, pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência desta Lei 

ou até que a produção nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo 

interno, na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo. 

Enquanto vigorar tal disposição, estas receitas delimitarão negativamente a 

acepção tributável de “receita”. Passada sua vigência, ressalvada a instituição 

de tratamento diferenciado por lei posterior, tais receitas sujeitar-se-ão ao 

                                                                                                                                                    
industrialização, de que trata o §2° do art. 17 do Decreto-Lei n° 2.433, de 19 de maio de 1988, 
com a redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.451, de 29 de julho de 1988. 

 §1° É igualmente restabelecida a garantia de concessão dos incentivos fiscais à exportação de que 
trata o art. 3° do Decreto-Lei n° 1.248, de 29 de novembro de 1972, ao produtor-vendedor que 
efetue vendas de mercadorias a empresa comercial exportadora, para o fim específico de 
exportação, na forma prevista pelo art. 1° do mesmo diploma legal. 

 §2° São extensivos às embarcações, como se exportadas fossem, inclusive às contratadas, os 
benefícios fiscais de que tratam os incisos I a V deste artigo. 

 Art. 2° Os efeitos do disposto no artigo anterior retroagem a 5 de outubro de 1990. 
 Art. 3° As compras internas com fim exclusivamente de exportação serão comparadas e 

observarão o mesmo regime e tratamento fiscal que as importações desoneradas com fim 
exclusivamente de exportação feitas sob o regime de drawback. (destaque nosso) 

191 Concordamos com as lições de Paulo de Barros Carvalho, no sentido de que as determinações 
legislativas que prescrevem “alíquota zero” também delimitam os critérios da norma-padrão de 
incidência. Nas suas palavras: “importa referir que o legislador muitas vezes dá ensejo ao mesmo 
fenômeno jurídico de recontro normativo, mas não chama a norma mutiladora de isenção. [...] É 
o caso da alíquota zero [...]: um preceito é dirigido à norma-padrão, investindo contra o critério 
quantitativo do conseqüente. Qualquer que seja a base de cálculo, o resultado será o 
desaparecimento do objeto da prestação. Que diferença há em inutilizar a regra de incidência, 
atacando-a num critério ou noutro, se todos são imprescindíveis à dinâmica da percussão 
tributária? Nenhuma. No entanto, o legislador desgina de isenção alguns casos, porém, em 
outros, utiliza fórmulas estranhas, como se não se tratasse do mesmo fenômeno jurídico. Assim 
ocorre com supressões do critério temporal (suspensão ou diferimento do imposto) e do critério 
material, quando se compromete o verbo (chamada de definição negativa da incidência). 
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regime “cumulativo” ou ao regime “não-cumulativo”, dependendo das 

características da pessoas jurídica que a auferir. 

Já o inciso II do mesmo artigo 28 dispôs que os papéis classificados nos 

códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(TIPI – aprovada pelo Decreto 4.542/02, vigente à época da promulgação 

dessa disposição), listados abaixo, destinados à impressão de quaisquer 

periódicos, gozarão de alíquota zero (i) pelo prazo de quatro anos a partir de 

30 de abril de 2004 (data do início da vigência da Lei 10.865/04) ou (ii) até 

que a produção nacional atenda 80% do consumo interno192: 

(i) 4801.00.10 (papel jornal, em rolos ou em folhas, de peso inferior ou 

igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras 

sejam constituídos por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico); 

(ii) 4801.00.90 (outros papéis jornal, em rolos ou em folhas); 

(iii) 4802.61.91 (outros papéis e cartões, em que mais de 10%, em peso, 

do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por processo 

mecânico ou químico-mecânico, que não aqueles classificados nas posições 

derivadas do código 4802.10, 20, 30, 40 e 2802.5, em rolos, que não de 

largura não superior a 15cm); 

(iv) 4802.61.99 (outros papéis e cartões, em que mais de 10%, em peso, 

do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por processo 

mecânico ou químico-mecânico, em rolos, que não de largura não superior a 

15cm, não classificados nas posições 4802.61.91 e 4802.61.92);  

                                                 
192 O Capítulo 48 trata dos seguintes bens: “papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou 

de cartão” e está incluído na Seção X: “Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas 
celulósicas; papel ou cartão de reciclar (desperdícios e aparas); papel ou cartão e suas obras”. 
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(v) 4810.19.89 (outros papéis e cartões dos tipos utilizados para escrita, 

impressão ou outras finalidades gráficas, sem fibras obtidas por processo 

mecânico ou químico-mecânico ou em que a percentagem destas fibras não 

seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total das fibras, não classificados 

nas outras posições derivadas do código 4810.1); e 

(vi) 4810.22.90 (outros papéis cuchê leve (L.W.C.- “Light Weight 

Coated”), não classificados nas demais posições do código 4810.22). 

Nos demais incisos (III a IX), temos: 

III: produtos hortícolas e frutas, classificados nos Capítulos 7 e 8, e 

ovos, classificados na posição 04.07, todos da TIPI; 

IV: aeronaves, classificadas na posição 88.02 da TIPI, suas partes, 

peças, ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos, tintas, 

anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, serviços e matérias-primas a 

serem empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, 

revisão, conversão e montagem das aeronaves, seus motores, partes, 

componentes, ferramentais e equipamentos193-194;  

V: semens e embriões da posição 05.11 da NCM195; 

VI: livros, conforme definido no art. 2º da Lei no 10.753/03196-197;  

                                                 
193 Este inciso teve sua redação dada pelo artigo 6º, da Lei 10.925/04. A redação original previa: 
 “IV - partes e peças da posição 88.03 destinadas aos veículos e aparelhos da posição 88.02 da 

NCM”. 
194 O Decreto 5.171/04 regulamenta essa disposição, conforme requerida pela prescrição do 

parágrafo único, do artigo 28, da Lei 10.833/03. 
195 Este inciso foi incluído pelo artigo 6º, da Lei 10.925/04. 
196 Este inciso foi incluído pelo artigo 6º, da Lei 11.033/04. 
197 A Lei 10.753/03 dispõe sobre a “Política Nacional do Livro”. Segundo o artigo 2º: 
 Art. 2º Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos escritos em fichas ou 

folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em 
brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento. 
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VII: preparações compostas não alcoólicas, classificadas no código 

2106.90.10 Ex 01 da TIPI, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas 

jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 49 da Lei 10.833/03198;  

VIII: veículos novos montados sobre chassis, com capacidade para 23 

(vinte e três) a 44 (quarenta e quatro) pessoas, classificados nos códigos 

8702.90.10 Ex 02 e 8702.90.90 Ex 02, da TIPI, destinados ao transporte 

escolar para a educação básica na zona rural das redes estadual e municipal, 

que atendam aos dispositivos da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 – 

Código de Trânsito Brasileiro, quando adquiridos por Estados, Municípios e 

pelo Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder 

Executivo199; 

IX: embarcações novas, com capacidade para 20 (vinte) a 35 (trinta e 

cinco) pessoas, classificadas no código 8901.90.00 da TIPI, destinadas ao 

transporte escolar para a educação básica na zona rural das redes estadual e 

                                                                                                                                                    
 Parágrafo único. São equiparados a livro: 
 I - fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro; 
 II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material similar; 
 III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas; 
 IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar; 
 V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas; 
 VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante contrato de edição 

celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte; 
 VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas com deficiência 

visual; 
 VIII - livros impressos no Sistema Braille. 
198 Este inciso foi incluído pelo artigo 44, da Lei 11.196/05. 
199 A redação anterior deste inciso, cuja nova redação havia sido dada pela Medida Provisória 

382/07 (que foi revogada pela Medida Provisória 392/07, convertida na Lei 11.604/07), 
dispunha: 

 “VIII - veículos novos montados sobre chassis, com capacidade para vinte e três a quarenta e 
quatro pessoas, classificados nos códigos 8702.90.10.00 Ex 02 e 8702.90.90.00 Ex 02, da TIPI, 
destinados ao transporte escolar para a educação básica na zona rural das redes estadual e 
municipal, que atendam aos dispositivos da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de 
Trânsito Brasileiro, quando adquiridos por Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, na forma 
a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo”. 

 A atual redação veio a ser dada pelo artigo 4º, da Lei 11.529/07. 
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municipal, quando adquiridas por Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, 

na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo200. 

O artigo 1º, da n. Lei 10.925/04 desonerou as seguintes receitas da 

tributação: 

(i) adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os 

produtos de uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542/02), e suas 

matérias-primas; 

(ii) defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e 

suas matérias-primas; 

(iii) sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em 

conformidade com o disposto na Lei 10.711/03 (dispõe sobre o “Sistema 

Nacional de Sementes e Mudas”), e produtos de natureza biológica utilizados 

em sua produção; 

(iv) corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da 

TIPI; 

(v) legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos, 

classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99201; arrozes 

classificados nos códigos 1006.20 e 1006.30202 e farinhas, sêmolas e pós, de 

                                                 
200 A redação anterior desse inciso, cuja nova redação havia sido dada pela Medida Provisória 

382/07 (que foi revogada pela Medida Provisória 392/07, convertida na Lei 11.604/07), 
dispunha: 

 “IX - embarcações novas, com capacidade para vinte a trinta e cinco pessoas, classificadas no 
código 8901.90.00 da TIPI, destinadas ao transporte escolar para a educação básica na zona rural 
das redes estadual e municipal, quando adquiridas por Estados, Municípios e pelo Distrito 
Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo”. 

 A atual redação veio a ser dada pelo artigo 4º, da Lei 11.529/07. 
201 O Capítulo 7, da TIPI, trata dos “produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis” e está 

incluído na Seção II: “Produtos do Reino Vegetal”. 
202 O Capítulo 10, da TIPI, trata dos “cereais” e está incluído na Seção II: “Produtos do Reino Vegetal”. 
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sagu ou das raízes ou tubérculos, da posição 07.14 (raízes de mandioca, de 

araruta e de salepo, tupinambos, batatas-doces e raízes ou tubérculos 

semelhantes, com elevado teor de fécula ou de inulina, frescos, refrigerados, 

congelados ou secos, mesmo cortados em pedaços ou em “pellets”; medula de 

sagueiro), classificados na posição 1106.20.00203, todos da TIPI; 

(vi) inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de 

nitrogênio, classificados no código 3002.90.99 da TIPI; 

(vii) produtos classificados no Código 3002.30 da TIPI (vacinas para 

medicina veterinária); 

(viii) farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados ou em flocos, de 

milho, classificados, respectivamente, nos códigos 1102.20, 1103.13 e 

1104.19, todos da TIPI204;  

(ix) pintos de 1 (um) dia classificados no código 0105.11 da TIPI205; 

(x) leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de 

ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite 

fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas 

conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou 

utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao consumo 

humano206; 

                                                 
203 O Capítulo 11, da TIPI, trata dos “Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; 

inulina; glúten de trigo” e está incluído na Seção II: “Produtos do Reino Vegetal”. 
204 Esta disposição, contida no inciso IX, do artigo 1º, da Lei 10.925/04, foi incluída pelo artigo 29, 

da Lei 11.051/04. 
205 Esta disposição, contida no inciso X, do artigo 1º, da Lei 10.925/04, foi incluída pelo artigo 29, 

da Lei 11.051/04 
206 A primeira redação deste dispositivo foi dada pelo artigo 29, da Lei 11.05104, que incluiu o 

inciso XI, ao artigo 1º, da Lei 10.925/04: “leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma 
ultrapasteurizado, destinado ao consumo humano”. 
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(xi) queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, 

requeijão, queijo provolone, queijo parmesão e queijo fresco não maturado207; 

e 

(xii) soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de 

produtos destinados ao consumo humano208. 

As receitas decorrentes da venda de livros técnicos e científicos, na 

forma estabelecida pelo Ministério da Educação e pela Secretaria da Receita 

Federal, por sua vez, estão sujeitas à alíquota zero, após a promulgação do 

artigo 5º, da Lei n. 10.925/04, que incluiu o §4º, no artigo 2º, da Lei n. 

10.833/03. 

V.1.1.2 Critério pessoal 

O critério pessoal da regra-matriz de incidência tributária no regime 

geral da cumulatividade é preenchido pelas pessoas jurídicas de direito 

privado que auferirem receita, conforme artigo 2º, da Lei 9.718/98209. 

Estão excluídas de tal critério as seguintes pessoas jurídicas, conforme 

as isenções previstas nos artigos 6º e 7º, da Lei Complementar n. 70/91 e no 

artigo 14, da Medida Provisória n. 2.158-35/01: 

(i) templos de qualquer culto; 

                                                                                                                                                    
 A segunda redação veio com o artigo 51, da Lei 11.196/04: “leite fluido pasteurizado ou 

industrializado, na forma de ultrapasteurizado, e leite em pó, integral ou desnatado, destinados ao 
consumo humano”. 

 A redação atual foi dada pelo artigo 32, da Lei 11.488/07. 
207 A primeira redação deste dispositivo foi dada pelo artigo 51, da Lei 11.196/04, que incluiu o 

inciso XII, ao artigo 1º, da Lei 10.925/04: “queijos tipo mussarela, minas, prato, queijo de 
coalho, ricota e requeijão”. 

 A redação atual foi dada pelo artigo 32, da Lei 11.488/07. 
208 Essa disposição, contida no inciso XIII, do artigo 1º, da Lei 10.925/04 foi incluída pelo artigo 

32, da Lei 11.488/07. 
209 Art. 2º As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de 

direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e 
as alterações introduzidas por esta Lei. 
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(ii) partidos políticos; 

(iii) instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 

12, da Lei n. 9.532, de 10 de dezembro de 1997210. A Medida Provisória n. 

2.158-35/01, no artigo 17, dispôs que “aplicam-se às entidades filantrópicas e 

beneficentes de assistência social, para efeito de pagamento da contribuição 

para o PIS/PASEP na forma do artigo 13 [à alíquota de 1%] e de gozo da 

isenção da COFINS, o disposto no artigo 55, da Lei 8.212, de 1.991” O artigo 

55, da Lei n. 8.212/91 traz os requisitos para que as entidades de assistência 

social gozem da isenção, tanto (i) das contribuições ao INSS devidas pelo 

empregador (artigo 22) quanto (ii) da COFINS e (iii) da CSLL, conforme 

                                                 
210 Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição, considera-se 

imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais 
houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar 
às atividades do Estado, sem fins lucrativos. 

 […] 
 §2º Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas a atender 

aos seguintes requisitos: 
 a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados; 
 b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos 

sociais; 
 c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades 

que assegurem a respectiva exatidão; 
 d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os 

documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem 
assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 
patrimonial; 

 e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato 
da Secretaria da Receita Federal; 

 f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição 
para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí 
decorrentes;  

 g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo 
da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a 
órgão público; 

 h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das 
entidades a que se refere este artigo. 

 §3º Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas contas ou, 
caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado, integralmente, à 
manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. 

 O artigo 6º, III, da Lei Complementar n. 70/91 previa isenção para as entidades beneficentes de 
assistência social que atendam as exigências estabelecidas em lei, antes de ser revogado 
expressamente pelo artigo 93, II, “a”, da Medida Provisória n. 2.158-35/01. 
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redação do artigo 23, ao qual remete o referido artigo 55211. A própria Lei n. 

8.212 (publicada antes da Lei Complementar n. 70/91), já previa tal hipótese 

de não-incidência, portanto, ao remeter à isenção prevista no caput do artigo 

55, extensiva tanto às contribuições referidas no artigo 22212 quanto às 

referidas no artigo 23213. Os requisitos para o gozo dessa isenção são: (a) que 

a entidade seja reconhecida como de utilidade pública de utilidade pública 

federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal, (b) que seja 

portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, 

fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada 

três anos (redação dada pela Medida Provisória 2.187-13, de 42.08.01); (c) 

que promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social 

beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e 
                                                 
211 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade 

beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: […] 
212 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no 

art. 23, é de: […] 
213 Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro, destinadas 

à Seguridade Social, além do disposto no art. 22, são calculadas mediante a aplicação das 
seguintes alíquotas: 

 I - 2% (dois por cento) sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no §1º, do art. 1º 
do Decreto-lei n. 1.940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo art. 22, do Decreto-lei 
n. 2.397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores; 

 Nota: O Decreto-Lei n. 1940/82 instituiu a contribuição ao FINSOCIAL, que incidia sobre o 
faturamento, e que foi substituída pela COFINS em 1991 (Cf. Achiles Augustus Carvallo, 2005, p. 
9-11). Conforme atualização da Lei 8.212/91 dadas pelo site da Previdência Social, a COFINS 
passou a incidir sobre o faturamento mensal a partir da LC 70/91 e a alíquota foi aumentada para 
3% a partir de 1999, em decorrência da Lei n. 9.718/98, o que nos leva a crer, com certeza, de que 
tal inciso refere-se à COFINS e, portanto, à isenção prevista no artigo 55, da Lei 8.212/91 (LEI Nº 
8.212 - DE 24 DE JULHO DE 1991, 2007). 

 II - 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido do período-base, antes da provisão para o Imposto de 
Renda, ajustado na forma do art. 2º, da Lei nº 8.034, de 12 de abril de 1990. 

 Nota: Segundo comentários à Lei 8.212/91 feitas, pelo site da Previdência Social, a Lei 9.249/95 
alterou a contribuição sobre o lucro líquido, passando a alíquota a ser de 8% e a Medida 
Provisória nº 2.037-25, de 21.12.2000, reeditada até a de nº 2.158-35, de 24.8.2001, vigorando 
em função do Art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 11.9.2001, estabeleceu, em seu Art. 6º, 
os seguintes adicionais sobre a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL: 

 I - de quatro pontos percentuais, relativamente aos fatos geradores ocorridos de 1º de maio de 
1999 a 31 de janeiro de 2000; 

 II - de um ponto percentual, relativamente aos fatos geradores ocorridos de 1º de fevereiro de 
2000 a 31 de dezembro de 2002. (LEI Nº 8.212 - DE 24 DE JULHO DE 1991, 2007). 

 Além disso, o artigo 2º, da Lei 8.034/90 altera 2º, da Lei 7.989/88, que trata da base de cálculo da 
contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas. Tudo isso é que também nos leva a crer 
que tratamos da chamada “CSLL”, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 
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portadores de deficiência; (d) que seus diretores, conselheiros, sócios, 

instituidores ou benfeitores não percebam remuneração e não usufruam 

vantagens ou benefícios a qualquer título; e (e) que aplique integralmente o 

eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus 

objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS 

competente, relatório circunstanciado de suas atividades. Segundo os 

parágrafos 3º e 5º do artigo em referência entende-se por assistência social 

beneficente a prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela 

necessitar, além da oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos 

sessenta por cento ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento. 

Essa suposta isenção trazida pela Medida Provisória, com relação às entidades 

de assistência social, não teria razão de existir, a não ser pelo estabelecimento 

de requisitos para sua obtenção. Isso porque a própria Constituição, no artigo 

195, §7º, traz imunidade para as entidades de assistência social, que atendam 

às exigências estabelecidas em lei, delimitando a competência da União na 

instituição das contribuições destinadas à seguridade social, como é o caso da 

COFINS; 

(iv) instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e 

as associações a que se refere o artigo 15, da Lei n. 9.532/97214; 

(v) sindicatos, federações e confederações; 

(vi) serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei; 

(vii) conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas; 

(viii) fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou 

mantidas pelo Poder Público; 

                                                 
214 Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e 

científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e 
os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. 
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(ix) condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou 

comerciais; e 

(x) a Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB e as 

Organizações Estaduais de Cooperativas previstas no artigo 105 e seu §1º da 

Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971215. 

O artigo 6º, I, da Lei Complementar n. 70/91 previa que eram isentas da 

COFINS as sociedades cooperativas que observassem o disposto na legislação 

específica, quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades. Em 

razão das novas disposições do artigo 15, da Medida Provisória n. 2.158-

35/01, que delimitou de forma mais específica a tributação destas pessoas 

jurídicas, prescrevendo uma lista dos tipos de receitas que estariam 

autorizadas a “excluir da base de cálculo” e explicitando quais tipos de atos 

cooperativos seriam próprios de suas finalidades, portanto não-tributáveis, 

                                                 
215 Lei 5.764/71: Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das 

sociedades cooperativas, e dá outras providências. 
 […] 
 Art. 105. A representação do sistema cooperativista nacional cabe à Organização das 

Cooperativas Brasileiras - OCB, sociedade civil, com sede na Capital Federal, órgão técnico-
consultivo do Governo, estruturada nos termos desta Lei, sem finalidade lucrativa, competindo-
lhe precipuamente: 

 a) manter neutralidade política e indiscriminação racial, religiosa e social; 
 b) integrar todos os ramos das atividades cooperativistas; 
 c) manter registro de todas as sociedades cooperativas que, para todos os efeitos, integram a 

Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB; 
 d) manter serviços de assistência geral ao sistema cooperativista, seja quanto à estrutura social, 

seja quanto aos métodos operacionais e orientação jurídica, mediante pareceres e recomendações, 
sujeitas, quando for o caso, à aprovação do Conselho Nacional de Cooperativismo - CNC; 

 e) denunciar ao Conselho Nacional de Cooperativismo práticas nocivas ao desenvolvimento 
cooperativista; 

 f) opinar nos processos que lhe sejam encaminhados pelo Conselho Nacional de Cooperativismo; 
 g) dispor de setores consultivos especializados, de acordo com os ramos de cooperativismo; 
 h) fixar a política da organização com base nas proposições emanadas de seus órgãos técnicos; 
 i) exercer outras atividades inerentes à sua condição de órgão de representação e defesa do 

sistema cooperativista; 
 j) manter relações de integração com as entidades congêneres do exterior e suas cooperativas. 
 §1º A Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB será constituída de entidades, uma para 

cada Estado, Território e Distrito Federal, criadas com as mesmas características da organização 
nacional. 
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incluiremos as cooperativas no rol das pessoas jurídicas sujeitas a tratamento 

diferenciado no regime “cumulativo”216. 

No inciso II, o artigo 6º, da Lei Complementar n. 70/91 prescreve que 

também seriam isentas da COFINS as sociedades civis de que trata o artigo 

1º, do Decreto-Lei n. 2.397, de 21 de dezembro de 1987. Esse artigo referia-se 

à não-incidência, a partir de 1989, do IRPJ sobre os lucros das sociedades 

civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de 

profissão legalmente regulamentada, registradas no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas e constituídas exclusivamente por pessoas físicas 

domiciliadas no País e foi revogado pelo artigo 88, XIV, da Lei 9.430/96217. 

Posteriormente, o que causa, ainda, discussões pendentes de julgamento 

específico no Supremo Tribunal Federal e com posicionamentos divergentes 

dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça, a Lei n. 9.718/98 “revogou 

tacitamente” esse dispositivo, o que deslocaria a tributação destas sociedades, 

atualmente, de acordo com as diretrizes genéricas que expusemos, para o 

enquadramento no regime “cumulativo” ou “não-cumulativo”. 

Igualmente ao que dissemos para as isenções que delimitam o critério 

material, essas isenções (conforme redação do §2º, do artigo 14, da MP 2.158-

35/01) não alcançam as receitas de vendas efetuadas: (i) a empresa 

estabelecida na Amazônia Ocidental ou em área de livre comércio; (ii) a 

empresa estabelecida em zona de processamento de exportação; (iii) a 

                                                 
216 Com exceção das agropecuárias, as cooperativas não se sujeitam às disposições do regime não-

cumulativo por expressa disposição do artigo 10, VI, da Lei n. 10.833/03. 
217 Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1989, não incidirá o Imposto de Renda das pessoas 

jurídicas sobre o lucro apurado, no encerramento de cada período-base, pelas sociedades civis de 
prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada, 
registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e constituídas exclusivamente por pessoas 
físicas domiciliadas no País. 
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estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados à 

exportação, ao amparo do art. 3º da Lei n. 8.402, de 8 de janeiro de 1992. 

V.1.1.3 Critério temporal 

Conforme prescreve o artigo 2º, da Lei Complementar n. 70/01 (não 

revogado nem expressa e nem tacitamente pela n. Lei 9.718/98), a tributação 

corresponde ao faturamento “mensal” das pessoas jurídicas, donde se 

depreende que a ocorrência do fato jurídico-tributário da COFINS dá-se a 

cada mês (período de apuração). 

V.1.1.4 Critério espacial 

Por ausência de critério legislativo específico, conforme os termos 

colocados nas premissas deste trabalho, o âmbito espacial para o nascimento 

da obrigação tributária, no caso da COFINS, coincide com seu âmbito de 

vigência, isto é, em qualquer lugar do território nacional. 

V.1.2 Conseqüente  

V.1.2.1 Critério qualitativo 

Por ser invariável na estrutura lógico-normativa específica da regra-

matriz de incidência tributária, o critério qualitativo da norma geral do regime 

“cumulativo”, assim como em todas as demais, será a obrigação de entregar à 

União Federal a parcela do patrimônio aferida pelo critério quantitativo. 

V.1.2.2 Critério pessoal 

V.1.2.2.1 Sujeito ativo 

O sujeito ativo, como pessoa apta a exigir do sujeito passivo o 

cumprimento da obrigação tributária, será, em todas as regras-matrizes de 
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incidência tributária da COFINS, a União Federal, representada pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão da administração pública direta, 

vinculada ao Ministério da Fazenda. 

V.1.2.2.2 Sujeito passivo 

Segundo o artigo 1º, da Lei Complementar n. 70/91, a COFINS seria 

devida pelas pessoas jurídicas, inclusive aquelas assim denominadas por 

equiparação pela legislação do imposto sobre a renda, como as firmas 

individuais. 

O artigo 2º, da Lei n. 9.718/98, não mais mencionou as pessoas 

jurídicas por equiparação, determinando que os contribuintes sejam “as 

pessoas jurídicas de direito privado”. 

A delimitação dos sujeitos passivos das obrigações tributárias 

decorrentes da realização do antecedente da regra-matriz de incidência 

tributária da COFINS no regime cumulativo está também afetada pelas 

pessoas jurídicas excluídas da tributação em razão das isenções descritas no 

critério pessoal da hipótese tributária (item V.1.1.2). 

V.1.2.3 Critério quantitativo 

V.1.2.3.1 Base de cálculo 

Tanto a Lei Complementar n. 70/91 como a Lei n. 9.718/98 trataram da 

base de cálculo da COFINS prescrevendo que seria calculada sobre o 

faturamento. Ambas as leis também pretenderam estipular o significado do 

termo faturamento. 
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A Lei Complementar n. 70/91, no artigo 2º, prescreveu que o 

faturamento seria considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de 

mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza218. 

A Lei n. 9.718/98 tratou do significado do termo faturamento 

correspondendo-o à receita bruta, a qual, por sua vez, seria entendida como a 

totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o 

tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as 

receitas (artigos 2º e 3º, caput e §1º)219. 

Ao prescrever a alíquota e a base de cálculo da COFINS no artigo 2º, a 

Lei Complementar n. 70/91, no parágrafo único deste mesmo artigo, 

prescreveu algumas exclusões da base de cálculo: 

(i) o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados quando 

destacado em separado no documento fiscal que acompanhou a mercadoria 

vendida;  

(ii) o valor das vendas canceladas; 

(iii) o valor das mercadorias devolvidas; 

(iv) o valor dos descontos concedidos incondicionalmente, a qualquer 

título. 

                                                 
218 Art. 2º A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá sobre o 

faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de 
mercadorias e serviços e serviços de qualquer natureza. 

219 Art. 2º As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas de 
direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e 
as alterações introduzidas por esta Lei.  

 Art. 3º O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa 
jurídica. 

 §1º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo 
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as 
receitas. 
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O artigo 3º, §2º, da Lei n. 9.718/98 derrogou essas disposições, 

trazendo uma lista mais extensa de exclusões da base de cálculo. Mantiveram-

se as exclusões (i) das vendas canceladas, (ii) dos descontos incondicionais 

concedidos e (iii) do IPI. O (iv) ICMS passou a ser excluído, mas somente 

quando cobrado pelo vendedor de bens ou prestador dos serviços na 

condição de substituto tributário.  

Além dessas hipóteses previstas no inciso I, o artigo 3º, §2º, da Lei n. 

9.718/98 previu ainda mais três incisos (II ao IV) permitindo outras exclusões 

ora listadas.  

O inciso II previu a exclusão (i) das reversões de provisões 

operacionais e recuperações de crédito baixados como perda, que não 

representem ingresso de novas receitas; (ii) do resultado positivo da avaliação 

de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e (iii) dos lucros e 

dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que 

tenham sido computados como receita.  

O inciso III está atualmente revogado pelo artigo 93, V, da Medida 

Provisória n. 2.158-35/01. Ele previa a exclusão dos valores que computados 

como receita tivessem sido transferidos a outras pessoas jurídicas, observadas 

as normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo. Em razão 

dessa disposição final, durante sua vigência tal prescrição restou sem eficácia 

legal por ausência de regulamentação. 

Por fim, o inciso IV prevê a exclusão das receitas decorrentes da venda 

de bens do ativo permanente. De fato, essa exclusão se aplica quando a receita 

decorrente da venda de bens do ativo permanente não é habitual. Aliás, na 

hipótese de a venda dos bens ser a atividade perene da pessoa jurídica, tais 

bens não seriam contabilizados como “ativo permanente” e sim como 
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“estoque”. Segundo ACHILES A. CAVALLO (2005, p. 43), “essa alienação 

geralmente ocorre depois que o ativo foi muito ou totalmente consumido pelo 

contribuinte, quando da consideração de sua prescindibilidade ou obsolência, 

donde se conclui que o imobilizado atingiu sua finalidade, ante o seu 

potencial consumo na atividade do contribuinte”. No entanto, não acreditamos 

que o fato de o ativo imobilizado estar obsoleto justifica a não-tributação da 

receita decorrente de sua venda. Ao contrário, se o ativo não atinge mais sua 

finalidade precípua, é até vantajoso para a pessoa jurídica que o transforme 

em alguma receita para aquisição de outro, se for o caso. 

Por isto, assim como nos demais casos, entendemos que por estipulação 

legal, tais valores simplesmente delimitam negativamente o conceito de 

receita, o que implica tanto na determinação do critério material como na do 

critério quantitativo (base de cálculo) da regra-matriz de incidência tributária 

genérica da COFINS no regime “cumulativo”. 

Assim, embora a legislação preveja que as receitas acima listadas 

estejam vinculadas apenas à delimintação da base de cálculo da COFINS no 

regime “cumulativo”, fato é que o critério quantitativo, especialmente a 

função mensuradora da base de cálculo que o integra, tem relação direta com 

a grandeza recortada pelo critério material da hipótese tributária. 

