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CAPÍTULO 1
1.1. Principais problemas da Gestão Tribu-
tária de Contratos 

Aqueles que já foram vitimados por preju-
ízos econômicos decorrentes da negligência a estas 
obrigações, ou mesmo que foram autuados pela fisca- 
lização em função de equívocos ou divergências de 
interpretação das normas legais, certamente identi-
ficam nos tópicos abaixo os principais problemas en-
sejadores de tais dificuldades, quais sejam: 

a. a necessidade de conhecer e dominar o 
grande emaranhado de normas legais que 
tratam das responsabilidades tributárias 
relacionadas aos contratos, cuja elabora-
ção é completamente descomprometi-
da da necessidade de seus destinatários 
no que respeita à precisão de seus con-
ceitos, racionalidade de seus institutos 
e funcionalidade de seus mecanismos;  

b. a dificuldade de acompanhar a dinâmi-
ca de alterações das sobreditas normas, 
que por cultura dos governantes (ou 
pela sua falta) são modificadas ao sabor 
do vento; 

c. a paradoxal necessidade de, ao tempo 
em que se precisa de verdadeiros espe-
cialistas na matéria, as entidades públi-
cas e privadas também carecem da cola-
boração de diversos setores da estrutura 
administrativa, uma vez que o plexo nor-
mativo desta matéria se refere a aspec-
tos cuja competência para execução, 
no ambiente interno da organização, 
estão pulverizados sobre diversas áre-
as e departamentos. Não raramente o 
setor contábil ou financeiro se ressente 
de problemas tributários nos contratos 
decorrentes de deficiências na elabora-
ção do instrumento negocial, ou em la-
cunas encontradas no edital de licitação, 
em se tratando de entidades públicas;  

d. a ausência de uma política administra-
tiva comprometida com o tema, por 
razões principalmente de ordem eco-
nômico-financeira, resultante da cons-
tatação irrefutável de que os custos e 
investimentos na gestão tributária não 
agregam valor ao produto/serviço que 
constitui a atividade-fim da entidade. 
Inegável que, de fato, uma organização 
pública ou privada em nada se beneficia 
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 ao montar uma pesada estrutura ad-
ministrativa, que requer a articulação 
de fatores humanos e materiais de 
elevado custo, apenas para o fim de 
atender a obrigações tributárias de-
correntes da contratação de terceiros, 
especialmente quando se fala estrita-
mente da retenção na fonte dos tribu-
tos devidos por estes; 

e. a falta de investimentos adequados 
em capacitação e treinamento do 
pessoal, ignorando basicamente dois 
fatores: 1) a necessidade de que os 
colaboradores das mais diversas áre-
as tenham conhecimento a respeito 
de seus papéis no cumprimento das 
obrigações tributárias decorrentes de 
contratos, pelos fatores apontados no 
item “c” acima; 2) a intensa dinâmi-
ca de alterações legislativas e de dis-
cussões judiciais relacionadas a tais 
questões, que exige a constante atua- 
lização dos colaboradores envolvidos 
no processo. 

      
Certamente se você é um leitor comprome-

tido com o bom cumprimento das obrigações tribu-
tárias de sua organização, ainda que elas se refiram 
quase que exclusivamente a encargos tributários re-
tidos e repassados aos entes arrecadadores, deve ter 
identificado um ou vários problemas acima descritos 
como algo recorrente em seu ambiente de trabalho. 

Se esta constatação lhe traz certo alento, 
pela identificação de seu problema como algo co-
mum a muitas outras entidades, saiba que a pro-
posta desta obra é justamente contribuir na cons-
trução de soluções que tornem estes problemas 
mais palatáveis, eliminando tanto quanto possível 
as dificuldades no trato com sobreditas problemá-
ticas. 

Para tanto, necessário se faz tecer conside-
rações de ordem gerencial (doutro modo, não faria 

sentido falar-se em “gestão”), articulando as suges-
tões e soluções de natureza administrativa com um 
acurado  estudo das normas jurídicas pertinentes ao 
tema central, cujas dificuldades de interpretação im-
põem a depuração de seus objetivos, riscos e incom-
patibilidades. 

1.2. A busca do break even point na Gestão 
Tributária de Contratos 

 
Embora não seja objetivo desta obra tra-

tar das obrigações tributárias decorrentes de con-
tratos com o foco estritamente nos entes priva-
dos, tampouco pender para uma análise apenas 
das dificuldades do setor público quanto à ma-
téria, é fato inconteste que há variações, não so-
mente no que respeita aos aspectos jurídicos, mas 
também administrativos, que exigem uma abor- 
dagem muitas vezes contextualizada das duas reali-
dades. 

No que respeita ao tema suscitado nesta 
epígrafe, quando propomos a busca do ponto de 
equilíbrio (break even point) na gestão tributária de 
contratos, queremos nos referir à necessária ade-
quação de dois fatores antagônicos: a alocação de 
recursos financeiros para cumprimento das obriga-
ções legais e o risco de prejuízos decorrentes do seu 
desprezo. 

Na experiência como consultor tributário e 
instrutor de treinamentos na matéria de norte a sul 
do país, constatamos inúmeras entidades que igno- 
raram por completo o surgimento de certas nor-
mas de responsabilidade tributária e que foram 
severamente penalizadas pela sua negligência. 
Conhecemos também realidades opostas. Entida-
des que investem exemplarmente na formação 
de seu staff, dotando-o também de ferramen-
tas adequadas para que os riscos decorrentes de 
tais normas não se traduzam em prejuízos por  
ocasião de fiscalizações e diligências dos órgãos ar-
recadadores. 

É fato inconteste que há uma relação in-
versa entre o investimento e o risco no trato destas 
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obrigações, sendo fundamental as organizações re-
alizarem a adequada gestão dos passivos potenciais 
representados pela assunção de deveres tributários 
de cunho pecuniário. Quanto maior o investimento 
na eficiente gestão destas obrigações, menores as 
chances de os órgãos de fiscalização exigirem o pa-
gamento de encargos fiscais, acrescidos de multas e 
juros, dos entes contratantes. 

