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1. Tema, contexto e modelo de pesquisa predominante
A Constituição Federal ordena que o contribuinte do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS – estorne o crédito escritural do imposto sobre entradas de
mercadorias submetidas a saídas subsequentes isentas ou não tributadas total ou
parcialmente1, o que acarreta aumento do custo contábil desses estoques nas demonstrações
financeiras das empresas, uma vez que esse ICMS se caracteriza como um tributo não
recuperável2.
Em paralelo, os Estados da Federação, em situações especiais como aquelas relativas a
compras destinadas a posterior saída em operações com produtos voltados a determinados
usos, como é o caso de medicamentos e equipamentos médicos, entre outros, fazendo uso da
prerrogativa conferida a eles pela Lei Complementar n. 24/75, concedem, excepcionalmente,
crédito presumido de ICMS aos contribuintes desses mesmos segmentos , nos termos do artigo
14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de uma renúncia de receita do ente federativo, ,
e não se confunde com o crédito comum e geral da não-cumulatividade do imposto. Contudo, o
curioso, nesta situação, é que o crédito presumido soma valor idêntico ao ICMS destacado na
nota fiscal de compra, cuja manutenção é vedada pela Constituição Federal. Esse crédito é
objeto de registro na escrita fiscal do contribuinte.
A partir daí, o problema que se coloca e que será explorado nesta Pesquisa é saber a
exata natureza jurídica desse crédito presumido de ICMS registrado na escrita fiscal do
contribuinte como favor fiscal. Além disso, dado o fato de ser, em valores, idêntico ao crédito
estornado na entrada, se deveria ser ou não ser tratado como um tributo recuperável para fins
contábeis, sob uma visão estritamente econômica e diante da norma contida no item 11 do
Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1). Atualmente, do ponto de vista prático, a maior parte das
empresas brasileiras registra contabilmente o crédito presumido como tributo recuperável, tal
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como um crédito comum e geral da não-cumulatividade do ICMS, reduzindo o custo de
aquisição dos estoques. De outro lado, poderiam estar deixando de reconhecer, contabilmente
a subvenção governamental conforme Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1).
Como fruto deste estudo pretende-se criar fundamentos e argumentos para:
(i)
(ii)

Do ponto de vista legal-tributário, enquadrar o crédito presumido como
subvenção governamental, com todos os seus reflexos;
Do ponto de vista contábil-tributário propor ao Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC, em linha com seu Regimento Interno, a edição de uma
Orientação CPC de caráter informativo, destinada a dar esclarecimentos sobre a
adequada aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1) em harmonia com
o Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1), a fim de que o crédito presumido de
ICMS concedido pelos Estados não seja contabilizado como tributo recuperável
redutor do custo de aquisição dos estoques da pessoa jurídica, mas seja
contabilizado como subvenção governamental.

Essa proposição harmonizará o tratamento contábil adotado pelas empresas brasileiras
para esse favor fiscal, uma vez que, atualmente, a maior parte do mercado não reconhece o
crédito presumido de ICMS aqui debatido como subvenção governamental e, além disso, o trata
como tributo recuperável a reduzir o custo de aquisição dos estoques.
A partir da harmonização nacional do tratamento tributário e contábil desse crédito
presumido de ICMS, será garantida segurança jurídica às pessoas jurídicas para a exclusão
dessa espécie de subvenção governamental das bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ – e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, em consonância
com o artigo 30 da Lei Federal n. 12.973/14, com as alterações promovidas pela Lei
Complementar n. 160/17.
Esta dissertação de mestrado profissional, a partir da metodologia de resolução de
problema, inicialmente discorrerá sobre o contexto fático atual em que as empresas vem
reconhecendo o crédito incentivado de ICMS em suas demonstrações contábeis, como
comentado, o que tem o efeito colateral de aumentar a base de incidência do IRPJ e da CSLL,
para, a seguir, explorar o cenário que nos permitiria contrapor esse procedimento contábil
para assim melhores resultados, sob o enfoque contábil e tributário para o mercado, em geral.
Como proposta de resolução de problema, a Pesquisa buscará subsídios e elementos de
ordem técnico-contábil e jurídica que possa amparar sugestão de emissão de uma Orientação
CPC de caráter informativo, destinada a dar esclarecimentos sobre a adoção do
Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1) em harmonia com o Pronunciamento Técnico CPC 07
(R1).