V.1.2.3.2 Alíquota 

A Lei Complementar n. 70/91 previu, no artigo 2º, alíquota de 2% para 

a COFINS. O artigo 8º, da Lei n. 9.718/98, atualmente vigente, aumentou-a 

para 3%. 
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Alguns efeitos econômicos puderam ser minimizados com as 

prescrições dos §§1º a 4º, do artigo 8º220, da Lei 9.718/98, que permitiram a 

compensação de até 1/3 da COFINS paga, com a CSLL (Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido) devida em cada período de apuração trimestral ou 

anual. No entanto, tanto esse §1ºcomo os seguintes (parágrafos 2º, 3º e 4º que 

regulavam a forma dessa compensação) vigeram até 1º de janeiro de 2.000, 

dada sua revogação pelo artigo 35, da Medida Provisória 1.858-11/99, que 

produziu efeitos a partir de 01/01/00. Essa Medida Provisória está atualmente 

em tramitação sob o n. 2.158-35/01. 

As pessoas jurídicas que não tiveram base positiva da CSLL, ou não 

eram contribuintes desta, tiveram que absorver o aumento da COFINS. De 

fato, pretendeu-se tributar mais quem produz menos riqueza, isto é, quem não 

tivesse lucro221. 

 

V.2 Tratamentos Diferenciados no Regime “Cumulativo” 

Os “tratamentos diferenciados no regime ‘cumulativo’” compreendem 

as regras-matrizes de incidência tributária específicas que, embora 

mantenham a maioria dos critérios da regra genérica acima descrita, 

                                                 
220 Art. 8º Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS. 
 §1º A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL devida 

em cada período de apuração trimestral ou anual, até um terço da COFINS efetivamente paga, calculada de 
conformidade com este artigo.  

 §2° A compensação referida no §1º: 
 I – somente será admitida em relação à COFINS correspondente a mês compreendido no período de 

apuração da CSLL a ser compensada, limitada ao valor desta; 
 II – no caso de pessoas jurídicas tributadas pelo regime de lucro real anual, poderá ser efetuada com a 

CSLL determinada na forma dos arts. 28 a 30 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.  
 §3º Da aplicação do disposto neste artigo, não decorrerá, em nenhuma hipótese, saldo de COFINS ou 

CSLL a restituir ou a compensar com o devido em períodos de apuração subseqüentes.  
 §4º A parcela da COFINS compensada na forma deste artigo não será dedutível para fins de determinação 

do lucro real.  
221 Achiles Augustus Cavallo (2005, p. 68). 
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diferenciam-se em razão de determinações legais direcionadas, as quais serão 

destacadas em cada um dos itens abaixo. 

V.2.1 Cooperativas 

Segundo o artigo 15, da Medida Provisória n. 2.158-35/01, as 

cooperativas, que passaram à condição de contribuintes, recolheriam a 

COFINS sobre a receita auferida, com exceção: 

(i) dos valores repassados aos associados, decorrentes da 

comercialização de produto por eles entregue à cooperativa; 

(ii) das receitas de venda de bens e mercadorias a associados, desde que 

diretamente vinculadas à atividade econômica desenvolvida pelo associado e 

que seja objeto da cooperativa; 

(iii) das receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços 

especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, 

extensão rural, formação profissional e assemelhadas; 

(iv) das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e 

industrialização de produção do associado;  

(v) das receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos 

rurais contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a 

estas devidos. 

Embora a legislação trate de tais valores como se fossem “exclusões de 

base de cálculo”, sob o nosso prisma trata-se de regra-matriz de incidência 

tributária específica (com a alteração dos critérios pessoais e material), cujo 

conceito de receita envolve delimitações diferenciadas em relação às receitas 

auferidas por outras pessoas jurídicas. 
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V.2.2 Construção por empreitada ou fornecimento a preço 

predeterminado de bens ou serviços, contratados por pessoa jurídica de 

direito público, empresa pública, sociedade de economia mista e pessoas 

jurídicas sujeitas ao regime de apuração pelo lucro presumido 

O artigo 7º, da Lei n. 9.718/98, prevê que as pessoas jurídicas de direito 

privado, possuidoras de contratos de construção por empreitada ou de 

fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços (inclusive os 

subempreteiros e subcontratados, se for o caso) com pessoas jurídicas de 

direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas 

subsidiárias, poderão diferir o pagamento da COFINS até a data do 

recebimento do preço.  

Essa regra mitiga o prejuízo do contribuinte vítima da inadimplência, 

que recolhe a COFINS pelo regime de competência. Isso porque permite o 

recolhimento da contribuição pelo regime de caixa, isto é, somente quando do 

recebimento do preço contratado, rompendo com a regra geral que exige o 

pagamento mesmo no caso de inadimplência do adquirente do bem ou 

serviço222. 

Com a vinda da Lei n. 10.833/03, tal regra foi reiterada (mediante 

remissão), no artigo 7º, sendo aplicável, portanto, também para as pessoas 

jurídicas sujeitas ao regime não-cumulativo (conforme veremos no item 

“tratamentos diferenciados no regime ‘não-cumulativo’”) 

As pessoas jurídicas que apurarem o Imposto sobre a Renda e a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pelo lucro presumido também 

                                                 
222 Achiles Augustus Cavallo (2005, p. 54). 
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poderão adotar o conceito de receita como aquela efetivamente auferida, 

segundo dispõe o artigo 20, da Medida Provisória 2.158-35/01223. 

V.2.3 Instituições financeiras 

O parágrafo único, do artigo 11, da Lei Complementar n. 70/91224, 

havia excluído da tributação, pela COFINS, as instituições financeiras 

(bancos comerciais; bancos de investimentos; bancos de desenvolvimento; 

caixas econômicas; sociedades de crédito, financiamento e investimento; 

sociedades de crédito imobiliário; sociedades corretoras; distribuidoras de 

títulos e valores mobiliários; empresas de arrendamento mercantil; 

cooperativas de crédito; empresas de seguros privados e de capitalização, 

agentes autônomos de seguros privados e de crédito; e entidades de 

previdência privada abertas e fechadas)225. 

A Lei n. 9.718/98 (artigo 3º, §§5º a 7º), contudo, incluiu-as no campo 

de incidência da COFINS, cuja tributação, de forma diferenciada, fica sujeita 

ao regime “cumulativo”, por expressa exclusão contida no artigo 10, I, da Lei 

n. 10.833/03 (lei que instituiu o regime “não-cumulativo” da COFINS). 

O §5º prescreve que serão admitidas as mesmas exclusões e deduções 

da base de cálculo previstas para o PIS. É no artigo 1º, da Lei n. 9.701, de 17 

                                                 
223 Art. 20. As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no lucro presumido 

somente poderão adotar o regime de caixa, para fins da incidência da contribuição para o 
PIS/PASEP e COFINS, na hipótese de adotar o mesmo critério em relação ao imposto de renda 
das pessoas jurídicas e da CSLL. 

224 Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota referida no §1° do art. 23 da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991, relativa à contribuição social sobre o lucro das instituições a que 
se refere o §1° do art. 22 da mesma lei, mantidas as demais normas da Lei n° 7.689, de 15 de 
dezembro de 1988, com as alterações posteriormente introduzidas. 

 Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao disposto neste artigo ficam excluídas do 
pagamento da contribuição social sobre o faturamento, instituída pelo art. 1° desta lei 
complementar. 

225 Essas pessoas jurídicas, segundo a sistematização do site da Secretaria da Receita Federal, são 
consideradas como um único grupo, denominado instituições financeiras. Cf. Brasil. Ministério 
da Fazenda e Receita Federal (2007). 
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de novembro de 1998, que podemos encontrar tais deduções do PIS, 

especificamente relativas às instituições financeiras226-227. 

– No caso das receitas auferidas pelos bancos comerciais; bancos de 

investimentos; bancos de desenvolvimento; caixas econômicas; sociedades de 

crédito, financiamento e investimento; sociedades de crédito imobiliário; 

sociedades corretoras; distribuidoras de títulos e valores mobiliários; 

empresas de arrendamento mercantil; e cooperativas de crédito: 

(i) as despesas de captação em operações realizadas no mercado 

interfinanceiro, inclusive com títulos públicos; 

(ii) os encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e 

repasses de recursos de órgãos e instituições oficiais; 

(iii) as despesas de câmbio; 

(iv) as despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e 

instituições arrendadoras; 

(v) as despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro 

Nacional; 

                                                 
226 As exclusões previstas no inciso I são extensivas a todas as pessoas jurídicas, não sendo 

necessárias para a composição da regra-matriz de incidência tributária específica das instituições 
financeiras. 

 São os valores relativos: 
  (i) às reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como prejuízo, 

que não representem ingresso de novas receitas; 
  (ii) ao resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido; e 
  (iii) aos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que 

tenham sido computados como receita; 
 O disposto no inciso IV, por sua vez (“os valores correspondentes a diferenças positivas 

decorrentes de variações nos ativos objetos dos contratos, no caso de operações de “swap” ainda 
não liquidadas”), está revogado pelo artigo 93, da Medida Provisória 2.158-35/01. 

227 As exclusões e deduções previstas neste artigo restringem-se a operações autorizadas às 
empresas ou entidades nele referidas, desde que realizadas dentro dos limites operacionais 
previstos na legislação pertinente, conforme prescreve o artigo 1º, §3, da Lei 9.701/98. 
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– No caso de empresas de seguros privados: 

(i) cosseguro e resseguro cedidos; 

b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que 

houverem sido computados como receitas; e 

c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou 

reservas técnicas; 

– No caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a 

parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas 

técnicas e, no das empresas de capitalização, a parcela dos prêmios destinada 

à constituição de provisões ou reservas técnicas. 

Os parágrafos 6º e 7º foram incluídos pelo artigo 2º, da Medida 

Provisória 2.158-35/01, e permitem, ainda, as seguintes “exclusões de base de 

cálculo”: 

– Para as receitas auferidas pelos bancos comerciais; bancos de 

investimentos; bancos de desenvolvimento; caixas econômicas; sociedades de 

crédito, financiamento e investimento; sociedades de crédito imobiliário; 

sociedades corretoras; distribuidoras de títulos e valores mobiliários; 

empresas de arrendamento mercantil; e cooperativas de crédito: 

(i) as despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; 

(ii) as despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de 

recursos de instituições de direito privado; 

(iii) o deságio na colocação de títulos; 

(iv) as perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; 
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(v) as perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de 

hedge; 

– Para as receitas auferidas pelas empresas de seguros privados, o 

valor referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, 

efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro 

e resseguro, salvados e outros ressarcimentos. 

– No caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os 

rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de 

benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates e, por fim, no caso 

de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos nas aplicações 

financeiras destinadas ao pagamento de resgate de títulos228. 

A alíquota da COFINS, para estas pessoas jurídicas, é de 4%, conforme 

disposição do artigo 18, da Lei n. 10.684/03. 

V.2.4 Securitização de créditos 

Segundo o artigo 3º, §8º, da Lei n. 9.718/98, incluído pelo artigo 2º, da 

Medida Provisória n. 2.158-35/01, as pessoas jurídicas, nas operações de 

securitização de créditos (i) imobiliários (nos termos da Lei n. 9.514, de 20 de 

novembro de 1997) e (ii) financeiros (observada regulamentação editada pelo 

Conselho Monetário Nacional) poderão deduzir, da receita bruta, as despesas 

incorridas com a captação de recursos, conforme redação do §8º, da Lei n. 

9.718/98 (com a alteração promovida pelo artigo 2º, da Medida Provisória n. 

2.158-35/01). 

                                                 
228 Segundo o §7º, tais exclusões “restringem-se aos rendimentos de aplicações financeiras 

proporcionados pelos ativos garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao 
montante das referidas provisões”. 
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A alíquota da COFINS, para estas pessoas jurídicas, é de 4%, conforme 

disposição do artigo 18, da Lei n. 10.684/03. 

V.2.5 Operadoras de planos de saúde 

Conforme dispõe o artigo 3º, §9º, da Lei n. 9.718/98, incluído pelo 

artigo 2º, da Medida Provisória n. 2.158-35/01, as receitas auferidas pelas 

operadoras de planos de assistência à saúde serão delimitadas pela exclusão 

dos seguintes valores: 

(i) da co-responsabilidades cedidas; 

(ii) da parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição 

de provisões técnicas; e 

(iii) referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, 

efetivamente pagos, deduzidos das importâncias recebidas a título de 

transferência de responsabilidades. 

V.2.6 Operações de câmbio 

Segundo a redação do artigo 3º, §4º, da Lei n. 9.718/98, que pretendeu 

tributar os ganhos e não a receita, nas operações de câmbio, realizadas por 

instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil, considera-se receita 

bruta a diferença positiva entre o preço de venda e o preço de compra da 

moeda estrangeira.  



 

VI CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 

SOCIAL NO REGIME “NÃO-CUMULATIVO” 

 

A Lei n. 10.833/03 foi promulgada dentro do prazo estipulado pelo 

artigo 12, da Lei n. 10.637/02, que prescrevia: até 31 de dezembro de 2003, o 

Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei tornando 

não-cumulativa a cobrança da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins). 

A COFINS começou instituída pela Lei Complementar 70/91, sofreu 

pequenas alterações com a promulgação da Lei 9.718/98 e, em 2003, 

possibilitou apuração em regime “não-cumulativo” nos termos da Lei 10.833. 

Em termos constitucionais, a Emenda n. 42, de 19 de dezembro de 2003 

introduziu o §12, no artigo 195, prescrevendo que a lei definiria “os setores da 

atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos 

incisos I, b; e IV do caput serão não-cumulativas”229 e a Emenda n. 47, de 6 

de julho de 2005 deu nova redação ao §9º, do mesmo artigo, inserindo ‘o 

porte da empresa’ e a ‘condição estrutural do mercado de trabalho’ como 

fatores a serem potencialmente utilizados na discriminação de alíquotas ou 

bases de cálculo para diferentes pessoas jurídicas devedoras das contribuições 

sociais incidentes sobre o faturamento ou a receita230. 

                                                 
229 §12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na 

forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas. 
230 Artigo 195. […] 
 Antiga redação: §9º As contribuições sociais previstas no inciso I deste artigo poderão ter 

alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da utilização 
intensiva de mão-de-obra. (Incluído pela Emenda Constitucional 20/98) 

 Atual redação: §9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão 
ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização 
intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional 47/05) 
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A Emenda Constitucional n. 42/03, afirma a doutrina231, deu status 

constitucional à não-cumulatividade da COFINS. A nosso ver, dada a 

expressa delegação à legislação infraconstitucional dos ditames de tal regime 

de incidência, o que foi elevado ao nível da Constituição foi tão-somente a 

existência de um regime “não-cumulativo”, sendo que tanto seus destinatários 

como seus contornos ficam no nível legal. 

A Emenda Constitucional n. 47/05 pareceu legitimar a diferenciação, 

feita pela Lei n. 10.833/03, entre pessoas jurídicas que continuariam a apurar 

a COFINS no regime “cumulativo” (sob as formas da Lei Complementar n. 

70/91 e da Lei n. 9.718/98) e aquelas que apurariam de acordo com o novo 

regime “não-cumulativo”. 

A diferenciação geral e mais ampla está baseada, especialmente, no 

regime de apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ). 

Segundo o artigo 10, incisos II e III, da Lei n. 10.833/03232, as pessoas 

jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e aquelas 

enquadradas no SIMPLES continuam a contribuir pelo regime “cumulativo” 

de apuração. 

O artigo 10 inclui, ainda, (i) bancos comerciais; bancos de 

investimentos; bancos de desenvolvimento; caixas econômicas; sociedades de 

crédito, financiamento e investimento; sociedades de crédito imobiliário; 

sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários; 

empresas de arrendamento mercantil; cooperativas de crédito; empresas de 

                                                 
231 Cf. Achiles Augustus Cavallo (2005, p. 101). 
232 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta 

Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 8º: 
  […] 
 II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou 

arbitrado; 
 III – as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES; […] 
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seguros privados e de capitalização; agentes autônomos de seguros privados e 

de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além 

daquelas que realizam atividades de securitização de créditos, as operadoras 

de planos de assistência à saúde e as associações de poupança (inciso I233); 

                                                 
233 Art. 10. […] 
 I – as pessoas jurídicas referidas nos §§6º, 8º e 9º do art. 3º, da Lei n° 9.718, de 1998, e na Lei n° 

7.102, de 20 de junho de 1983. 
 Lei 9.718/98, Art. 3º, §§6º, 8º e 9º: 
 §6º Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, as 

pessoas jurídicas referidas no §1º do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e 
deduções mencionadas no §5º, poderão excluir ou deduzir: […] 

  (Art. 22, §1º, da Lei 8.212/91: No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos 
de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros 
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de 
previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, 
é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo definida 
nos incisos I e III deste artigo) 

 §8º Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, poderão 
ser deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas pelas pessoas jurídicas que tenham 
por objeto a securitização de créditos: (Incluído pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001) 

 I - imobiliários, nos termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2158-35, de 2001) 

 II - financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001) 

 III - agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 
2005) 

 §9º Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, as 
operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir: (Incluído pela Medida Provisória nº 
2158-35, de 2001) 

 […] 
 Lei 7.102/83 
 Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e 

funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de 
valores, e dá outras providências. 

 […] 
 Art. 1º […] 
 Parágrafo único - Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo compreendem bancos 

oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupanças, suas 
agências, subagências e seções. 

 Art. 3º A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados: 
 I - por empresa especializada contratada; ou 
 II - pelo próprio estabelecimento financeiro […]. 
 Art. 10. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de 

serviços com a finalidade de: 
 I - proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, 

públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas; 
 II - realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga. 
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234), (ii) pessoas jurídicas imunes aos impostos (inciso IV), (iii) órgãos 

públicos, autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais, 

além das fundações cuja criação tenha sido autorizada por ele, referidas no 

                                                 
234 Art. 10. […] 
 I – as pessoas jurídicas referidas nos §§6º, 8º e 9º do art. 3º, da Lei n° 9.718, de 1998, e na Lei n° 

7.102, de 20 de junho de 1983. 
 Lei 9.718/98, Art. 3º, §§6º, 8º e 9º: 
 §6º Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, as 

pessoas jurídicas referidas no §1º do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e 
deduções mencionadas no §5º, poderão excluir ou deduzir: […] 

 (Art. 22, §1º, da Lei 8.212/91: No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros 
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de 
previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, 
é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo definida 
nos incisos I e III deste artigo) 

 §8º Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, poderão 
ser deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas pelas pessoas jurídicas que tenham 
por objeto a securitização de créditos: (Incluído pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001) 

 I - imobiliários, nos termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2158-35, de 2001) 

 II - financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional. (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2158-35, de 2001) 

 III - agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 
2005) 

 §9º Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, as 
operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir: (Incluído pela Medida Provisória nº 
2158-35, de 2001) 

 […] 
 Lei 7.102/83 
 Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e 

funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de 
valores, e dá outras providências. 

 […] 
 Art. 1º […] 
 Parágrafo único - Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo compreendem bancos 

oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupanças, suas 
agências, subagências e seções. 

 Art. 3º A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados: 
 I - por empresa especializada contratada; ou 
 II - pelo próprio estabelecimento financeiro […]. 
 Art. 10. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de 

serviços com a finalidade de: 
 I - proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros estabelecimentos, 

públicos ou privados, bem como a segurança de pessoas físicas; 
 II - realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga. 
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artigo 61, do ADCT235 (inciso V) e (iv) as sociedades cooperativas, exceto as 

de produção agropecuárias e as de consumo236 (inciso VI237). 

Além disso, previu alguns tipos de receita que, para efeitos de 

tributação da COFINS, devem ser segregadas e, portanto, tributadas com base 

no anterior regime “cumulativo”238:  

                                                 
235 Art. 61. As entidades educacionais a que se refere o art. 213, bem como as fundações de ensino e 

pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei, que preencham os requisitos dos incisos I e II 
do referido artigo e que, nos últimos três anos, tenham recebido recursos públicos, poderão 
continuar a recebê-los, salvo disposição legal em contrário. 

 Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a 
escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 

 I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação; 
 II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 

confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. 
 §1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino 

fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, 
quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do 
educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede 
na localidade. 

 §2º - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do 
Poder Público. 

236 Antes da edição da Lei 10.865/04, todas as sociedades cooperativas estavam excluídas do regime 
“não-cumulativo”. 

237 Art. 10. […] 
 VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo das deduções de 

que trata o art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 17 da Lei 
no 10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes aplicando as disposições do §7o do art. 3o das Leis nos 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e as de consumo; 
(Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 

238 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a esta 
Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1º a 8º: 

 […] 
 VII - as receitas decorrentes das operações: 
 a) referidas no inciso IV do §3º do art. 1º; 
 Artigo 1º, §3º, IV (redações original e atual) 
 IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de 2000, 10.147, de 21 de 

dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e 10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer 
outras submetidas à incidência monofásica da contribuição;  

 IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 
 b) sujeitas à substituição tributária da COFINS; 
 c) referidas no art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998; 
 Art. 5º As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, 

a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos tributários, como 
operação de consignação, as operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, 
bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados. 

 VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações; 
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 IX - as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens; 
 IX - as receitas decorrentes de venda de jornais e periódicos e de prestação de serviços das 

empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens; (Redação dada pela Lei nº 
10.865, de 2004) 

 X - as receitas submetidas ao regime especial de tributação previsto no art. 47 da Lei no 10.637, 
de 30 de dezembro de 2002; 

 Artigo 47, da Lei 10.637/02: 
 A pessoa jurídica integrante do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE), instituído pela 

Lei no 10.433, de 24 de abril de 2002, poderá optar por regime especial de tributação, 
relativamente à contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PIS/Pasep) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins). 

 §1º A opção pelo regime especial referido no caput: 
 I - será exercida mediante simples comunicado, nos termos e condições estabelecidos pela 

Secretaria da Receita Federal; 
 II - produzirá efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do mês subseqüente ao do 

exercício da opção. 
 §2º Para os fins do regime especial referido no caput, considera-se receita bruta auferida nas 

operações de compra e venda de energia elétrica realizadas na forma da regulamentação de que 
trata o art. 14 da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998, com a redação dada pela Lei no 10.433, de 
24 de abril de 2002, para efeitos de incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, os 
resultados positivos apurados mensalmente pela pessoa jurídica optante. 

 §3º Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa 
jurídica optante poderá deduzir os valores devidos, correspondentes a ajustes de contabilizações 
encerradas de operações de compra e venda de energia elétrica, realizadas no âmbito do MAE, 
quando decorrentes de: 

 I - decisão proferida em processo de solução de conflitos, no âmbito do MAE, da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ou em processo de arbitragem, na forma prevista no §3o do 
art. 2o da Lei no 10.433, de 24 de abril de 2002; 

 II - resolução da Aneel; 
 III - decisão proferida no âmbito do Poder Judiciário, transitada em julgado; e 
 IV - (VETADO) 
 §4o A dedução de que trata o §3o é permitida somente na hipótese em que o ajuste de 

contabilização caracterize anulação de receita sujeita à incidência do PIS/Pasep e da Cofins, na 
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal. 

 §5o Sem prejuízo do disposto nos §§3o e 4o, geradoras de energia elétrica optantes poderão 
excluir da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o valor da receita 
auferida com a venda compulsória de energia elétrica por meio do Mecanismo de Realocação de 
Energia, de que trata a alínea b do parágrafo único do art. 14 da Lei no 9.648, de 27 de maio de 
1998, introduzida pela Lei no 10.433, de 24 de abril de 2002. 

 §6o Aplicam-se ao regime especial de que trata este artigo as demais normas aplicáveis às 
contribuições referidas no caput, observado o que se segue:  

 I – em relação ao PIS/Pasep, não se aplica o disposto nos arts. 1o a 6o;  
 II - em relação aos fatos geradores ocorridos até 31 de agosto de 2002, o pagamento dos valores 

devidos correspondentes à Cofins e ao PIS/Pasep poderá ser feito com dispensa de multa e de 
juros moratórios, desde que efetuado em parcela única, até o último dia útil do mês de setembro 
de 2002. 

 §7o (VETADO) 
 XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003: 
 a) com prazo superior a 1 (um) ano, de administradoras de planos de consórcios de bens móveis e 

imóveis, regularmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central; 
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 b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço 

predeterminado, de bens ou serviços; 
 c) de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços 

contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia 
mista ou suas subsidiárias, bem como os contratos posteriormente firmados decorrentes de 
propostas apresentadas, em processo licitatório, até aquela data; 

 XII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de transporte coletivo rodoviário, 
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros; 

 XIII - as receitas decorrentes do serviço prestado por hospital, pronto-socorro, casa de saúde e de 
recuperação sob orientação médica e por banco de sangue; 

 XIII - as receitas decorrentes de serviços: (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 
 a) prestados por hospital, pronto-socorro, clínica médica, odontológica, de fisioterapia e de 

fonoaudiologia, e laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas; e 
(Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

 b) de diálise, raios X, radiodiagnóstico e radioterapia, quimioterapia e de banco de sangue; 
(Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

 XIV - as receitas decorrentes de prestação de serviços de educação infantil, ensinos fundamental 
e médio e educação superior.  

 XV - as receitas decorrentes de vendas de mercadorias realizadas pelas pessoas jurídicas referidas 
no art. 15 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976; (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

 Artigo 15, do Decreto-Lei 1.455/76: 
 Na zona primária de porto ou aeroporto poderá ser autorizado, nos termos e condições fixados pelo 

Ministro de Estado da Fazenda, o funcionamento de lojas francas para venda de mercadoria nacional ou 
estrangeira a passageiros de viagens internacionais, na chegada ou saída do País, ou em trânsito, contra 
pagamento em moeda nacional ou estrangeira. (Redação dada pela Lei nº 11.371, de 2006) 

 XVI - as receitas decorrentes de prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, 
efetuado por empresas regulares de linhas aéreas domésticas, e as decorrentes da prestação de 
serviço de transporte de pessoas por empresas de táxi aéreo; (Incluído pela Lei nº 10.865, de 
2004). 

 XVII - as receitas auferidas por pessoas jurídicas, decorrentes da edição de periódicos e de 
informações neles contidas, que sejam relativas aos assinantes dos serviços públicos de telefonia; 
(Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004). 

 XVIII – as receitas decorrentes de prestação de serviços com aeronaves de uso agrícola inscritas 
no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB); (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

 XIX – as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas de call center, telemarketing, 
telecobrança e de teleatendimento em geral; (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

 XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada, de 
obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2006; (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

 XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou subempreitada de 
obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2008; (Redação dada pela Lei nº 11.434, de 
2006) 

 XXI – as receitas auferidas por parques temáticos, e as decorrentes de serviços de hotelaria e de 
organização de feiras e eventos, conforme definido em ato conjunto dos Ministérios da Fazenda e 
do Turismo. (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

 XXII - as receitas decorrentes da prestação de serviços postais e telegráficos prestados pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; (Incluído pela Lei nº 10.925, de 2004)  (Vide Lei nº 
10.925, de 2004) 

 XXIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços públicos de concessionárias operadoras 
de rodovias; (Incluído pela Lei nº 10.925, de 2004) 

 XXIV - as receitas decorrentes da prestação de serviços das agências de viagem e de viagens e 
turismo. (Incluído pela Lei nº 10.925, de 2004) 

 XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das atividades 
de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de 
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(i) decorrentes da venda de produtos sujeitos ao regime de “incidência 

monofásica” (inciso VII, a);  

(ii) sujeitas à “substituição tributária” da COFINS (inciso VII, b);  

(iii) decorrentes da venda de veículos automotores usados, adquiridos 

para revenda, inclusive aqueles que foram recebidos como parte do preço de 

venda de outros veículos (novos ou usados) (inciso VII, c);  

                                                                                                                                                    
análise, programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e 
manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda como softwares as páginas 
eletrônicas. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) 

 XXVI - as receitas relativas às atividades de revenda de imóveis, desmembramento ou 
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e construção de prédio destinado à venda, 
quando decorrentes de contratos de longo prazo firmados antes de 31 de outubro de 2003; 
(Incluído dada pela Lei nº 11.196, de 2005) 

 XXVII - (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 
 “Razões do veto 
 XXVII - as receitas relativas ao fornecimento de energia elétrica produzida por fontes 

alternativas de energia, com base em fontes eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, 
conforme definido pela Aneel. 

 O dispositivo, ao transferir a receita relativa às atividades que discrimina para o campo da 
incidência cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, conferiria um subsídio 
indireto ao setor. 

 Com efeito, a receita com a venda de energia produzida passaria a ser tributada, relativamente às 
referidas contribuições, às alíquotas, respectivamente, de 0,65% e 3%, totalizando o percentual 
de 3,65%. Entretanto, o adquirente da energia tomará crédito apurado mediante a aplicação da 
alíquota de 9,25% (1,65% de Contribuição para o PIS/Pasep e 7,6% de Cofins) sobre o mesmo 
valor, gerando um subsídio da ordem de sessenta por cento. 

 Ademais o subsídio gerado é totalmente injustificável, tanto mais quando o produtor e o 
adquirente da energia produzida pertencerem a um mesmo grupo econômico. O dispositivo a par 
de conferir subsídio ao setor, poderá estimular a reorganização das empresas, mediante cisão ou a 
constituição de unidades autônomas voltadas para a produção de energia, com vistas à obtenção 
dessa vantagem tributária. Observe-se que a energia atualmente produzida e consumida dentro da 
mesma estrutura empresarial não se encontra no campo de incidência das contribuições. 

 Além disso, a medida provocaria distorção de preço de mercado, influenciando, também, nos 
fatores de alocação, notadamente em um setor que é altamente regulado, como é o da energia 
elétrica, causando impacto negativo na política setorial.” 