As diversas dificuldades de interpretação 
normativa, a dinâmica de alteração das normas, 
bem como a necessária colaboração de diversos 
agentes externos e internos no processo de exe-
cução dos comandos legais, expõem o contratan-
te, quando responsável legal pelo recolhimento de 
tributos oriundos do contrato, sujeito a falhas que 
podem resultar em prejuízos de ordem econômico-
-financeira. 

Em se tratando de retenções tributárias, 
basta imaginar o exemplo simples de certo tributo 
que deve ser descontado e recolhido sobre uma re-
muneração de R$ 100,00. Imaginando que o montan-
te do imposto ou contribuição seja de R$ 5,00, cabe 
ao contratante o recolhimento desta parcela ao ente 
público competente, o que, sendo feito em perfeita 
consonância com os comandos normativos, não re-
presentará qualquer custo de ordem tributária para 
o contratante. É inegável que este assumirá custos de 
natureza administrativa, uma vez que o procedimen-
to exigirá a dedicação de agentes remunerados, bem 
como alocação de recursos materiais que permitam 

o correto atendimento do preceptivo legal. 

Entretanto, em havendo falha do responsá- 
vel tributário, os órgãos de fiscalização estarão do-
tados de mecanismos jurídicos que lhes permitam: 
a) o ressarcimento do prejuízo constatado pela falta  
de recolhimento do tributo; b) a punição do ente 
responsável pela retenção e recolhimento do tri-
buto, como forma de estímulo à adequação de sua 
postura. 

Tal constatação nos permite chegar a di-
versas conclusões de ordem administrativa, cujo co-
nhecimento e reflexão são necessários à formação 
de uma visão de gestor. Primeiramente, pode-se 
afirmar que os custos administrativos decorrentes 
do adequado atendimento das prescrições legais 
representam, no mais das vezes, montantes muito 
inferiores aos passivos gerados pelo seu descum-
primento. Esse fato, de per si, já é suficiente para 
convencer o administrador quanto à necessidade 
de pensar a gestão tributária de contratos de outra 
forma, dispensando-lhe maior importância do que 
talvez antes lhe atribuía. 

Em se raciocinando sobre o exemplo come- 
zinho ilustrado acima, o contratante que des-
prezar a norma impositiva daquela reten-
ção terá inicialmente o mesmo custo tributá-
rio que aquele que atuar de forma diligente, 
atentando para as prescrições legais e sua ri- 
gorosa observância. Vejamos: 

FONTE PAGADORA

Entidade “A” Entidade “B”

Pagamento líquido ao contradado  
R$ 95,00

Pagamento líquido ao con-
tratado:

  R$ 100,00Recolhimento do tributo retido:  
R$ 5,00

Custo Total: 
R$ 100,00

Custo Total: 
R$ 100,00

Recursos financeiros 
despendidos com o 

contrato
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É bem verdade que há fatores que podem 
converter a vantagem econômica de “B”, na com-
paração com a entidade “A”, em algo definitivo. O 
órgão de fiscalização do tributo exemplificado pode 
falhar em seus mecanismos de verificação, como 
pode também esbarrar em óbices legais bem se-
dimentados do nosso ordenamento jurídico, tal 
como o instituto da decadência tributária (art. 173 
do Código Tributário Nacional). Entretanto, quando 
se fala de gerenciamento de risco, qualquer que 
seja o tema objeto de apreciação, faz-se necessário 
ponderar a respeito da relação custo vs. benefício  
ideal. 

Algumas perguntas e questionamento ne-
cessariamente reclamam resposta para que o res-
ponsável legal se situe no ponto de maior proxi- 
midade entre os dois fatores: máximo de eficiência os 
processos administrativos que visem o cumprimento 
da lei, com o mínimo prejuízo potencial ante a prerro-
gativa de o Fisco lhe exigir tributos. 

É isso que tentamos demonstrar neste grá- 
fico exemplificativo, cujos números são apenas hi-
potéticos, já que a quantificação destes fatores  
constitui tarefa quase impossível, sendo importante 
somente para boa compreensão do tema. 

FONTE PAGADORA

Entidade “A” Entidade “B”

Pagamento líquido ao contra-
tado R$ 95,00 Pagamento líquido ao 

contratado:
R$ 100,00Recolhimento do tributo 

retido:  
R$ 5,00

Custo total:
R$ 100,00

Notificação ou Auto de Infra-
ção Fiscal:

R$ 5,00 + Multa + Juros

Custo total: R$ 105,00 + Multa 
+ Juros

Recursos 
financeiros despen-

didos 
com o contrato

Recursos 
financeiros 
despendidos 
com o
contrato

A priori, os custos de A foram maiores que 
o de B, pois apesar de ambos estarem sob os efei-
tos da mesma norma impositiva, o primeiro aplicou 
recursos financeiros na sua estrutura administrativa, 
despendendo valores para remunerar um agente mi-
nimamente qualificado e dotado de outros recursos 
materiais para cumprir a obrigação tributária. 

 
A entidade B, por sua vez, ao ignorar o cum-

primento da norma, despendeu somente R$ 100,00 
e poupou os recursos que seriam aplicados nos ele-
mentos administrativos necessários ao atendimento 
da norma tributária. A diferença maior entre ambas, 
por ora, restringe-se não a esta aparente economia 
de B em relação à entidade A, mas à repercussão ju-
rídico-econômica da postura de cada uma. Enquanto 

os órgãos de fiscalização não têm qualquer legitimi-
dade para exigir o pagamento de tributos ou penali-
dades da entidade A, indo até a entidade B estarão 
diante da possibilidade legal de lhe exigir o que dei-
xou de recolher ao erário, o que será devidamente 
acrescido de encargos, inclusive da multa de caráter 
punitivo. 

Noutras palavras, a entidade B estará dian-
te de um passivo potencial que recomendará a  
adequação de sua política de gestão tributária, já que 
normalmente a materialização deste risco resulta em 
custos muito mais elevados que a sua observância e 
cumprimento. Neste contexto, a configuração gráfica 
exposta acima seria modificada, passando a apresen-
tar o seguinte panorama: 



41Gestão Tributária de Contratos e Convênios | 7ª Edição

Como se vê, quanto menor o grau de dili-
gência do responsável tributário, mensurado no grá-
fico pela linha pontilhada e representativa dos custos 
administrativos com o cumprimento das obrigações 
tributárias relacionadas aos contratos (horas dos 
funcionários dedicados a esta tarefa, custo de ocupa-
ção e manutenção do local onde tais trabalhadores 
desempenham suas atividades, etc.), maior o prejuí-
zo potencial por ele assumido. 