O efeito correlato dessa harmonização e unificação de tratamento contábil é a segurança
jurídica conferida aos contribuintes para a exclusão dessas subvenções governamentais das
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bases do IRPJ e da CSLL, a teor da permissão legal conferida pelo § 4º do art. 30 da Lei Federal
n. 12.973, de 2014, incluído pelo artigo 9º da Lei Complementar n. 160, de 2017.
2. Quesitos, fontes de pesquisa e formas de acesso
(i)
O ICMS destacado nas notas fiscais de aquisição de mercadorias para produção
ou revenda configura direito inalienável do contribuinte ao respectivo crédito da nãocumulatividade do imposto? Quais as condições e requisitos legais para apropriação desse
crédito pelos contribuintes? Qual a posição atual dos Tribunais a respeito desse direito?
[além dos Manuais de ICMS dos Professores Roque Carraza e José Eduardo Soares de
Melo, utilizarei dissertações e teses sobre o tema, além de importantes julgados do STJ e
do STF sobre o tema]
(ii)
Como os pronunciamentos contábeis e especialmente o Conselho Federal de
Contabilidade tratam o ICMS destacado nas notas fiscais para efeitos de contabilização do custo
dos estoques? Quando o ICMS destacado nas notas de aquisição é considerado tributo
recuperável e quando é considerado tributo não recuperável?
[Me apoiarei em pareceres do Conselho Federal de Contabilidade, nos Pronunciamentos
Técnicos CPC, nos Manuais de Contabilidade dos Professores Eliseu Martins e Sergio
Iudicibus, além de dissertações e teses sobre o tema, bem como julgados do CARF, do
STJ e do STF]
(iii) Como as companhias abertas declaram tais créditos de ICMS em suas
demonstrações financeiras? Há divergências de tratamentos entre companhias abertas? Como
os pareceres dos auditores independentes e a CVM tratam tais divergências?
[Desde 2018, as companhias vem ajustando suas demonstrações financeiras para tratar
essa espécie de incentivo fiscal – manutenção de crédito de ICMS – como subvenções
governamentais, mas ainda a maior parte do mercado trata como mera redução do custo
de estoques, de forma que nos parece importante levantar o maior número de
demonstrações financeiras publicadas para fins de benchmark]
(iv)
Qual a natureza do crédito presumido conferido pelos Estados aos contribuintes
que por darem saídas isentas são obrigados a estornar os créditos correspondentes?
(v)
O § 4º do art. 30 da Lei Federal n. 12.973, de 2014, incluído pelo artigo 9º da Lei
Complementar n. 160, de 2017, ao classificar como subvenção para investimento quaisquer
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, abrange o crédito
presumido concedido nas condições acima descritas? Essa norma tributária tem caráter
interpretativo ou constitutivo de direito? É aplicável retroativamente?
(vi)
A partir do enquadramento legal do crédito incentivado de ICMS objeto desta
dissertação como subvenção para investimento através de Lei Complementar n. 160/17, e
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tendo em vista o quanto descrito nos atuais Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1) e
Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1), as empresas podem classificá-lo como subvenção para
investimento? E como fica o tratamento do custo de aquisição dos estoques? Quais as partidas
dobradas que dão lastros a esses lançamentos contábeis?
[Aqui também me apoiarei em pareceres do Conselho Federal de Contabilidade, nos
Pronunciamentos Técnicos CPC, nos Manuais de Contabilidade dos Professores Eliseu
Martins e Sergio Iudicibus, nos Manuais de ICMS dos Professores Roque Carraza e Jose
Eduardo Soares de Melo, além de dissertações e teses sobre o tema, bem como julgados
do CARF, do STJ e do STF]
(vii) A exclusão desse crédito incentivado de ICMS das bases de apuração do IRPJ e da
CSLL é protegida pelo § 4º do art. 30 da Lei Federal n. 12.973, de 2014, incluído pelo artigo 9º
da Lei Complementar n. 160, de 2017? As empresas que aproveitam esse crédito incentivado
de ICMS poderão classificá-lo como subvenção para investimento e ter suas demonstrações
contábeis validadas por seus contadores e/ou auditores independentes? Há riscos perante as
autoridades reguladoras, especialmente o Conselho Federal de Contabilidade e a CVM? Quais
os riscos e as penalidades?
