
aBrosio, Claudia Cristina dos Santos. A ilegalidade da implementação de procedimentos  
específicos nos deveres instrumentais como forma de exigência de tributos. 

Revista de Direito Tributário Contemporâneo. vol. 25. ano 5. p. 143-163. São Paulo: Ed. RT, jul.-ago./2020

143

a ilegalidade da implementação de procedimentos especíFicos 
nos deveres instrumentais como Forma de exigência de tributos

The illegaliTy of implemenTaTion of specific procedures in 
insTrumenTal duTies as a way of Tax requiremenT

claudia cristina dos santos abrosio

Mestranda em Direito Constitucional e Processual Tributário pela Pontifícia  
Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Especialista em Direito  

Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET. Advogada.  
claudiac.abrosio@gmail.com

área do direito:  Tributário

resumo: O presente artigo tem por finalidade 
analisar de forma crítica a ilegalidade da im-
plementação de procedimentos específicos nos 
deveres instrumentais como forma de exigência 
de tributos federais, especialmente no âmbito do 
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), 
utilizando como modelo de estudo dois casos 
práticos: (i) as restrições ao aproveitamento ex-
temporâneo dos créditos da contribuição para o 
Programa de Integração Social (PIS) e da Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS) no regime não cumulativo; e 
(ii) o dever de evidenciação contábil por meio  
de subcontas vinculadas ao ganho decorrente de 
avaliação de ativo ou passivo com base no valor 
justo para fins de apuração do Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL).
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abstract: This article aims to analyze critically 
the illegality of the implementation of specif-
ic procedures within the instrumental duties as 
a requirement of federal taxes, especially in the 
scope of the Public Digital Bookkeeping System 
(SPED), using as a study model two practical cases: 
(i) restrictions on the extemporaneous use of the 
Contribution to the Social Integration Program 
(PIS) and Contribution to the Financing of Social 
Security (COFINS) credits in the non-cumulative 
regime and (ii) the obligation of accounting dis-
closure through linked sub-accounts of the gain 
arising from asset and liability valuation based on 
the fair value for determining Corporate Income 
Tax (IRPJ) and Social Contribution on Net Profit 
(CSLL).
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i. introdução

O Brasil é o país que mais constitucionalizou o direito no âmbito tributário, 
na medida em que os tributos possuem características próprias para a efetiva 
concretização do fato gerador, representando uma fonte significativa de receita 
incorporada ao patrimônio do Estado.

Nesse contexto, os denominados deveres instrumentais, conhecidos como 
“obrigações acessórias”, têm desempenhado um papel relevante em nosso orde-
namento jurídico, vez que auxiliam no exercício das atividades de arrecadação e 
fiscalização de tributos.

Significa dizer que, mediante o cumprimento dos deveres instrumentais pelos 
contribuintes, o fato jurídico tributário é vertido em linguagem competente, 
permitindo que os órgãos fazendários agrupem informações para averiguação 
preliminar da regra-matriz de incidência tributária, para posterior análise do 
preenchimento dos requisitos previstos em lei, com fundamento nas regras esta-
belecidas na Constituição Federal (CF) de 1988.

Com o desenvolvimento de novas tecnologias, os deveres instrumentais são 
entregues digitalmente, diminuindo cada vez mais a presença física do agente 
fiscal nas instalações da pessoa jurídica. Em razão disso, a colaboração do contri-
buinte ocorre com a entrega (transmissão) de documentos fiscais e escriturações 
em meio eletrônico. 

Tanto é assim que, de acordo com o Plano Anual de Fiscalização da Receita 
Federal do Brasil (RFB), para o ano-calendário de 2019 (resultados de 2018), a 
adesão ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) como principal fonte 
de informação entre o Fisco e os contribuintes se consolida ano após ano1.

Feitas essas brevíssimas considerações, o problema que pretendemos enfren-
tar é a investigação dos limites dos deveres instrumentais para a exigência de tri-
butos sem a materialização do fato imponível, levando em consideração, única e 

 1. Plano Anual da Fiscalização da Receita Federal do Brasil para o ano-calendário de 2019 
(resultados de 2018). Disponível em: [http://receita.economia.gov.br/dados/resulta-
dos/fiscalizacao/arquivos-e-imagens/2019_05_06-plano-anual-de-fiscalizacao-2019.
pdf]. Acesso em: 25.03.2020. 
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exclusivamente, o preenchimento adotado pelo contribuinte em determinados 
blocos e registros integrantes do SPED.

Essa análise reflexiva demanda o resgate dos fundamentos do direito tribu-
tário, com base nas normas estabelecidas na CF/1988 e no Código Tributário 
Nacional (CTN), aprovado pela Lei 5.172, de 1966.

ii. dos deveres instruMentais

Com fundamento no artigo 146, inciso III, da CF/1988, cabe à lei complemen-
tar estabelecer normas gerais no âmbito do direito tributário, principalmente 
sobre definição de tributos e suas espécies, obrigação, lançamento e crédito.

Nos termos do artigo 113 do CTN, a obrigação tributária divide-se em: 
(i) principal; e (ii) acessória. Em síntese, a obrigação principal tem por fina-
lidade obter recursos financeiros mediante o pagamento de tributos, visto que 
a acessória não possuiu caráter econômico, deriva da legislação tributária e tem 
por escopo as prestações, positivas ou negativas, em favor do interesse da arreca-
dação ou da fiscalização de tributos. 