 Se o sujeito passivo da obrigação tributá-
ria negligenciar por completo as normas impositivas 
das suas responsabilidades, estará sujeito a prejuízos 
patrimoniais que podem representar quantias sufi-
cientes para custear por muitos anos uma estrutura 
administrativa dedicada a atendê-las (representado 
pela linha contínua). 

À medida que se elevam os custos do res-
ponsável tributário com a estruturação e capacita-
ção de uma equipe dedicada ao cumprimento de tais 
obrigações, reduzem-se significativamente os riscos 
de os agentes fazendários, por ocasião de auditorias 
fiscais, lavrarem autos de infração contra ele. 

De modo inverso, a máxima eliminação 
dos riscos pode ser alcançada, por vezes, apenas 
com a estruturação de um plexo de recursos huma-
nos e materiais pesado e caro para a entidade con-
tratante, o que igualmente é irracional do ponto de 

vista da gestão eficiente. 

O desafio do gestor é encontrar o ponto de 
equilíbrio dentre estes fatores sujeitos a variáveis tão 
diversas e à influência de elementos externos bas-
tante intangíveis. De toda sorte, não dá para negar 
que a busca deste break even point passa por uma 
profunda reflexão a respeito dos mecanismos exis-
tentes em cada organização, bem como dos riscos 
inerentes e de sua quantificação a partir de premis-
sas minimamente objetivas. 

Em se tratando de empresas em geral, tanto 
públicas quanto privadas, as incidências tributárias 
sobre suas receitas e resultado acabam por exigir a 
estruturação obrigatória de um departamento fiscal/ 
tributário, muitas vezes integrado ao próprio setor 
contábil da empresa. Nestes casos, se há uma es-
trutura já destacada para se dedicar à apuração dos 
tributos em geral (Imposto de Renda, Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido, PIS/Pasep, Cofins, ISS, 
ICMS, Contribuições Previdenciárias, etc.), por que 
não o designar para cuidar também das obrigações 
tributárias decorrentes da contratação de terceiros, 
tais como IRRF, CSLL, PIS/Pasep e Cofins na Fonte, 
dentre outras? Este é o caminho natural e às vezes 
óbvio. 

Ocorre que, especialmente nas últimas duas 
décadas, houve uma disseminação da transferência
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de responsabilidade tributária especialmente no 
âmbito da União e entre os Municípios, os quais lan-
çaram mão deste recurso com o escopo principal de 
conferir maior eficiência à arrecadação de seus tribu-
tos. Neste processo, muitos órgãos, autarquias e fun-
dações de direito público – os quais são tributados 
em poucas hipóteses, diferentemente das empresas 
em geral – tiveram que lidar com questões de ordem 
tributária em seu cotidiano. 

Dependendo do tamanho da estrutura ad-
ministrativa de certos órgãos públicos, bem como da 
quantidade de contratos com terceiros, consideran-
do ainda sua vinculação jurídica com a União, Esta-
do ou Município, o volume de obrigações tributárias 
oriundas de seus contratos tem reclamado a dedica-
ção de diversos colaboradores, que necessitam de 
certo grau de especialização na matéria, para lidar 
de forma eficaz com as normas legais desta natureza. 

Assim, entidades públicas que antes sequer 
possuíam servidores aptos a trabalhar com interpre-
tação e aplicação de regras tributárias precisaram 
acordar para esse novo panorama legal. Infelizmen-
te, muitas providências que deveriam ser adotadas 
desde o princípio deste fenômeno que chamaremos 
de “terceirização da atividade fiscal”, foram adotadas 
somente após amargas experiências, como a lavratu-
ra de autos de infração, que terminaram por corroer 
os orçamentos destas entidades pelos exercícios se-
guintes. 

Pior do que isso é constatar que prejuízos 
desta natureza decorrem exclusivamente da ino-
bservância de normas legais não impositivas de 
custos tributários. Conforme já frisamos, se deter-
minado contrato tem o custo de R$ 100,00 para o 
tomador do serviço e este se encontra sujeito, por 
força de lei, à obrigação de reter e recolher o equi- 
valente a R$ 10,00, cumprindo com rigor aquilo que 
lhe é imposto pelo ordenamento jurídico, o custo 
de seu contrato permanecerá no mesmo patamar. 
O prestador do serviço receberá a quantia líqui-
da de R$ 90,00, enquanto o erário receberá os R$ 
10,00 relativos ao tributo retido. Haverá, inegavel-
mente, um custo para o contratante, mas este será 

administrativo, pois algum colaborador seu dedicou 
tempo e aplicou outros recursos materiais no cum-
primento deste dever. Se, entretanto, a entidade 
pública ou privada sujeita aos efeitos daquela nor-
ma tributária não atentar para seu dever, seu custo 
inicial com o contrato será de R$ 100,00, mas ao 
ser fiscalizada estará sujeita ao pagamento dos R$ 
10,00, acrescido de multa e juros. Cabe ao gestor 
equilibrar ambos os custos, um de natureza ad- 
ministrativa e outro de ordem jurídico-tributária, de 
tal maneira que as fiscalizações dos diversos níveis 
de governo não tenham qualquer crédito a exigir 
por ocasião de suas auditorias. 