 Parágrafo único. Ficam convalidados os recolhimentos efetuados de acordo com a atual redação 
do inciso IX deste artigo. (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 

 §1º Ficam convalidados os recolhimentos efetuados de acordo com a atual redação do inciso IX 
deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004) 

 §2º O disposto no inciso XXV do caput deste artigo não alcança a comercialização, 
licenciamento ou cessão de direito de uso de software importado. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 
2004) 
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(iv) decorrentes da prestação de serviços de telecomunicação (inciso 

VIII);  

(v) decorrentes da venda de jornais e periódicos e de prestação de 

serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens (inciso IX239);  

(vi) as receitas submetidas ao regime especial de tributação previsto 

para as pessoas jurídicas integrantes do Mercado Atacadista de Energia 

Elétrica (MAE), conforme artigo 47, da Lei 10.637/02 (inciso X);  

(vii) as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de 

outubro de 2003, atendidas as especificidades das alíneas a a c, do inciso 

XI240;  

(viii) decorrentes da prestação de serviços de transporte coletivo 

rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros (inciso XII);  

(ix) decorrentes de serviços prestados por hospital, pronto-socorro, 

clínica médica, odontológica, de fisioterapia e de fonoaudiologia, e 

laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas (inciso 

XIII, a);  

(x) decorrentes de serviços de diálise, raios X, radiodiagnóstico e 

radioterapia, quimioterapia e de banco de sangue (inciso XIII, b); 

                                                 
239 Antes da redação dada pela Lei 10.865/04, as receitas decorrentes da venda de jornais e 

periódicos não estava incluída no inciso IX, da Lei 10.833/03). 
 O §1º, do artigo 10, da Lei 10.833/03 (incluído pela Lei 11.051/04) convalidou, contudo, os 

recolhimentos feitos de acordo com a atual redação do inciso IX. 
240 a e b) De administradores de planos de consórcios, de bens móveis e imóveis (regularmente 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central), de construção por empreitada ou de fornecimento, a 
preço predeterminado, de bens ou serviços, desde que superiores a um ano. 

 c) De construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou 
serviços contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de 
economia mista ou suas subsidiárias, bem como os contratos posteriormente firmados 
decorrentes de propostas apresentadas, em processo licitatório, até 31/10/03. 
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(xi) decorrentes da prestação de serviços de educação infantil, ensinos 

fundamental e médio e educação superior (inciso XIV); 

(xii) decorrentes da venda de mercadorias pelas lojas francas instaladas 

nas zonas primárias de portos ou aeroportos, a passageiros de viagens 

internacionais, na chegada ou saída do País, ou em trânsito (inciso XV); 

(xiii) decorrentes da prestação de serviços de transporte coletivo de 

passageiros, efetuado por empresas regulares de linhas aéreas domésticas, e as 

decorrentes da prestação de serviços de transporte de pessoas por empresas de 

táxi aéreo (inciso XVI); 

(xiv) decorrentes da edição de periódicos e de informações neles 

contidas, que sejam relativas aos assinantes dos serviços públicos de telefonia 

(inciso XVII); 

(xv) decorrentes da prestação de serviços com aeronaves de uso 

agrícola inscritas no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) (inciso XVIII); 

(xvi) decorrentes da prestação de serviços das empresas de call center, 

telemarketing, telecobrança e de teleatendimento em geral (inciso XIX); 

(xvii) decorrentes de execução por administração, empreitada ou 

subempreitada de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2008 

(inciso XX)241; 

(xviii) auferidas por parques temáticos e decorrentes de serviços de 

hotelaria e de organização de feiras, eventos, conforme definido em ato 

conjunto dos Ministérios da Fazenda e do Turismo (inciso XXI); 

                                                 
241 Essa exceção ao regime “não-cumulativo” foi incluída pela Lei 10.865/04, para vigorar até 

31/12/06, mas foi prorrogada em razão da alteração promovida pela Lei 11.434/06. 
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(xix) decorrentes da prestação de serviços postais e telegráficos 

prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inciso XXII); 

(xx) decorrentes da prestação de serviços públicos de concessionárias 

operadoras de rodovias (inciso XXIII); 

(xxi) decorrentes da prestação de serviços das agências de viagens ou 

de viagens e turismo (inciso XXIV); 

(xxii) auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes 

das atividades de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou 

cessão de direito de uso, bem como de análise, programação, instalação, 

configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e manutenção ou 

atualização de software, compreendidas ainda como softwares as páginas 

eletrônicas (inciso XXV)242; 

(xxiii) decorrentes das atividades de revenda de imóveis, 

desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e 

construção de prédio destinado à venda, quando decorrentes de contratos de 

longo prazo firmados antes de 31 de outubro de 2003 (inciso XXVI). 

VI.1 Apuração de Créditos e a Regra-Matriz de Incidência Tributária da 

COFINS no Regime “Não-Cumulativo” 

 

O regime “não-cumulativo” de apuração consiste, resumidamente, em 

forma de tributação que evite a denominada tributação “em cascata”, 

                                                 
242 Conforme artigo 10, §2º, da Lei 10.833/03, a exclusão não se aplica às receitas auferidas em 

decorrência da comercialização, do licenciamento ou da cessão de direito de uso de softwares 
importados. 
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característica dos tributos plurifásicos, isto é, que incidem nas várias fases que 

decorrem da circulação de bens ou da prestação de serviços243. 

Exemplificativamente, a COFINS, no regime denominado 

“cumulativo”, incide sobre a receita inicial de R$ 100,00 auferida pelo 

produtor. Em seguida, incide sobre os mesmos R$ 100,00 iniciais, além dos 

R$ 100,00 a título de valor agregado quando da venda do produto pelo 

distribuidor, e o comerciante varejista, por fim, tributa, além dos seus 

R$ 100,00 de lucro, também os R$ 200,00 decorrentes do custo da mercadoria 

produzida e distribuída, quando oferece à tributação os R$ 300,00 auferidos a 

título de receita de venda. 

Uma das formas de se operacionalizar o efeito “não-cumulativo” é a 

criação das regras que permitem o cálculo de créditos a serem descontados 

quando da apuração do tributo a pagar. No caso da COFINS, o artigo 3º, da 

Lei n. 10.833/03 é que essencialmente prescreve as “receitas” (auferidas por 

outrem) que poderão, mediante a aplicação da mesma alíquota utilizada no 

cálculo do tributo, “acumular” as quantias, a título de crédito, que poderão ser 

descontadas da COFINS devida. 

O que queremos demonstrar, neste item, antes de descrevermos as 

regras-matrizes de incidência tributária no regime “não-cumulativo”, é que, 

embora a existência de tal regime seja utilizado, neste trabalho, como critério 

diferenciador dos demais regimes (“cumulativo”, “substituição tributária” e 

“incidência monofásica”), trata-se de norma jurídica que não influencia, 

diretamente, na construção abstrata da regra de incidência. 

                                                 
243 Christine Mendonça, citando Paulo C. B. Bonilha, Cléber Giardino e Alcides Jorge Costa, 

afirma, analisando o ICMS, que quando a Constituição impõe que este será “não cumulativo, 
leva-se em conta o preço do produto: a incidência de um mesmo imposto em diversas operações 
relativas ao mesmo produto acaba por acumular as várias incidências desse tributo no preço do 
produto”.  
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A obrigação do pagamento da COFINS decorre da realização do 

antecedente de sua regra-matriz de incidência tributária. A permissão para o 

cálculo dos créditos integra o conseqüente de inúmeros antecedentes que, em 

linhas gerais, prevêem custos e despesas (que geram receitas para outras 

pessoas jurídicas, daí a realização da não-cumulatividade) nos quais se incorre 

e sobre os quais eles serão calculados (antecedentes)244. 

Exemplificativamente, a pessoa jurídica sujeita ao regime “não-

cumulativo”, deverá, verificada a hipótese tributária abaixo descrita, constituir 

o fato jurídico-tributário, antecedente da regra-matriz de incidência tributária. 

Tal verificação independe da existência ou não de despesas ou custos que 

figurem como antecedentes do que podemos denominar de “regra de crédito”. 

A existência, no plano das normas individuais e concretas, da permissão para 

o cálculo dos “créditos de COFINS” influenciará, tão-somente, no quanto a 

pagar, isto é, na mensuração do critério quantitativo da regra-matriz de 

incidência tributária verificada no plano de concretude existência do direito. 

 

                                                 
244 Conforme assertiva de Christine Mendonça (2005, p. 137), tratando da não-cumulatividade no 

ICMS: “assim como crédito tributário do ICMS, o débito do Fisco escritural do ICMS resultará 
de fatos jurídicos distintos, em razão de o ICMS albergar mais de um tipo de imposto […]. Dessa 
forma, também será possível a construção de mais de uma regra-matriz do débito do Fisco 
escritural do ICMS. Essa norma será construída, em linhas gerais, a partir da leitura dos 
enunciados prescritivos veiculados pelo art. 155, §2º, I da CF, e pelos arts. 19 e 20 da LC 87/96”. 



 

 

191

VI.2 Regra-Matriz de Incidência Tributária da COFINS no Regime 

“Não-Cumulativo” 

 

VI.2.1 Antecedente 

Tendo vista que a regra de crédito não impacta, diretamente, na 

composição da regra-matriz de incidência tributária genérica da COFINS no 

regime “não-cumulativo”, passemos a descrever os critérios que compõem a 

norma geral e abstrata representativa de tal incidência, começando pelo seu 

antecedente, composto pelos critérios material, pessoal, temporal e espacial. 

VI.2.1.1 Critério material 

Quando o artigo 1º, da Lei n. 10.833/03 prescreve que a COFINS, com 

incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, 

delimita, inicialmente, apenas qual será o complemento que, juntamente com 

o verbo de ação, comporá o critério material do antecedente da regra-matriz 

de incidência tributária da COFINS neste regime. 

Mais à frente, ainda no caput do artigo 1º, a fim de delimitar o 

significado de faturamento, prescreve que este será entendido como o total 

das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua 

denominação ou classificação contábil. 

No §1º, desenhando ainda mais o contorno do complemento do verbo 

integrante do critério material, prescreve que o total das receitas auferidas 

compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em 

conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa 

jurídica. 
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Como explicitamos nas premissas conceituais deste trabalho, os 

conceitos de faturamento, receita e receita bruta não coincidem fora dos 

ditames legais e abarcam diversos valores que, por esforços da doutrina, 

foram sendo excluídos para efeitos de incidência da COFINS (variação 

cambial, receitas de locação, inadimplência etc.). 

Igualmente ao que defendemos para o critério material no regime 

“cumulativo”, também aqui nos parece que o significado de receita, na norma 

geral abstrata, acaba sendo delimitado somente no processo de positivação da 

regra de incidência da COFINS, quando de sua aplicação aos fatos jurídico-

contábeis que recebem tal revestimento lingüístico. Em outras palavras, é a 

“receita” no plano concreto que nos permite construir o significado de 

“receita” no plano abstrato. 

Em razão da brutalidade de tal tributação (sobre a receita), a própria 

legislação iniciou, ao contrário da abrangência representada pelo artigo 1º e 

seu §1º, um processo de delimitações restritivas, por tipos de pessoas jurídicas 

ou por espécies de receitas decorrentes de atividades específicas. 

Assim, o critério material da regra-matriz de incidência tributária 

genérica da COFINS no regime “não-cumulativo”, exige não só a tomada de 

posição com relação à acepção de “receita”, mas também deve levar em 

consideração (i) as “exclusões de base de cálculo” previstas no §3º, do artigo 

1º e no artigo 6º, ambos da Lei n. 10.833/03, (ii) as receitas não-tributadas por 

isenção ou alíquota zero, (iii) a consideração das peculiaridades das atividades 

sujeitas a tal regime, com prescrições específicas (“tratamentos diferenciados 

no regime não-cumulativo”), que ficam, por isso, excluídas da regra-matriz de 

incidência tributária genericamente delimitada neste item, e (iv) as receitas 

sujeitas aos outros regimes de incidência da COFINS (“cumulatividade”, 
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“tratamentos diferenciados no regime “cumulativo”, “substituição tributária” 

e “incidência monofásica”). 

VI.2.1.1.1 Exclusões de base de cálculo 

O artigo 1º, §3º, da Lei n. 10.833/03 traz rol de receitas que, segundo 

sua prescrição, não integraria a base de cálculo da COFINS. São elas245: 

(i) não operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente (inciso 

II); 

(ii) auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de 

mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa 

vendedora, na condição de substituta tributária (inciso III); 

(iv) decorrentes da venda de álcool para fins carburantes (inciso IV)246;  

                                                 
245 O inciso I, que trata da não-tributação das receitas isentas ou sujeitas à alíquota zero, será 

abordado no item seguinte, VI.2.1.1.2. 
246 Este inciso teve sua redação dada pelo artigo 21, da Lei n. 10.865/04. A redação anterior previa 

as receitas decorrentes da “venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de 
2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002 e 10.560, de 13 de 
novembro de 2022, ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica da contribuição”, 
isto é, as receitas decorrentes da venda (i) de derivados de petróleo e de álcool para fins 
carburantes, tributados sob o regime monofásico pelos produtores e importadores e pelos 
distribuidores, respectivamente; (ii) da venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de 
toucador ou de higiene pessoal, já tributados com alíquotas majoradas (9,9% ou 10,3%) pelos 
produtores (pessoas jurídicas industriais) ou importadores; (iii) de máquinas e veículos 
classificados em determinadas posições da TIPI, conforme artigo 1º, da Lei n. 10.485/02, já 
tributadas pelos fabricantes ou importadores; e (iv) de querosene de avião, tributados 
monofasicamente pelos importadores ou produtores. 

 A alteração deste inciso IV pela Lei n. 10.865/04, decorreu da mudança dos antigos exclusivamente 
monofásicos, que passaram também ao regime “não-cumulativo”, com permissão de tomada de créditos 
(artigo 3º, I, a).  

 Ainda, a Medida Provisória n. 413, de 3 de janeiro de 2008 (ainda não apreciada pelo Congresso Nacional) 
revoga o este IV (artigo 19, II, c) e inclui os incisos XI e XII no rol do §3º, do artigo 1º, da Lei n. 
10.833/03 (“XI - no caput do art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, no caso de 
venda de álcool, inclusive para fins carburantes; e XII - no § 2o do art. 5o da Lei no 9.718, de 
1998, no caso de venda de álcool, inclusive para fins carburantes”), de acordo com as alterações 
que prescreve para o regime de incidência do álcool (de “substituição tributária” para “incidência 
monofásica” – art. 5º, da Lei n. 9.719/98 – ou “regime especial” – art. 5º, §2º, da Lei n. 9.718/98, 
conforme modificações pretendidas pelo art. 7º, da referida Medida Provisória. 
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(v) referentes: (v.i) às vendas canceladas, (v.ii) aos descontos 

incondicionais concedidos, (v.iii) às reversões de provisões e recuperações de 

crédito baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas, 

(v.iv) ao resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de 

patrimônio líquido e (v.v) aos lucros e dividendos derivados de investimentos 

avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita 

(inciso V, alíneas a e b). 

Ao contrário do defendido pela doutrina, as exclusões referidas no 

artigo 1º, V, b não existem em razão de serem resultados contábeis positivos 

decorrentes de três lançamentos (reversões de provisões e recuperações de 

crédito baixados como perda que não representem ingresso de novas receitas, 

resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio 

líquido e lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo 

de aquisição), que não representam efetivo ingresso de dinheiro no caixa do 

contribuinte247, pois as recuperações de crédito baixados como perda, por 

exemplo, ao contrário, representam efetivos ingressos de dinheiro, mas são 

receitas que já foram tributadas pelo regime de competência, e decorrem da 

inadimplência dos devedores, não representando, isto sim, nova receita. 

Como já afirmamos quando tratamos do regime “cumulativo”, as 

exclusões de base de cálculo, previstas na legislação, atuam na própria 

definição do enunciado “receita”, complemento do verbo que integra o 

critério material da hipótese tributária da COFINS, também no regime “não-

cumulativo”, motivo pelo qual delimita negativamente seu significado para 

efeitos de tributação. 

VI.2.1.1.2 Isenções e alíquotas zero 

                                                 
247 Cf. Achiles Augustus Cavallo (2005, p. 108). 
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Também como “exclusões de base de cálculo”, o artigo 1º, §3º, da Lei 

n. 10.833/03 menciona as receitas (i) isentas, (ii) não alcançadas pela 

incidência da COFINS ou (iii) sujeitas à alíquota zero. Igualmente o quanto já 

dito acima, também tais prescrições atuam na delimitação do próprio 

significado do termo “receita”, integrante do critério material da hipótese 

tributária da COFINS no regime geral da não-cumulatividade. 

Segundo dispõe o artigo 6º, da Lei 10.833/03, “a COFINS não incidirá 

sobre as receitas decorrentes das operações de”248: 

• exportação de mercadorias para o exterior; 

• prestação de serviços para pessoas físicas ou jurídicas, desde que 

residentes ou domiciliadas no exterior e cuja contraprestação 

represente ingresso de divisas no País; 

• vendas efetuadas para pessoa jurídica comercial exportadora, com o 

fim específico de exportação. 

Neste último caso, a empresa comercial exportadora tem 180 dias 

(contados da data da emissão da nota fiscal pela empresa vendedora) para 

exportar as mercadorias adquiridas com essa finalidade, sob pena de ter que 

arcar com a COFINS que não incidiu, na etapa anterior, sobre a receita 

auferida pela pessoa jurídica vendedora, além daquela eventualmente 

                                                 
248 Ainda que desoneradas da COFINS, as pessoas jurídicas que auferirem tais receitas poderão 

manter os créditos que apurarem, (i) deduzindo-os da contribuição a recolher, na hipótese de 
praticarem outras operações, no mercado interno, sujeitas a tal tributação; (ii) compensando-os 
com débitos próprios (vencidos ou vincendos), desde que relativos a tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica que rege o procedimento de 
compensação ou (iii) solicitar a sua restituição, desde que não tenha podido utilizá-los nas formas 
dos itens (i) e (ii) até o final de cada trimestre do ano civil, observada, também neste caso, a 
legislação que rege o procedimento de restituição de tributos (artigo 6º, §§1º e 2º). 
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incidente sobre as receitas por ela auferidas, decorrentes da comercialização 

das mercadorias não exportadas249. 

Existem, ainda, as receitas sujeitas à alíquota zero, como as receitas 

financeiras, exceto as decorrentes do pagamento de juros sobre o capital 

próprio, conforme artigo 1º, do Decreto n. 5.442, de 9 de maio de 2005250, 

editado com fundamento de validade no artigo 27, §2º, da Lei 10.865/04. 

Além delas, também delimitam a “receita tributável”, as “alíquotas 

zero” aplicáveis para determinadas receitas sujeitas a tratamento diferenciado 

(já por esta última razão – estarem sujeitas a tratamento diferenciado – 

delimitariam a definição de receita para efeitos de composição do critério 

material da hipótese tributária genérica da COFINS no regime da não-

cumulatividade): (i) a receita auferida com a venda de determinados tipos de 

papéis, conforme previsão do artigo 28, II, da Lei n. 10.865/04 (ver item 

VI.3.12); (ii) as receitas auferidas com a venda do papel destinado à 

impressão de jornais (artigo 28, I, da Lei n. 10.865/04 – ver item VI.3.12) e 

(iii) as receitas auferidas com a venda de livros técnicos e científicos (artigo 

2º, §4º, da Lei n. 10.833/03 – ver item VI.3.12). 

                                                 
249 Cf. artigo 9º, da Lei 10.833/03: 
 Art. 9º A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra pessoa 

jurídica, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data da emissão da nota fiscal pela vendedora, não comprovar o seu 
embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de todos os impostos e contribuições que 
deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa, de mora ou 
de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago. 

 §1º Para efeito do disposto neste artigo, considera-se vencido o prazo para o pagamento na data 
em que a empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a venda houvesse sido efetuada para o 
mercado interno. 

 §2º No pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora não poderá deduzir, 
do montante devido, qualquer valor a título de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados 
– IPI, ou da COFINS, decorrente da aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência.  

 §3º A empresa deverá pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas vendas para o 
mercado interno, caso, por qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as mercadorias. 

250 Este Decreto revogou o Decreto n. 5.164, de 30 de julho de 2004, que já previa alíquota zero 
para as receitas financeiras excepcionando, contudo, além dos juros sobre o capital próprio, as 
receitas decorrentes das operações de hedge. 
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VI.2.1.1 Critério pessoal 

Conforme dispõe o artigo 1º, da Lei 10.833/03, a regra-matriz de 

incidência tributária genérica da COFINS no regime não-cumulativo, é 

aplicável às “pessoas jurídicas”. 

Segundo dispõe o Código Civil, “as pessoas jurídicas são de direito 

público, interno ou externo, e de direito privado” (artigo 40). As pessoas 

jurídicas de direito público interno são: (i) a União, (ii) os Estados, (iii) o 

Distrito Federal, (iv) os Territórios, (v) os Municípios, (vi) as autarquias 

(inclusive as associações públicas) e (v) as demais entidades de caráter 

público criadas por lei (artigo 41). As de direito público externo são os 

“Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito 

internacional público” (artigo 42). 

As pessoas jurídicas de direito privado, conforme redação do artigo 44, 

são (i) as associações, (ii) as sociedades, (iii) as fundações, (iv) as 

organizações religiosas e (v) os partidos políticos. 

VI.2.1.3 Critério temporal 

No mesmo artigo 1º, a Lei 10.833/03 determina que a COFINS incidirá 

sobre o “faturamento mensal”, isto é, o fato jurídico-tributário reputar-se ou 

não ocorrido ao final de cada mês. 

VI.2.1.4 Critério espacial 

Igualmente ao regime “cumulativo”, o âmbito especial da COFINS 

continua a ser qualquer local do território nacional, por inexistir, na 

legislação, local específico para sua ocorrência. 
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VI.2.2 Conseqüente  

VI.2.2.1 Critério qualitativo 

A obrigação de entregar a parcela da receita mensurada pelo critério 

quantitativo é que compõe o critério qualitativo do conseqüente da regra-

matriz de incidência tributária do regime “não-cumulativo”. 

VI.2.2.2 Critério pessoal 

VI.2.2.2.1 Sujeito ativo 

A União Federal, por meio de seu agente arrecadador (órgão da 

administração pública direta), a Secretaria da Receita Federal do Brasil, é que 

detém o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária pelo sujeito 

passivo. 

VI.2.2.2.2 Sujeito passivo 

Segundo o artigo 5º, da Lei n. 10.833/03, contribuinte da COFINS, no 

regime geral da não-cumulatividade, é a pessoa jurídica que auferir as receitas 

referidas no artigo 1º, conforme delimitações feitas quando tratamos do 

critério material. 

VI.2.2.3 Critério quantitativo 

VI.2.2.3.1 Base de cálculo 

O artigo 1º, §2º, da Lei n. 10.833 prescreveu que “a base de cálculo da 

contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no caput”, ou seja, 

o faturamento mensal, assim entendido como o total das receitas auferidas 

pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou 

classificação contábil. 
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O artigo 1º, §3º, da Lei n. 10.833/03 traz rol de receitas que, segundo 

sua prescrição, não integrariam a base de cálculo da COFINS e que, conforme 

já opinamos, na verdade, delimitam o próprio critério material da regra-matriz 

de incidência tributária. Assim, sendo mensuradora da hipótese tributária, a 

base de cálculo reflete as mesmas considerações antes feitas, sobre a 

delimitação negativo da definição legal de “receita” para fins de tributação 

pela COFINS no regime geral da não-cumulatividade. 

VI.2.2.3.2 Alíquota 

Segundo o artigo 2º, caput, da Lei n. 10.833/03, sobre a base de cálculo 

da COFINS incidirá a alíquota de 7,6%, com diversas exceções, listadas nos 

itens abaixo, integrantes dos “tratamentos diferenciados no regime ‘não-

cumulativo’”. 

 

VI.3 Tratamentos Diferenciados no Regime “Não-Cumulativo” 

 

Os parágrafos 1º, 2º, 4º e 5º, do artigo 2º, da Lei n. 10.833/03 trazem 

diversas exceções ao caput, isto é, à aplicação da alíquota geral do regime 

não-cumulativo, prevista para a COFINS apurada conforme o artigo 1º e da 

qual poderão ser abatidos os créditos previstos no artigo 3º da mesma Lei. 

Tais exceções foram incluídas em razão das alterações promovidas 

pelas Leis n. 10.865/04, n. 10.925/04, n. 10.996/04 e n. 11.196/05. 

Com relação ao §1º (que trata dos produtos sujeitas à denominada 

“incidência monofásica”), isto quer dizer que a COFINS continua a incidir 

apenas nas fases de produção ou importação, sob alíquota superior àquela 
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definida para os regimes “cumulativo” ou “não-cumulativo”, embora tais 

pessoas jurídicas, pela regra geral, estejam enquadradas no regime “não-

cumulativo” de apuração. 

Tal interpretação decorre da própria redação do §1º, do artigo 2º, que 

excetua tais receitas apenas da alíquota prevista no caput, qual seja, a alíquota 

prevista para o regime “não-cumulativo”, de 7,6%. Em contrapartida, restam 

aplicáveis, a nosso ver, os artigos 1º e 3º, que prevêem a incidência não-

cumulativa da COFINS. 

Coerentemente com tal interpretação, os produtores e importadores 

poderão, sim, adotar a base de cálculo da COFINS prevista genericamente no 

artigo 1º e, conseqüentemente, descontar da contribuição apurada na forma do 

artigo 2º, após a aplicação das alíquotas especificadas no §1º desse mesmo 

artigo, os créditos prescritos no artigo 3º, todos da Lei n. 10.833/03 (com 

algumas exceções, que veremos pontualmente). 

O mesmo pode ser dito com relação aos parágrafos 2º, 4º e 5º, que 

trazem alíquotas diferenciadas para a receita bruta decorrente da venda de 

papel imune (destinado à impressão de periódicos) e de livros técnicos e 

científicos e aquela auferida pelas pessoas jurídicas industriais estabelecidas 

na Zona Franca de Manaus, conforme detalhadamente abaixo explicado. 

VI.3.1 Construção por empreitada ou fornecimento a preço 

predeterminado de bens ou serviços, contratados por pessoa jurídica de 

direito público, empresa pública, sociedade de economia mista 

O artigo 7º, da Lei n. 9.718/98, prevê que as pessoas jurídicas de direito 

privado, possuidoras de contratos de construção por empreitada ou de 

fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços (inclusive os 

subempreteiros e subcontratados, se for o caso) com pessoas jurídicas de 
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direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas 

subsidiárias, podem diferir o pagamento da COFINS até a data do 

recebimento do preço.  

Como vimos, essa regra visa evitar o prejuízo do contribuinte vítima da 

inadimplência, que recolhe a COFINS pelo regime de competência. Isso 

porque permite o recolhimento da contribuição pelo regime de caixa, isto é, 

somente quando do recebimento do preço contratado, rompendo com a regra 

geral que exige o pagamento mesmo no caso de inadimplência do adquirente 

do bem ou serviço. 

Com a vinda da Lei n. 10.833/03, tal regra foi reiterada (mediante 

remissão) no artigo 7º, para prescrever que a utilização dos créditos, pelas 

pessoas jurídicas que aufiram as receitas acima, somente poderá ser feita na 

proporção das receitas que forem efetivamente recebidas. Isso quer dizer que, 

embora apurados sobre custos e despesas registrados pelo regime de 

competência, os créditos, nesse caso, só poderão corresponder, para efeitos de 

abatimento no pagamento da COFINS, à proporção das receitas que 

ingressarem no caixa das pessoas jurídicas, as quais, aliás, serão aquelas que 

comporão o critério material da base de cálculo da contribuição a pagar neste 

regime específico da não-cumulatividade. 

VI.3.2 Contratos com prazo de execução superior a um ano, de 

construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, 

de bens ou serviços 

De acordo com o artigo 8º, da Lei n. 10.833/03, as receitas auferidas 

pelas pessoas jurídicas em decorrência de contratos com prazo de execução 

superior a um ano, (i) de construção por empreitada ou (ii) de fornecimento, a 

preço predeterminado, de bens e serviços a serem produzidos, serão apuradas 
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e, portanto, tributadas pela COFINS, conforme os critérios de reconhecimento 

da legislação do Imposto sobre a Renda. 

Dispõe o artigo 407, do Decreto n. 3000, de 26 de março de 1999 

(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99): 

Art. 407. Na apuração do resultado de contratos, com prazo de 
execução superior a um ano, de construção por empreitada ou de 
fornecimento, a preço pré-determinado, de bens ou serviços a 
serem produzidos, serão computados em cada período de apuração 
(Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 10): 
I - o custo de construção ou de produção dos bens ou serviços 
incorridos durante o período de apuração; 
II - parte do preço total da empreitada, ou dos bens ou serviços a 
serem fornecidos, determinada mediante aplicação, sobre esse 
preço total, da percentagem do contrato ou da produção executada 
no período de apuração. 
§1º A percentagem do contrato ou da produção executada durante o 
período de apuração poderá ser determinada (Decreto-Lei nº 1.598, 
de 1977, art. 10, § 1º): 
I - com base na relação entre os custos incorridos no período de 
apuração e o custo total estimado da execução da empreitada ou da 
produção; ou 
II - com base em laudo técnico de profissional habilitado, segundo 
a natureza da empreitada ou dos bens ou serviços, que certifique a 
percentagem executada em função do progresso físico da 
empreitada ou produção. 

 

Assim, no caso das receitas auferidas em decorrência dos contratos de 

longo prazo acima identificados, a tributação pela COFINS ocorrerá 

proporcionalmente, segundo um dos critérios previstos na legislação do 

imposto sobre a renda, conforme prescrições retro. 
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VI.3.3 Produtores ou importadores de derivados de petróleo 

(gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; óleo diesel e suas 

correntes e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) derivado de petróleo e de 

gás natural) 

Após as alterações promovidas pelas Leis n. 10.865/04251 e 

10.925/04252, o §1º, I, do artigo 2º, da Lei n. 10.833/03 prescreveu que, para a 

receita bruta decorrente da venda (i) de gasolinas e suas correntes (exceto 

gasolina de aviação), (ii) de óleo diesel e suas correntes e (iii) de gás 

liquefeito de petróleo (GLP), derivado de petróleo e de gás natural, estaria 

mantido o regime previsto no artigo 4º, incisos I a III, da Lei n. 9.718/98, que, 

de acordo com as premissas aqui estabelecidas, seria o regime de “incidência 

monofásica” descrito no item das Regras-Matrizes de Incidência da COFINS 

no Regime de “Incidência Monofásica”. 

Com isso, a COFINS continua a incidir apenas nas fases de produção 

ou importação, com alíquota superior àquela definida para os regimes 

“cumulativo” ou “não-cumulativo”, embora tais pessoas jurídicas, pela regra 

geral, estejam enquadradas no regime “não-cumulativo” de apuração, o que 

implica afirmar que os produtores e importadores poderão adotar a base de 

cálculo da COFINS prevista genericamente no artigo 1º e, conseqüentemente, 

descontar da contribuição apurada na forma do artigo 2º, após a aplicação das 

alíquotas especificadas no §1º deste mesmo artigo, os créditos prescritos no 

artigo 3º, todos dispositivos da Lei 10.833/03. 