De acordo com os ensinamentos de Roque Antonio Carrazza, a prestação tri-
butária por excelência é o objeto da obrigação tributária principal, que surge 
com a concretização do fato imponível. No entanto, há outras prestações sem as 
quais o adequado pagamento do tributo não poderia se realizar; tais prestações 
são objeto das obrigações acessórias2.

Todavia, cumpre assinalar que os deveres instrumentais não são suficientes 
para estabelecer o fato jurídico tributário, como explica Paulo de Barros Carvalho:

“É extremamente significativa a participação dos deveres instrumentais na 
composição da plataforma de dados que oferecem condições à constituição do 
fato jurídico tributário, pois a prestação atinente aos deveres formais é a base 
sobre a qual a formação do fato vai sustentar-se. Exemplificando, ao realizar 
a venda de produtos industrializados, o contribuinte deve emitir nota fiscal, 
em que figuram as informações imprescindíveis à identificação do evento. 
Além disso, cabe-lhe escriturar esses elementos informativos no livro próprio, 
oferecer declarações e preencher documentos relativos ao acontecimento a 
que deu ensejo. Esse feixe de notícias indicativas, postas na linguagem jurí-
dica competente, consubstanciará o alicerce comunicativo sobre o qual será 

 2. CARRAZZA, Roque Antonio. Reflexões sobre a obrigação tributária. São Paulo: Noeses, 
2010, p. 209.
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produzida a norma tributária individual e concreta. Nada obstante, cumpre 
advertir que a formação desse tecido linguístico, por mais relevante que possa 
ser, circunscrevendo, com minúcias, as ocorrências tipificadas na lei tributária, 
ainda não é suficiente para estabelecer juridicamente o fato. Trata-se de relato 
em linguagem competente, não há dúvida, mas ainda não credenciada àquele 
fim específico. É indispensável a edição da norma individual e concreta, no 
antecedente da qual aparecerá a configuração do fato jurídico tributário e, no 
consequente, a respectiva relação. Por esses mesmos fundamentos, o instante 
em que nasce a obrigação tributária é exatamente aquele em que a norma indi-
vidual e concreta, produzida pelo particular ou pela Administração, ingressa 
no sistema do direito positivo.”3 (grifos do autor)

Além disso, o artigo 96 do CTN dispõe que o vocábulo “legislação tributá-
ria” abrange as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e 
as normas complementares que tratem sobre tributos e relações jurídicas a eles 
pertinentes, compreendendo os atos normativos expedidos pelas autoridades 
administrativas, nos termos do artigo 100 do CTN.

Neste particular, há discussões na doutrina acerca do alcance do princípio da 
legalidade no que tange à imposição dos deveres instrumentais, no sentido de 
quais instrumentos normativos seriam suficientes para instituí-los. 

A doutrina de Roque Antonio Carrazza não acolhe o posicionamento de que o 
ato infralegal é legítimo para criar deveres instrumentais, ou seja, só podem ser ins-
tituídos por meio de atos normativos com força de lei. Neste sentido, a lei deverá 
indicar as particularidades básicas de “como”, “quando” e “onde” aplicar a con-
duta, seja ela positiva ou negativa, ao passo que as normas infralegais poderiam 
apenas detalhar tal conduta, com a finalidade de viabilizar a execução da lei4.

Para Hugo de Brito Machado, pela leitura do artigo 96, seria possível identifi-
car, quando muito, uma primazia da lei para a imposição de deveres instrumentais, 
mas não uma total obrigatoriedade. Deste modo, trata-se de uma simples preferên-
cia, tendo em vista que o enunciado aloca em primeiro lugar a “lei” no rol de pos-
sibilidades normativas para se implementar os deveres instrumentais, afastando 
qualquer tentativa de se sustentar pela exclusividade desse instrumento5. 

 3. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário – Linguagem e método. 6. ed. São Paulo: 
Noeses, 2015. p. 520-521.

 4. CARRAZZA, Roque Antonio. Reflexões sobre a obrigação tributária. São Paulo: Noeses, 
2010. p. 214-215.

 5. MACHADO, Hugo de Brito. Fato gerador da obrigação acessória. Revista Dialética de 
Direito Tributário, São Paulo, n. 96, p. 32, 2003.
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Conforme esclarece Caio Augusto Takano, o princípio da legalidade atua no 
ordenamento jurídico como importante ferramenta para a instituição dos deve-
res instrumentais, ainda que seja prescindível ato normativo com força legal para 
sua criação. Em outras palavras, as normas de estrutura dos deveres instrumen-
tais exigem lei em sentido estrito como seu veículo introdutor, enquanto as nor-
mas de conduta impõem prestações positivas ou negativas dentro da competência 
conferida por lei, admitindo instrumentos infralegais, nos termos do artigo 5°, 
inciso II, da CF/19886.

Na seara tributária, além do princípio da legalidade, é indispensável para a 
implementação dos deveres instrumentais a observância dos princípios da iso-
nomia, da ordem econômica (livre-concorrência e livre-iniciativa), da eficiência 
(minimização de custos), da praticabilidade, da razoabilidade, da proporciona-
lidade, da capacidade de colaboração e da supremacia do interesse público sobre 
o particular. 

Nesse contexto, o princípio da capacidade de colaboração tem grande rele-
vância nas considerações atinentes às relações jurídico tributárias, suporte 
necessário para a correlação entre o dever instrumental instituído e a obrigação 
tributária instrumentalizada, mediante identificação do sujeito passivo possível 
da relação resultante daquele dever, exigindo um vínculo ainda que indireto com 
o fato imponível7.