Fato é que cada realidade, de cada respon-
sável tributário, sujeita-o a variáveis de risco peculia-
res. São tantos os fatores que influenciam na men-
suração destes riscos que a relação custo x benefício 
de se investir na gestão tributária terá uma feição 
distinta para cada entidade contratante. Diversos 
exemplos de variáveis podem ser citados, cabendo 
ao leitor identificar neles os que mais se aproximam 
da sua realidade. Dentre eles:

•       a natureza jurídica do contratan-
te. Em se tratando de entidades 
do poder público federal, indubi-
tavelmente estes têm um volume 
maior de responsabilidades tributá-
rias no que respeita ao Imposto de 
Renda, CSLL, PIS/Pasep e Cofins do 
que outras empresas e órgãos pú-
blicos. Isso porque sobre tais entes 
recai a obrigação de reter estes tri-
butos até no fornecimento de pro-
dutos por outras pessoas jurídicas; 
 

•       o volume de contratos que as enti-
dades públicas e privadas possuem, 
especialmente de terceirização de 
serviços, sobre os quais há uma va-
riedade maior de incidências tribu-
tárias de obrigação do contratante. 
Há entidades que caminham a pas-
sos largos em matéria de terceiriza-
ção. Outras, por razões de diversas 
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ordens, possuem um volume me-
nor de contratos dessa natureza, e 
suas necessidades são supridas em 
grande parte por colaboradores in-
tegrantes de seu próprio quadro de 
funcionários. A RFB, por exemplo, 
traça anualmente o perfil dos con-
tribuintes que serão objeto de um 
monitoramento mais próximo, con-
siderando diversos fatores como 
faturamento, volume de salários e 
contribuições previdenciárias in-
formados na Guia de Recolhimento 
do FGTS e de Informações à Previ-
dência Social – GFIP, dentre outros. 
Quanto maior o fluxo de recursos fi-
nanceiros transacionados pelo con-
tratante, maior tende a ser o risco de 
sofrer fiscalizações; 

•       a natureza dos contratos celebrados 
com terceiros e os valores envolvidos 
nestas contratações. Em se tratando 
de contratantes que realizam inves-
timentos pesados em infraestrutura, 
por exemplo, as cifras de remune- 
ração a seus contratados, especial-
mente na área de construção civil, 
expõem o contratante a riscos mui-
to mais elevados em termos quan-
titativos. Em se tratando de uma 
secretaria de estado de obras, ou 
de um departamento de estradas, 
é elementar que os volumes mone-
tários de seus contratos excedam 
em muito ao de uma secretaria de 
assistência social, por exemplo. O 
mesmo comparativo se pode fazer 
entre empresas privadas. Os con-
tratos de uma empresa de energia 
ou telefonia para expansão de suas 
respectivas redes são expressiva-
mente maiores que aqueles ce- 
lebrados por uma empresa do setor 
de serviços, tal como uma emissora 
de TV, ou um hotel, por exemplo; 

•       a localização geográfica da entida-
de contratante vai determinar, por  
vezes, uma regularidade maior nas 
auditorias da fiscalização tributária. 
Em se tratando de uma empresa de 
mineração, por exemplo, cuja sede 
encontra-se exclusivamente em certa 
cidade do interior mais distante dos 
grandes centros e com sua estrutu-
ra administrativa adjacente à base  
operacional, é certo que o risco de so-
frer fiscalizações é diminuto em rela-
ção a empresas de saneamento bási-
co, que possuem diversas unidades re 
gionais em seus estados de atuação, 
estando sujeitas ao cumprimento de 
obrigações perante vários municípios 
e podendo ser alvo da fiscalização fe-
deral de várias delegacias distintas;  

•       aquilo que costumamos chamar de 
“pulverização da estrutura física” da 
entidade contratante, que significa 
uma descentralização de suas ativi-
dades, com alocação de pessoal em 
diversas bases territoriais. O último 
exemplo do tópico anterior é igual-
mente cabível aqui. Em se tratan-
do de empresas ou órgãos públicos 
que atuam em determinadas áreas 
(saneamento básico, serviço pos- 
tal, órgãos do Poder Judiciário, com-
panhias distribuidoras de energia elé-
trica, etc.), há uma necessidade de 
atender aos destinatários de seus ser-
viços/produtos através de uma quan-
tidade variada de estabelecimentos, 
os quais normalmente demandam 
necessidades que impõem a contra-
tação de terceiros, ensejando por 
consequência obrigações tributárias e 
riscos de fiscalização maiores que em 
outras entidades, cuja atuação recla-
ma a existência apenas de seu estabe-
lecimento sede.
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1.3. Terceirização da atividade tributária
 

Um fenômeno que tem se tornado 
cada vez mais comum no âmbito da administra-
ção tributária de diversas Fazendas Públicas é a 
transferência legal da obrigação de reter e reco- 
lher tributos decorrentes da aquisição de bens e ser-
viços de terceiros. 

Como dito acima, nem todas as obrigações 
tributárias decorrentes da contratação de pessoas fí-
sicas e jurídicas dizem respeito à retenção de encar-
gos dos contratados, mas sem dúvida a maioria de 
tais imposições legais é respeitante a essa espécie de 
obrigação. 

O Código Tributário Nacional - CTN prevê em 
seu art. 128 que a lei é o instrumento jurídico apto 
para realizar essa transferência de responsabilidade 
tributária, eximindo o contribuinte (fornecedor ou 
prestador do serviço) da obrigação, ou atribuindo-a 
a este em caráter suplementar. Assim reza a referida 
disposição legal: 

“Art. 128 - Sem prejuízo do disposto nes-
te Capítulo, a lei pode atribuir de modo 
expresso a responsabilidade pelo crédi-
to tributário a terceira pessoa, vincula-
da ao fato gerador da respectiva obri-
gação, excluindo a responsabilidade do 
contribuinte ou atribuindo-a a este em 
caráter supletivo do cumprimento total 
ou parcial da referida obrigação.” 

Baseados nessa prerrogativa legal, diversos 
entes tributantes têm lançado mão de leis que criam 
obrigações tributárias para aqueles que não são pro-
priamente contribuintes3 , mas que possuem alguma 

relação com o fato gerador. É o que ocorre com os 
contratantes em diversas situações legalmente pre-
vistas. Embora não sejam sujeitos passivos da obriga-
ção de pagar o tributo, esta obrigação lhes é imposta 
por força de lei, tornando-os responsáveis. 