                                                 
251 O artigo 21, da Lei n. 10.865/04 foi que incluiu o §1º, I, no artigo 2º, da Lei n. 10.833/03, 

excepcionando a aplicação da alíquota genérica do regime “não-cumulativo” (7,6%) para as 
receitas decorrentes da “venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás 
liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e gás natural”. 

252 O artigo 5º, da Lei n. 10.925/04 incluiu a expressão “e suas correntes” aos termos venda de 
gasolinas e óleo diesel, originalmente incluídos pelo artigo 21, da Lei n. 10.865/04 ao inciso I, do 
§1º, do artigo 2º, da Lei n. 10.833/03. 
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Os comerciantes que estiverem enquadrados no regime da não-

cumulatividade (quando apurem o Imposto sobre a Renda pelo lucro real, por 

exemplo) não poderão apurar créditos especificamente com relação aos 

referidos bens, segundo disposto no artigo 3º, I, b, da Lei 10.833/03, o qual 

veda a tomada de créditos na aquisição, para revenda, de bens tributados sob 

o regime de “incidência monofásica”253. 

Do mesmo modo, o artigo 2º, §1º (inciso X254), excepcionou da 

aplicação da alíquota de 7,6% as receitas auferidas pelos produtores e 

importadores, decorrentes da venda de gasolinas e suas correntes (exceto 

gasolina de aviação), óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo 

(GLP) derivado de petróleo e de gás natural, sujeitas ao regime especial de 

apuração da COFINS, previsto no artigo 23, da Lei 10.865/04. 

Segundo este último artigo, a contribuição seria calculada: 

(i) a R$ 651,40 (seiscentos e cinqüenta e um reais e quarenta centavos), 

por metro cúbico de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; 

(ii) a R$ 379,30 (trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos), por 

metro cúbico de óleo diesel e suas correntes; e 

                                                 
253 Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos 

calculados com relação a: 
 I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: 
 […] 
 b) no §1º do art. 2º desta Lei; 
 (o artigo 2º, §1º, prescreve os tipos de receita bruta auferida pelos produtores ou importadores 

que estão excepcionadas da aplicação da alíquota geral de 7,6% em razão da aplicação de regime 
de incidência diferenciado (gasolinas e suas correntes – exceto gasolina de aviação –, óleo diesel 
e suas correntes, GLP derivado de petróleo e de gás natural; produtos farmacêuticos, de 
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal; máquinas, veículos e autopeças; pneus e câmaras-
de-ar de borracha; querosene de aviação; embalagens para águas, refrigerantes, cervejas e 
preparações compostas, além dos próprios produtos finais). 

254 Este inciso foi incluído pelo artigo 5º, da lei n. 10.925/04. 
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(iii) a R$ 551,40 (quinhentos e cinqüenta e um reais e quarenta 

centavos), por tonelada de gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de 

petróleo e de gás natural255; 

Tais “alíquotas” podem ser reduzidas pelo Poder Executivo, por meio 

da fixação de “coeficientes de redução”, os quais, por sua vez, podem ser 

alterados, para mais ou para menos, ou, ainda, extintos, em relação aos 

produtos acima descritos ou sua utilização, a qualquer tempo, nos termos do 

artigo 23, §5º, da Lei n. 10.865/04. 

VI.3.4 Produtores ou importadores de produtos farmacêuticos, 

produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal 

A disposição do artigo 2º, §1º, II, da Lei n. 10.833/03, incluída pelo 

artigo 21, da Lei n. 10.865/04, manteve, para as receitas auferidas pelos 

produtores ou importadores, decorrentes da venda de produtos farmacêuticos, 

de perfumaria, toucador ou de higiene pessoal, as alíquotas previstas no artigo 

1º, I, da Lei n. 10.147/00, conforme descrição específica no Capítulo VIII. 

Segundo a premissa já assentada no início deste Capítulo, tais pessoas 

jurídicas continuarão aplicando as alíquotas diferenciadas sobre as receitas 

especificadas segundo o que denominado regime de “incidência monofásica”, 

mas poderão apurar a base de cálculo da COFINS nos termos da Lei n. 

10.833/03 (artigo 1º), descontando do valor a pagar os créditos autorizados 

legalmente (artigo 3º). 

                                                 
255 A redação deste item (iii), previsto no artigo 23, III, da Lei n. 10.865/04 foi dada pelo artigo 28, 

da Lei n. 11.051/04. A redação anterior dava a entender que o gás natural também estaria sujeito 
ao regime especial da COFINS quando, na verdade, apenas o GLP derivado de gás natural é que 
estaria enquadrado: 

 “III - R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos) e R$ 551,40 (quinhentos e 
cinqüenta e um reais e quarenta centavos), por tonelada de gás liquefeito de petróleo - GLP, 
derivado de petróleo e gás natural”. 
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Os comerciantes enquadrados no regime da não-cumulatividade não 

poderão apurar créditos especificamente com relação aos referidos bens, 

segundo disposto no artigo 3º, I, b, da Lei 10.833/03, o qual veda a tomada de 

créditos na aquisição, para revenda, de bens tributados sob o regime de 

“incidência monofásica”256. 

VI.3.5 Produtores ou importadores de máquinas e veículos 

A disposição do artigo 2º, §1º, III, incluída pelo artigo 21, da Lei n. 

10.865/04, manteve, para as receitas auferidas pelos produtores ou 

importadores, decorrentes da venda de veículos e máquinas classificados nas 

posições 84.29 (“bulldozers”, “angledozers”, niveladores, raspo-

transportadores (“scrapers”), pás mecânicas, escavadores, carregadoras, pás 

carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, 

autopropulsados), 8432.40.00 (espalhadores de estrume e distribuidores de 

adubos ou fertilizantes), 84.32.80.00 (outras máquinas e aparelhos de uso 

agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para 

cultura; rolos para gramados (relvados), ou para campos de esporte, não 

descritas nos itens 8432.10.00, 8432.21.00, 8432.29.00, 8432.30.10 e 

8432.40.00), 8433.20 (ceifeiras, incluídas as barras de corte para montagem 

em tratores), 8433.30.00 (outras máquinas e aparelhos para colher e dispor o 

feno, não descritas nos itens 8433.1 (e derivados: 8433.11.00, 8433.19.00) e 

                                                 
256 Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos 

calculados com relação a: 
 I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: 
 […] 
 b) no §1º do art. 2º desta Lei; 
  (o artigo 2º, §1º, prescreve os tipos de receita bruta auferida pelos produtores ou importadores 

que estão excepcionadas da aplicação da alíquota geral de 7,6% em razão da aplicação de regime 
de incidência diferenciado (gasolinas e suas correntes – exceto gasolina de aviação –, óleo diesel 
e suas correntes, GLP derivado de petróleo e de gás natural; produtos farmacêuticos, de 
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal; máquinas, veículos e autopeças; pneus e câmaras-
de-ar de borracha; querosene de aviação; embalagens para águas, refrigerantes, cervejas e 
preparações compostas, além dos próprios produtos finais). 
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8433.20 (e derivados: 8433.20.10 e 8433.20.90), 8433.40.00 (enfardadeiras de 

palha ou de forragem, incluídas as enfardadeiras-apanhadeiras) e 8433.5 

(outras máquinas e aparelhos para debulha, não descritas nos itens 8433.1 (e 

derivados: 8433.11.00, 8433.19.00), 8433.20 (e derivados: 8433.20.10 e 

8433.20.90), 8433.30.00 e 8433.40.00), todos eles desde que 

autopropulsados257 (conforme artigo 1º, §1º), além dos classificados nos 

códigos 87.01 (tratores, exceto os carros-tratores da posição 87.09), 87.02 

(veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o 

motorista), 87.03 (automóveis de passageiros e outros veículos automóveis 

principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 

87.02), incluídos os veículos de uso misto (“station wagons”) e os automóveis 

de corrida), 87.04 (veículos automóveis para transporte de mercadorias), 

87.05 (veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, 

caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndios, caminhões-

betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, 

veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte 

de pessoas ou de mercadorias) e 87.06 (chassis com motor para os veículos 

automóveis das posições 87.01 a 87.05), todos da TIPI, aprovada pelo 

Decreto n. 4.070/01, a alíquota prevista no artigo 1º, da Lei n. 10.485/02, 

conforme descrição específica no Capítulo relativo à “incidência 

monofásica”. 

Igualmente aos demais casos, segundo o raciocínio já desenvolvido, tal 

prescrição implica na conclusão de que tais pessoas jurídicas continuarão 

aplicando as alíquotas diferenciadas sobre as receitas especificadas segundo o 

nosso denominado regime de “incidência monofásica”, mas poderão apurar a 

                                                 
257 Autopropulsados (mesmo que autopropulsionados) são os veículos que se locomovem por meio 

de um sistema de propulsão autônomo, isto é, pelos seus próprios meios. Cf. Ferreira (1994, s.v. 
autopropulsados). 
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base de cálculo da COFINS nos termos da Lei n. 10.833/03 (artigo 1º), 

descontando do valor a pagar, os créditos autorizados legalmente (artigo 3º). 

Os comerciantes enquadrados no regime da não-cumulatividade, 

igualmente aos demais casos, não poderão apurar créditos especificamente 

com relação aos referidos bens, segundo disposto no artigo 3º, I, b, da Lei 

10.833/03, o qual veda a tomada de créditos na aquisição, para revenda, de 

bens tributados sob o regime de “incidência monofásica”258. 

VI.3.6 Produtores ou importadores de partes e peças específicas de 

máquinas e veículos (autopeças) 

A disposição do artigo 2º, §1º, IV, incluída pelo artigo 21, da Lei n. 

10.865/04, manteve, para as receitas auferidas pelos produtores ou 

importadores, decorrentes da venda das partes e peças específicas, 

relacionadas nos Anexos I e II, da Lei n. 10.485/02, a alíquota prevista no 

artigo 3º, II, desta mesma lei, conforme descrição específica no Capítulo VIII. 

Tais prescrições, em nossa interpretação, implicam na afirmação de que 

tais pessoas jurídicas continuarão aplicando as alíquotas diferenciadas sobre 

as receitas especificadas segundo o nosso denominado regime de “incidência 

monofásica”, mas poderão apurar a base de cálculo da COFINS nos termos da 

                                                 
258 Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos 

calculados com relação a: 
 I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: 
 […] 
 b) no §1º do art. 2º desta Lei; 
 (o artigo 2º, §1º, prescreve os tipos de receita bruta auferida pelos produtores ou importadores 

que estão excepcionadas da aplicação da alíquota geral de 7,6% em razão da aplicação de regime 
de incidência diferenciado (gasolinas e suas correntes – exceto gasolina de aviação –, óleo diesel 
e suas correntes, GLP derivado de petróleo e de gás natural; produtos farmacêuticos, de 
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal; máquinas, veículos e autopeças; pneus e câmaras-
de-ar de borracha; querosene de aviação; embalagens para águas, refrigerantes, cervejas e 
preparações compostas, além dos próprios produtos finais). 
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Lei n. 10.833/03 (artigo 1º), descontando do valor a pagar, os créditos 

autorizados legalmente (artigo 3º). 

Da mesma forma, os comerciantes sujeitos ao regime da não-

cumulatividade não poderão apurar créditos especificamente com relação aos 

referidos bens, segundo disposto no artigo 3º, I, b, da Lei 10.833/03, o qual 

veda a tomada de créditos na aquisição, para revenda, de bens tributados sob 

o regime de “incidência monofásica”259. 

VI.3.7 Produtores ou importadores de pneus novos de borracha e 

câmaras-de-ar de borracha 

A disposição do artigo 2º, §1º, V, incluída pelo artigo 21, da Lei n. 

10.865/04, manteve, para as receitas auferidas pelos produtores ou 

importadores, decorrentes da venda dos produtos classificados nas posições 

40.11 e 40.13 da TIPI (pneumáticos novos de borracha e câmaras-de-ar de 

borracha), a alíquota prevista no artigo 5º da Lei n. 10.485/07, conforme 

descrição específica no Capítulo VIII. 

Como já explicado, tais pessoas jurídicas continuarão aplicando as 

alíquotas diferenciadas sobre as receitas especificadas segundo o nosso 

denominado regime de “incidência monofásica”, mas poderão apurar a base 

                                                 
259 Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos 

calculados com relação a: 
 I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: 
 […] 
 b) no §1º do art. 2º desta Lei; 
 (o artigo 2º, §1º, prescreve os tipos de receita bruta auferida pelos produtores ou importadores 

que estão excepcionadas da aplicação da alíquota geral de 7,6% em razão da aplicação de regime 
de incidência diferenciado (gasolinas e suas correntes – exceto gasolina de aviação –, óleo diesel 
e suas correntes, GLP derivado de petróleo e de gás natural; produtos farmacêuticos, de 
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal; máquinas, veículos e autopeças; pneus e câmaras-
de-ar de borracha; querosene de aviação; embalagens para águas, refrigerantes, cervejas e 
preparações compostas, além dos próprios produtos finais). 
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de cálculo da COFINS nos termos da Lei n. 10.833/03 (artigo 1º), 

descontando do valor a pagar, os créditos autorizados legalmente (artigo 3º). 

Aqui, também os comerciantes que apurarem a COFINS no regime da 

não-cumulatividade não poderão apurar créditos especificamente com relação 

aos referidos bens, segundo disposto no artigo 3º, I, b, da Lei 10.833/03, o 

qual veda a tomada de créditos na aquisição, para revenda, de bens tributados 

sob o regime de “incidência monofásica”260. 

VI.3.8 Produtores ou importadores de querosene de aviação 

O artigo 2º, §1º, VI, incluído pelo artigo 21, da Lei n. 10.865/04, 

manteve, para as receitas auferidas pelos produtores ou importadores, 

decorrentes da venda de querosene de aviação, a alíquota prevista no artigo 

2º, da Lei n. 10.560/02, conforme descrição específica no Capítulo VIII, o que 

implica afirmar que tais pessoas jurídicas continuarão no regime de 

“incidência monofásica”, mas poderão apurar a base de cálculo da COFINS 

nos termos da Lei n. 10.833/03 (artigo 1º), descontando do valor a pagar, os 

créditos autorizados legalmente (artigo 3º). 

Do mesmo modo, o artigo 2, §1º (inciso X261) excepcionou da aplicação 

da alíquota de 7,6%, as receitas auferidas pelos produtores e importadores 

                                                 
260 Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos 

calculados com relação a: 
 I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: 
 […] 
 b) no §1º do art. 2º desta Lei; 
 (o artigo 2º, §1º, prescreve os tipos de receita bruta auferida pelos produtores ou importadores 

que estão excepcionadas da aplicação da alíquota geral de 7,6% em razão da aplicação de regime 
de incidência diferenciado (gasolinas e suas correntes – exceto gasolina de aviação –, óleo diesel 
e suas correntes, GLP derivado de petróleo e de gás natural; produtos farmacêuticos, de 
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal; máquinas, veículos e autopeças; pneus e câmaras-
de-ar de borracha; querosene de aviação; embalagens para águas, refrigerantes, cervejas e 
preparações compostas, além dos próprios produtos finais). 

261 Este inciso foi incluído pelo artigo 5º, da lei n. 10.925/04. 
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decorrentes da venda de querosene de aviação, sujeitas ao regime especial de 

apuração da COFINS, previsto no artigo 23, da Lei n. 10.865/04. 

Segundo esse artigo, a contribuição seria calculada a R$ 225,50 

(duzentos e vinte e cinco reais e cinqüenta centavos) por metro cúbico do 

produto. Tal “alíquota” pode ser reduzida pelo Poder Executivo, por meio da 

fixação de “coeficientes de redução”, que podem ser alterados, para mais ou 

para menos, ou, ainda, extintos, em relação ao próprio produto ou sua 

utilização, a qualquer tempo, nos termos do artigo 23, §5º, da Lei n. 

10.865/04. 

Em ambos os casos, os comerciantes que estiverem enquadrados no 

regime da não-cumulatividade não poderão apurar créditos especificamente 

com relação aos referidos bens, segundo disposto no artigo 3º, I, b, da Lei 

10.833/03, o qual veda a tomada de créditos na aquisição, para revenda, de 

bens tributados sob o regime de “incidência monofásica”262. 

VI.3.9 Produtores ou importadores de embalagens destinadas ao 

envasamento de águas, refrigerantes, cervejas ou preparações compostas 

O artigo 2º, §1º, VII (também incluído pelo artigo 21, da Lei n. 

10.865/04263), determinou a aplicação das “alíquotas” previstas no artigo 51, 

                                                 
262 Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos 

calculados com relação a: 
 I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: 
 […] 
 b) no §1º do art. 2º desta Lei; 
 (o artigo 2º, §1º, prescreve os tipos de receita bruta auferida pelos produtores ou importadores 

que estão excepcionadas da aplicação da alíquota geral de 7,6% em razão da aplicação de regime 
de incidência diferenciado (gasolinas e suas correntes – exceto gasolina de aviação –, óleo diesel 
e suas correntes, GLP derivado de petróleo e de gás natural; produtos farmacêuticos, de 
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal; máquinas, veículos e autopeças; pneus e câmaras-
de-ar de borracha; querosene de aviação; embalagens para águas, refrigerantes, cervejas e 
preparações compostas, além dos próprios produtos finais). 

263 Mesmo antes das alterações promovidas pelo artigo 21, da Lei n. 10.865/04, que excluiu 
expressamente a aplicação da alíquota de 7,6% para determinadas receitas, aquelas decorrentes 
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da mesma Lei n. 10.833/03, para as receitas auferidas pelos produtores ou 

importadores, em decorrência da venda das embalagens previstas neste artigo, 

destinadas ao envasamento de água, refrigerante e cerveja, classificados nos 

códigos 22.01 [águas minerais e águas gaseificadas (exceto águas minerais 

naturais)], 22.02 (águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, 

adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas), 22.03 

(cervejas de malte)264 e 2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas, não 

alcoólicas, para elaboração de bebida refrigerante)265, da Tabela de Incidência 

do IPI, à época aprovada pelo Decreto n. 4.542/02. 

O artigo 51, por sua vez, listou as embalagens referidas e as “alíquotas” 

incidentes sobre as receitas decorrentes de suas vendas, aplicadas por unidade 

de produto vendido. São elas266: 

                                                                                                                                                    
da venda de embalagens, pelas pessoas jurídicas industriais, destinadas ao envasamento dos 
produtos relacionados no artigo 49, da Lei n. 10.833/03, já estavam sujeitas à incidência 
especifica da COFINS, nos termos da redação original do artigo 51 desta última lei: 

 “Art. 51. As receitas decorrentes da venda de embalagens, pelas pessoas jurídicas industriais, 
destinadas ao envasamento dos produtos relacionados no art. 49, ficam sujeitas ao recolhimento 
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto, 
respectivamente, em: 

 I - lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI e lata de aço, classificada no 
código 7310.21.10 da TIPI, por litro de capacidade nominal de envasamento: 

 a) para refrigerantes classificados no código 2202 da TIPI, R$ 0,0170 (dezessete milésimos do 
real) e R$ 0,0784 (setecentos e oitenta e quatro décimos de milésimos do real); e 

 b) para bebidas classificadas no código 2203 da TIPI, R$ 0,0294 (duzentos e noventa e quatro 
décimos de milésimo do real) e R$ 0,1360 (cento e trinta e seis milésimos do real); 

 II - embalagens PET classificadas no código TIPI 3923.30.00 e suas pré-formas classificadas no 
Ex 01 desse código, para refrigerantes classificados no código 2202 da TIPI: R$ 0,0170 
(dezessete milésimos do real) e R$ 0,0784 (setecentos e oitenta e quatro décimos de milésimo do 
real), por litro de capacidade nominal de envasamento da embalagem final”. 

264 O Capítulo 22 trata das “Bebidas, Líquidos Alcoólicos e Vinagres” e está inserido na Seção IV: 
“Produtos das Indústrias Alimentares; Bebidas, Líquidos Alcoólicos e Vinagres; Fumo (tabaco) e 
seus Sucedâneos Manufaturados”. 

265 O código 2106.90.10 Ex 02 não está incluído expressamente no inciso VII, do §1º, do artigo 2º, 
mas decorre da expressão refrigerante que consta em tal dispositivo (do contrário, apenas as 
palavras água e cerveja deveriam estar mencionadas, uma vez que os códigos expressos tratam 
apenas destes produtos) e da disposição do artigo 51 que, ao tratar da incidência da COFINS 
sobre as embalagens, remete aos produtos mencionados no artigo 49, no qual está incluído o 
referido código. 

266 Os códigos da TIPI aqui descritos são os constantes da Tabela aprovada pelo Decreto n. 
4.542/02, vigente à época da promulgação de tais dispositivos. 
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(i) lata de alumínio, classificada no código 7612.90.19 da TIPI [outros 

reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes 

(incluídos os recipientes tubulares, rígidos ou flexíveis), para quaisquer 

matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de 

capacidade não superior a 300 litros, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, 

mesmo com revestimento interior ou calorífugo, não classificados nos códigos 

7612.10.00 e 7612.90.11] e lata de aço, classificada no código 7310.21.10 da 

TIPI (latas próprias para serem fechadas por soldadura ou cravação, feitas 

para acondicionar produtos alimentícios), por litro de capacidade nominal de 

envasamento: (i.i) para águas classificadas nos códigos 22.01 da TIPI, 

R$ 0,0784; (i.ii) para refrigerantes classificados nos códigos 22.02 da TIPI, 

R$ 0,0431267-268; e (i.iii) para bebidas classificadas no código 2203 da TIPI, 

R$ 0,0748269. 

(ii) embalagens para água e refrigerantes classificados nos códigos 

22.01 e 22.02 da TIPI, por litro de capacidade nominal de envasamento da 

embalagem final 270: (ii.i) frascos e artigos semelhantes, feitos de plástico, 

classificadas no código TIPI 3923.30.00: R$ 0,0784; (ii.ii) garrafas e 

                                                 
267 A redação dos itens (i.i) e (i.ii) (alínea a, do inciso I, do artigo 51) foi dada pelo artigo 5º, da Lei 

n. 10.925/04. A redação original previa: “a) para refrigerantes classificados no código 2202 da 
TIPI, R$ 0,0170 (dezessete milésimos do real) e R$ 0,0784 (setecentos e oitenta e quatro décimos 
de milésimos do real)”. 

268 O artigo 2º, I, “a”, do Decreto n. 5.062/04 reduziu a “alíquota” da COFINS incidente as vendas 
das latas de alumínio e de aço destinadas ao envasamento de refrigerantes, que no artigo 51, I, 
“a”, da Lei n. 10.833/03 está fixada em R$ 0,0784 por litro de capacidade nominal de 
envasamento. 

269 O artigo 2º, I, “b”, do Decreto n. 5.062/04 reduziu a “alíquota” da COFINS incidente sobre as 
vendas das latas de alumínio e de aço destinadas ao envasamento de cervejas, que no artigo 51, I, 
“b”, da Lei n. 10.833/03 está fixada em R$ 0,1360 por litro de capacidade nominal de 
envasamento. 

270 A redação do item (ii) (inciso II, do artigo 51) foi dada pelo artigo 21, da Lei n. 10.865/04. A 
redação original previa: “embalagens PET classificadas no código TIPI 3923.30.00 e suas pré-
formas classificadas no Ex 01 desse código, para refrigerantes classificados no código 2202 da 
TIPI: R$ 0,0170 (dezessete milésimos do real) e R$ 0,0784 (setecentos e oitenta e quatro 
décimos de milésimo do real), por litro de capacidade nominal de envasamento da embalagem 
final”. 
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garrafões, classificados no código TIPI 3923.30.00: R$ 0,0431271; (ii.iii) 

garrafas, garrafões, frascos e artigos semelhantes, feitos de plástico, 

classificados no código TIPI 3923.30.00, quando destinados ao envasamento 

de águas classificadas no código 22.01, da TIPI, com capacidade nominal 

igual ou superior a 10 litros: R$ 0,0212272 e (ii.iv) pré-formas classificadas no 

Ex 01 do código de que trata a alínea a deste inciso (esboços de garrafas de 

plástico, fechados em uma extremidade e com a outra aberta e munida de uma 

rosca sobre a qual irá adaptar-se uma tampa roscada, devendo a parte abaixo 

da rosca ser transformada, posteriormente, para se obter a dimensão e forma 

desejadas), com faixa de gramatura: (ii.iv.i) até 30g (trinta gramas): 

R$ 0,0259; (ii.iv.ii) acima de 30g (trinta gramas) até 42g (quarenta e dois 

gramas): R$ 0,0647; e (ii.iv.iii) acima de 42g (quarenta e dois gramas): 

R$ 0,0862273; 

(iii) embalagens de vidro não retornáveis classificadas no código 

7010.90.21 da TIPI (garrafões e garrafas de vidro), para refrigerantes ou 

                                                 
271 O artigo 2º, II, “a”, do Decreto n. 5.062/04 reduziu a “alíquota” da COFINS incidente sobre as 

vendas de garrafas e garrafões, classificados no código 3923.30.00, destinados ao envasamento 
de águas, refrigerantes e cervejas, fixadas originalmente em R$ 0,0784 por litro de capacidade 
nominal de envasamento, pelo artigo 51, II, “a”, da Lei n. 10.833/03. 

272 O Decreto n. 5.162/04 reduziu de R$ 0,0784 (alíquota original, prevista do artigo 51, II, “a”), 
para R$ 0,0212 o valor incidente sobre as vendas de tais embalagens: 

 “Art. 1º Fica fixado em 0,73 o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, previstas 
no art. 51, inciso II, alínea “a”, da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, incidentes na 
comercialização no mercado interno e na importação de embalagens para água (TIPI 22.01) 
classificadas no código 3923.30.00 da TIPI, com capacidade nominal igual ou superior a 10 (dez) 
litros.  

 Art. 2º As alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de que trata o art. 51, inciso 
II, alínea “a”, da Lei n° 10.833, de 2003, com a utilização do coeficiente determinado no art. 1º, 
aplicáveis às garrafas e garrafões classificados no código 3923.30.00 da TIPI, com capacidade 
nominal igual ou superior a 10 (dez) litros, ficam reduzidas, respectivamente, para R$ 0,0046 
(quarenta e seis décimos de milésimo do real) e R$ 0,0212 (duzentos e doze décimos de 
milésimo do real) por litro de capacidade nominal de envasamento”. 

273 O artigo 2º, II, “b”, do Decreto n. 5.062/04 reduziu as “alíquotas” originalmente previstas no 
artigo 51, II, “b”, 1 a 3, da Lei n. 10.833/03 para a venda das pré-formas referidas, que estão 
fixadas em R$ 0,0470, R$ 0,1176 e R$ 0,1960, respectivamente para os itens ii.iv.i a ii.iv.iii. 
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cervejas: R$ 0,0748, por litro de capacidade nominal de envasamento da 

embalagem final; 

(iv) embalagens de vidro retornáveis, classificadas no código 

7010.90.21 da TIPI, para refrigerantes ou cervejas: R$ 0,748, por litro de 

capacidade nominal de envasamento da embalagem final. 

De acordo com o artigo 53, da Lei n. 10.833/03, o Poder Executivo está 

autorizado a fixar “coeficientes para redução das alíquotas” acima previstas, 

“os quais poderão alterados para mais ou para menos, ou extintos, em 

relação aos produtos ou sua utilização, a qualquer tempo”, como o fizeram 

os Decretos n. 5.062/04274 e n. 5.162/04275, que determinaram coeficientes de 

redução (0,45, 0,46 e 0,73) para algumas das “alíquotas” da COFINS 

incidente sobre as receitas decorrentes das vendas das embalagens acima 

especificadas, conforme notas de rodapé inseridas em cada uma delas. 

Essas formas de incidência, embora diferenciadas em razão da alteração 

do critério quantitativo da regra-matriz de incidência tributária da COFINS no 

regime “não-cumulativo”, que deixa de ser composto pela aplicação da 

alíquota de 7,6% sobre a receita apurada na forma do artigo 1º, permanecem 

enquadradas exclusivamente neste regime. Não se trata, portanto, de mescla 

de regimes de incidência como ocorre com as receitas listadas nos itens 
                                                 
274 Art. 1º Fica fixado em 0,45 o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, previstas 
nos arts. 51 e 52 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, incidentes na comercialização no 
mercado interno e na importação de bebidas e suas embalagens. 

 Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo o coeficiente de redução das 
alíquotas das pré-formas classificadas no código 3923.30.00 Ex 01 da TIPI, com faixa de 
gramatura acima de 42g, referidas no item 3 da alínea “b” do inciso II do caput do art. 51, que 
fica fixado em 0,56. (Incluído pelo Decreto nº 6.073, de 2007). 

275 Art. 1º Fica fixado em 0,73 o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, previstas 
no art. 51, inciso II, alínea “a”, da Lei n o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, incidentes na 
comercialização no mercado interno e na importação de embalagens para água (TIPI 22.01) 
classificadas no código 3923.30.00 da TIPI, com capacidade nominal igual ou superior a 10 (dez) 
litros. 
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anteriores (regime de “incidência monofásica” aliado ao regime “não-

cumulativo”). 

No caso das receitas auferidas com a venda dos produtos acima 

listados, os produtores ou importadores pagarão a COFINS sobre os valores 

apurados conforme os coeficientes acima, independentemente da destinação 

que for dada às embalagens pelas pessoas jurídicas comerciais adquirentes 

(artigo 51, §2º, da Lei n. 10.833/03, incluído pelo artigo 25, da Lei n. 

11.051/04)276 – se para revenda ou consumo final –, mas poderão apurar a 

base de cálculo da COFINS nos termos da Lei n. 10.833/03 (artigo 1º), 

descontando do valor a pagar, os créditos autorizados legalmente (artigo 3º). 

As pessoas jurídicas adquirentes das embalagens, que estiverem 

enquadradas no regime geral da não-cumulatividade, não poderão creditar-se 

do valor da COFINS paga pelos produtores ou importadores (embora possam 

se creditar pela aquisição e consumo de outros bens, nos termos do artigo 3º, 

da Lei n. 10.833/03), na hipótese de serem consumidoras finais, isto é, de 

adquirirem-nas para a produção de outros bens (cervejas, águas, refrigerantes 

e preparações compostas)277-278. 