Para Leandro Paulsen, as obrigações formais ou deveres instrumentais cons-
tituídos no interesse da fiscalização e da arrecadação dos tributos têm enorme 
relevância e se justificam pela necessidade de se dar efetividade à tributação. A 
criação dessas obrigações deve nascer sob a perspectiva do princípio da capaci-
dade de colaboração, ou seja, de um lado, pode justificá-las quando constatada a 
possibilidade do sujeito passivo de colaborar com as ações ou omissões dele exi-
gidas, mas também é capaz de evidenciar a invalidade dessas obrigações quando 
ausente a capacidade colaborativa ou quando exaurida ou extrapolada mediante 
imposições que sejam desnecessárias ou inúteis ou que imponham ônus excessivo ao 
contribuinte8.

 6. TAKANO, Caio Augusto. Deveres instrumentais dos contribuintes: fundamentos e limi-
tes. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 124. 

 7. TAKANO, Caio Augusto. Deveres instrumentais dos contribuintes: fundamentos e limites. 
São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 138-139. 

 8. PAULSEN, Leandro. Capacidade colaborativa: princípios de direito tributário para obri-
gações acessórias e de terceiros. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 77.
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Neste passo, o artigo 115 do CTN estabelece que o fato gerador da obrigação 
acessória é qualquer situação que, nos termos da legislação aplicável, ordena 
a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Ainda, o 
artigo 122 do CTN dispõe que sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa 
obrigada às prestações que constituam o seu objeto.

Vista a moldura tributária que envolve a questão, importante salientar que os 
debates dos deveres instrumentais ganharam destaque e contornos próprios nos 
últimos anos, em razão do volume de informações geradas pelas novas exigên-
cias, multiplicidade de informações, complexidade no preenchimento (leiaute) 
e custos envolvidos, notadamente no âmbito do SPED.

iii. das CaraCterístiCas do sPed
A Emenda Constitucional 42, de 2003, inseriu o inciso XXII ao artigo 37 da 

CF/1988, que determina às Administrações Tributárias da União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios atuarem de forma integrada, inclusive com 
o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, a saber: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: [...]

XXII – as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exerci-
das por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a 
realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o 
compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou 
convênio.”

Deste modo, o SPED foi instituído pelo Decreto 6.022, de 2007, e integra o 
Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010), 
representando um avanço significativo na informatização da relação entre os 
fiscos e os contribuintes9.

Com fundamento no artigo 5º do Decreto em referência, o SPED deve ser 
administrado pela Secretaria da Receita Federal (SRF) com a participação de 
usuários, que são os representantes indicados pelas administrações tributárias 

 9. Apresentação do SPED. Disponível em: [http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/964]. 
Acesso em: 26.03.2020.
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dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive dos órgãos e entida-
des da administração pública federal direta e indireta.

Entre outras atribuições, compete à SRF: (i) adotar as medidas necessárias 
para viabilizar a implantação e o funcionamento do SPED, (ii) coordenar as ativi-
dades relacionadas ao SPED; (iii) compatibilizar as necessidades dos usuários do 
SPED; e (iv) determinar política de segurança e de acesso às informações arma-
zenadas no SPED.

De acordo com as informações veiculadas pelos órgãos competentes, perio-
dicamente, a SRF disponibiliza novas funcionalidades no âmbito do SPED, bem 
como aprimora as já existentes. 

Entretanto, mesmo depois de transcorridos alguns anos da sua implementa-
ção, o SPED ainda é alvo de críticas por parte dos contribuintes, tendo em vista a 
necessidade constante de adequação de blocos/registros/campos, a duplicidade 
de exigência de informações, a dificuldade na análise dos leiautes, o aumento na 
demanda de softwares que auxiliam no preenchimento, o volume de treinamen-
tos e os novos recursos destinados aos envolvidos, entre outras razões.

Note-se que o SPED ocasionou investimentos relevantes no âmbito privado, 
uma vez que, a curto prazo, apenas o governo é beneficiado por esse sistema, 
haja vista o volume de autuações por erros e inconsistências no preenchimento 
do SPED, que envolve, em alguns casos, interpretações equivocadas por parte do 
Fisco sem qualquer amparo legal.

Diante dessa introdução, conclui-se que a estrutura do SPED visa, primeira-
mente, atender às necessidades das autoridades fiscais. Há, nesse ponto, amplo 
debate acerca das regras e orientações estabelecidas pelo Fisco Federal para o 
devido preenchimento das escriturações digitais, que poderá resultar, inclusive, 
na exigência de tributos federais, conforme veremos a seguir.

iv. Caso PrátiCo 1 – restrições ao aProveitaMento exteMPorâneo dos 
Créditos do Pis e da CoFins 

Antes de adentrarmos diretamente ao cerne da questão, convém esclarecer 
que a incidência em cascata do PIS e da COFINS refletia um elevado ônus eco-
nômico às cadeias produtivas, o que originou a implantação da sistemática não 
cumulativa, inserida no ordenamento jurídico pelas Medidas Provisórias 66, de 
29 de agosto de 2002, e 135, de 30 de outubro de 2003, posteriormente, conver-
tidas nas Leis 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, respectivamente.
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Com fundamento nessas Leis, o sistema legal de abatimento de créditos cor-
responde a determinados dispêndios suportados pelos contribuintes no desen-
volvimento de suas atividades.

A este respeito, cabe destacar que o posicionamento dos Tribunais Adminis-
trativos e Judiciais tem confirmado o entendimento de que a abrangência da não 
cumulatividade do PIS e da COFINS está vinculada ao respectivo fato gerador, 
de modo que todos os dispêndios indispensáveis para a geração de receita devem 
ser reconhecidos como insumos de produção, passíveis de aproveitamento de 
crédito fiscal.