Para o Fisco, seja federal, estadual ou muni- 
cipal, há diversas vantagens que tornam interessan-
te a adoção deste instrumento legal de arrecadação. 
Dentre elas podemos citar: 

•       a convergência da obrigação de reco- 
lher certo tributo para um número 
menor de sujeitos passivos, facili-
tando o monitoramento e a fiscaliza-
ção destes responsáveis tributários;  

•       a maior eficiência na arrecadação. 
Na medida em que o sujeito passivo 
da obrigação principal não assume 
diretamente o ônus do tributo, e a 
falta de realização de seu dever le-
gal pode acarretar prejuízos expres-
sivos, há interesse do contratante 
em zelar pelo bom cumprimento de 
seu papel, evitando ônus que não 
agreguem valor ao seu negócio; 
 

•       o maior respaldo patrimonial que os 
responsáveis tributários normalmente 
oferece, na medida em que possuem 
uma estrutura tal que demanda a con-
tratação de diversos terceiros para 
atendimento de suas necessidades. 
Quanto maior o grau de terceirização, 
maior tende a ser o volume de tributos 
de terceiros retidos na fonte e isso qua-
se sempre está associado a uma movi-
mentação econômica significativa do 

3 
O parágrafo único do art. 121 dispõe que “O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I – contribuinte, quando tenha relação direta e pessoal 
com a situação que constitua o fato gerador; II – responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de dispo-
sição expressa de lei.” Sendo assim, o contratante responsável pela retenção de determinado contrato não é propriamente o contribuinte do 
tributo, mas deverá pagá-lo, já que esta responsabilidade, imposta pela lei, constitui uma obrigação de natureza principal, ou seja, obrigação 
de pagar o tributo.
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contratante, fato demonstrador de um 
maior lastro patrimonial que assegu-
re o pagamento do crédito tributário;  

•       a criação de obrigações acessórias de-
correntes da obrigação principal de 
recolher os tributos descontados na 
fonte, as quais representam, por ve-
zes, um trabalho de pré-fiscalização, 
porquanto obriga o responsável a es-
truturar e enviar informações que faci-
litam a realização de auditorias fiscais, 
mormente por meio eletrônico. 

Por estas e outras razões que poderiam ser 
citadas, os diversos níveis de governo têm recorrido 
amiúde aos instrumentos legais que criam obrigações 
tributárias para os contratantes de serviços ou adqui-
rentes de mercadorias, embora em se tratando desta 
última situação seja mais comum ocorrer o inverso, 
ou seja, o alienante do produto recolher o tributo das 
operações subsequentes de maneira antecipada.4 

Em que pese todas as discussões que decor-
rem do uso exagerado deste recurso pelos diversos 
governos, é oportuno pontuar que a proposta desta 
obra não é enveredar pela análise deste cenário sob 
a perspectiva política. A discussão aqui se reveste 
de caráter estritamente técnico-jurídico, o que não 
representa censura às proposições críticas avocadas 
alhures, mas significa que estas não sobressaem com 
importância fulcral frente ao objetivo principal da 
obra. 

Ademais, ainda que criticável em maior ou 
menor grau, a política da “terceirização da atividade 
tributária” é uma realidade com a qual as entidades 
públicas e privadas têm que lidar, porquanto os ar-
gumentos ideológicos contrários a esta prática são 
oponíveis no âmbito legislativo, de onde emanam as 

regras legais que criam ditas obrigações. 

Em verdade, as empresas e entidades públi-
cas precisam assimilar a existência de tais normas le-
gais como uma realidade passível de gerenciamento 
e em relação às quais há custos econômico-financei-
ros associados. Nesse sentido, vale relembrar o que 
discorre o Prof. Fábio Ulhoa Coelho ao tratar com lou-
vável singularidade sobre as normas de direito-custo. 

Em seu Curso de Direito Comercial5 ele pon-
dera sobre a existência de normas jurídicas cuja ob-
servância de algum modo impacta o custo da ativi-
dade econômica e que coexistem com outras regras 
sem qualquer repercussão semelhante. Quando se 
trata, por exemplo, da contratação de um funcioná-
rio por certa empresa, há um feixe de normas traba-
lhistas que assegura direitos ao trabalhador, mas cuja 
observância representa a absorção de custos pelo 
empregador. Tais custos, para serem suportados pela 
empresa, hão de ser internalizados no processo de 
precificação de seus produtos e serviços. Diferente-
mente, as normas que regulam as relações familiares, 
como por exemplo os deveres recíprocos dos cônju-
ges, ou a obrigação de alimentar dos pais e responsá-
veis, entre outras regras, não trazem qualquer impac-
to na atividade empresarial. 

Por isso as primeiras espécies de normas, 
segundo uma classificação economicamente relevan-
te para a atividade empresarial, seriam normas de 
direito-custo, devido à repercussão econômico-finan-
ceira de sua existência e obediência. 

As normas que tratam das responsabi- 
lidades tributárias do contratante (encargos e reten-
ções decorrentes de contratos com terceiros) repre-
sentam um exemplo clássico de normas de direito-
-custo. Embora no que tange às retenções tributárias o 
contratante tenha corriqueiramente despesas apenas 
de cunho administrativo com seu cumprimento, não é 

4 
Esse fenômeno, conhecido como “substituição tributária para frente”, é muito comumente aplicado pelos Estados em relação à incidência do 
ICMS – Imposto Sobre a Circulação de Bens e Serviços de Comunicação e de Transporte Intermunicipal e Interestadual e encontra supedâneo 
no art. 150, § 7º da Constituição Federal de 1988.

5 
COELHO, Fábio Ulhôa. Op. cit., p. 37
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equivocado afirmar que são normas de direito-custo, 
que produzem uma repercussão econômica suscetí-
vel de avaliação e repasse na cadeia produtiva. 

Ocorre que esta realidade é facilmente  
assimilada ao se analisar o panorama de uma em-
presa privada. Mas, como temos frisado ao longo da 
abordagem, é cada vez mais frequente a responsabi-
lização de contratantes dotados da natureza de ór-
gão, autarquia e fundação de direito público, o que 
acaba por exigir considerações de outra ordem. 

Não que tais entidades não tenham de ob-
servar e absorver as normas de direito-custo, mas é 
fato que a repercussão econômica da sobredita ob-
servância (ou mesmo da negligência) às obrigações 
legais vai redundar em um sacrifício financeiro a ser 
suportado pela sociedade. Ou a máquina pública vai 
investir na gestão eficiente de suas obrigações tribu-
tárias (o que demandará gastos com pessoal, recur-
sos materiais, capacitação e treinamento, etc.), ou 
suportará o prejuízo de seu inadimplemento quando 
este fato for constatado pela fiscalização competen-
te. De uma ou de outra sorte haverá dispêndio de 
recursos públicos, em maior ou menor grau, por for-
ça de normas tributárias, quase todas relacionadas a 
obrigações de terceiros transferidas legalmente para 
estas entidades. 