                                                 
276 Na hipótese de aquisição das embalagens para consumo, isto é, para produção de outros bens 

(cervejas, águas e refrigerantes), o regime de incidência aplicável será aquele previsto para as 
receitas decorrentes da venda dos produtos finais, previsto nos artigos 49 ou 52, da Lei n. 
10.833/03. 

277 Para esta regra, há a exceção prevista no artigo 52, §1º, da Lei n. 10.833/03, na hipótese de a 
pessoa jurídica consumidora final optar por regime especial de apuração da COFINS para as 
receitas incidentes sobre as vendas de seus produtos finais (águas, refrigerantes, cervejas e 
preparações compostas), conforme explicaremos em item seguinte, relacionado à 
comercialização destes produtos. 

278 Exceção aberta para os vasilhames do item (iv), quando classificados no ativo imobilizado, 
estando, portanto, sujeitos aos encargos de depreciação, sobre cujos valores podem ser calculados 
créditos nos termos do artigo 3º, VI; §1º, III e §16, da Lei 10.833/03, à razão de 1/12 do valor de 
aquisição dos bens, mensalmente. A regulamentação da Secretaria da Receita Federal (conforme 
remissão feita ao final do §16, do artigo 3º, da Lei 10.833/03) está contida na Instrução 
Normativa n° 457, de 18 de outubro de 2004. 
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Na hipótese de as pessoas jurídicas adquirirem as embalagens para 

revenda, poderão se creditar, além do quanto disposto no artigo 3º, da 

contribuição já paga na cadeia anterior, incidente sobre a receita decorrente da 

venda feita pelos produtores ou importadores. É o que dispõe o artigo 51, §3º, 

da Lei n. 10.833/03, incluído pelo artigo 25, da Lei n. 11.051/04. Caso não 

existisse autorização legal expressa, as embalagens para revenda não gerariam 

crédito em razão do contido no artigo 3º, I, b, da Lei 10.833/03, o qual veda a 

tomada de créditos na aquisição, para revenda, de bens tributados sob o 

regime de “incidência monofásica”279. 

VI.3.10 Produtores ou importadores de águas, refrigerantes, 

cervejas ou preparações compostas 

O artigo 2º, §1º, nos incisos VIII (incluído pelo artigo 21, da Lei n. 

10.865/04280) e IX (incluído pelo artigo 5º, da Lei n. 10.925/05), determinou a 

                                                 
279 Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos 

calculados com relação a: 
 I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: 
 […] 
 b) no §1º do art. 2º desta Lei; 
 (o artigo 2º, §1º, prescreve os tipos de receita bruta auferida pelos produtores ou importadores 

que estão excepcionadas da aplicação da alíquota geral de 7,6% em razão da aplicação de regime 
de incidência diferenciado (gasolinas e suas correntes – exceto gasolina de aviação –, óleo diesel 
e suas correntes, GLP derivado de petróleo e de gás natural; produtos farmacêuticos, de 
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal; máquinas, veículos e autopeças; pneus e câmaras-
de-ar de borracha; querosene de aviação; embalagens para águas, refrigerantes, cervejas e 
preparações compostas, além dos próprios produtos finais). 

280 Mesmo antes das alterações promovidas pelo artigo 21, da Lei n. 10.865/04, que excluiu 
expressamente a aplicação da alíquota de 7,6% para determinadas receitas, aquelas decorrentes 
da venda de águas classificadas na posição 2202, da TIPI, cervejas e preparações compostas, já 
estavam sujeitas à incidência especifica da COFINS, nos termos da redação original do artigo 49, 
da Lei n. 10.833/03: 

 “Art. 49. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que 
procedam à industrialização dos produtos classificados nos códigos 2202, 2203 e 2106.90.10 ex 
02, todos da TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, serão calculadas 
sobre a receita bruta decorrente da venda destes produtos, respectivamente, com a aplicação das 
alíquotas de 1,4% (um inteiro e quatro décimos por cento) e 6,6% (seis inteiros e seis décimos 
por cento). 

 §1o O disposto neste artigo, relativamente aos produtos classificados no código 2202 da TIPI, 
alcança, exclusivamente, os refrigerantes. 
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aplicação das “alíquotas” previstas nos artigo 49 ou, alternativamente, no 

artigo 52, da própria Lei n. 10.833/03, para as receitas auferidas pelos 

produtores ou importadores, em decorrência da venda (ou revenda) de água, 

refrigerante, cerveja e preparações compostas, todos classificados nos códigos 

22.01 [águas minerais e águas gaseificadas (exceto águas minerais naturais)], 

22.02 (águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas 

de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas), 22.03 (cervejas de 

malte) e 2106.90.10 Ex 02 (preparações compostas, não alcoólicas, para 

elaboração de bebida refrigerante), da Tabela de Incidência do IPI, à época 

aprovada pelo Decreto n. 4.542/02. 

Nos artigos 49 e 50281, da Lei n. 10.833/03, encontramos o regime de 

“incidência monofásica” da COFINS para a receita auferida pelos produtores 

ou importadores com a venda dos produtos acima especificados, conforme 

explicado no Capítulo VIII.  

Igualmente ao quanto já afirmado em itens anteriores, o regime de 

incidência da COFINS, nesses casos, embora seja “monofásico”, não impede 

a tomada dos créditos previstos no artigo 3º e a apuração da base de cálculo 

nos termos do artigo 1º, ambos da Lei n. 10.833/03, o que enquadra tais 

receitas, também, no regime “não-cumulativo”. 

No artigo 52, alternativamente, está prescrito um regime especial de 

apuração da COFINS, que poderá ser utilizado a critério das pessoas jurídicas 

industriais, produtoras dos bens relacionados no artigo 49 (acima descritos). 

                                                                                                                                                    
 §2º A pessoa jurídica produtora por encomenda dos produtos mencionados neste artigo será 

responsável solidária com a encomendante no pagamento das contribuições devidas conforme o 
estabelecido neste artigo”. 

281 O artigo 49 prevê as alíquotas majoradas, e o artigo 50, a desoneração, com alíquota zero, para 
as vendas realizadas pelos comerciantes atacadistas ou varejistas. 
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Segundo este regime, a COFINS seria calculada por unidade de litro do 

produto, da seguinte forma282: 

(i) águas e refrigerantes classificados nos códigos 22.01 e 22.02 da 

TIPI: R$ 0,0539283;  

(ii) águas envasadas em embalagens de capacidade nominal igual ou 

superior a 10 (dez) litros: R$ 0,0098284; 

(iii) bebidas classificadas no código 2203 da TIPI: R$ 0,0935285; e 

(iv) preparações compostas classificadas no código 2106.90.10 Ex 02, 

da TIPI, para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo 22: R$ 0,2904286. 

De acordo com o artigo 53, da Lei n. 10.833/03, o Poder Executivo 

estaria, também nesse caso, autorizado a fixar “coeficientes para redução das 

alíquotas, os quais poderão alterados para mais ou para menos, ou extintos, 

em relação aos produtos ou sua utilização, a qualquer tempo”. Tal 

                                                 
282 Antes da alteração promovida pelo artigo 21, da Lei n. 10.865/02, a redação original do artigo 52 

previa disposição diferente para o item (i): 
 “Art. 52. A pessoa jurídica industrial dos produtos referidos no art. 49 poderá optar por regime 

especial de apuração e pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, no qual os 
valores das contribuições são fixados por unidade de litro do produto, respectivamente, em:  

 I - refrigerantes classificados no código 2202 da TIPI, R$ 0,0212 (duzentos e doze décimos de 
milésimo do real) e R$ 0,0980 (noventa e oito milésimos do real)”. 

283 O artigo 3º, I, do Decreto n. 5.062/04 reduziu a “alíquota” original da COFINS, prevista no 
artigo 52, I, da Lei n. 10.833/03 (R$ 0,0980 por unidade de litro do produto), para as vendas de 
água e refrigerantes. 

284 O artigo 4º, do Decreto n. 5.162/04 reduziu para R$ 0,0098 (por litro do produto) a “alíquota” 
original da COFINS incidente sobre cada litro das águas e refrigerantes classificados nos códigos 
22.01 e 22.02, da TIPI, desde que envasados em embalagens com capacidade nominal igual ou 
superior a 10 litros. 

285 O artigo 3º, II, do Decreto n. 5.062/04 reduziu a “alíquota” original da COFINS, prevista no 
artigo 52, II, da Lei n. 10.833/03 (R$ 0,1700 por unidade de litro do produto), para as vendas de 
bebidas classificadas no código 22.03, da TIPI (cervejas). 

286 O artigo 3º, III, do Decreto n. 5.062/04 reduziu a “alíquota” original da COFINS, prevista no 
artigo 52, III, da Lei n. 10.833/03 (R$ 0,5280 por unidade de litro do produto), para as vendas de 
bebidas classificadas no código 2106.90.10 Ex 02, da TIPI (preparações compostas). 
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prerrogativa foi efetivada por meio dos artigos 1º, do Decreto n. 5.062/04287 e 

3º, do Decreto n. 5.162/04288, que reduziram, respectivamente, (i) em 0,45 a 

“alíquota” da COFINS para as receitas decorrentes das vendas de águas em 

geral, refrigerantes, cervejas e preparações compostas (artigo 52, I a III, da 

Lei n. 10.833/03) e (ii) em 0,90 para aquelas decorrentes das vendas de águas 

classificadas no código 22.01, da TIPI, envasadas em embalagens com 

capacidade nominal igual ou superior a 10 litros (artigo 52, I, da Lei n. 

10.833/03). Essas reduções resultaram nas “alíquotas” da COFINS acima 

especificadas, conforme artigos 3º, do Decreto n. 5.062/04 e 4º, do Decreto n. 

5.162/04. 

Por expressa disposição do artigo 52, §1º, da Lei n. 10.833/03, neste 

regime especial, os produtores poderão se creditar da COFINS paga pelos 

fabricantes das embalagens por ele adquiridas, ainda que para consumo final 

– destinadas à produção de outros bens (águas, refrigerantes, cervejas e 

preparações compostas)289 –, o que seria diferente no caso da apuração pelo 

regime de “incidência monofásica”, em interpretação construída a partir desse 

dispositivo e da redação do artigo 51, §3º, da mesma lei290. 

                                                 
287 Art. 1º Fica fixado em 0,45 o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, previstas nos arts. 51 e 52 da Lei no 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, incidentes na comercialização no mercado interno e na importação de 
bebidas e suas embalagens. 

288 Art. 3º Fica fixado em 0,90 o coeficiente de redução das alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS, previstas no art. 52, inciso I, da Lei n o 10.833, de 2003, incidentes na 
comercialização no mercado interno e na importação de água (TIPI 22.01) envasada em 
embalagens de capacidade nominal igual ou superior a 10 (dez) litros. 

289 Os vasilhames referidos no artigo 51, IV, da Lei 10.833/03, quando classificados no ativo 
imobilizado estarão sujeitos aos encargos de depreciação, sobre cujos valores serão calculados 
créditos nos termos do artigo 3º, VI; §1º, III e §16, da Lei 10.833/03, à razão de 1/12 do valor de 
aquisição dos bens, mensalmente. A regulamentação da Secretaria da Receita Federal (conforme 
remissão feita ao final do §16, do artigo 3º, da Lei 10.833/03) está contida na Instrução 
Normativa n° 457, de 18 de outubro de 2004. 

290 Art. 51. As receitas decorrentes da venda e da produção sob encomenda de embalagens, pelas 
pessoas jurídicas industriais ou comerciais e pelos importadores, destinadas ao envasamento dos 
produtos relacionados no art. 49 desta Lei, ficam sujeitas ao recolhimento da contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS fixadas por unidade de produto, respectivamente, em: 
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Os comerciantes, atacadistas ou varejistas, adquirentes dos produtos 

aqui referidos, produzidos ou importados pelas pessoas jurídicas optantes pelo 

regime especial do artigo 52 supracitado, deveriam, igualmente, aplicar a 

alíquota zero prevista no artigo 50, da Lei n. 10.833/03, já que essa disposição 

não distingue a desoneração, prescrevendo, tão-somente, que seria aplicável 

às receitas decorrentes das águas, refrigerantes, cervejas e preparações 

compostas, todos previstos no artigo 49, da Lei n. 10.833/03. 

Contudo, segundo a disposição do artigo 52, §6º, I, da Lei n. 10.833/03, 

tais receitas só poderiam ser excluídas da tributação até a produção dos efeitos 

do regime especial (artigo 52) pelo qual a pessoa jurídica produtora ou 

importadores tenha optado. Assim as receitas auferidas pelos comerciantes, 

decorrentes da venda das águas, dos refrigerantes, das cervejas e das 

preparações compostas acima especificadas, ficam sujeitas aos regimes gerais 

de apuração da COFINS (“cumulativo” ou “não-cumulativo”, dependendo das 

características da pessoa jurídica revendedora), sem a possibilidade da tomada 

de crédito da COFINS paga pelos produtores ou importadores, em razão da 

expressa vedação contida no artigo 3º, I, b, da Lei n. 10.833/03291. 

                                                                                                                                                    
 […] 
 §2º As receitas decorrentes da venda a pessoas jurídicas comerciais das embalagens referidas 

neste artigo ficam sujeitas ao recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na 
forma aqui disciplinada, independentemente da destinação das embalagens. (Incluído pela Lei nº 
11.051, de 2004) 

 §3º A pessoa jurídica comercial que adquirir para revenda as embalagens referidas no §2o deste 
artigo poderá se creditar dos valores das contribuições estabelecidas neste artigo referentes às 
embalagens que adquirir, no período de apuração em que registrar o respectivo documento fiscal 
de aquisição. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) 

291 Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos 
calculados com relação a: 

 I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: 
 […] 
 b) no §1º do art. 2º desta Lei; 
 (o artigo 2º, §1º, prescreve os tipos de receita bruta auferida pelos produtores ou importadores 

que estão excepcionadas da aplicação da alíquota geral de 7,6% em razão da aplicação de regime 
de incidência diferenciado (gasolinas e suas correntes – exceto gasolina de aviação –, óleo diesel 
e suas correntes, GLP derivado de petróleo e de gás natural; produtos farmacêuticos, de 
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A regra acima é excepcionada caso a revenda de tais bens seja feita 

pelos próprios produtores ou importadores. Nesse caso, as pessoas jurídicas 

que, embora produzam ou importem parte dos produtos sujeitos aos regimes 

de incidência previstos nos artigo 49 e 50 ou 52, da Lei n. 10.833/03, também 

revendam outra parte deles, adquirida de outras pessoas jurídicas, podem 

tomar o crédito da COFINS que foi paga pelos outros produtores ou 

importadores, sujeitando-se ao recolhimento desta contribuição nos mesmos 

moldes em que estariam, caso vendesse exclusivamente os bens produzidos 

ou importados por si próprias (“monofásico” ou especial, previsto no artigo 

52, da Lei n. 10.833/03), conforme disposição do artigo 55, da Lei n. 

10.833/03292. 

VI.3.11 Comercialização de papel imune (destinado à impressão de 

periódicos) e de livros técnicos e científicos 

Conforme disposição do artigo 2º, §2º, da Lei n. 10.833/03, a receita 

bruta decorrente da venda de papéis imunes a impostos, nos termos do artigo 

150, VI, d, da Constituição, quando destinados à impressão de periódicos, fica 

sujeita à alíquota de 3,2%293, aproximadamente 42% da alíquota geral, 

aplicável às receitas sujeitas ao regime geral da não-cumulatividade294. 

Os demais dispositivos relacionados ao regime não-cumulativo da 

COFINS (apuração da base de cálculo e tomada de créditos) permanecem 

aplicáveis em sua integralidade às referidas receitas. 

                                                                                                                                                    
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal; máquinas, veículos e autopeças; pneus e câmaras-
de-ar de borracha; querosene de aviação; embalagens para águas, refrigerantes, cervejas e 
preparações compostas, além dos próprios produtos finais). 

292 Art. 55. O disposto nos arts. 49 e 52 aplica-se às pessoas jurídicas neles referidas, inclusive em 
operações de revenda dos produtos ali mencionados, admitido, neste caso, o crédito dos valores 
da contribuição para o PIS/PASEP e o da COFINS pagos na respectiva aquisição. 

293 Esse dispositivo foi incluído pelo artigo 21, da Lei n. 10.865/04. 
294 A pessoa jurídica adquirente também tomará o crédito aplicando a alíquota de 3,2% (artigo 3º, 

§15, da Lei 10.833/03). 
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Conforme redação do artigo 28, II, da Lei 10.865/04, a receita auferida 

com a venda dos papéis classificados nos códigos da Tabela de Incidência do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI – aprovada pelo Decreto 

4.542/02, vigente à época da promulgação dessa disposição), listados abaixo, 

destinados à impressão de periódicos, gozarão de alíquota zero (i) pelo prazo 

de quatro anos a partir de 30 de abril de 2004 ou (ii) até que a produção 

nacional atenda 80% do consumo interno295: 

(a) 4801.00.10 (papel jornal, em rolos ou em folhas, de peso inferior ou 

igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras 

sejam constituídos por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico); 

(b) 4801.00.90 (outros papéis jornal, em rolos ou em folhas); 

(c) 4802.61.91 (outros papéis e cartões, em que mais de 10%, em peso, 

do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por processo 

mecânico ou químico-mecânico, que não aqueles classificados nas posições 

derivadas do código 4802.10, 20, 30, 40 e 2802.5, em rolos, que não de 

largura não superior a 15cm); 

(d) 4802.61.99 (outros papéis e cartões, em que mais de 10%, em peso, 

do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras obtidas por processo 

mecânico ou químico-mecânico, em rolos, que não de largura não superior a 

15cm, não classificados nas posições 4802.61.91 e 4802.61.92);  

(e) 4810.19.89 (outros papéis e cartões dos tipos utilizados para escrita, 

impressão ou outras finalidades gráficas, sem fibras obtidas por processo 

mecânico ou químico-mecânico ou em que a percentagem destas fibras não 

                                                 
295 O Capítulo 48 trata dos seguintes bens: “papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou 

de cartão” e está incluído na Seção X: “Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas 
celulósicas; papel ou cartão de reciclar (desperdícios e aparas); papel ou cartão e suas obras”. 
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seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total das fibras, não classificados 

nas outras posições derivadas do código 4810.1); e 

(f) 4810.22.90 (outros papéis cuchê leve (L.W.C.- “Light Weight 

Coated”), não classificados nas demais posições do código 4810.22). 

Especificamente com relação ao papel destinado à impressão de jornais, 

o artigo 28, I, da Lei 10.865/04 prescreveu a redução da alíquota à zero, (i) 

por quatro anos desde a vigência desta lei (que ocorreu em 30 de abril de 

2004) ou (ii) até que a produção nacional atenda 80% do consumo interno, na 

forma a ser estabelecida pela Poder Executivo. 

As receitas decorrentes da venda de livros técnicos e científicos, na 

forma estabelecida pelo Ministério da Educação e pela Secretaria da Receita 

Federal, por sua vez, estão sujeitas à alíquota zero, após a promulgação do 

artigo 5º, da Lei n. 10.925/04, que incluiu o §4º, no artigo 2º, da Lei n. 

10.833/03. 

Enquanto sujeitas à alíquota zero, tais receitas também integram o rol 

de delimitações do critério material e do critério quantitativo da regra-matriz 

de incidência tributária genérica da COFINS no regime “não-cumulativo”, de 

forma negativa. Passada a vigência de tais disposições (quer pela expiração do 

prazo, quer pela revogação expressa ou tácita), essas receitas ficam 

enquadradas no regime da não-cumulatividade, observadas as pessoas 

jurídicas excpecionadas deste regime pelo artigo 10, da Lei n. 10.833/03. 

VI.3.12 Pessoas jurídicas localizadas na Zona Franca de Manaus 

Segundo o artigo, 2º, §5º, da Lei n. 10.833/03, as receitas auferidas 

pelas pessoas jurídicas industriais, estabelecidas na Zona Franca de Manaus 

(ZFM), decorrentes da venda dos bens produzidos por elas próprias, na forma 
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do projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Superintendência da 

Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), ficam sujeitas às seguintes alíquotas, 

variáveis de acordo com os adquirentes destinatários dos produtos296: 

(i) 3%, no caso de vendas efetuadas a pessoa jurídica estabelecida na 

ZFM; 

(ii) 3%, no caso de vendas efetuadas a pessoa jurídica fora da ZFM, que 

apure a COFINS no regime da não-cumulatividade; 

(iii) 6%, no caso de vendas efetuadas a pessoa jurídica estabelecida fora 

da ZFM, que apure o imposto de renda com base no lucro presumido (estando 

sujeita, portanto, ao regime “cumulativo” de apuração das contribuições, nos 

termos das normas vigentes antes da Lei n. 10.833/03); 

(iv) 6%, no caso de vendas efetuadas a pessoa jurídica estabelecida fora 

da ZFM, que apure o imposto de renda com base no lucro real e que tenha sua 

receita, total ou parcialmente, excluída do regime de incidência não-

cumulativa da COFINS; 

(v) 6%, no caso de vendas efetuadas a pessoa jurídica estabelecida fora 

da ZFM, que seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições (SIMPLES), atualmente regulamentado pela Lei 

Complementar n. 123/06; e 

(vi) 6%, no caso de vendas efetuadas a órgãos da administração federal, 

estadual, distrital e municipal. 

                                                 
296 Os adquirentes das mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus tomarão crédito na 

ordem de 4,6%, com exceção das pessoas jurídicas que apurem o imposto de renda com base no 
lucro real e apurem parcialmente suas receitas por outro regime que não o “não-cumulativo”. Cf. 
artigo 3º, §17, da Lei 10.833/03. 



 

VII CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA 

SEGURIDADE SOCIAL NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO 

TRIBUTÁRIA 

 

O regime de “substituição tributária” (“para frente” ou “progressiva”) 

trata, economicamente, da cobrança do tributo no início da cadeia de 

produção de determinado bem, por valor que equivalha, na medida do 

possível, o quantum que seria devido em todas as etapas somadas.  

Há duas formas de cobrar a contribuição por esse regime: por 

estipulação (i) de base de cálculo majorada, (ii) de valor final do bem 

determinado previamente, (iii) de alíquota superior àquela devida por etapa 

produtiva. 

Neste regime, o denominado “substituto” recolhe o tributo devido pelas 

suas operações e pelas subseqüentes, que serão realizadas pelos denominados 

“substituídos”. Nesta sistemática, além do tributo devido pelo fato jurídico-

tributário realizado, o contribuinte, na condição de substituto, também 

constitui o fato jurídico-tributário “presuntivo”, tendo em vista a “presunção 

legal” de realização das operações posteriores, realizadas pelos substituídos. 

O regime de “substituição tributária” foi “constitucionalizado” com a 

inserção do §7º no artigo 150, da Constituição, por meio da Emenda 

Constitucional n. 3/93 e tem sido discutido no Supremo Tribunal Federal em 

razão de sua utilização como regime de incidência para o Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e sobre as prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS). 
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O Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 1.851 argumentou que este 

regime seria a “redução, a um só tempo, da máquina fiscal e da evasão fiscal a 

dimensões mínimas, propiciando, portanto, maior comodidade, economia, 

eficiência e celeridade às atividades de tributação e arredação”297. Segundo o 

voto do Ministro ILMAR GALVÃO, este regime tem por contribuintes 

substituídos uma infinidade de revendedores do produto, o que dificulta e 

onera a fiscalização. Além disso, argumentou que, na prática, trata-se de 

regime a que somente estão submetidos produtos com preço de revenda final 

previamente fixado pelo fabricante ou importador, como é o caso de veículos 

e cigarros, por isso só eventualmente verficar-se-iam excessos na 

tributação298. 

Não temos conhecimento de questionamentos que envolvam a 

tributação da COFINS por este regime, hoje aplicável somente aos cigarros, 

que têm preço de venda final predeterminado. Diferencia-se do regime de 

incidência monofásica especialmente em razão da própria prescrição legal no 

sentido de que, neste caso, há o recolhimento do tributo antecipadamente, 

pelo substituto, o que enseja a interpretação da presunção dos fatos jurídico-

tributários futuros. 

 

VII.1 Fabricantes e Comerciantes Atacadistas de Cigarros 

 

O artigo 3º, da Lei Complementar n. 70/91 instituiu o denominado 

regime de “substituição tributária” para os fabricantes de cigarros. Segundo 

                                                 
297 BRASIL. Supremo Tribunal Federal n. 1.851. Ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(2002). 
298 BRASIL. Supremo Tribunal Federal n. 1.851. Ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(2002, p. 15, 18). 
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referido artigo, os fabricantes deveriam pagar a COFINS na condição de 

contribuintes e de substitutos dos comerciantes (do varejo). 

Sob a égide dessa lei, essas pessoas jurídicas deverão calcular a 

contribuição sobre base de cálculo diferenciada: o preço de venda do produto 

no varejo multiplicado por 118%. Esse percentual procura revelar a diferença 

entre o preço pago pelo consumidor final e aquele cobrado pelo fabricante299. 

O artigo 29, da Lei n. 10.865/04 estendeu esse regime também aos 

comerciantes atacadistas, independentemente de serem ou não fabricantes (na 

hipótese de importação, por exemplo). 

Em razão do regime de “substituição tributária”, as receitas auferidas 

pelos comerciantes (somente do varejo, no caso da aplicação do artigo 29, da 

Lei n. 10.865/04) sujeitos ao regime da não-cumulatividade, em decorrência 

da revenda dos cigarros, estão excluídas da tributação por expressa disposição 

do artigo 1º, §3º, III, da Lei 10.833/03300. 

 

                                                 
299 Achiles Augustus Cavallo (2005, p. 17). 
300  Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a incidência 

não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das 
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação 
contábil. 

 […] 
 §3º Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas: 
 […] 
 III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a 

contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária; 
 Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos 

calculados em relação a: 
 I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: 

(Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 
 a) nos incisos III e IV do §3º do art. 1º desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 
 […] 



 

VIII CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA 

SEGURIDADE SOCIAL NO REGIME DE “INCIDÊNCIA 

MONOFÁSICA” 

 

VIII.1 A Denominação Incidência Monofásica 

 

O denominado regime de “incidência monofásica” de apuração da 

COFINS caracteriza-se pela concentração da tributação nas fases iniciais de 

circulação de bens (produção ou importação), por meio de fixação de 

alíquotas superiores àquelas previstas ordinariamente para a receita bruta 

decorrente das demais atividades, com produtos que, em geral, são mais 

pulverizados ao longo da cadeia de comercialização, até a chegada ao 

consumidor final. 

Concentrando-se a tributação, com alíquotas superiores, na produção e 

na importação de determinados produtos, as fases posteriores de 

comercialização podem ser desoneradas, legalmente, pela não-incidência, pela 

isenção ou pela alíquota zero. 

Diferencia-se do regime de substituição tributária especialmente pela 

inexistência de “presunção” da ocorrência dos fatos jurídico-tributários 

futuros, tendo em vista a própria redação da legislação, tornando, assim, 

inaplicável o artigo 150, §7º, da Constituição. 
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VIII.2 Fabricantes e Importadores de Máquinas e Veículos 

 

Os artigos 1º e 3º, da Lei n. 10.485/02, introduziram, para a receita 

bruta auferida por fabricantes e importadores, decorrente da venda de 

determinados produtos, alíquotas diferenciadas para a incidência da COFINS, 

desonerando a receita bruta auferida nas fases posteriores da cadeia de 

circulação dos bens especificados, pelos comerciantes atacadistas ou 

varejistas (artigo 3º, §2º, II). 

Segundo o artigo 1º, as pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras 

de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29 (“bulldozers”, 

“angledozers”, niveladores, raspo-transportadores (“scrapers”), pás 

mecânicas, escavadores, carregadoras, e pás carregadoras, compactadores e 

rolos ou cilindros compressores, autopropulsados)301, 8432.40.00 

(espalhadores de estrume e distribuidores de adubos ou fertilizantes), 

84.32.80.00 (outras máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou 

florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para 

gramados (relvados), ou para campos de esporte, não descritas nos itens 

8432.10.00, 8432.21.00, 8432.29.00, 8432.30.10 e 8432.40.00), 8433.20 

(ceifeiras, incluídas as barras de corte para montagem em tratores), 

8433.30.00 (outras máquinas e aparelhos para colher e dispor o feno, não 

descritas nos itens 8433.1 (e derivados: 8433.11.00, 8433.19.00) e 8433.20 (e 

derivados: 8433.20.10 e 8433.20.90), 8433.40.00 (enfardadeiras de palha ou 

de forragem, incluídas as enfardadeiras-apanhadeiras) e 8433.5 (outras 

                                                 
301 O Capítulo 84, da TIPI, trata dos “reatores nucleares”, das “caldeiras e máquinas”, dos 

“aparelhos e instrumentos mecânicos”, bem como das partes integrantes desses bens e está 
incluído na Seção XVI: “Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de 
gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som 
em televisão, e suas partes e acessórios”. 
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máquinas e aparelhos para debulha, não descritas nos itens 8433.1 (e 

derivados: 8433.11.00, 8433.19.00), 8433.20 (e derivados: 8433.20.10 e 

8433.20.90), 8433.30.00 e 8433.40.00), todos eles desde que 

autopropulsados302 (conforme artigo 1º, §1º), além dos classificados nos 

códigos 87.01 (tratores, exceto os carros-tratores da posição 87.09)303, 87.02 

(veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o 

motorista), 87.03 (automóveis de passageiros e outros veículos automóveis 

principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 

87.02), incluídos os veículos de uso misto (“station wagons”) e os automóveis 

de corrida), 87.04 (veículos automóveis para transporte de mercadorias), 

87.05 (veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, 

caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndios, caminhões-

betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, 

veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte 

de pessoas ou de mercadorias) e 87.06 (chassis com motor para os veículos 

automóveis das posições 87.01 a 87.05), todos da Tabela de Incidência do 

Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto n° 

4.070, de 28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta decorrente 

da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da […] COFINS à 

alíquota de 9,6%. 

Também se enquadram neste regime, os comerciantes atacadistas que 

adquirirem produtos resultantes de industrialização por encomenda, conforme 

disposição expressa do artigo 1º, §3º, da Lei n. 10.485/02304. Nesse caso, em 

                                                 
302 Ver nota 258. 
303 O Capítulo 87, da TIPI, trata dos “veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos 

terrestres, suas partes e acessórios”, e está incluído na Seção XVII: “Material de Transporte”. 
304 §3º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às pessoas jurídicas a que se refere o art. 17, §5º, 

da Medida Provisória n° 2.189-49, de 23 de agosto de 2001. 
 Medida Provisória n. 2.189-49 
 Art. 17 […] 
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razão de a receita ser auferida pelo próprio comerciante atacadista, não se 

aplica a alíquota zero característica dos regimes de “incidência monofásica”, 

conforme disposição expressa do artigo 3º, §2º, II, da lei acima referida. 