Nesta linha de raciocínio, em fevereiro de 2018, em sede de Recurso Repeti-
tivo, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que, para fins 
de aproveitamento dos créditos fiscais, as pessoas jurídicas devem considerar 
como insumo todos os dispêndios necessários e essenciais para o “exercício esta-
tutário da atividade econômica” (REsp 1.221.170/PR).

O STJ estabeleceu que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos cri-
térios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a impres-
cindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para 
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.

Em setembro de 2018, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 
editou a Nota SEI 63, tendo em vista orientar o órgão quanto à dispensa de con-
testação e recursos nos processos judiciais que versem sobre a tese firmada no 
REsp 1.221.170/PR, nos termos do artigo 19, inciso IV, da Lei 10.522 de 2002, e 
artigo 2º, inciso V, da Portaria PGFN 502, de 2016.

Em virtude do caráter vinculante da decisão do STJ, pelo Parecer Normativo 
COSIT 05, publicado em dezembro de 2018, o Fisco Federal apresentou novos 
critérios para aproveitamento dos créditos do PIS e da COFINS em relação às 
principais categorias de itens analisados administrativamente.

Posteriormente, foi publicada a Instrução Normativa (IN) RFB 1.911, de 
11 de outubro de 2019, que consolidou diversas normas a respeito do PIS, da 
COFINS, do PIS-Importação e da COFINS-Importação, disciplinando a apura-
ção, a cobrança, a fiscalização e a arrecadação, abrangendo inclusive o conceito 
de “insumo” para fins de creditamento. 

Em síntese, a RFB dispôs que deve ser considerado “essencial” tudo aquilo 
que o processo produtivo dependa “intrínseca e fundamentalmente”. Adicio-
nalmente, deve ser considerado “relevante” tudo o que for necessário, mas não 
indispensável ao processo produtivo, admitindo os dispêndios com bens e servi-
ços utilizados por imposição legal.
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Isto posto, com base nos artigos 3° das Leis 10.637 de 2002 e 10.833 de 
2003, geralmente, os créditos fiscais do PIS e da COFINS devem ser apropriados 
quando da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos. 

Neste particular, vale registrar que o Fisco Federal admite que o crédito seja 
apurado e aproveitado na data em que a mercadoria entra no estabelecimento da 
pessoa jurídica adquirente, ou seja, fica a critério do contribuinte aproveitar o 
crédito fiscal quando da emissão do documento fiscal ou quando do registro da 
aquisição.

Em virtude da ausência de dispositivo legal quanto ao prazo prescricional para 
aproveitamento dos créditos em questão, a RFB já se posicionou que se aplica ao 
caso o artigo 1° do Decreto 20.910 de 1932, que estabelece que o direito de plei-
tear créditos contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos posterior-
mente ao fato que o gerou, cujo termo inicial é o primeiro dia do mês subsequente 
ao de sua apuração, como se verifica da Solução de Consulta da Coordenação do 
Sistema de Tributação (COSIT) 324, de 2017. 

Levando em consideração que a legislação federal estabelece que os créditos 
devem ser utilizados no mês em que adquiridos, os contribuintes que deixaram 
de aproveitar a totalidade dos dispêndios (insumos) podem ajustar a apuração do 
PIS e da COFINS e exigir a restituição do indébito junto ao órgão fazendário, 
mediante retificação das respectivas obrigações acessórias.

No tocante aos deveres instrumentais do PIS e da COFINS, com base nas dire-
trizes fixadas na Instrução Normativa RFB 1.441, de 2014, o Demonstrativo de 
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) foi obrigatório em relação aos fatos 
geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2013.

Em substituição ao Dacon, foi instituída a Escrituração Fiscal Digital das 
Contribuições (EFD-Contribuições), integrante do SPED, sendo obrigatória 
com base no cronograma estabelecido pela Instrução Normativa RFB 1.252, de 
2012, tendo como parâmetro o regime de apuração do IRPJ do contribuinte.

Assim, em fase de implementação da nova obrigação acessória, no período de 
2012 e 2013, os contribuintes que optaram pelo regime do Lucro Real transmiti-
ram simultaneamente o Dacon e a EFD-Contribuições (SPED).

Nesse contexto, com o objetivo de esclarecer os aspectos e os procedimentos 
relativos à EFD-Contribuições, o Guia Prático (Manual)10, documento oficial dis-
ponibilizado no site do SPED, dispõe que, a partir do período de apuração referente 

 10. Guia Prático da EFD-Contribuições – Versão 1.33: Atualização em 16.12.2019. Dis-
ponível em: [http://sped.rfb.gov.br/estatico/21/752D4028C877B5B71F3B1A850C323 
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a agosto de 2013, a inclusão de novas informações de créditos, os quais não foram 
incluídos em escrituração digital já transmitida, deve ser formalizada mediante a 
retificação da EFD-Contribuições a que se refere as informações. Confira-se:

“INFORMAÇÃO IMPORTANTE – OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS:

Tendo em vista a possibilidade da pessoa jurídica de proceder à retificação da 
escrituração em até cinco anos, a partir da vigência da IN RFB n. 1.387/2013, a 
inclusão de novas operações representativas de créditos ou de contribuições, 
ainda não incluídos em escrituração digital já transmitida, deve ser formali-
zada mediante a retificação do arquivo digital do período de apuração a que se 
referem às citadas operações.