Interessante observar que parte dessa “de-
legação de função” ocorre em grau acentuado entre 
entidades do mesmo nível de governo. Especialmen-
te em se tratando da União, as normas que impõem 
a retenção e recolhimento do Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido (CSLL), a Contribuição para o PIS/Pasep6  
e a Contribuição para o Financiamento da Segurida-
de Social (COFINS), as entidades que integram a ad-
ministração pública federal são obrigadas a proceder 
à retenção destes tributos não somente na aquisição 

6 
O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criados pelas Leis Complementa-
res nºs 7/70 e 8/70, permitem aos desempregados o recebimento do “seguro-desemprego”, bem como asseguram aos trabalhadores de baixa 
renda um abono anual de 1 (um) salário mínimo.

7 
Exceto nas hipóteses que a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012 dispensa.

de alguns serviços, como a maioria das outras enti-
dades, mas em todos os serviços e em todas as aqui-
sições de produtos.7  

Graficamente isso representa um volume 
de retenções destes tributos federais (IR, CSLL, PIS/
Pasep e COFINS) substancialmente maior que o das 
empresas privadas, por exemplo. Suponhamos que 
no gráfico abaixo o volume total de pagamento de 
uma empresa privada esteja representado pelo cír-
culo vazado, enquanto os pagamentos sujeitos à 
retenção dos tributos acima estejam representados 
pelo círculo cinza. 

Pagamentos 
Sujeitos à retenção

Pagamentos 
Sujeitos à retenção

Total de pagamentos 
a pessoas jurídicas

Total de pagamentos 
a pessoas jurídicas

Se estivermos falando de uma entidade fe- 
deral obrigada a proceder à retenção de que trata o 
art. 64 da Lei nº 9.430/96, a representação gráfica 
acima aponta o seguinte panorama:

Como se pode ver, em se tratando de enti-
dades da administração pública federal, a importân-
cia da gestão tributária de contratos se revela ainda 
maior, uma vez que o volume de tributos descontá-
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veis nos pagamentos a pessoas jurídicas é proporcio-
nalmente bem superior ao de outras entidades (das 
administrações públicas estaduais ou municipais e 
das entidades privadas). 

Como a União é quem utiliza do recurso da 
responsabilização tributária de terceiros com maior 
contundência, não se deve estranhar que as enti-
dades sob sua gerência estejam submetidas a mais 
normas dessa natureza. Em verdade, a principal mo-
tivação do governo federal ao atribuir às suas enti-
dades a responsabilidade por tributos de terceiros 
é assegurar, na fonte, que uma parcela dos recursos 
despendidos através de seu orçamento retorne por 
meio das exações fiscais. 

1.4. Necessidade de integração entre diver-
sos setores da entidade contratante 

A eficiente gestão tributária de contratos 
exige a adequada planificação das atividades que en-
volvem desde a elaboração do contrato até a análise 
final do documento fiscal que dá suporte à operação, 
sem prejuízo da tramitação interna entre tais etapas. 

Isso porque o fenômeno da incidência tribu-
tária se apresenta multifacetado, tornando necessá-
ria uma participação colaborativa de cada responsável 
pela contratação, fiscalização, contabilização, paga-
mento e controle (ou auditoria) do objeto, uma vez 
que somente a correta análise e enquadramento legal 
de seus contornos permite o cumprimento adequado 
das obrigações tributárias, sem deixar o contratante  
suscetível de assumir passivos posteriormente. 

Muito comumente se verifica que a cul-
pa pela autuação fiscal resultante dos tributos aqui 
estudados é atribuída ao departamento financeiro, 
por exemplo. Entretanto, este muitas vezes é cobra-
do pelo mau trato das informações de contratação e 
pagamento, cuja origem foi documentada de forma 

deficiente, sem preocupação com o adequado en-
quadramento no plano legislativo. 

Ocorre, por exemplo, que certos contratos 
de locação de bens móveis, os quais não se sujeitam 
à incidência do ISS8 , são celebrados sem a menção 
ao fornecimento de mão de obra. Para o responsá-
vel pela análise do documento, trata-se de um caso 
típico em que o imposto municipal não incidirá. En-
tretanto, se a fiscalização constatar que há o forne-
cimento de serviços previstos na Lei Complementar 
associado ao bem locado, a natureza da operação 
enseja a tributação pelo ISS, desaparecendo as ca-
racterísticas da mera locação. 

As formas utilizadas pela fiscalização para 
apuração da verdade material – um princípio que 
norteia a verificação do fenômeno tributário – são as 
mais variadas. E, se de alguma maneira este fato for 
apurado e provado, o tomador do serviço pode ser 
autuado para recolher o valor do ISS não descontado 
por ocasião do pagamento. 

Em casos como tais, é corriqueiro alegar 
que houve negligência da parte do departamento 
contábil/financeiro, mas este apenas tratou a opera-
ção tal como formalmente ela se apresentava. Cabia 
ao responsável pela contratação identificar a real 
necessidade, bem como as implicações tributárias 
de sua execução, a fim de prever a incidência fiscal 
sobre a operação. 

Situações assim revelam também a im-
portância de capacitar minimamente os agentes 
administrativos que lidam com estes processos, in-
dependentemente da posição que ocupam na sua 
tramitação. 

O que se pode constatar é que, de fato, a 
maioria das empresas e entidades públicas possuem 
um modelo ultrapassado de gestão tributária de seus 

8 
A locação de bens móveis constava do item 3.01 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, mas foi vetada quando da sanção presiden-
cial. No capítulo em que tratamos do ISS este aspecto é explicado mais detalhadamente.
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contratos, em que a tônica é a desconexão entre os 
diversos setores envolvidos no processo de contra-
tação e pagamento de terceiros, fato este que de-

corre de vários fatores já pontuados aqui. O fluxo 
do processo normalmente se dá de acordo com o 
diagrama abaixo:

A área demandante é o setor da empresa que 
necessita da contratação de determinada operação (a 
aquisição de produto ou contratação de serviço). Em 
muitas estruturas ela não possui autonomia para con-
tratar, mas encaminha a solicitação para o setor respon-
sável. Em se tratando de entidade pública, a área de-
mandante elabora o termo de referência para nortear a 
atuação do setor competente. Este, por sua vez, formali-
za a contratação e a partir daí se desvincula do negócio, 
que será acompanhado e fiscalizado pelo setor ou pelas 
pessoas designadas para tanto, que não raramente são 
da própria área demandante. 