Por fim, tal regime não se aplicará à receita auferida com a venda dos 

produtos especificados, no caso de serem usados, conforme disposição do 

artigo 6º, da Lei n. 10.485/02. 

VIII.2.1 Fabricantes e importadores de caminhões chassi e 

monobloco 

No caso das receitas auferidas com as vendas de caminhões chassi com 

carga útil igual ou superior a 1.800 kg e caminhão monobloco com carga útil 

igual ou superior a 1.500 kg, classificados na posição 87.04 da TIPI, a base 

de cálculo fica reduzida em 30,2%, ou seja, corresponderá a 69,8% da referida 

receita bruta, conforme artigo 1º, §2º, I, da Lei n. 10.485/05. 

Para as pessoas jurídicas que auferirem receita com a venda dos 

produtos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 

8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.05 (acima especificados), 

8702.10.00 Ex 02 (veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou 

mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão 

(diesel ou semidiesel) e com volume interno de habitáculo, destinado a 

passageiros e motorista, igual ou superior a 9m3), 8702.90.90 Ex 02 (outros 

veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o 

motorista, não classificados nos demais códigos derivados da posição 8702, 

com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, igual 

ou superior a 9 m3), 8704.10.00 (“dumpers" concebidos para serem utilizados 

fora de rodovias) e 8706.00.10 Ex 01 (chassis com motor para os veículos 
                                                                                                                                                    
 §5º A empresa comercial atacadista adquirente dos produtos resultantes da industrialização por 

encomenda equipara-se a estabelecimento industrial. 
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automóveis da posição 87.02.10.00 e 8702.90.90, Ex 01 e Ex 02), neste caso, 

somente os destinados aos produtos classificados nos Ex 02 dos códigos 

8702.10.00 e 8702.90.90 (acima descritos), a base de cálculo também fica 

reduzida, mas em 48,1%, correspondendo, portanto, a 51,9% da referida 

receita bruta. 

VIII.2.2 Fabricantes e importadores de automóveis de passageiros, 

outros veículos automotores para transporte de pessoas (incluídos os 

veículos de uso misto), automóveis de corrida e para transporte de 

mercadorias 

O artigo 2º, da Lei n. 10.485/02, a despeito de prescrever exclusões de 

base de cálculo, acabou permitindo a construção de regra-matriz de incidência 

tributária específica, em razão da delimitação de novo critério material no 

caso das receitas auferidas com as vendas diretas a consumidor final, feitas 

pelos fabricantes ou importadores de (i) automóveis de passageiros e outros 

veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas 

(exceto os da posição 87.02), incluídos os veículos de uso misto (“station 

wagons”) – posição 87.03 da TIPI – e (ii) os automóveis de corrida e dos 

veículos automóveis para transporte de mercadorias – posição 87.04 da TIPI. 

Neste caso, prescreveu o referido dispositivo que poderão ser excluídos 

da base de cálculo os valores recebidos por conta e ordem dos 

concessionários de que trata a Lei n° 6.729, de 28 de novembro de 1979305, a 

estes devidos pela intermediação ou entrega dos veículos306 e o ICMS 

                                                 
305 A Lei n. 6.729/79 dispôs sobre a “concessão comercial entre produtores e distribuidores de 

veículos automotores de via terrestre”. 
 Segundo o artigo 1º “a distribuição de veículos automotores, de via terrestre” deve efetivar-se 

“através de concessão comercial entre produtores e distribuidores disciplinada por esta Lei e, no 
que não a contrariem, pelas convenções nela previstas e disposições contratuais”. 

306 Tais valores, devidos pelos fabricantes e importadores, aos concessionários, pela intermediação 
ou entrega dos veículos referidos também não darão direito ao crédito para o pagador, tendo em 
vista a expressa vedação do artigo 3º, II, da Lei 10.833/03. 
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incidente sobre esses valores, nos termos estabelecidos nos respectivos 

contratos de concessão o que, a nosso ver, nada mais significa do que novo 

conceito de receita e, portanto, novo critério material integrante de regra-

matriz de incidência tributária específica. 

Segundo os parágrafos 1º e 2º, I, do citado artigo 2º, (i) tais “exclusões 

de base de cálculo” não seriam aplicáveis às receitas auferidas pelos 

fabricantes ou importadores de caminhões chassi e monobloco, 

permanecendo, para estes, a incidência específica descrita acima (item 

VIII.2.1) e (ii) os valores acima referidos não poderia, ultrapassar 9% do valor 

total da operação. 

Por fim, prescreveu o inciso II, do referido §2º, que tais valores, além 

de não serem tributados no regime de “incidência monofásica”, também não o 

seriam pelos concessionários, tendo em vista tal previsão de aplicação de 

alíquota zero para fins de apuração da COFINS307. 

VIII.3 Fabricantes e Importadores de Partes e Peças Específicas de 

Máquinas e Veículos (autopeças) 

 

                                                 
307 Art. 2º Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep, da Cofins e 

do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou importador nas vendas diretas ao consumidor final 
dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos 
concessionários de que trata a Lei no 6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos pela 
intermediação ou entrega dos veículos, e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicações – ICMS incidente sobre esses valores, nos termos estabelecidos nos respectivos 
contratos de concessão. 

 §1o Não serão objeto da exclusão prevista no caput os valores referidos nos incisos I e II do §2º 
do art. 1º.  

 §2o Os valores referidos no caput: 
 I - não poderão exceder a 9% (nove por cento) do valor total da operação; 
 II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, à 

alíquota de 0% (zero por cento) pelos referidos concessionários. 
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O artigo 3º, da Lei n. 10.485/02 determinou a aplicação de alíquotas 

diferenciadas para as receitas auferidas com a venda dos bens especificados 

nos Anexos I e II da referida lei, permitindo a construção de mais duas regras-

matrizes de incidência tributária para o regime de “incidência monofásica”. 

Os bens relacionados no Anexo I são: 

(i) 4016.10.10308: partes de veículos automóveis ou tratores e de 

máquinas ou aparelhos, não domésticos, dos Capítulos 84309, 85310 ou 90311; 

(ii)  4016.99.90 Ex 03 e 05: tapetes próprios para ônibus ou caminhões 

e tapetes próprios para veículos automóveis, exceto ônibus ou caminhões; 

(iii) 68.13312: guarnições de fricção (por exemplo: placas, rolos, tiras, 

segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios (travões), 

embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção à base de amianto 

(asbesto), de outras substancias minerais ou de celulose, mesmo combinadas 

com têxteis ou outras matérias; 

(iv) 7007.11.00313: vidros temperados de dimensões e formatos que 

permitam a sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros 

veículos; 

                                                 
308 O Capítulo 40 trata da “Borracha e suas Obras” e está incluído na Seção VII: “Plásticos e suas 

Obras; Borracha e suas Obras”. 
309  “Reatores Nucleares, Caldeiras, Máquinas, Aparelhos e Instrumentos Mecânicos, e suas Partes”. 
310  “Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, e suas Partes; Aparelhos de Gravação ou de 

Reprodução de Som, Aparelhos de Gravação ou de Reprodução de Imagens e de Som em 
Televisão, e suas Partes e Acessórios”. 

311  “Instrumentos e Aparelhos de Óptica, Fotografia ou Cinematografia Medida, Controle ou de 
Precisão; Instrumentos Aparelhos Médico-Cirúrgicos; suas Partes e Acessórios”. 

312 O Capítulo 68 trata das “Obras de Pedra, Gesso, Cimento, Amianto, Mica ou de Matérias 
Semelhantes” e está incluído na Seção XIII: “Obras de Pedra, Gesso, Cimento, Amianto, mica ou 
de Matérias Semelhantes; Produtos Cerâmicos; Vidro e suas Obras”. 

313 O Capítulo 70 trata do “Vidro e suas Obras” e está incluído na Seção XIII: “Obras de Pedra, 
Gesso, Cimento, Amianto, mica ou de Matérias Semelhantes; Produtos Cerâmicos; Vidro e suas 
Obras”. 
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(v) 7007.21.00: vidros formados de folhas contracoladas, de dimensões 

e formatos que permitam a sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, 

barcos ou outros veículos; 

(vi) 7009.10.00: espelhos retrovisores para veículos; 

(vii)  7320.10.00 Ex 01314: molas de folhas e suas folhas para ônibus ou 

caminhões, com espessura da folha igual ou superior a 9 mm; 

(viii) 8301.20.00315: fechaduras dos tipos utilizados em veículos 

automóveis; 

(ix) 8302.30.00: outras guarnições, ferragens e artigos semelhantes, 

para veículos automóveis, não classificadas nas posições 8302.10.00 e 

8302.20.00; 

(x)  8407.33.90316: outros motores de pistão, alternativo ou rotativo, de 

ignição por centelha (faísca) – motores de explosão, não classificados nas 

posições 8407.10.00 a 8407.33.10; 

(xi) 8407.34.90: outros motores de pistão, alternativo ou rotativo, de 

ignição por centelha (faísca) – motores de explosão, de cilindrada superior a 

1.000 cm3, não classificados na posição 8407.43.10 (monocilíndricos); 

(xii)  8408.20: motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos 

do Capítulo 87317; 

                                                 
314 O Capítulo 73 trata das “Obras de Ferro Fundido, Ferro ou Aço” e está inserido na Seção XV: 

“Metais Comuns e suas Obras”. 
315 O Capítulo 83 trata das “Obras Diversas de Metais Comuns” e está inserido na Seção XV: 

“Metais Comuns e suas Obras”. 
316 O Capítulo 84 trata dos “Reatores Nucleares, Caldeiras, Máquinas, Aparelhos e Instrumentos 

Mecânicos, e suas Partes” e está inserido na Seção XVI: “Máquinas e Aparelhos, Material 
Elétrico, e suas Partes; Aparelhos de Gravação ou de Reprodução de Som, Aparelhos de 
Gravação ou de Reprodução de Imagens e de Som em Televisão, e suas Partes e Acessórios”. 

317 “Veículos Automóveis, Tratores, Ciclos e Outros Veículos Terrestres, suas Partes e Acessórios”. 
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(xiii) 8409.91: partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 

destinadas aos motores de pistão, de ignição ou de centelha (faísca); 

(xiv)  8409.99: outras partes reconhecíveis como exclusiva ou 

principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição ou de centelha 

(faísca), não classificadas nos demais subitens do item 8409.91; 

(xv) 8413.30: bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de 

arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha (faísca) ou por 

compressão; 

(xvi)  8413.91.00 Ex 01: partes de bombas injetoras em linha, com 

elementos de injeção de diâmetro igual ou superior a 9,5 mm, para motores de 

ignição por compressão de potência igual ou superior a 125HP, próprios para 

ônibus ou caminhões; 

(xvii) 8414.80.21: turboalimentadores de ar, de peso inferior ou igual a 

50 kg para motores das posições 84.07318 ou 84.08319, acionado pelos gases de 

escapamento dos mesmos; 

(xviii)  8414.80.22: turboalimentadores de ar, de peso superior a 50 kg 

para motores das posições 84.07 ou 84.08, acionados pelos gases de 

escapamentos dos mesmos; 

(xix)  8415.20: máquinas e aparelhos de ar-condicionado contendo um 

ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a 

umidade, incluídos as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja 

regulável separadamente, do tipo dos utilizados para o conforto dos 

passageiros nos veículos automóveis; 

                                                 
318 “Motores de Pistão, Alternativo ou Rotativo, de Ignição por Centelha (faísca) (motores de 

explosão)”. 
319 “Motores de Pistão, de Ignição por Compressão (motores diesel ou semi-diesel)”. 
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(xx) 8421.23.00: centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos e 

aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases, ambos especificamente 

para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha (faísca) ou por 

compressão; 

(xxi)  8421.31.00: filtros de entrada de ar para motores de ignição por 

centelha (faísca) ou por compressão; 

(xxii) 8431.41.00: caçambas (baldes), mesmo de mandíbulas, pás, 

ganchos e tenazes, reconhecíveis como exclusivas ou principalmente 

destinadas às máquinas e aparelhos das posições 84.25 a 84.30320; 

(xxiii)  8431.42.00: lâminas para “bulldozers” ou “angledozers”; 

(xxiv)  8433.90.90: outras partes de máquinas e aparelhos para colheita 

ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou 

forragem; de cortadores de grama (relva) e ceifeiras e de máquinas para 

limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos, exceto as da posição 

84.37321, não classificadas na posição 8433.90.10. 

(xxv) 8481.80.99 Ex 01 e 02: conjunto de válvulas de aço, comandado 

pneumaticamente, para acionamento do sistema hidráulico de colheitadeiras e 

                                                 
320 84.25: “Talhas, Cadernais e Moitões; Guinchos e Cabrestantes; Macacos”; 
 84.26: “Cábreas; Guindastes, Incluídos os de Cabo; Pontes Rolantes, Pórticos de Descarga ou de 

Movimentação, Pontes-Guindastes, Carros-Pórticos e Carros-Guindastes”; 
 84.27: “Empilhadeiras; Outros Veículos para Movimentação de Carga e Semelhantes, Equipados 

com Dispositivos de Elevação”; 
 84.28: “Outras Máquinas e Aparelhos de Elevação, de Carga, de Descarga ou de Movimentação 

(por exemplo: elevadores ou ascensores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos)”; 
 84.29: “Bulldozers, Angledozers, Niveladores, Raspo-Transportadores (scrapers), Pás 

Mecânicas, Escavadores, Carregadoras e Pás Carregadoras, Compactadores e Rolos ou Cilindros 
Compressores, Autopropulsados”; e 

 84.30: “Outras Máquinas e Aparelhos de Terraplenagem, Nivelamento, Raspagem, Escavação, 
Compactação, Extração ou Perfuração da Terra, de Minerais ou Minérios; Bate-Estacas e 
Arranca-Estacas; Limpa-Neves”. 

321  “Máquinas para Limpeza, Seleção ou Peneiração de Grãos ou de Produtos Hortícolas Secos; Máquinas e 
Aparelhos para a Indústria de Moagem ou Tratamento de Cereais ou de Produtos Hortícolas Secos, exceto 
dos Tipos Utilizados em Fazendas”. 
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conjunto de tuchos e válvulas, de ferro ou aço, para motores de ignição por 

compressão de potência igual ou superior a 125HP, próprios para ônibus ou 

caminhões; 

(xxvi)  8483.10: árvores (veios) de transmissão [incluídas as árvores de 

excêntricos (cames) e virabrequins (cambotas)] e manivelas; 

(xxvii) 8483.20.00: mancais (chumaceiras) com rolamentos 

incorporados; 

(xxviii)  8384.30: mancais (chumaceiras) sem rolamentos (bronzes); 

(xxix)  8483.40: engrenagens e rodas de fricção, exceto rodas dentadas 

simples e outros órgãos elementares de transmissão apresentados 

separadamente; eixos de esferas ou de roletes e caixas de transmissão, 

redutores, multiplicadores e variadores de velocidade, incluídos os 

conversores de torque (binários); 

(xxx) 8483.50: volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; 

(xxxi)  8505.20322: acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade 

e freios (travões) eletromagnéticos; 

(xxxii) 8507.10.00: acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo 

de forma quadrada ou retangular, de chumbo, do tipo utilizado para o 

arranque dos motores de pistão; 

                                                 
322 O Capítulo 85 trata das “Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos, e suas Partes; Aparelhos de 

Gravação ou de Reprodução de Som, Aparelhos de Gravação ou de Reprodução de Imagens e de 
Som em Televisao, e suas partes e Acessórios” e está incluído na Seção XVI: “Máquinas e 
Aparelhos, Material Elétrico, e suas Partes; Aparelhos de Gravação ou de Reprodução de Som, 
Aparelhos de Gravação ou de Reprodução de Imagens e de Som em Televisão, e suas Partes e 
Acessórios”. 



 

 

240

(xxxiii)  85.11: aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de 

arranque para motores de ignição por centelha (faísca) ou por compressão 

(por exemplo: magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de 

ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e 

alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes 

motores; 

(xxxiv) 8512.20: aparelhos de iluminação ou de sinalização visual; 

(xxxv) 8512.30.00: aparelhos de sinalização acústica; 

(xxxvi) 8512.40: limpadores de pára-brisas, degeladores e 

desembaraçadores; 

(xxxvii)  8512.90.00: partes de aparelhos elétricos de iluminação ou de 

sinalização (exceto os da posição 85.39323), limpadores de pára-brisas, 

degeladores e desembaçadores elétricos, dos tipos utilizados em ciclos e 

automóveis; 

(xxxviii) 8527.2: aparelhos receptores de radiodifusão que só 

funcionem com fonte externa de energia, dos tipos utilizados nos veículos 

automóveis, incluídos os aparelhos que também possam receber 

radiotelefonia ou radiotelegrafia; 

(xxxix) 8536.50.90 Ex 01324: interruptor de embutir ou sobrepor, 

rotativo ou de alavanca, para sistema elétrico em 24V, próprio para ônibus ou 

caminhões; 

                                                 
323  “Lâmpadas e Tubos Elétricos de Incandescência ou de Descarga, Incluídos os Artigos 

Denominados “faróis e projetores, em unidades seladas” e as Lâmpadas e Tubos de Raios 
Ultravioleta ou Infravermelhos; Lâmpadas de Arco”. 

324 A redação original do Anexo I, da Lei n. 10.485/02 previa a posição Ex 03, que não existia da 
TIPI aprovada pelo Decreto n. 4.070/01. O artigo 6º, do Decreto n. 6.006/06 corrigiu tal 
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(xl) 8539.10: faróis e projetores em unidades seladas; 

(xli)  8544.30.00: jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de 

fios dos tipos utilizados em quaisquer veículos; 

(xlii) 8706.00325: chassis com motor para os veículos automóveis das 

posições 87.01 a 87.05326; 

(xliii) 87.07: carroçarias para os veículos automóveis das posições 

87.01 a 87.05, incluídas as cabinas; 

(xliv) 87.08: partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 

87.01 a 87.05; 

(xlv)  9029.20.10327: indicadores de velocidade e tacômetros; 

(xlvi) 9029.90.10: partes e acessórios de indicadores de velocidade e 

tacômetros; 

(xlvii)  9030.39.21: amperímetros do tipo dos utilizados em veículos 

automóveis; 

                                                                                                                                                    
disposição, prevendo que “No Anexo I da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002, onde consta 
“8536.50.90 Ex 03” passa a referir-se a “8536.50.90 Ex 01”. 

325 O Capítulo 87 trata dos “Veículos Automóveis, Tratores, Ciclos e Outros Veículos Terrestres, 
suas Partes e Acessórios” e está incluído na Seção XVII: “Material de Transporte”. 

326 87.01: “Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09)”; 
 87.02: “Veículos Automóveis para Transporte de 10 Pessoas ou Mais, Incluindo o Motorista”; 
 87.03: “Automóveis de Passageiros e Outros Veículos Automóveis Principalmente Concebidos 

para Transporte de Pessoas (exceto os da posição 87.02), Incluídos os Veículos de Uso Misto 
(station wagons) e os Automóveis de Corrida”; 

 87.04: “Veículos Automóveis para Transporte de Mercadorias”; e 
 87.05: “Veículos Automóveis para Usos Especiais (por exemplo: auto-socorros, caminhões-

guindastes, veículos de combate a incêndios, caminhões-betoneiras, veículos para varrer, 
veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), Exceto os Concebidos 
Principalmente para Transporte de Pessoas ou de Mercadorias”. 

327 O Capítulo 90 trata dos “Instrumentos e Aparelhos de Óptica, Fotografia ou Cinematografia, 
Medida, Controle ou de Precisão; Instrumentos e Aparelhos Médico-Cirúrgicos e suas Partes e 
Acessórios” e esta incluído na Seção XVIII: “Instrumentos e Aparelhos de Óptica, Fotografia ou 
Cinematografia, Medida, Controle ou de Precisão; Instrumentos e Aparelhos Médico-Cirúrgicos; 
Aparelhos de Relojoaria; Instrumentos Musicais e suas Partes e Acessórios”. 
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(xlviii) 9031.80.40: aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, 

para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, 

consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo); 

(xlix) 9032.89.2: controladores eletrônicos do tipo dos utilizados em 

veículos automóveis; 

(l) 9104.00.00328: relógios para painéis de instrumentos e relógios 

semelhantes, para automóveis, veículos aéreos, embarcações ou para outros 

veículos; e 

(li)  9401.20.00329: assentos dos tipos utilizados em veículos 

automóveis. 

Os bens relacionados no Anexo II são: 

(i) Tubos de borracha vulcanizada não endurecida da posição 40.09, 

com acessórios, próprias para máquinas e veículos autopropulsados das 

posições 84.29 [“bulldozers”, “angledozers”, niveladores, raspo-

transportadores (“scrapers”), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás 

carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, 

autopropulsados], 8433.20 (Ceifeiras, incluídas as barras de corte para 

montagem em tratores), 8433.30.00 [outras máquinas e aparelhos para colher 

e dispor o feno, não descritas nos itens 8433.1 (e derivados: 8433.11.00, 

8433.19.00) e 8433.20 (e derivados: 8433.20.10 e 8433.20.90)], 8433.40.00 

(enfardadeiras de palha ou de forragem, incluídas as enfardadeiras-

                                                 
328 O Capítulo 91 trata dos “Aparelhos de Relojoaria e suas Partes” e está incluído na Seção XVIII: 

“Instrumentos e Aparelhos de Óptica, Fotografia ou Cinematografia, Medida, Controle ou de 
Precisão; Instrumentos e Aparelhos Médico-Cirúrgicos; Aparelhos de Relojoaria; Instrumentos 
Musicais e suas Partes e Acessórios”. 

329 O Capítulo 94 trata dos “Móveis; Mobiliário Médico-Cirúrgico; Colchões, Almofadas e Semelhantes; 
Aparelhos de Iluminação não Especificados nem Compreendidos em Outros Capítulos; Anúncios, Cartazes 
ou Tabuletas e Placas Indicadoras Luminosos, e Artigos Semelhantes e Construções Pré-Fabricadas” e 
está incluído na Seção XX: “Mercadorias e Produtos Diversos”. 
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apanhadeiras), 8433.5 [outras máquinas e aparelhos para debulha, não 

descritas nos itens 8433.1 (e derivados: 8433.11.00, 8433.19.00), 8433.20 (e 

derivados: 8433.20.10 e 8433.20.90), 8433.30.00 e 8433.40.00], 87.01 

(tratores, exceto os carros-tratores da posição 87.09), 87.02 (veículos 

automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista), 

87.03 (automóveis de passageiros e outros veículos automóveis 

principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 

87.02), incluídos os veículos de uso misto (“station wagons”) e os automóveis 

de corrida), 87.04 (veículos automóveis para transporte de mercadorias), 

87.05 (veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, 

caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndios, caminhões-

betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, 

veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte 

de pessoas ou de mercadorias) e 87.06 (chassis com motor para os veículos 

automóveis das posições 87.01 a 87.05); 

(ii)  Partes da posição 84.31 (partes reconhecíveis como exclusiva ou 

principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 84.29 a 

84.30), destinadas às máquinas e aparelhos das posições 84.29 (acima 

descritas); 

(iii) Motores do código 8408.90.90 [outros motores de pistão, de 

ignição por compressão (motores diesel ou semidiesel), não classificados na 

posição 8408.10 (e sua derivada, 8408.10.10)], próprios para máquinas dos 

códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5 (acima descritos); 

(iv) Cilindros hidráulicos do código 8412.21.10, próprios para 

máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5 

(acima descritos); 
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(v)  Outros motores hidráulicos de movimento retilíneo (cilindros) do 

código 8412.21.90, próprios para máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 

8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5 (acima descritos); 

(vi) Cilindros pneumáticos do código 8412.31.10, próprios para 

produtos dos códigos 8701.20.00 (tratores rodoviários para semi-reboques), 

87.02 e 87.04 (acima descritos); 

(vii)  Bombas volumétricas rotativas do código 8413.60.19, próprias 

para produtos dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 

8701.20.00, 87.02 e 87.04 (acima descritos); 

(viii) Compressores de ar do código 8414.80.19, próprios para 

produtos dos códigos 8701.20.00, 87.02 e 87.04 (acima descritos); 

(ix) Caixas de ventilação para veículos autopropulsados, classificadas 

no código 8414.90.39 [outras partes de bombas de ar ou de vácuo, 

compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes 

(exaustores) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo 

filtrantes, não classificadas nas posições 8414.90.10, 8414.90.20, 8414.90.3 (e 

seus derivados 8414.90.31 a 8414.90.34)]; 

(x)  Partes classificadas no código 8432.90.00, de máquinas das 

posições 8432.40.00 (espalhadores de estrume e distribuidores de adubos ou 

fertilizantes) e 84.32.80.00 (outras máquinas e aparelhos de uso agrícola, 

hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; 

rolos para gramados (relvados), ou para campos de esporte, não descritas nos 

itens 8432.10.00, 8432.21.00, 8432.29.00, 8432.30.10 e 8432.40.00); 

(xi) Válvulas redutoras de pressão classificadas no código 8481.10.00, 

próprias para máquinas e veículos autopropulsados dos códigos 84.29, 



 

 

245

8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 

87.06 (acima descritos); 

(xii) Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas ou pneumáticas 

classificadas no código 8481.20.90, próprias para máquinas dos códigos 

84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5 (acima descritos); 

(xiii) Válvulas solenóides classificadas no código 8481.80.92, próprias 

para máquinas e veículos autopropulsados das posições 84.29, 8433.20, 

8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06 

(acima descritos); 

(xiv)  Embreagens de fricção do código 8483.60.1, próprias para 

máquinas dos códigos 84.29, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5 

(acima descritos); 

(xv) Outros motores de corrente contínua do código 8501.10.19, 

próprios para acionamento elétrico de vidros de veículos autopropulsados.  

Igualmente à receita auferida pelos fabricantes e importadores das 

máquinas e veículos especificados no item anterior, tal regime não se aplicará 

à receita auferida com a venda dos produtos especificados, no caso de serem 

usados, conforme disposição do artigo 6º, da Lei n. 10.485/02. 
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VIII.3.1 Fabricantes e importadores de partes e peças específicas 

de veículos e máquinas, em decorrência das vendas efetuadas para 

fabricantes de veículos e máquinas classificados nos códigos 84.29, 

8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 

87.06 e de autopeças constantes nos Anexos I e II, quando destinadas à 

fabricação de produtos nele relacionados 

Segundo o artigo 3º, I, a e b, da Lei n. 10.485/02, as receitas auferidas 

pelos fabricantes e importadores, relativamente às vendas dos produtos 

relacionados nos Anexos I e II (acima especificados), ficam sujeitas à alíquota 

de 7,6%, quando efetuadas aos fabricantes dos veículos e das máquinas 

relacionadas no artigo 1º, da mesma lei (cujos códigos constam do título deste 

item e descritivamente do item VII.2 (“Fabricantes e Importadores de 

Máquinas e Veículos”). 

Igualmente, a alíquota aplicável será de 7,6% quando as receitas 

auferidas forem decorrentes das vendas de autopeças constantes dos Anexos I 

e II, destinadas à fabricação dos produtos neles relacionados. 

Embora essa previsão normativa esteja enquadrada dentre outros 

dispositivos que prevêem regimes de “incidência monofásica” para 

determinadas receitas, entendemos que não seja este caso, pois, segundo a 

redação do caput e dos incisos I e II e do §2º, I, todos do artigo 3º, da Lei n. 

10.485/02, as receitas auferidas pelos fabricantes adquirentes dos bens 

relacionados nos Anexos I e II não estarão desoneradas, uma vez que tais bens 

servirão para consumo próprio, sendo destinados à produção de outros bens, 

sujeitos ao regime de “incidência monofásica”, previsto no artigo 1º, da Lei n. 

10.485/02. Tal interpretação é confirmada pela redação do artigo 2º, §1º, IV, 

da Lei n. 10.833/03, que incluiu apenas o inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 
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10.485/02 como exceção à aplicação da alíquota de 7,6%, prevista para o 

regime “não-cumulativo”, conforme explicitamos em Capítulo anterior. 

Assim, no caso das receitas auferidas com a venda das partes e peças 

relacionadas nos Anexos I e II, efetuadas a fabricantes dos produtos (i) 

relacionados nos códigos prescritos no artigo 1º, da Lei n. 10.485/02 ou (ii) 

relacionados no Anexo II (que coincidem com todos aqueles constantes do 

caput do artigo 1º), o regime de incidência é predominantemente o “não-

cumulativo”, aplicando-se alíquota não-majorada (isto é, de 7,6%), 

permitindo-se o abatimento dos créditos autorizados pela Lei n. 10.833/03, 

sem que sejam desoneradas as fases posteriores, que são destinadas à 

circulação de outros bens resultantes da industrialização das partes e peças 

adquiridas. 

Contudo, optamos por manter tal item no Capítulo das regras-matrizes 

de incidência tributária no Regime de Incidência Monofásica da COFINS em 

razão da disposição do artigo 3º, §6º, da Lei n. 10.485/02, que prescreveu 

expressamente a hipótese de as pessoas jurídicas fabricantes dos produtos 

finais serem revendedoras dos produtos constantes nos Anexos I e II e não 

consumidoras finais. Nesse caso, as receitas auferidas por esses fabricantes 

estariam sujeitas ao regime de “incidência monofásica”, aplicando-se a elas 

(i) a alíquota de 10,8% e (ii) a desoneração das receitas auferidas pelos 

comerciantes ou consumidores adquirentes das partes e peças, com aplicação 

da alíquota zero prevista no artigo 3º, §2º, I, da referida lei. 
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VIII.3.2 Fabricantes e importadores de partes e peças específicas 

de veículos e máquinas, em decorrência das vendas efetuadas para 

comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores 

Diferentemente do item acima, as receitas auferidas pelos fabricantes e 

importadores dos bens relacionados nos Anexos I e II, decorrente de vendas 

efetuadas a comerciantes (atacadistas ou varejistas) ou a consumidores finais, 

estarão sujeitas ao regime de “incidência monofásica”, sendo a alíquota 

aplicável a de 10,8%, segundo o disposto no artigo 3º, II, da Lei n. 10.485/02. 