Neste sentido, a partir do período de apuração referente a agosto de 2013, a apu-
ração e escrituração de créditos vinculados a serviços contratados ou a produtos 
adquiridos com direito a crédito, referentes a períodos anteriores, serão prestadas 
em arquivo retificador, nos registros A100 (serviços) e/ou C100 (bens para 
revenda e insumos adquiridos), por exemplo, do período de competência a 
que se referem, e não mais, nos antigos registros de créditos extemporâneos 
1101/1102 (PIS/Pasep) e 1501/1502 (Cofins), ou de contribuições extempo-
râneas 1200/1210/1220 (PIS/Pasep) e 1600/1610/1620 (Cofins). [...]

A interrupção na validação dos registros extemporâneos é determinada em fun-
ção do período de apuração da escrituração, ou seja, para as escriturações com 
período de apuração a partir de agosto de 2013, inclusive.” (sic) (grifos do autor)

No mesmo sentido, a versão atual do “Perguntas e Respostas”11 da EFD-Con-
tribuições, publicada em 2019, que sobrepõe as versões anteriores, estabelece 
que o crédito extemporâneo deverá ser informado mediante a retificação das 
escriturações federais cujo período se refere o crédito, conforme dispõe o item 
85, elencando uma série de requisitos burocráticos a serem atendidos pelos con-
tribuintes, a saber:

“85) Como informar um crédito extemporâneo na EFD-Contribuições?

O crédito extemporâneo deverá ser informado mediante a retificação da escritu-
ração cujo período se refere o crédito. As empresas devem observar os seguintes 
procedimentos: 

17A36B5AC/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_33%20-%2016_12_2019.
pdf]. Acesso em: 26.03.2020.

 11. Perguntas e Respostas EFD-Contribuições. Disponível em: [http://sped.rfb.gov.br/
estatico/08/9A74C350BDFA9C627C5C88FB41E163B696D5E1/Perguntas%20e%20
Respostas%20EFD%20Contribui%c3%a7%c3%b5es.pdf]. Acesso em: 26.03.2020.
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1. Retificar a EFD-Contribuições do correspondente período de apuração, 
para constituir os créditos decorrentes de documentos não considerados na 
apuração inicial. Os saldos de créditos das EFD-Contribuições dos meses pos-
teriores à constituição do crédito devem ser retificados para evidenciar o novo 
crédito, nos registros 1100 (PIS/Pasep) e 1500 (Cofins); 

2. Retificar a DIPJ/ECF, para ajustar o custo/despesa considerado na apuração 
do lucro líquido, caso os documentos fiscais não considerados na apuração 
de crédito na EFD-Contribuições original tenham sido computados pelo seu 
valor bruto; 

3. Retificar a DCTF, caso seja apurado valor suplementar de PIS, Cofins, IRPJ e 
de CSLL a recolher, decorrente do ajuste referido nos itens acima.

Procedimento semelhante deverá ser adotado com relação aos períodos 
anteriores à obrigatoriedade da EFD-Contribuições, qual seja, retificação do 
DACON, DIPJ e DCTF, quando for o caso. Atentar para o fato que a retificação 
de DACON pode também ensejar ainda a retificação da EFD-Contribuições de 
períodos posteriores.” (grifos do autor)

Diante dessas considerações, não obstante a possibilidade de aproveita-
mento dos créditos fiscais adicionais pela recomposição da apuração do PIS e da 
COFINS, sendo este inclusive o procedimento indicado pelo Fisco Federal, ine-
xiste na legislação em vigor qualquer dispositivo que vede o aproveitamento dos 
créditos fiscais de forma extemporânea.

Esse entendimento encontra respaldo no artigo 3°, § 4°, das Leis 10.637, de 
2002, e 10.833, de 2003, uma vez que o crédito fiscal não aproveitado no mês 
de competência poderá ser utilizado nos meses subsequentes. 

Não é por menos que o entendimento majoritário e atual do Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais (CARF) é no sentido de que o contribuinte tem 
direito ao aproveitamento dos créditos do PIS e da COFINS em períodos pos-
teriores, desde que respeitado o prazo de 05 (cinco) anos, inexistindo a obri-
gatoriedade legal de retificação das declarações já transmitidas junto ao Fisco 
Federal. 

Cabe trazer à baila, por oportuno, decisão da C. Câmara Superior do E. Con-
selho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):

“Crédito Extemporâneo. Aproveitamento. Sem necessidade prévia de retifica-
ção do Dacon. Possibilidade.

Na forma do art. 3º, § 4º, da Lei n. 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de 
cinco anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência 
de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente 
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da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses 
seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contri-
buinte.” (CARF, CSRF, 3ª T., Acórdão 9303-009.893, j. 11.12.2019, publicado 
em 23.01.2020) (sic)

Observem-se trechos relevantes do voto vencedor:

“[...] Como se pode constatar facilmente, as Leis n. 10.833/03 e 10.865/04 
determinam que “O crédito não aproveitado em determinado mês poderá 
sê-lo nos meses subseqüentes.” Não diz estas leis como será realizado o aprovei-
tamento do crédito nos meses subseqüentes. Só autoriza o seu aproveitamento. (...)

Quando a norma tributária é imprecisa ou ambígua dá azo a interpretações 
diversas, dificultando a sua aplicação, tanto por parte do Fisco como por parte 
dos contribuintes.