(viii) A edição de uma OCPC de caráter informativo, destinada a dar esclarecimentos
sobre a adequada adoção do Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1) em harmonia com o
Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1), a fim de que o crédito incentivado de ICMS concedido
pelos Estados como favor fiscal nas situações excepcionais acima ilustradas não seja
contabilizado como tributo recuperável redutor do custo de aquisição dos estoques da pessoa
jurídica, mas seja contabilizado como subvenção governamental, produziria melhor
padronização das demonstrações contábeis dessas empresas e conferiria a elas segurança
jurídica ao evitar questionamentos das autoridades fiscais quanto à exclusão desse crédito
incentivado das bases de incidência do IRPJ e da CSLL?
[Além das fontes já mencionadas acima, buscarei standards e normas de procedimento
do IFRS que tratam da revisão de Pronunciamentos]
3. Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
O tratamento fiscal das subvenções governamentais é tema já bastante discutido na
doutrina e jurisprudência pátrias nas últimas décadas. Contudo, com a edição da Lei
Complementar n. 160, de 2017, que alterou o conceito e definição legal dos incentivos fiscais
de ICMS para tratá-los todos como subvenções para investimento, a despeito de quaisquer
outros requisitos e condições de ordem prática-econômica, o tema proposto neste Projeto de
Pesquisa ganhou novos contornos que merecem ser melhor explorados.
Portanto, nos afigura relevante desenvolver e explorar Pesquisa que colabore para
esclarecer esse problema de ordem prática, a fim de propor a edição de uma OCPC que garanta
maior segurança jurídica na adequação dos lançamentos contábeis dessas subvenções
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governamentais e, de maneira correlata, permita às empresas recomporem as bases de
incidências do IRPJ e da CSLL.
Não identificamos até o presente momento dissertações, teses, monografias ou textos
mais robustos enfrentando essa problemática, apenas breves artigos em sites da Internet3, e o
tema deste Projeto de Pesquisa ainda não foi enfrentado pelos Tribunais. Por se tratar de
inovação legislativa recente (a Lei Complementar n. 160 entrou em vigor em 2017),
acreditamos que as conclusões alcançadas nesse Projeto serão extremamente úteis e valiosas
para as empresas que se beneficiam dessa espécie de crédito incentivado de ICMS.
Só no Estado de São Paulo há 173 espécies de isenções do imposto que são beneficiadas,
economicamente, com a concessão do crédito escritural de ICMS das respectivas operações
anteriores, enquanto outras 79 hipóteses de operações com redução de base de cálculo do
imposto permitem a manutenção proporcional do crédito das respectivas entradas de insumos.
Todas as demais unidades da Federação prescrevem normas semelhantes. A maior parte da
economia se beneficia dessa espécie de incentivos de ICMS, tais como medicamentos, alimentos,
bebidas, agronegócios, tecnologia, entre outros.
Assim, acreditamos que o impacto desta Pesquisa sobre a economia brasileira será
relevante. Ainda que Propostas de Emendas Constitucionais, a teor das PEC 45 e 110,
pretendam reformular o sistema tributário brasileiro para eliminar a figura do ICMS e substituilo pela figura de um imposto único sobre o consumo, tal como o Imposto sobre Bens e Serviços
– IBS, a relevância e o impacto dessa Pesquisa serão perenes, uma vez que as empresas
permanecerão dentro de um regime de transição de 5 a 10 anos entre o ICMS e IBS, além do
fato de que essa Pesquisa subsidiará por certo a revisão de demonstrações contábeis e
apurações fiscais das empresas em relação aos anos anteriores.
4. Familiaridade do pesquisador com o objeto da pesquisa
O Orientando é advogado tributarista em São Paulo e atua profissionalmente em temas
complexos envolvendo a contabilização e seus reflexos dos tributos diretos, indiretos, tanto no
consultivo como no contencioso tributário administrativo e judicial. Em seus 20 anos de
atuação na seara tributária, assessorou projetos de implantação de parques industriais e
centros de distribuição em Estados da Federação os quais envolvia, a concessão de incentivos
fiscais de ICMS.
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