Neste caso, tendo em vista a revenda das próprias partes e peças 

adquiridas e tributadas sob o regime de “incidência monofásica” (e não o 

consumo final de tais bens para a produção de outros), as receitas auferidas 

pelos comerciantes atacadistas ou varejistas, decorrentes da venda dos 

produtos relacionados nos Anexos I e II, ficam desoneradas com aplicação de 

alíquota zero, conforme disposição expressa do artigo 3º, §2º, I, da Lei n. 

10.485/02. 
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VIII.4 Fabricantes e Importadores de Pneus Novos de Borracha e 

Câmaras-de-Ar de Borracha 

 

Segundo disposição do artigo 5º, da Lei n. 10.485/02, as receitas 

auferidas pelos fabricantes e importadores decorrentes das vendas dos 

produtos classificados nas posições 40.11 (pneumáticos novos de borracha) e 

40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI, ficam sujeitas à “incidência 

monofásica” da COFINS com aplicação da alíquota de 9,5%, desoneradas as 

receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas e varejistas com a revenda 

de tais bens (parágrafo único, do referido artigo 5º). 

No mesmo sentido dos itens anteriores, à receita auferida com a venda 

dos produtos especificados, no caso de serem usados, não será aplicável tal 

regime, conforme disposição do artigo 6º, da Lei n. 10.485/02. 
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VIII.5 Produtores e Importadores de Querosene de Aviação 

 

A Lei n. 10.560, de 13 de novembro de 2002 dispôs sobre o tratamento 

tributário das empresas de transporte aéreo e prescreveu, no artigo 2º, que a 

COFINS incidente sobre a receita bruta decorrente da venda de querosenes de 

aviação, incidiria uma única vez, nas vendas realizadas pelo produtor ou 

importador, com alíquota de 5,8%. O artigo 22, II, da Lei 10.865/04 aumentou 

essa alíquota para 23,2%330. 

Também alternativamente, como ocorre com os importadores e 

fabricantes de determinados derivados de petróleo, os contribuintes da 

COFINS sobre a receita bruta de querosene de aviação podem recolher a 

COFINS tomando por base de cálculo o valor fixo de R$ 225,50 por m3 

(artigo 23, IV, da Lei 10.865/04), sendo que, segundo a disposição do §5º, o 

Poder Executivo tem ainda a faculdade de fixar coeficientes para redução das 

alíquotas previstas neste artigo, os quais poderão ser alterados, para mais ou 

para menos, ou extintos, em relação aos produtos ou sua utilização, a 

qualquer tempo331. 

 
                                                 
330 Art. 2º. A contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, relativamente à receita bruta decorrente 

da venda de querosene de aviação, incidirá uma única vez, nas vendas realizadas pelo produtor 
ou importador, às alíquotas de 5% (cinco por cento) e 23,2% (vinte e três inteiros e dois décimos 
por cento), respectivamente (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004). 

331 Art. 23. O importador ou fabricante dos produtos referidos nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 
9.718, de 27 de novembro de 1998, e no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, 
poderá optar por regime especial de apuração e pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e 
da COFINS, no qual os valores das contribuições são fixados, respectivamente, em: 

 […] 
 IV - R$ 48,90 (quarenta e oito reais e noventa centavos) e R$ 225,50 (duzentos e vinte e cinco 

reais e cinqüenta centavos), por metro cúbico de querosene de aviação. 
 […] 
 §5º Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas 

neste artigo, os quais poderão ser alterados, para mais ou para menos, ou extintos, em relação aos 
produtos ou sua utilização, a qualquer tempo. 
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VIII.6 Produtores e Importadores de Derivados de Petróleo (gasolinas e 

suas correntes, exceto de aviação; óleo diesel e suas correntes e Gás 

Liquefeito de Petróleo (GLP) derivado de petróleo e de gás natural) 

 

A Lei Complementar 70/91 previa o regime de “substituição tributária” 

para os distribuidores de petróleo e de álcool etílico hidratado para fins 

carburantes. Segundo o artigo 4º desta lei, os distribuidores referidos 

deveriam recolher a COFINS na condição de substitutos dos comerciantes 

varejistas, sobre o menor valor da tabela de preços máximos fixados para a 

venda dos produtos no varejo, dentro do País, além daquela incidente sobre o 

faturamento decorrente de suas próprias vendas332, desonerando, 

conseqüentemente, o faturamento decorrente das operações subseqüentes à 

distribuição. 

A Lei 9.718/98, em sua redação original, ao invés de referir-se aos 

distribuidores de petróleo, passou a referir-se às refinarias de petróleo. O 

artigo 4º previa que o recolhimento da COFINS pelas refinarias se daria na 

condição de contribuintes substitutos dos distribuidores e comerciantes 

varejistas de combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás. A base de 

cálculo seria formada pela multiplicação de quatro vezes o valor do preço 

praticado pelas refinarias333.  

                                                 
332 Art. 4° A contribuição mensal devida pelos distribuidores de derivados de petróleo e álcool 

etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, 
será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços máximos fixados para 
venda a varejo, sem prejuízo da contribuição incidente sobre suas próprias vendas. 

333 Art. 4º As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas a cobrar e 
a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições a que se refere o art. 2º, 
devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo, 
inclusive gás.  

 Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço de venda 
da refinaria, multiplicado por quatro. 
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O artigo 4º, da Medida Provisória n. 1.807/99 limitou a aplicação do 

referido regime das refinarias de petróleo às receitas decorrentes de gasolinas 

automotivas e óleo diesel, reduzindo, para estas últimas, a base de cálculo 

para o preço de venda das refinarias multiplicado por 3,33%, a partir de 1º de 

fevereiro de 1999 (parágrafo único)334. Assim, o fator de multiplicação para 

obter-se a base de cálculo da COFINS devida pelas refinarias substitutas, em 

decorrência das vendas de óleo diesel, não mais seria de 4% (redação original 

do parágrafo único do artigo 4º, da 9.718/98), mas de 3,33% sobre o seu preço 

de venda. 

Após sucessivas reedições, a reedição da Medida Provisória n. 

1.807/99, que recebeu o número de 1.857-6, em 29 de junho de 1999, 

estendeu o referido regime de “substituição tributária” para as refinarias de 

petróleo, também às receitas decorrentes da venda de gás liquefeito de 

petróleo (GLP). 

Outra reedição da Medida Provisória 1.807/99, a de número 1.991-15, 

de 10 de março de 2000, alterou a redação do artigo 4º daquela, para que 

constassem as expressões versão original do artigo 4º, da Lei n. 9.718/98, 

tanto no caput como no parágrafo único (que tratou da redução da base de 

cálculo das receitas decorrentes da venda de óleo diesel). Tal alteração veio 

em tempo, tendo em vista as alterações posteriores da redação do artigo 4º, da 

Lei n. 9.718/98, conforme descrito adiante.  

O artigo 4º, da Medida Provisória n. 1.991-18/00 (também fruto das 

reedições da Medida Provisória original, 1.807/99), modificou novamente a 

                                                 
334 Art. 4º O disposto no art. 4° da Lei n° 9.718, de 1998, aplica-se, exclusivamente, em relação às 

vendas de gasolina automotiva e óleo diesel.  
 Parágrafo único.  Nas vendas de óleo diesel ocorridas a partir de 1° de fevereiro de 1999, o fator 

de multiplicação previsto no parágrafo único do art. 4° da Lei n° 9.718, de 1998, fica reduzido de 
quatro para três inteiros e trinta e três centésimos. 
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extensão do referido regime de “substituição tributária”, abarcando as receitas 

decorrentes da venda de gasolinas, exceto de aviação (sem trazer a 

especificação antes contida com relação às gasolinas automotivas) e 

mantendo o óleo diesel e o GLP. A redação do artigo 4º da referida medida 

provisória continua em vigor em razão de suas sucessivas reedições, até a 

Medida Provisória n. 2.158-35/01335, atualmente em tramitação. 

A Lei 9.990/00 (artigo 3º)336 incorporou as últimas alterações feitas, ao 

final, pelo artigo 4º, da Medida Provisória n. 2.158-35/01, alterando, contudo, 

a sistemática do 4º, da Lei 9.718/98, do regime de “substituição tributária” 

para o regime de “incidência monofásica”. Previa o cálculo da COFINS, 

ainda para as refinarias de petróleo, sob as seguintes alíquotas: 

(i) 12,45% sobre a receita bruta decorrente da venda de gasolinas, 

exceto gasolina de aviação; 

(ii) 10,29% sobre a receita bruta decorrente da venda de óleo diesel; 

(iii) 11,84% sobre a receita bruta da venda de gás liquefeito de petróleo 

– GLP; e 
                                                 
335 Art. 4º O disposto no art. 4º da Lei no 9.718, de 1998, em sua versão original, aplica-se, 

exclusivamente, em relação às vendas de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás 
liquefeito de petróleo - GLP. 

 Parágrafo único. Nas vendas de óleo diesel ocorridas a partir de 1º de fevereiro de 1999, o fator 
de multiplicação previsto no parágrafo único do art. 4º da Lei no 9.718, de 1998, em sua versão 
original, fica reduzido de quatro para três inteiros e trinta e três centésimos. 

336 Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, devidas 
pelas refinarias de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:  

 I – dois inteiros e sete décimos por cento e doze inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento, 
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação; 

 II – dois inteiros e vinte e três centésimos por cento e dez inteiros e vinte e nove centésimos por 
cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de óleo diesel; 

 III – dois inteiros e cinqüenta e seis centésimos por cento e onze inteiros e oitenta e quatro 
centésimos por cento incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás liquefeito de 
petróleo – GLP; 

 IV – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita bruta 
decorrente das demais atividades.  

 Parágrafo único. Revogado. 
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(iv) 3% sobre a receita bruta decorrente das demais atividades. 

A Lei n. 10.865/04 (artigo 22)337 promoveu as últimas alterações no 

artigo 4º, da Lei n. 9.718/98, que atualmente prescreve o recolhimento da 

COFINS no regime de “incidência monofásica”, pelos produtores e 

importadores de derivados de petróleo, com as seguintes alíquotas338: 

(i) 23,44% sobre a receita bruta da venda de gasolinas e suas correntes, 

exceto gasolina de aviação; 

(ii) 19,42%, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de 

óleo diesel e suas correntes; 

                                                 
337 Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS 
devidas pelos produtores e importadores de derivados de petróleo serão calculadas, 
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:  

 I – 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e quarenta e 
quatro centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gasolinas e 
suas correntes, exceto gasolina de aviação; 

 II – 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42% (dezenove inteiros e 
quarenta e dois centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de 
óleo diesel e suas correntes; 

 III - 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e quatro 
décimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás liquefeito de 
petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural; 

 IV – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita bruta 
decorrente das demais atividades. 

338 A nafta petroquímica tinha um regime de incidência diferenciado. O artigo 14, da Lei 10.336/01 
previa que ficariam “reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, às centrais petroquímicas, de nafta 
petroquímica.”, a partir de 1º de abril de 2002. O artigo 2º, da Lei 10.925/04 inclui o §3º no 
artigo 14 prevendo que se aplicariam “à nafta petroquímica destinada à produção ou formulação 
de gasolina ou diesel as disposições do art. 4º da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e dos 
arts. 22 e 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, incidindo as alíquotas específicas (i) 
fixadas para o óleo diesel, quando a nafta petroquímica for destinada à produção ou formulação 
exclusivamente de óleo diesel e (ii) fixadas para a gasolina, quando a nafta petroquímica for 
destinada à produção ou formulação de óleo diesel ou gasolina”. Finalmente, o artigo 59, da Lei 
11.196/05 deu nova redação ao artigo 14, revogando os parágrafos, inclusive o §3º citado, 
prescrevendo que “aplicam-se à nafta petroquímica destinada à produção ou formulação de 
gasolina ou diesel as disposições do art. 4º da Lei n. 9.718, de 27 de novembro de 1998, e dos 
arts. 22 e 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, incidindo as alíquotas específicas (i) 
fixadas para o óleo diesel, quando a nafta petroquímica for destinada à produção ou formulação 
exclusivamente de óleo diesel; ou (ii) fixadas para a gasolina, quando a nafta petroquímica for 
destinada à produção ou formulação de óleo diesel ou gasolina”. 
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(iii) 47,4% sobre a receita bruta decorrente da venda de gás liquefeito 

de petróleo – GLP derivado de petróleo e de gás natural339; e 

(iv) 3% sobre a receita bruta decorrente das demais atividades340. 

Alternativamente, o artigo 23 da mesma Lei 10.865/04 facultou o 

recolhimento da COFINS, pelos importadores ou fabricantes dos produtos 

referidos nos itens I a III, do artigo 4º, da Lei 9.718/98 (gasolinas e suas 

correntes – exceto gasolina de aviação –, óleo diesel e suas correntes e GLP 

derivado de petróleo e de gás natural), sobre uma base de cálculo fixa de (i) 

R$ 651,40 por metro cúbico (m3) de gasolina e suas correntes, exceto gasolina 

de aviação; (ii) R$ 379,30 por m3 de óleo diesel e suas correntes; (iii) 

R$ 551,40 por tonelada de GLP derivado de petróleo e de gás natural341; e (iv) 

R$ 225,50 por m3 de querosene de aviação342, sendo que, segundo a 

disposição do §5º, o Poder Executivo tem ainda a faculdade de fixar 

coeficientes para redução das alíquotas previstas neste artigo, os quais 

                                                 
339 A redação do inciso III foi reformulada pelo artigo 18, da Lei 11.051/04 para esclarecer a última 

parte, referente ao GLP derivado de petróleo: 
 III – 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e quatro 

décimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás liquefeito de 
petróleo (GLP) dos derivados de petróleo e gás natural; (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 
2004) 

 III - 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e quatro 
décimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás liquefeito de 
petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela Lei nº 11.051, de 
2004). 

340 O inciso IV não sofreu alteração pela Lei 11.051/04. Por isso, percebe-se que sua redação 
mantém a escrita dos números por extenso, diferentemente dos incisos I a III.  

341 Este inciso III sofreu uma pequena alteração em sua redação pelo artigo 28, da Lei 11.051/04: 
 III - R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos) e R$ 551,40 (quinhentos e cinqüenta 

e um reais e quarenta centavos), por tonelada de gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de 
petróleo e gás natural; 

 III - R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos) e R$ 551,40 (quinhentos e cinqüenta 
e um reais e quarenta centavos), por tonelada de gás liquefeito de petróleo - GLP, derivado de 
petróleo e de gás natural; (Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004) 

342 Ver item específico sobre o regime de “incidência monofásica” do querosene de aviação. 
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poderão ser alterados, para mais ou para menos, ou extintos, em relação aos 

produtos ou sua utilização, a qualquer tempo343. 

VIII.7 Produtores e Importadores de Álcool 

 

O artigo 4º, da Lei Complementar n. 70/91 previa o regime de 

“substituição tributária” para os distribuidores de petróleo e de álcool etílico 

hidratado para fins carburantes. Como vimos no item sobre a tributação do 

petróleo e seus derivados, o artigo 4º previa que os referidos distribuidores 

deveriam recolher a COFINS na condição de substitutos dos comerciantes 

varejistas, sobre o menor valor da tabela de preços máximos fixados para a 

                                                 
343 Art. 23. O importador ou fabricante dos produtos referidos nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 

9.718, de 27 de novembro de 1998, e no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, 
poderá optar por regime especial de apuração e pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e 
da COFINS, no qual os valores das contribuições são fixados, respectivamente, em: 

 I - R$ 141,10 (cento e quarenta e um reais e dez centavos) e R$ 651,40 (seiscentos e cinqüenta e 
um reais e quarenta centavos), por metro cúbico de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de 
aviação; 

 II - R$ 82,20 (oitenta e dois reais e vinte centavos) e R$ 379,30 (trezentos e setenta e nove reais e 
trinta centavos), por metro cúbico de óleo diesel e suas correntes; 

 III - R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos) e R$ 551,40 (quinhentos e cinqüenta 
e um reais e quarenta centavos), por tonelada de gás liquefeito de petróleo - GLP, derivado de 
petróleo e de gás natural; (Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004) 

 IV - R$ 48,90 (quarenta e oito reais e noventa centavos) e R$ 225,50 (duzentos e vinte e cinco 
reais e cinqüenta centavos), por metro cúbico de querosene de aviação. 

 §1º A opção prevista neste artigo será exercida, segundo normas e condições estabelecidas pela 
Secretaria da Receita Federal, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, 
produzindo efeitos, de forma irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção. 

 §2º Excepcionalmente para o ano-calendário de 2004, a opção poderá ser exercida até o último 
dia útil do mês de maio, produzindo efeitos, de forma irretratável, a partir do dia 1o de maio. 

 §3º No caso da opção efetuada nos termos dos §§1o e 2o deste artigo, a Secretaria da Receita 
Federal divulgará o nome da pessoa jurídica optante e a data de início da opção. 

 §4º A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o ano-calendário 
seguinte, salvo se a pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal, até o último dia útil do mês de outubro do ano-calendário, hipótese 
em que a produção de efeitos se dará a partir do dia 1o de janeiro do ano-calendário subseqüente. 

 §5º Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas 
neste artigo, os quais poderão ser alterados, para mais ou para menos, ou extintos, em relação aos 
produtos ou sua utilização, a qualquer tempo. 
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venda dos produtos no varejo, dentro do País, além daquela incidente sobre o 

faturamento decorrente de suas próprias vendas344. 

Os artigos 4º, 5º e 6º, da Lei n. 9.718/98 separaram a tributação dos 

derivados de petróleo da tributação do álcool. Tanto o artigo 4º, que foi objeto 

de estudo em item específico, quanto os artigos 5º e 6º, ora em análise, 

sofreram alterações pelas edições anteriores da Medida Provisória n. 2.158-

35/01 e pela Lei n. 9.990/00345. 

                                                 
344 Art. 4° A contribuição mensal devida pelos distribuidores de derivados de petróleo e álcool 

etílico hidratado para fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes varejistas, 
será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços máximos fixados para 
venda a varejo, sem prejuízo da contribuição incidente sobre suas próprias vendas. 

345 Redação original: 
 Art. 4º. As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas a cobrar 

e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as contribuições a que se refere o art. 2º, 
devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo, 
inclusive gás. 

 Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço de venda 
da refinaria, multiplicado por quatro. 

 Redações originais: 
 Art. 5º. As distribuidoras de álcool para fins carburantes ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na 

condição de contribuintes substitutos, as contribuições referidas no art. 2º, devidas pelos 
comerciantes varejistas do referido produto, relativamente às vendas que lhes fizerem. 

 Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço de venda 
do distribuidor, multiplicado por um inteiro e quatro décimos. 

 Art. 6º. As distribuidoras de combustíveis ficam obrigadas ao pagamento das contribuições a que 
se refere o art. 2º sobre o valor do álcool que adicionarem à gasolina, como contribuintes e como 
contribuintes substitutos, relativamente às vendas, para os comerciantes varejistas, do produto 
misturado. 

 Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os valores das contribuições deverão ser calculados, 
relativamente à parcela devida na condição de: 

 I - contribuinte: tomando por base o valor resultante da aplicação do percentual de mistura, 
fixado em lei, sobre o valor da venda; 

 II - contribuinte substituto: tomando por base o valor resultante da aplicação do percentual de 
mistura, fixado em lei, sobre o valor da venda, multiplicado pelo coeficiente de um inteiro e 
quatro décimos. 

  
 Redações dadas pelo artigo 2º, da Medida Provisória 1.991-15/00: 
 Art. 5º As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público - PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS devidas 
pelas distribuidoras de álcool para fins carburantes serão calculadas, respectivamente, com base 
nas seguintes alíquotas: 

 I - um inteiro e seis décimos por cento e sete por cento, incidentes sobre a receita bruta 
decorrente da venda de álcool para fins carburantes, inclusive quando adicionada à gasolina; 
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Na redação original, o artigo 5º previa o regime de “substituição 

tributária” aos distribuidores de álcool para fins carburantes, não mais se 

referindo especificamente aos distribuidores de álcool etílico hidratado, como 

na Lei Complementar 70/91. Eles recolheriam, na condição de substitutos, a 

COFINS devida pelos comerciantes varejistas, relativamente às vendas que 

lhes fizessem, tomando-se por base de cálculo o preço de venda do 

                                                                                                                                                    
 II - sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento, incidentes sobre a receita bruta 

decorrente das demais atividades. 
 Parágrafo único. Na hipótese do inciso I do caput, relativamente à venda de álcool adicionado à 

gasolina, a base de cálculo será o valor resultante da aplicação do percentual de mistura, fixado 
em lei, sobre o valor da venda 

 Art. 6º O disposto nos arts. 4º e 5º desta Lei aplica-se, também, às unidades de processamento de 
condensado e de gás natural e aos importadores de combustíveis derivados de petróleo. 

  
 Redações dadas pelo artigo 2º, da Medida Provisória 1991-18/00: 
 Art. 5º As contribuições para o PIS/PASEP e COFINS devidas pelas distribuidoras de álcool para 

fins carburantes serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: 
 I - um inteiro e quarenta e seis centésimos por cento e seis inteiros e setenta e quatro centésimos 

por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de álcool para fins carburantes, 
exceto quando adicionado à gasolina; 

 II - sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento, incidentes sobre a receita bruta 
decorrente das demais atividades. 

 Art. 6º O disposto no art. 4º desta Lei aplica-se, também, aos demais produtores e importadores 
dos produtos ali referidos. 

 Parágrafo único. Na hipótese de importação de álcool carburante, a incidência referida no art. 5º 
dar-se-á na forma de seu: 

 I - inciso I, quando realizada por distribuidora do produto; 
 II - inciso II, nos demais casos. 
  
 Redações dadas pelo artigo 3º, da Lei 9.990/00: 
 Art. 5º As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins devidas 
pelas distribuidoras de álcool para fins carburantes serão calculadas, respectivamente, com base 
nas seguintes alíquotas: 

 I – um inteiro e quarenta e seis centésimos por cento e seis inteiros e setenta e quatro centésimos 
por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de álcool para fins carburantes, 
exceto quando adicionado à gasolina; 

 II – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita bruta 
decorrente das demais atividades. 

 Art. 6º O disposto no art. 4º desta Lei aplica-se, também, aos demais produtores e importadores 
dos produtos ali referidos. 

 Parágrafo único. Na hipótese de importação de álcool carburante, a incidência referida no art. 5o 
dar-se-á na forma de seu:  

 I – inciso I, quando realizada por distribuidora do produto;  
 II – inciso II, nos demais casos. 
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distribuidor multiplicado por 1,4346. Esta redação foi alterada pelo artigo 2º, 

da Medida Provisória 1.991-15, de 10 de março de 2000, que veio prever o 

regime de “incidência monofásica”347, onerando os distribuidores com 

alíquota de 7% para as receitas auferidas com a venda de álcool para fins 

carburantes, inclusive quando adicionado à gasolina [neste último caso, a 

base de cálculo seria, contudo, a percentagem da mistura (fixada em lei), 

multiplicada pelo valor de venda do combustível], e desonerando os 

comerciantes varejistas, com a prescrição de alíquota zero para tais receitas 

(artigo 43). 

A Medida Provisória n. 1.991-18, de 9 de junho de 2000 manteve o 

regime de “incidência monofásica”, mas (i) reduziu a alíquota para 6,74% e 

(ii) excepcionou o álcool misturado à gasolina de tal tributação, o que foi 

confirmado com as alterações feitas pelo artigo 3º, da Lei 9.990, de 21 de 

julho de 2000. 

Após (i) a retirada da alteração do artigo 5º, da Lei n. 9.718/98 do 

artigo 2º, da Medida Provisória n. 1.991-15/00, pela reedição contida na 

Medida Provisória n. 2.037-20 de 28, de julho de 2000 e (ii) a alteração da Lei 

n. 9.990/00, a redação do artigo 5º, da Lei n. 9.718/98 passou a prever o 

regime de “incidência monofásica” para os mesmos distribuidores de álcool 

para fins carburantes, com base nas seguintes alíquotas: (i) 6,74% sobre a 

receita bruta decorrente da venda de álcool para fins carburantes, exceto 

                                                 
346 Art. 5º As distribuidoras de álcool para fins carburantes ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na 

condição de contribuintes substitutos, as contribuições referidas no art. 2º, devidas pelos 
comerciantes varejistas do referido produto, relativamente às vendas que lhes fizerem. 

 Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço de venda 
do distribuidor, multiplicado por um inteiro e quatro décimos. 

347 A identificação do regime de “incidência monofásica”, para tais receitas, pode ser feita pela 
conjugação das alterações dos artigos 5º e 6º, da Lei 9.718/98, com a desoneração, sob alíquota 
zero, aos distribuidores e comerciantes varejistas, prevista no artigo 43, da Medida Provisória 
1.991-15 (e reedições, até Medida Provisória 1.991-18/00) e, posteriormente, no artigo 42, da 
Medida Provisória 2.037/00 (até a última reedição na Medida Provisória 2.158-35/01). 
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quando adicionado à gasolina, e (ii) 3% sobre a receita bruta decorrentes das 

demais atividades.  

O artigo 6º, da Lei n. 9.718/98, por sua vez, prescrevia regra específica 

para os distribuidores de combustíveis, com relação ao álcool misturado à 

gasolina, que deveriam pagar a COFINS, (i) na condição de substitutos dos 

comerciantes varejistas, calculando-a mediante a utilização da percentagem 

da mistura (fixada em lei), sobre o valor da venda do combustível 

multiplicado por 1,4, e, (ii) na condição de contribuintes, somente sobre a 

percentagem da mistura (fixada em lei) aplicada ao valor da venda do 

combustível. A alteração de tal artigo pelo artigo 2º, da Medida Provisória n. 

1991-15, revogou tal prescrição, até porque, como visto acima, incluiu, com a 

alteração no artigo 5º, da Lei n. 9.718/98, o álcool adicionado à gasolina na 

mesma incidência do álcool para fins carburantes em geral. As alterações 

posteriores, feitas pela Medida Provisória n. 1991-18/00 e pela Lei n. 

9.990/00, voltaram a excluir expressamente o álcool adicionado à gasolina do 

regime de incidência monofásico aplicado ao álcool para fins carburantes. 

A Medida Provisória n. 1991-15, ao alterar a redação do artigo 6º, 

excluindo a prescrição específica com relação ao álcool misturado à gasolina, 

estendeu aos importadores de combustíveis derivados de petróleo, a forma de 

tributação prevista no artigo 5º, da Lei n. 9.718/98 (“incidência monofásica”, 

com alíquota de 6,74%) quanto às receitas decorrentes da venda de álcool, 

caso as auferissem, não se lhes aplicando a alíquota zero prevista aos 

distribuidores e comerciantes varejistas, no artigo 43, da mesma Medida 

Provisória citada. A extensão de tal regime aos importadores de combustíveis 

derivados de petróleo, para as receitas que auferissem com a venda de álcool, 

foi revogada quando da nova alteração do artigo 6º, da Lei n. 9.718/98, pela 

Medida Provisória n. 1.991-18/00. 
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O artigo 2º, da Medida Provisória n. 1.991-18/00, além de revogar o 

regime retro citado, alterou o parágrafo único do artigo 6º, da Lei n. 9.718/98, 

passando a tratar da importação de álcool carburante, cujas receitas 

decorrentes da venda, quando a importação fosse realizada por distribuidores 

do produto, estariam sujeitas à alíquota de 6,74%. Quando a importação fosse 

realizada por outras pessoas jurídicas, a alíquota aplicável seria a de 3%. 

As alterações feitas pela via das medidas provisórias, no artigo 6º, da 

Lei n. 9.718/98, assim como ocorreu com o artigo 5º, foram veiculadas por lei 

ordinária, após a publicação da Lei n. 9.990/00, cujo artigo 3º conferiu-lhe a 

última redação verificada. 

Em razão de tais tributações específicas, segundo o artigo 1º, §3º, IV e 

o artigo 3º, I, a, ambos da Lei n. 10.833/03348, as receitas decorrentes da 

venda de álcool para fins carburantes estão excluídas da tributação pelo 

regime “não-cumulativo” de apuração da COFINS, regra geral de apuração da 

contribuição a partir da publicação desta lei. 

O artigo 91, da mesma Lei n. 10.833/03 prescreveu que a alíquota da 

COFINS seria reduzida a zero para a receita bruta decorrente da venda de 

álcool etílico hidratado carburante, auferida pelos distribuidores e 
                                                 
348 Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a incidência 

não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das 
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação 
contábil. 

 […] 
 §3º Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas: 
 […] 
 Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos 

calculados em relação a: 
 I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: 

(Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) 
 a) nos incisos III e IV do §3º do art. 1º desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 
 […] 
 III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a 

contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária; 
 […] 
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revendedores varejistas, “desde que atendidas as condições estabelecidas pelo 

Poder Executivo”349. 

Recentemente, foi publicada a Medida Provisória n. 413/08, que 

pretende alterar novamente a redação do artigo 5º, da Lei 9.718/98 (que trata 

da tributação dos distribuidores de álcool), e revogar seu parágrafo único (que 

trata da importação do referido produto), conforme prescrições dos artigos 7º 

e 19, respectivamente350. 

Pela nova redação, as receitas auferidas pelos produtores e 

importadores, em decorrência da venda de álcool, inclusive para fins 

carburantes, ainda que mediante “encomenda”351, estariam sujeitas à 

alíquota de 17,25%352, mantendo-se o regime de “incidência monofásica”, 

                                                 
349 Art. 91. Serão reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 

incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de álcool etílico hidratado carburante, 
realizada por distribuidor e revendedor varejista, desde que atendidas as condições estabelecidas 
pelo Poder Executivo. 

 Parágrafo único. A redução de alíquotas referidas no caput somente será aplicável a partir do mês 
subseqüente ao da edição do decreto que estabeleça as condições requeridas. 

350 Art. 7º O art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

 “Art. 5º A Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, incidentes sobre a receita bruta, auferida 
por produtor e por importador na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão 
calculadas com base nas alíquotas de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) 
e 17,25% (dezessete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), respectivamente. 

 §1º Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool, inclusive para fins carburantes, 
quando auferida por distribuidor ou comerciante varejista. 

 […] 
 §8º Em relação à receita bruta auferida com a venda de álcool, inclusive para fins carburantes, 

não se aplicam as disposições do art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 
2001. 

  […] 
351 Art. 12. No caso de produção por encomenda de álcool, inclusive para fins carburantes: 
 I - a pessoa jurídica encomendante fica sujeita às alíquotas previstas no caput do art. 5º da Lei n° 

9.718, de 1998, observado o disposto em seus §§2º e 6º; 
 II - a pessoa jurídica executora da encomenda deverá apurar a Contribuição para o PIS/PASEP e 

a COFINS mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos 
por cento) e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente; e 

 III - aplicam-se os conceitos de industrialização por encomenda da legislação do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI. 