[...] as Leis n. 10.833/03 e 10.865/04 (arts. 3º e 15, respectivamente), esta-
belecem que os contribuintes “poderão” descontar créditos. Não está o con-
tribuinte obrigado nem a descontar o creditar e, muito menos, a fazê-lo no 
próprio mês de aquisição da mercadoria/insumo. Conseqüentemente, o “cré-
dito não aproveitado em determinado mês”, que pode ser aproveitado nos 
meses subseqüentes, não é, necessariamente, o saldo apurado pelo confronto 
entre débitos e créditos. Basta que não tenha sido aproveitado no mês de aquisi-
ção. Só isto e nada mais.

[...] Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do cré-
dito em período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo, dentro do 
prazo decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado este lhe seja negado 
sob a justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação acessó-
ria.” (sic) (grifos do autor) 

Entre tantas outras decisões, cabe mencionar outros julgados da Câmara 
Superior que demonstram entendimento favorável ao aproveitamento dos cré-
ditos de forma extemporânea, quais sejam: Acórdão 9303-008.635, de 15 de 
maio de 2019, Acórdão 9303-008.048, de 20 de fevereiro de 2019, Acórdãos 
9303-006.247 e 9303-006.248, ambos de 25 de janeiro de 2018, e Acórdão 9303-
004.562, de 08 de dezembro de 2016.

Nestes precedentes, restou consagrado o princípio da verdade material, uma 
vez que, comprovado o direito aos créditos fiscais do PIS e da COFINS, é possível 
a dedução dos valores de forma extemporânea. 

Sob essa perspectiva, na visão dos julgadores, indispensável se faz a análise 
do Fisco quanto à origem e legitimidade dos créditos apropriados extempora-
neamente. Tanto é assim que, de acordo com a legislação aplicável, a autoridade 
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administrativa pode, enquanto não transcorrido o prazo decadencial, exigir a 
comprovação de sua certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN. 

Ademais, grande parte dos julgados do CARF apontam que o Anexo Único 
do Ato Declaratório Executivo COFIS 34, de 201012, que aprova o Manual de 
Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins (EFD-PIS/Cofins), antiga denominação da EFD-Contribui-
ções, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, 
nos Registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS)13. 

Assim, conclui-se que os argumentos apresentados pelo Fisco Federal pelo 
“Guia Prático” e “Perguntas e Respostas” não merecem prosperar, vez que norma 
infralegal não é capaz de criar procedimento específico não previsto na legisla-
ção, sob pena de ofensa aos princípios da reserva legal e hierarquia das normas, 
afastando de plano qualquer exigência das contribuições. 

Fortalecendo este entendimento, o próprio Guia Prático dispõe em suas 
observações iniciais: 

“Este Guia Prático de Escrituração Digital tem a função de orientar a adequada 
escrituração das operações praticadas pela pessoa jurídica. Não tem a função de 
interpretar, esclarecer ou orientar os diversos aspectos e especificidades da legisla-
ção das contribuições sociais.” (grifos do autor)

Ademais, sob o ponto de vista da legalidade, o estudioso Caio Augusto Takano 
dispõe que eventuais abusos por parte das autoridades serão controladas não por 
aspectos formais (veículo normativo introdutor), mas pelo confronto com as 
limitações materiais a que se submetem os deveres instrumentais, com funda-
mento no artigo 113, § 2º, do CTN14.

 12. Revogado pelo Ato Declaratório Executivo Cofis 20, de 14 de março de 2012.

 13. Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep.

  Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo – Documentos e Operações de 
Períodos Anteriores – PIS/Pasep e Registro 1102: Detalhamento do Crédito Extempo-
râneo Vinculado a mais de um Tipo de Receita – PIS/Pasep.

  Registro 1500: Controle de Créditos Fiscais – Cofins

  Registro 1501: Apuração de Crédito Extemporâneo – Documentos e Operações de 
Períodos Anteriores – Cofins. e Registro 1502: Detalhamento do Crédito Extemporâ-
neo Vinculado a Mais de Um Tipo de Receita – Cofins.

 14. TAKANO, Caio Augusto. Deveres instrumentais dos contribuintes: fundamentos e limi-
tes. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 124.
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Por todo o exposto, conclui-se que respeitado o prazo prescricional de 05 
(cinco) anos, o contribuinte poderá ajustar a apuração do PIS e da COFINS à 
época da aquisição dos insumos ou utilizar os créditos fiscais de forma extempo-
rânea pelo seu valor nominal. 

v. Caso PrátiCo 2 – do dever de evidenCiação do ganho deCorrente 
de avaliação de ativo ou Passivo CoM base no valor Justo eM 
subConta

Com fundamento no artigo 153, inciso III, da CF/1988, a União Federal é 
competente para instituir o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza.

O Imposto sobre a Renda teve seu fato gerador definido pelo artigo 43 do 
CTN, consubstanciado na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica 
de renda. Vejamos:

“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade eco-
nômica ou jurídica:

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combi-
nação de ambos;

II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patri-
moniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do ren-
dimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem 
e da forma de percepção.   

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabe-
lecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins 
de incidência do imposto referido neste artigo.”

Noutros termos, para fins de incidência do imposto, aquisição de disponibili-
dade é qualquer riqueza nova adicionada ao patrimônio do contribuinte em vir-
tude do recebimento de um direito representativo de um valor financeiro ou do 
efetivo recurso financeiro.

Regina Helena Costa enfatiza que o conceito de renda está delimitado consti-
tucionalmente, dado que acréscimo patrimonial traduz riqueza nova, que vem se 
incorporar a patrimônio preexistente; logo, constitui sempre um plus, não apenas 
algo que venha substituir uma perda no patrimônio do contribuinte. Por óbvio, 
a existência de um conceito constitucional de renda e proventos de qualquer 
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natureza limita sensivelmente a liberdade do legislador infraconstitucional para 
estabelecer as respectivas hipóteses de incidência15.