À medida que o contrato é executado, as 
notas fiscais ou faturas são encaminhadas para o 
setor ou pessoa responsável pelo respectivo acom-
panhamento, que por sua vez atesta o documento 
e autoriza o pagamento. Na sequencia o processo 
chega à área financeira, sendo que neste momento, 
normalmente, é que se faz a análise da tributação 
incidente sobre a operação.

A depender da estrutura da entidade contra-
tante, é possível que haja um setor tributário compos-
to por colaboradores focados nessa temática e aptos a 

orientar o setor financeiro quanto aos encargos inciden-
tes sobre a operação. Entretanto, isso não é comum, es-
pecialmente em se tratando de entidades públicas. 

A consequência natural do fluxo apresentado 
é que muitas falhas cometidas ao longo do processo, 
desde a contratação até erros cometidos na emissão 
do documento fiscal pela empresa contratada, ou não 
são detectados, ou a sua constatação após a execu-
ção do contrato e emissão da nota fiscal não permite 
a correção.

Este é um cenário com o qual nos deparamos 
frequentemente, especialmente na contratação de ser-
viços. Entre outras razões, constata-se que a dificuldade 
de quem realiza a análise tributária é captar as carac-
terísticas da operação que permitam o adequado trata-
mento fiscal apenas a partir da documentação formal, 
que muitas vezes é produzida por pessoas sem qualifica-
ção para descrever adequadamente o objeto. Às vezes 
não é o caso, mas o objeto do negócio  envolve conhe-
cimentos técnicos específicos em determinadas áreas e 
aqueles que fazem a análise tributária não conseguem 
compreender a natureza da operação a partir das termi-
nologias adotadas. 

Área
demandante

Setor de licitação 
ou contratação

Setor de
Tributos Área Finaceira

Contratado
Em muitas entidades ou empresas a análise tributária 
dos contratos é realizada no momento do pagamento 
e, às vezes, com o suporte de um setor específico.

Acompanhamento e
fiscalização do contrato
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É por todas essas razões que temos proposto a 
adoção de um modelo que se paute na necessidade de dri-
blar tais obstáculos. Não apresentamos abaixo o único flu-
xo possível, mas uma sugestão que tem como vantagem o 

fato de integrar os setores em torno da temática tributária 
quando da contatação de terceiros, antecipando a análise 
da tributação incidente sobre o contrato para o momento 
de sua celebração. Vejamos a proposta: 

Área
demandante

Setor de licitação 
ou contratação

Setor de
Tributos Área Finaceira

Contratado
Se a entidade ou empresa submeter previamente a análise de 
seus contratos ao setor tributário, haverá uma incidência muito 
menor de erros nos recolhimentos dos impotos e contribuições.

Acompanhamento e
fiscalização do contrato

Segundo o modelo de gestão de contratos 
acima, a análise tributária da operação deve antece-
der a própria celebração do negócio, a fim de avaliar 
quais são as incidências que recairão sobre o contra-
tante e contrato, seu impacto financeiro e outros as-
pectos que tenham relevância. 

Tomemos como exemplo a contratação de 
operação envolvendo a instalação de divisórias nas 
dependências da empresa contratante, com todo 
o material fornecido pela empresa contratada. Por 
diversas vezes ao longo de nossa jornada nos de-
paramos com empresas ou entidades públicas que 
pagaram pela operação lastreados em nota fiscal de 
prestação de serviços. Entretanto, conforme demons-
traremos com mais detalhes no capítulo 6, ao tratar-
mos do ISS, com as características que descrevemos 
aqui a operação é exclusivamente mercantil, sujeitan-
do-se ao ICMS. Desta falha pode decorrer uma série 
de consequências, inclusive tributárias, cujas conse-
quências podem ser mais ou menos graves a depen-
der da natureza jurídica do contratante, mas sobre as 
quais não entraremos em detalhes agora. 

Fato incontestável é que, sendo adotado o 
modelo de gestão por nós sugerido, a detecção da 
falha se dará antes mesmo da celebração do negó-
cio, no momento em que o setor responsável pela 
contratação analisar a documentação e verificar que 
a natureza da operação não está condizente com o 
que diz a legislação tributária. 

Algumas instituições, já cientes da necessi-
dade de repensar o modelo predominante, têm ado-
tado variações do que apresentamos, mas que tam-
bém são mais eficazes na gestão tributária de seus 
contratos em comparação com o modelo tradicional. 
É a hipótese, por exemplo, das empresas que ates-
tam o crédito da contratada para que, somente após 
esse momento, a respectiva nota fiscal ou fatura seja 
emitida. Ou seja, a conformidade é verificada previa-
mente à emissão do documento fiscal, facilitando a 
verificação da compatibilidade entre o que fora con-
tratado e o que fora executado, com a consequente 
análise tributária. 

Independentemente das variações propos-
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9 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 27. ed., atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José 
Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, página 383.

tas em alternativa ao modelo tradicional, é fato in-
contestável que nas empresas e entidades públicas 
que se caracterizam como grandes contratantes de 
terceiros a discussão dessa temátima se revela fun-
damental. E a nossa proposta vai nessa direção. Ou 
seja, não queremos simplesmente dissecar as nor-
mas tributárias que estabelecem os contornos jurídi-
cos da incidência de impostos e contribuições na fon-
te, mas pretendemos ir além, oferecendo soluções 
práticas que perpassam os limites do direito tributá-
rio e adentram em seara correlacionada, a da gestão 
administrativa, de modo que os problemas vivencia-
dos pelos profissionais dos mais diversos segmentos 
sejam mais facilmente resolvidos.