352 Para a comercialização do produto entre pessoas jurídicas interdependentes, observem-se os 
seguintes dispositivos: 
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tendo em vista a desoneração, com alíquota zero, de tais receitas auferidas 

pelos distribuidores ou comerciantes varejistas (§1º). A tomada de créditos, 

pelos distribuidores, foi vedada expressamente pelo artigo 10, da referida 

Medida Provisória353, embora, em razão da aplicação da alíquota zero, a 

tomada de créditos já estivesse vedada de acordo com a disposição do artigo 

3º, I, b, da Lei n. 10.833/03. 

Alternativamente, os produtores e importadores, poderiam, ainda, 

adotar regime especial de apuração da COFINS, conforme previsto no §2º, da 

nova redação a ser dada ao artigo 5º, da Lei n. 9.718/98, caso a referida 

Medida Provisória venha a ser aprovada. O regime especial consistiria no 

pagamento da COFINS a R$ 268,80 por m3 de álcool, por todo o ano-

calendário para o qual tenha manifestado a opção ou a não retratação, na 

hipótese de prorrogação automática354. 

                                                                                                                                                    
 §9º Na hipótese de o produtor ou importador efetuar a venda de álcool, inclusive para fins 

carburantes, para pessoa jurídica com a qual mantenha relação de interdependência, o valor 
tributável não poderá ser inferior a 32,43% (trinta e dois inteiros e quarenta e três centésimos por 
cento) do preço corrente de venda desse produto aos consumidores na praça desse produtor ou 
importador. 

 §10. Para os efeitos do §9º, na verificação da existência de interdependência entre duas pessoas 
jurídicas aplicar-se-ão as disposições do art. 42 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964. 

 §11. As disposições dos §§9º e 10 não se aplicam ao produtor ou importador que seja optante 
pelo regime especial de apuração e pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
instituído pelo §2º deste artigo. 

353 Art. 10. É vedada ao distribuidor de combustíveis a apuração de créditos da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da COFINS decorrentes da aquisição de álcool para fins carburantes, mesmo que 
para adicioná-lo à gasolina. 

354 Art. 7º O art. 5º da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

  “Art. 5º A Contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS, incidentes sobre a receita bruta, 
auferida por produtor e por importador na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão 
calculadas com base nas alíquotas de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) 
e 17,25% (dezessete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), respectivamente. 

 […] 
 §2º O produtor e o importador de que trata o caput poderão optar por regime especial de apuração 

e pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no qual as alíquotas específicas 
das contribuições são fixadas, respectivamente, em R$ 58,45 (cinqüenta e oito reais e quarenta e 
cinco centavos) e R$ 268,80 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) por metro 
cúbico de álcool. 
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VIII.8 Produtores ou Importadores de Produtos Farmacêuticos, 

Produtos de Perfumaria, de Toucador ou de Higiene Pessoal 

 

Segundo o artigo 1º, I, “a” 355, da Lei n. 10.147/00, as “pessoas jurídicas 

que procedam à industrialização ou à importação” dos produtos classificados 

nas posições 30.01, 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 

3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 30.03 (exceto no código 3003.90.56), 

30.04 (exceto no código 3004.90.46), 3005.10.10, 3006.30.1, 3006.30.2, 
                                                                                                                                                    
 §3º A opção prevista no §2º será exercida, segundo normas e condições estabelecidas pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês de novembro de cada ano-
calendário, produzindo efeitos, de forma irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente 
ao da opção. 

 §4º No caso da opção efetuada nos termos dos §§2º e 3º, a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
divulgará o nome da pessoa jurídica optante e a data de início da opção. 

 §5º A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o ano-calendário 
seguinte, salvo se a pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês de novembro do ano-
calendário, hipótese em que a produção de efeitos se dará a partir do dia 1º de janeiro do ano-
calendário subseqüente. 

 §6º Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas 
no §2º, os quais poderão ser alterados, para mais ou para menos, em relação aos produtos ou sua 
utilização, a qualquer tempo. 

 §7º No ano-calendário em que a pessoa jurídica iniciar atividades de produção ou importação de 
álcool, a opção pelo regime especial poderá ser exercida em qualquer data, produzindo efeitos a 
partir do primeiro dia do mês da opção. 

355 Art. 1º A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos 
produtos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no 
código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 
3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto n° 4.070, de 28 de 
dezembro de 2001, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: 
(Redação dada pela Lei nº 10.548, de 13.11.2002) 

 I – dois inteiros e dois décimos por cento e dez inteiros e três décimos por cento, incidentes sobre 
a receita bruta decorrente da venda dos produtos referidos no caput;  

 I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 
2004) 

 a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 
30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 
3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove 
décimos por cento); (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004). 
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3006.60.00, 3303.00 a 33.07, 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00, da 

Tabela de Incidência do IPI (TIPI), atualmente aprovada pelo Decreto 6.006, 

de 28 de dezembro de 2006, estão sujeitas ao regime de “incidência 

monofásica” da COFINS356, desonerando-se, com alíquota zero, a receita 

bruta decorrente das operações posteriores, de venda, dos produtos tributados 

desta forma, no início da cadeia de circulação, conforme artigo 2º, da Lei n. 

10.147/00357-358. 

                                                 
356 A lista de produtos sujeita a este regime foi ampliada quando da alteração promovida pelo artigo 

1º, da Lei 10.548/02.  
 A redação original previa: 
 Art. 1º A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – 
Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos 
produtos classificados nas posições 3003, 3004, 3303 a 3307, e nos códigos 3401.11.90, 
3401.20.10 e 96.03.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996, serão 
calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: 

 A redação atual prevê: 
 Art. 1º A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos 
produtos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no 
código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 
3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de 
dezembro de 2001, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: 
(Redação dada pela Lei nº 10.548, de 13.11.2002) 

357 Art. 2º São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do inciso I 
do art. 1º, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou importador. 

358 A redação do artigo 2º, da Lei n. 10.147/00, gerou controvérsias sobre sua interpretação, em 
razão da desoneração, com alíquota zero, da receita bruta decorrente da venda dos produtos 
tributados com alíquotas majoradas (9,9% ou 10,3% - artigo 1º, I), apenas pelas pessoas jurídicas 
não enquadradas na condição de industrial ou importador. Assim, surgiu a dúvida sobre a 
aplicação da referida desoneração às pessoas jurídicas adquirentes de bens já tributados sob o 
regime de “incidência monofásica”, mas que tenham, além da atividade de revenda, atividades de 
industrialização ou importação. Parece-nos, contudo, que seria aplicável, sim, a alíquota zero 
para tais pessoas jurídicas, entretanto, apenas às receitas decorrentes da venda de produtos que já 
tenham sido tributados no regime de “incidência monofásica”, isto é, de produtos que já tenham 
passado por atividades de industrialização ou importação e, portanto, estariam sendo apenas 
vendidos nas etapas posteriores. A nosso ver, os critérios legais não exigem exclusividade nas 
atividades das pessoas jurídicas adquirentes dos bens, isto é, elas podem realizar atividades de 
importação ou industrialização, mas exigem que os bens adquiridos sob o regime de “incidência 
monofásica” sejam destinados à venda, pois já foram produzidos ou importados por outras 
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Na hipótese de o adquirente de tais bens ser, contudo, pessoa jurídica 

optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), atualmente 

regulamentado pela Lei Complementar n. 123/06, uma vez que, neste regime de 

incidência, não se distingue, sobre a alíquota única, incidente sobre a receita 

bruta, e que engloba diversos tributos, a percentagem correspondente à COFINS. 

Com exceção do código 9603.21.00, todos os itens acima estão 

localizados na Seção IV, da TIPI, que trata dos produtos das indústrias 

químicas ou das indústrias conexas. O Capítulo 30, especificamente, é que 

trata dos produtos farmacêuticos. O Capítulo 33 relaciona os óleos essenciais 

e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e 

preparações cosméticas, e o Capítulo 34, os sabões, agentes orgânicos de 

superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras 

artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e 

artigos semelhantes, massas ou pastas para modelar, “ceras para dentistas” 

e composições para dentistas à base de gesso. 

A posição 96 está localizada na Seção XX, da TIPI, que trata das 

mercadorias e produtos diversos. O Capítulo 96 trata das obras diversas. 

Segundo o artigo 8º, do Regulamento do Imposto sobre Produtos 

Industrializados, aprovado pelo Decreto n. 4.544, de 26 de dezembro de 

2002359 (RIPI), consideram-se pessoas jurídicas industriais, aquelas que 

                                                                                                                                                    
pessoas jurídicas, contribuintes no regime de “incidência monofásica”. A Solução de Consulta n. 
24/2002, da Coordenação Geral de Tributação, manifestou-se de forma semelhante, desonerando 
as operações posteriores, independentemente de a pessoa jurídica ser a industrialização como 
atividade, desde que (i) adquira, no mercado nacional, produtos tributados na forma monofásica 
(artigo 1º, I, da Lei n. 10.147/00), (ii) revendendo-os, (iii) sem realizar sobre eles nenhuma das 
operações de industrialização do artigo 4º, do RIPI. 

359 TÍTULO II - DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E EQUIPARADOS A 
INDUSTRIAL 

 Estabelecimento Industrial 
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 Art. 8º Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas no art. 4º, de 

que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento (Lei nº 4.502, de 1964, art. 3º). 
 Estabelecimentos Equiparados a Industrial 
 Art. 9º Equiparam-se a estabelecimento industrial: 
 I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira que derem saída a 

esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4º, inciso I); 
 II - os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização, diretamente 

da repartição que os liberou, produtos importados por outro estabelecimento da mesma firma; 
 III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos importados, 

industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do mesmo contribuinte, 
salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não estiverem enquadrados na 
hipótese do inciso II (Lei n° 4.502, de 1964, art. 4°, inciso II, e §2º, Decreto-lei n° 34, de 1966, 
art. 2º, alteração 1ª, e Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 37, inciso I); 

 IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização haja sido realizada por 
outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, mediante a remessa, por eles efetuada, de 
matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos 
(Lei n° 4.502, de 1964, art. 4º, inciso III, e Decreto-lei n° 34, de 1966, art. 2º, alteração 33ª); 

 V - os estabelecimentos comerciais de produtos do Capítulo 22 da TIPI, cuja industrialização 
tenha sido encomendada a estabelecimento industrial, sob marca ou nome de fantasia de 
propriedade do encomendante, de terceiro ou do próprio executor da encomenda (Decreto-lei n° 
1.593, de 21 de dezembro de 1977, art. 23); 

 VI - os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nas posições 71.01 a 
71.16 da TIPI (Lei n° 4.502, de 1964, observações ao Capítulo 71 da Tabela);  

 VII - os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a bebidas 
alcoólicas e demais produtos, de produção nacional, classificados nas posições 22.04, 22.05, 
22.06 e 22.08 da TIPI e acondicionados em recipientes de capacidade superior ao limite máximo 
permitido para venda a varejo, com destino aos seguintes estabelecimentos (Lei n° 9.493, de 
1997, art. 3º): 

 a) industriais que utilizarem os produtos mencionados como insumo na fabricação de bebidas; 
 b) atacadistas e cooperativas de produtores; ou 
 c) engarrafadores dos mesmos produtos. 
 VIII - os estabelecimentos comerciais atacadistas que adquirirem de estabelecimentos 

importadores produtos de procedência estrangeira, classificados nas posições 33.03 a 33.07 da 
TIPI (Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 39);  

 IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de procedência 
estrangeira, importados por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora, 
observado o disposto no §2º (Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 79); e 

 X - os estabelecimentos atacadistas dos produtos da posição 87.03 da TIPI (Lei n° 9.779, de 19 
de janeiro de 1999, art. 12). 

 §1º Na hipótese do inciso IX, a Secretaria da Receita Federal - SRF poderá (Medida Provisória n° 
2.158-35, de 2001, art. 80):  

 I - estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora por conta e 
ordem de terceiro; e 

 II - exigir prestação de garantia como condição para a entrega de mercadorias, quando o valor das 
importações for incompatível com o capital social ou o patrimônio líquido do importador ou do 
adquirente.  

 §2º A operação de comércio exterior realizada nas condições previstas no inciso IX, quando 
utilizados recursos de terceiro, presume-se por conta e ordem deste (Medida Provisória n° 66, de 
29 de agosto de 2002, art. 29).  

 §3º No caso do inciso X, a equiparação aplica-se, inclusive, ao estabelecimento fabricante dos 
produtos da posição 87.03 da TIPI, em relação aos produtos da mesma posição, produzidos por 
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executem operações de industrialização citadas em lei. Os importadores são 

considerados industriais por equiparação360, segundo o artigo 9º, I, do RIPI 

(pessoas jurídicas importadoras dos produtos classificados na TIPI, de 

procedência estrangeira, responsáveis pela sua posterior saída). 

Para efeitos de submissão a este regime, segundo o artigo 1º, §1º, da 

Lei 10.147/00, o conceito de industrialização seria aquele contido na 
                                                                                                                                                    

outro fabricante, ainda que domiciliado no exterior, que revender (Lei n° 9.779, de 1999, art. 12, 
parágrafo único). 

 §4º Os estabelecimentos industriais quando derem saída a MP, PI e ME, adquiridos de terceiros, 
com destino a outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão considerados 
estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente equiparados a 
estabelecimento industrial em relação a essas operações (Lei n° 4.502, de 1964, art. 4°, inciso IV, 
e Decreto-lei n° 34, de 1966, art. 2°, alteração 1ª). 

 Art. 10. São equiparados a estabelecimento industrial os estabelecimentos atacadistas que 
adquirirem os produtos relacionados no Anexo III da Lei n° 7.798, de 10 de julho de 1989, de 
estabelecimentos industriais ou dos estabelecimentos equiparados a industriais de que tratam os 
incisos I a V do art. 9° (Lei n° 7.798, de 1989, arts. 7° e 8°). 

 §1º O disposto neste artigo aplica-se nas hipóteses em que o adquirente e o remetente dos 
produtos sejam empresas controladoras, controladas ou coligadas (Lei n° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1.976, art. 243, §1º e §2º), interligadas (Decreto-lei n° 1.950, de 14 de julho de 
1982, art. 10, §2º) ou interdependentes. 

 §2º Na relação de que trata o caput deste artigo poderão, mediante decreto, ser excluídos 
produtos ou grupo de produtos cuja permanência se torne irrelevante para arrecadação do 
imposto, ou incluídos outros cuja alíquota seja igual ou superior a quinze por cento. 

 Equiparados a Industrial por Opção 
 Art. 11. Equiparam-se a estabelecimento industrial, por opção (Lei n° 4.502, de 1964, art. 4°, 

inciso IV, e Decreto-lei n° 34, de 1966, art. 2º, alteração 1ª): 
 I - os estabelecimentos comerciais que derem saída a bens de produção, para estabelecimentos 

industriais ou revendedores; e 
 II - as cooperativas, constituídas nos termos da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que se 

dedicarem a venda em comum de bens de produção, recebidos de seus associados para 
comercialização. 

360 Em razão de os importadores de produtos estrangeiros industrializados serem pessoas jurídicas 
industriais por equiparação, citadas como contribuintes da COFINS no regime de “incidência 
monofásica”, segundo o artigo 1º, da Lei 10.147/00, foi posta a dúvida com relação à 
aplicabilidade de tal regime às demais pessoas equiparadas à industrial (incisos II a X, do artigo 
9º, do RIPI), cf. Achiles Augustus Cavallo (2005, p. 83). A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, ao interpretar o artigo 29, da Lei n. 10.637/02, manifestou no sentido de interpretar-se 
restritivamente a legislação que se refira aos estabelecimentos industriais, conforme ementa da 
Solução de Consulta n. 153/2003, proferida pela 8ª Região Fiscal: “SUSPENSÃO. A suspensão 
do IPI de que trata o caput do art. 29 da Lei n° 10.637, de 2002, ora disciplinada pelo art. 17 da 
IN SRF n° 296, de 2003, aplica-se apenas nas saídas de matérias-primas, produtos intermediários 
e materiais de embalagem promovidas pelos estabelecimentos industriais desses bens. O 
tratamento suspensivo em questão não contempla saídas de insumos promovidas por 
estabelecimentos equiparados a industriais, mesmo que tal equiparação se dê por imposição legal, 
independentemente de opção, e ainda que preenchidos os demais requisitos legais quanto ao 
adquirente e destinação dos produtos saídos. […]”. 
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legislação do IPI, isto é, no artigo 4º, do RIPI361: operações que modifiquem a 

natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade dos 

produtos. 

                                                 
361 Seção II - Da Industrialização 
 Características e Modalidades 
 Art. 4° Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o 

funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para 
consumo, tal como (Lei n° 4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo único, e Lei n° 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, art. 46, parágrafo único): 

 I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de 
espécie nova (transformação); 

 II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a 
utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento); 

 III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou 
unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem); 

 IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem, ainda 
que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao 
transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou 

 V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou 
inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou recondicionamento). 

 Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o processo 
utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações ou equipamentos 
empregados. 

 Exclusões 
 Art. 5° Não se considera industrialização: 
 I - o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em embalagem de apresentação: 
 a) na residência do preparador ou em restaurantes, bares, sorveterias, confeitarias, padarias, 

quitandas e semelhantes, desde que os produtos se destinem a venda direta a consumidor; ou 
 b) em cozinhas industriais, quando destinados a venda direta a corporações, empresas e outras 

entidades, para consumo de seus funcionários, empregados ou dirigentes; 
 II - o preparo de refrigerantes, à base de extrato concentrado, por meio de máquinas, automáticas 

ou não, em restaurantes, bares e estabelecimentos similares, para venda direta a consumidor 
(Decreto-lei nº 1.686, de 26 de junho de 1979, art. 5º, §2º); 

 III - a confecção ou preparo de produto de artesanato, definido no art. 7º; 
 IV - a confecção de vestuário, por encomenda direta do consumidor ou usuário, em oficina ou na 

residência do confeccionador; 
 V - o preparo de produto, por encomenda direta do consumidor ou usuário, na residência do 

preparador ou em oficina, desde que, em qualquer caso, seja preponderante o trabalho 
profissional; 

 VI - a manipulação em farmácia, para venda direta a consumidor, de medicamentos oficinais e 
magistrais, mediante receita médica (Lei n° 4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo único, inciso III, e 
Decreto-lei n° 1.199, de 27 de dezembro de 1971, art. 5°, alteração 2ª); 

 VII - a moagem de café torrado, realizada por comerciante varejista como atividade acessória 
(Decreto-lei n° 400, de 30 de dezembro de 1968, art. 8°);  

 VIII - a operação efetuada fora do estabelecimento industrial, consistente na reunião de produtos, 
peças ou partes e de que resulte: 

 a) edificação (casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes, e suas coberturas); 
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São exemplos de industrialização (artigo 4º, I a IV, do RIPI): 

transformação (exercida sobre matéria-prima ou produto intermediário, 

resultando na obtenção de espécie nova), beneficiamento (modificação, 

aperfeiçoamento ou alteração de qualquer forma no funcionamento, na 

utilização, no acabamento ou na aparência do produto), montagem (reunião de 

produtos, peças ou partes, de que resulte um novo produto ou uma unidade 

autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal), condicionamento ou 

reacondicionamento (alteração da apresentação do produto pela colocação de 

embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem se 

destine apenas ao transporte da mercadoria) e renovação ou recondicionamento 

(exercida sobre produto usado ou partes remanescentes de produto deteriorado 

ou inutilizado, renovando-o ou restaurando-o para utilização). 

                                                                                                                                                    
 b) instalação de oleodutos, usinas hidrelétricas, torres de refrigeração, estações e centrais 

telefônicas ou outros sistemas de telecomunicação e telefonia, estações, usinas e redes de 
distribuição de energia elétrica e semelhantes; ou 

 c) fixação de unidades ou complexos industriais ao solo; 
 IX - a montagem de óculos, mediante receita médica (Lei n° 4.502, de 1964, art. 3°, parágrafo 

único, inciso III, e Decreto-lei n° 1.199, de 1971, art. 5°, alteração 2ª); 
 X - o acondicionamento de produtos classificados nos Capítulos 16 a 22 da TIPI, adquiridos de 

terceiros, em embalagens confeccionadas sob a forma de cestas de natal e semelhantes (Decreto-
lei n° 400, de 1968, art. 9°); 

 XI - o conserto, a restauração e o recondicionamento de produtos usados, nos casos em que se 
destinem ao uso da própria empresa executora ou quando essas operações sejam executadas por 
encomenda de terceiros não estabelecidos com o comércio de tais produtos, bem assim o preparo, 
pelo consertador, restaurador ou recondicionador, de partes ou peças empregadas exclusiva e 
especificamente naquelas operações (Lei n° 4.502, de 1964, art. 3°, parágrafo único, inciso I); 

 XII - o reparo de produtos com defeito de fabricação, inclusive mediante substituição de partes e 
peças, quando a operação for executada gratuitamente, ainda que por concessionários ou 
representantes, em virtude de garantia dada pelo fabricante (Lei n° 4.502, de 1964, art. 3°, 
parágrafo único, inciso I); 

 XIII - a restauração de sacos usados, executada por processo rudimentar, ainda que com emprego 
de máquinas de costura; e 

 XIV - a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de pigmentos, sob encomenda do 
consumidor ou usuário, realizada em estabelecimento varejista, efetuada por máquina automática 
ou manual, desde que fabricante e varejista não sejam empresas interdependentes, controladora, 
controlada ou coligadas (Lei n° 4.502, de 1964, art. 3°, parágrafo único, inciso IV, e Lei n° 
9.493, de 1997, art. 18). 

 Parágrafo único. O disposto no inciso VIII não exclui a incidência do imposto sobre os produtos, 
partes ou peças utilizados nas operações nele referidas. 
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Assim, as pessoas jurídicas industriais ou importadoras que pratiquem 

operações enquadradas nas conotações acima estão sujeitas ao pagamento da 

COFINS no regime de “incidência monofásica”, sob alíquota de 9,9%362 (no 

caso dos produtos farmacêuticos) e de 10,3% [no caso de produtos de 

perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal (incluindo o código 

96.03.21.00)], o que permite eficiência na arrecadação tributária, evitando que 

a cobrança de tal tributo tivesse que se dar por toda cadeia de comercialização 

dos produtos industrializados ou importados, o que decorre da natural 

pulverização dos bens corpóreos citados, até a chegada ao consumidor final. 

O §2º, do artigo 1º, da Lei 10.147/00 delegou, ao Poder Executivo, a 

possibilidade de exclusão dos produtos acima listados, com exceção daqueles 

previstos na posição 3004363, do regime de “incidência monofásica”, 

aplicando-se, nessa hipótese, a alíquota normal de 3% para a receita bruta 

decorrente de tais vendas. 

 

                                                 
362 Antes das alterações promovidas pelo artigo 34, da Lei 10.865/04, a alíquota da COFINS para os 

produtos sujeitos a esta lei era de 10,3%: 
 Art. 1° A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 
Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos 
produtos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no 
código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 
3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto n° 4.070, de 28 de 
dezembro de 2001, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: 
(Redação dada pela Lei nº 10.548, de 13.11.2002) 

 I – dois inteiros e dois décimos por cento e dez inteiros e três décimos por cento, incidentes sobre 
a receita bruta decorrente da venda dos produtos referidos no caput;  

363 Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por 
produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, 
apresentados em doses (incluídos os destinados a serem administrados por via percutânea) ou 
acondicionados para venda a retalho. 
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VIII.9 Produtores e Importadores de Águas, Refrigerantes, Cervejas ou 

Preparações Compostas 

 

O artigo 49, da Lei n. 10.833/03 (com a redação dada pelo artigo 21, da 

Lei n. 10.865/04) prescreve que às receitas auferidas pelos produtores ou 

importadores, em decorrência da venda de água, refrigerante, cerveja e 

preparações compostas, classificados nos códigos 22.01 [águas minerais e 

águas gaseificadas (exceto águas minerais naturais)], 22.02 (águas, incluídas 

as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros 

edulcorantes ou aromatizadas), 22.03 (cervejas de malte) e 2106.90.10 Ex 02 

(preparações compostas, não alcoólicas, para elaboração de bebida 

refrigerante), todos da Tabela de Incidência do IPI, à época aprovada pelo 

Decreto n. 4.542/02, será aplicada a alíquota de 11,9% para apuração da 

COFINS a pagar364. 

Como característica do regime de “incidência monofásica”, as receitas 

auferidas pelos comerciantes, atacadistas ou varejistas, em razão da revenda 

dos produtos acima listados ficam sujeitas à alíquota zero, nos termos do 

artigo 50, I, da Lei n. 10.833/03365, com exceção das microempresas e 

                                                 
364 Segundo artigo 49, §1º, tal regime se aplica exclusivamente às águas, refrigerantes e cervejas 

sem álcool. 
365 A redação original do artigo 50, antes das revogações promovidas pelo artigo 16, II, da Lei n. 

10.925/04, prescrevia: 
 “Art. 50. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS 

em relação às receitas auferidas na venda: 
 I - dos produtos relacionados no art. 49, por comerciantes atacadistas e varejistas, exceto as 

pessoas jurídicas a que se refere o art. 2o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 
 II - pela pessoa jurídica industrial, das matérias-primas e materiais de embalagem relacionados 

no Anexo Único, destinados exclusivamente a emprego na fabricação dos produtos de que trata o 
art. 49, às pessoas jurídicas industriais nele referidas, ressalvado o disposto no art. 51. (Revogado 
pela Lei nº 10.925, de 2004) 

 III - verniz, tipo pasta de alumínio e folha de alumínio troquelada gravada, classificados 
respectivamente nos códigos 3208.90.29 e 7607.19.10, quando adquiridos por pessoa jurídica 
fabricante de latas de alumínio, classificadas no código 7612.90.19 da TIPI, e destinada à 
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empresas de pequeno porte366 e das vendas dos produtos adquiridos de 

pessoas jurídicas que optaram pelo regime especial de incidência da COFINS, 

previsto para estas receitas, no artigo 52, da Lei n. 10.833/03 (descrito no item 

dos tratamentos diferenciados no regime “não-cumulativo”), conforme 

disposição do §6º, I, deste último artigo367. 

                                                                                                                                                    
produção desse produto. (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) (Revogado pela Lei nº 10.925, de 
2004) 

366 A alíquota zero não se aplica aos comerciantes enquadrados como microempresas (ME) e 
empresas de pequeno porte (EPP), pela expressa vedação ao final do artigo 50, I, da Lei n. 
10.833/03: 

 “Art. 50. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS 
em relação às receitas auferidas na venda:  

 I - dos produtos relacionados no art. 49, por comerciantes atacadistas e varejistas, exceto as 
pessoas jurídicas a que se refere o art. 2o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996; […]” 

 Lei 9.317/96 
 “Art. 2° Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
 I - microempresa a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta igual ou 

inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005) 
 II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita 

bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.196, de 2005) 

 §1° No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, os limites de que tratam os incisos 
I e II serão proporcionais ao número de meses em que a pessoa jurídica houver exercido 
atividade, desconsideradas as frações de meses. 

 §2° Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o produto da venda de bens e 
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas 
operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos”. 

367 Também está vedada a apuração de créditos em relação aos produtos revendidos pelos 
comerciantes, pela vedação contida no artigo 3º, I, b, da Lei n. 10.833/03. 



 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, como dissemos, pretendemos construir as regras-

matrizes de incidência tributária da COFINS nos regimes “cumulativo”, “não-

cumulativo”, de “substituição tributária” e de “incidência monofásica”. 

Na construção das premissas básicas para determinarmos a acepção de 

“faturamento”, “receita” e “receita bruta”, bases para a incidência 

genericamente considerada da COFINS, pudemos verificar, já inicialmente, a 

dificuldade de precisar, no campo semântico, o conceito desses termos.  

As definições encontradas na linguagens natural e na linguagem técnica 

mostraram-se sobremaneira ambíguas para efeitos de determinar-se o critério 

material da hipótese tributária da contribuição em questão: ora as definições 

denotavam processo, ora produto, ora enunciação, ora enunciados. 

Foi a partir das prescrições contábeis que pudemos precisar melhor o 

sentido da norma geral e abstrata, embora referidas prescrições ditassem, em 

verdade, a forma de constituição dos fatos jurídicos que seriam utilizados para 

a identificação do fato-jurídico tributário da COFINS: é análise pragmática 

para solução de problemas semânticos. Diante disso, não poderíamos negar, 

como de fato não o fizemos, a importância da linguagem para a realização do 

direito, neste caso, para a positivação das normas tributárias. 

Neste percurso, o excesso de disposições legais indicaram que, a todo 

tempo, a definição de “receita” exige delimitação para efeitos de tributação, 

seja por meio de exclusões de base cálculo, isenções e “alíquotas zero”, seja 

por meio da implementação de tratamentos diferenciados, que permitem a 

apuração da COFINS de forma peculiar. 
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Isto ocorre, a nosso ver, porque a tributação sobre a “receita”, tendo em 

vista a dificuldade de definir-se a própria extensão de seu conceito, se dá de 

maneira muito agressiva sobre o patrimônio das pessoas jurídicas, onerando 

sobremaneira algumas atividades específicas que, não fossem as prescrições 

legislativas diferenciadas, talvez restassem inviabilizadas com tal tributação. 

A “regulação setorial” a que hoje se submete a tributação, pela 

COFINS, implica em extrema complexidade normativa, que aqui se tentou 

organizar na estrutura da norma de incidência tributária. 

Desta forma, se verifica, ainda, que quanto mais legalidade no plano 

abstrato, mais difícil fica a sua realização do plano concreto, diante da 

dificuldade de interpretação e sistematização de todos os dispositivos legais 

que hoje regem a tributação pela COFINS, além dos problemas semânticos 

com os quais nos deparamos, a todo tempo, por serem inerentes à linguagem, 

inclusive àquela da qual é composta o direito positivo. 

O que pretendemos dizer é que, além de toda problemática que envolve 

a própria atribuição de sentido ao termo “receita” (conforme expusemos no 

Capítulo III), a viabilidade de sua tributação só é possível, hoje, em razão de 

inúmeros dispositivos que o delimitam negativamente sendo que, na sua falta, 

diversas discussões doutrinárias e jurisprudenciais acabam por se colocar, no 

jogo de interesses que envolve permanentemente o Fisco e os contribuintes. 
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