Luís Eduardo Schoueri dispõe que, da leitura dos incisos I e II do dispositivo 
supracitado, já se verifica que o conceito de renda compreende, no seu bojo, a 
ocorrência de um acréscimo patrimonial16.

Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o 
entendimento de que:

“a aquisição da disponibilidade econômica de renda consiste na percepção 
efetiva do rendimento em dinheiro (receita realizada), ao passo que a dispo-
nibilidade jurídica consiste no direito de o contribuinte receber um crédito, 
mediante a existência de um título hábil para recebê-lo.” (RE 172.058-1/SC)

Deste modo, o IRPJ não pode incidir sobre meras receitas escriturais que não 
representem riqueza nova somada ao patrimônio do contribuinte, sendo indis-
pensável a verificação da renda como elemento novo, positivo e disponível. 

Com base no artigo 6º do Decreto-Lei 1.598, de 1977, o Lucro Real corres-
ponde ao resultado contábil ajustado pelas adições, exclusões e compensações 
estabelecidas pela legislação tributária.

Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabele-
cidas para o IRPJ, nos termos do parágrafo único, do artigo 6º, da Lei 7.689, de 
1988, e artigo 3º da Instrução Normativa RFB 1.700, de 201717.

Entre outras disposições, com o objetivo de ajustar o lucro societário para fins 
de apuração do Lucro Real, a Lei 12.973, de 2014, dispõe que o ganho decorrente 
de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo não será computado 
somente se o respectivo aumento for evidenciado contabilmente em subconta. 
Confira-se:

“Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no 
valor justo não será computado na determinação do lucro real desde que o 
respectivo aumento no valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja 
evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo. [...] 

 15. COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário 
Nacional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 371 e 373.

 16. SCHOUERI, Luís Eduardo. Tributação de lucros auferidos por controladas e coliga-
das no exterior: um novo capítulo no direito tributário internacional do Brasil? In: 
ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Imposto de Renda: alterações fundamentais. São 
Paulo: Dialética, 1996. p. 142.

 17. Revogou a Instrução Normativa SRF 390, de 2004. 
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§ 3º Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma pre-
vista no caput, o ganho será tributado.” (grifos do autor)

De acordo com a legislação aplicável, a não tributação do ganho decorrente de 
uma avaliação a valor justo está condicionada exclusivamente ao registro contá-
bil em uma subconta vinculada ao ativo ou passivo. 

Nesse contexto, cabe salientar as diretrizes fixadas pela ciência contábil, 
extraídas do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC) 46 (fundamentado no International Accounting Standards – IFRS), 
que traz a seguinte definição para valor justo: “preço que seria recebido pela venda 
de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não 
forçada entre participantes do mercado na data de mensuração.”18

Assim, o ajuste a valor justo tem por finalidade refletir na contabilidade um 
número mais atualizado do valor dos ativos da pessoa jurídica, a partir da mensu-
ração do preço que um ativo ou passivo alcançaria em uma transação não forçada 
entre participantes do mercado na data de mensuração, levando em considera-
ção as regras contábeis aplicáveis. Tal definição também encontra respaldo no 
CPC 2719.

Regulamentando o artigo 13 da Lei 12.973, de 2014, a Instrução Normativa 
RFB 1.700, de 2017, amplia a sistemática de controle por subcontas, estabele-
cendo, entre outras disposições: (i) as subcontas serão analíticas e registrarão os 
lançamentos contábeis em último nível; (ii) no caso de ativos ou passivos repre-
sentados por mais de 1 (uma) conta, tais como bens depreciáveis, o controle 
deverá ser feito com a utilização de 1 (uma) subconta para cada conta; e (iii) o 
conjunto de contas formado pela conta analítica do ativo ou passivo e as subcon-
tas correlatas receberá identificação única no SPED, que não poderá ser alterada 
até o encerramento contábil das subcontas. 

De acordo com o Manual de Orientação do Leiaute 8 da Escrituração Contábil 
Digital (ECD)20, integrante do SPED, nos casos previstos na Instrução Normativa 

 18. Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 46 – Mensuração do Valor Justo. Dis-
ponível em: [www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronun-
ciamento?Id=78]. Acesso em: 07.02. 2020.

 19. Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 27 – Ativo Imobilizado. Disponível 
em: [www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamen-
to?Id=58]. Acesso em: 07.02. 2020.

 20. Manual da ECD – Versão em Word – Leiaute 8 – Atualização: dezembro de 2019. Dispo-
nível em: [http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/4217]. Acesso em: 26.03.2020.
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RFB 1.700, de 2017, haverá a necessidade de informação do livro Razão Auxiliar 
referente a subcontas. O documento em referência dispõe que as pessoas jurídi-
cas devem manter o livro “Z” em determinado formato e apresentá-lo assinado 
digitalmente, caso sejam intimadas em uma eventual auditoria da RFB. 

Por conseguinte, o Manual de Orientação do Leiaute 6 da Escrituração Con-
tábil Fiscal (ECF)21, também integrante do SPED, que substituiu a Declaração de 
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), dispõe que, de forma 
geral, os registros de subcontas correlatas são preenchidos pelo sistema ao exe-
cutar a funcionalidade de recuperação da ECD.

Adicionalmente, a versão atualizada do Perguntas e Respostas de Pessoa Jurí-
dica 201922, disponível no âmbito da RFB, dispõe que, na hipótese do ajuste não 
ser evidenciado por meio de subconta, o ganho será tributado pelo IRPJ e CSLL, 
no entanto, este ajuste não poderá ocasionar qualquer redução de prejuízo fis-
cal do respectivo período, devendo, se for o caso, ser considerado em período 
seguinte:

“155. Como será computado, na determinação do lucro real, o ganho decor-
rente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo?

O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo 
não será computado na determinação do lucro real, desde que o respectivo 
aumento no valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja evidenciado 
contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo. Notas: [...)] 

3) Na hipótese de não ser evidenciado, por meio de subconta na forma prevista 
nesta pergunta, o ganho será tributado; 

4) Na hipótese de que trata o item 3, o ganho não poderá acarretar redução de 
prejuízo fiscal do período, devendo, neste caso, ser considerado em período de apu-
ração seguinte em que exista lucro real antes do cômputo do referido ganho;”[...] 
(sic) (grifos do autor)

Ocorre que, as regras estabelecidas pelo artigo 13 da Lei 12.973, de 2014, 
operacionalizadas por registros contábeis específicos no âmbito do SPED, não 

 21. Manual da ECF – Versão em Word – Leiaute 6 – Atualização: dezembro de 2019. Dispo-
nível em: [http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/4272]. Acesso em: 26.03.2020.

 22. Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica 2019. Disponível em: [http://receita.economia.
gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-
-fiscal/erguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2019-arquivos/perguntas-e-respostas-pj-
-2019-arquivo-unico.pdf]. Acesso em: 07.02.2020.
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alcançam a materialidade de renda prevista na CF/1888 e no CTN, e sim marca-
ções escriturais a valor justo. 

Ao examinar o caso, Cristiane Pires esclarece que, em uma análise mais super-
ficial, pode parecer que o ganho decorrente da avaliação pelo valor justo de certo 
ativo corresponde ao conceito de renda disponível. No entanto, tal enquadra-
mento não se verifica depois de um exame mais robusto. A mera reavaliação 
patrimonial pode ser uma expectativa de renda, especialmente, caso o patrimô-
nio em questão seja alienado no futuro perfazendo o ganho, mas jamais uma 
renda no sentido técnico-jurídico do termo23.

Avançando nesse sentido, Elidie Bifano ressalta que se a subconta em exame se 
presta, apenas, a retificar ou neutralizar o item patrimonial registrado de acordo 
com os preceitos dos IFRS, não é razoável que não escriturada, ou indevidamente 
escriturada, possa gerar reflexos tributários24.

Diante do exposto, verifica-se que a previsão de tributação do ganho por valor 
justo em momento anterior à efetiva realização é inconstitucional, uma vez que 
esses fatos contábeis não refletem um fato jurídico tributário para fins de inci-
dência do IRPJ e da CSLL.

Deste modo, o legislador infraconstitucional, ao manusear inadequadamente 
os conceitos jurídicos de renda, inclusive mediante a implementação de procedi-
mentos específicos nos deveres instrumentais, utilizando a ciência contábil como 
fonte do direito, incorreu em grave ilegalidade que deverá ser afastada pelos nos-
sos tribunais, uma vez que a RFB já se posicionou reiteradas vezes acerca da apli-
cabilidade do artigo 13 da Lei 12.973, de 2014, no sentido de que, na ausência de 
controles específicos no SPED, o ajuste caracteriza-se como fato imponível para 
exigência do IRPJ e da CSLL, desconsiderando por completo a sua efetiva natu-
reza jurídica, que não se confunde em nenhum momento com renda tributável.

vi. ConClusões

Diante do desenvolvimento de novas tecnologias e informatização fiscal, 
as autoridades fazendárias possuem maior eficiência e agilidade nas atividades 

 23. PIRES, Cristiane. Descumprimento de obrigação tributária e dever instrumental: o caso 
do dever de controle de subcontas contábeis na Lei n. 12.973/2014 e a incidência do IRPJ. 
Direito tributário atual. São Paulo: Revista Resenha Tributária, São Paulo, v. 40, p. 151, 2018.

 24. BIFANO, Elidie Palma. Reflexões sobre Alguns Aspectos da Lei n. 12.973/2014. In: 
RODRIGUES, Daniele Souto; MARTINS, Natanael (Coords.). Tributação atual da renda. 
São Paulo: Noeses, 2015. p. 87. 
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fiscalizatórias, mediante cruzamento de dados em larga escala e uniformização 
de procedimentos no ambiente SPED.

Com base nos argumentos apresentados, conclui-se que a implementação de 
procedimentos específicos nos deveres instrumentais deve estar em consonância 
com as diretrizes e os princípios constitucionais, não sendo possível exigir tri-
butos com fundamento de validade nas normas infraconstitucionais, bem como 
nas regras estabelecidas na ciência contábil, vez que não são veículos hábeis para 
constituir o fato jurídico da exação.

Entre outras arbitrariedades, o Fisco Federal desconsiderou nos casos ana-
lisados a tríplice dimensão do princípio da proporcionalidade (adequação, 
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), que age como relevante 
instrumento para estabelecer os critérios de pertinência entre os meios e os fins 
em nosso ordenamento.

Note-se que direitos dessa estatura não podem ter seu exercício tolhido, 
visto que integram uma exigência do Estado Democrático de Direito, que tem 
por finalidade básica a proteção contra intervenções estatais desnecessárias ou 
excessivas, que causem aos contribuintes danos mais graves que o indispen-
sável para a proteção dos interesses públicos, com viés nitidamente arrecada-
tório.
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