1.5. Gestão Tributária de Convênios 

A proposta desta obra abrange também 
a gestão das obrigações tributárias decorrentes da 
celebração de convênios públicos. Para melhor com-
preensão do que é pertinente a este tópico, faz-se 
necessário esclarecer os principais conceitos envol-
vidos nestas operações. 

Os convênios são definidos pela doutrina 
como sendo os “acordos firmados por entidades pú-
blicas de qualquer espécie, ou entre estas e organi-
zações particulares, para realização de objetivos de 
interesse comum dos partícipes.” 9 

No âmbito federal, o Decreto nº 6.170/2007 
dispõe sobre as normas relativas às transferências de 
recursos da União mediante convênios e contratos 
de repasse. Nele o convênio está definido como o 
“acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que 
discipline a transferência de recursos financeiros de 
dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União e tenha como partícipe, 
de um lado, órgão ou entidade da administração 
pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, 
órgão ou entidade da administração pública estadu-
al, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ain-
da, entidades privadas sem fins lucrativos, visando 

a execução de programa de governo, envolvendo a 
realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de 
bens ou evento de interesse recíproco, em regime de 
mútua cooperação” (art. 1º, § 1º, I). 

Este instrumento pelo qual uma entidade 
pública denominada concedente transfere recursos 
financeiros para outra entidade pública ou entidade 
privada sem fins lucrativos (convenente), a fim de 
executar um objeto de interesse comum, tem sido 
adotado em larga escala pela União e sua crescente 
utilização decorre de fatores administrativos e finan-
ceiros. Especialmente após a Constituição Federal de 
1988, a União instituiu e alargou diversas hipóteses 
de incidência tributária, ampliando significativamen-
te sua participação no bolo da arrecadação nacional. 
Entretanto, muitas das demandas da população se 
materializam em realidades distantes da estrutura 
administrativa federal. Enquanto a União tem sua 
administração muito concentrada, outros entes fe-
derativos, em especial os Municípios, enfrentam 
problemas cotidianos decorrentes da manifestação 
concreta da convivência social. 

É nesse contexto que as demandas por 
ações específicas do Estado se fazem necessárias. 
Não por outra razão, é através dos convênios que a 
União tem transferido uma imensa quantidade de 
recursos financeiros para os Municípios, a fim de que 
estes executem projetos relacionados às sobreditas 
demandas. Não que os convênios sejam utilizados 
exclusivamente entre a União e os Municípios, mas 
indubitavelmente uma análise estatística de sua ado-
ção revelaria que seu uso é mais frequente no âmbi-
to de tais relações. 

Traçadas estas linhas gerais sobre o convê-
nio enquanto instrumento de descentralização da 
administração pública, passemos adiante à análise 
das questões relacionadas à responsabilidade tri-
butária, primeiro do contratante em geral e depois 
das entidades envolvidas na aplicação dos recursos 
oriundos de convênios públicos. 
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1.6.  Responsabilidade tributária dos con-
tratantes e convenentes 

   
Quanto à responsabilidade tributária dos 

contratantes de pessoas físicas e jurídicas, registre-
-se que as obrigações legais impostas pela legisla-
ção àqueles que se põem nesta condição encon-
tram-se bem delineadas nos textos normativos. Por 
exemplo: não há controvérsias sobre a existência da 
obrigação que uma entidade tem de reter Imposto 
do Renda na fonte quando contrata serviços de um 
autônomo por R$ 3.000,00 (três mil reais). Natural-
mente que são tantas e tão ricas em peculiaridades 
as hipóteses de incidência tributária na contratação 
de pessoas físicas e jurídicas, que há inúmeras dis-
cussões para se examinar a respeito. Mas não há, no 
plano da legislação, espaço para omissões ou dúvi-
das quanto à existência da obrigação e do respectivo 
sujeito passivo. 

Já no que respeita às responsabilidades tri-
butárias das entidades signatárias de convênios, uma 
dificuldade maior é encontrada ao se debruçar sobre 
a questão. Há uma lacuna na legislação tributária no 
que respeita a esta questão, o que força o intérprete 
a realizar uma análise sistemática das normas legais 
com o intuito de definir os limites e alcance das obri-
gações tributárias e de seus responsáveis. Por esta 
razão abordamos o tópico respeitante à responsabi-
lidade com estes dois enfoques. Primeiro trataremos 
da responsabilidade tributária dos contratantes em 
geral, independentemente da existência de convê-
nios. Em seguida, falaremos do quanto aplicável às 
entidades convenentes e concedentes nos convênios 
públicos que importem em transferência de recursos 
financeiros. 

1.6.1. Responsabilidade tributária dos con-
tratantes 

Quando falamos de responsabilidade tribu-
tária, devemos levar em conta duas acepções distin-
tas da expressão. Ou seja, a responsabilidade tribu-
tária define quem é responsável pelo pagamento do 
tributo. Essa responsabilidade pode ter dois senti-
dos, um amplo e um restrito. 

No sentido amplo, é a submissão de deter-
minada pessoa (contribuinte ou não) ao direito do 
fisco de exigir a prestação da obrigação tributária (ou 
seja, o pagamento de determinado tributo). No sen-
tido estrito, é a submissão, em virtude de disposição 
legal expressa, do sujeito que não é contribuinte, ao 
direito do Estado de exigir a prestação da obrigação 
tributária. 

Esta segunda acepção, tratada no art. 128 
do Código Tributário Nacional, é utilizada para desig-
nar a obrigação tributária de natureza principal que é 
atribuída a sujeito distinto daquele que tem relação 
direta com o fato gerador, como ocorre quando se 
exige a retenção e recolhimento, na fonte, de tribu-
to devido pela pessoa física ou jurídica contratada. 
Vejamos: 

“Art. 128 - Sem prejuízo do dispos-
to neste Capítulo, a lei pode atribuir 
de modo expresso a responsabilida-
de pelo crédito tributário a terceira 
pessoa, vinculada ao fato gerador 
da respectiva obrigação, excluindo a  
responsabilidade do contribuinte ou 
atribuindo-a a este em caráter supleti-
vo do cumprimento total ou parcial da 
referida obrigação.” (Grifamos) 

Como se vê, não há restrições para que a 
lei delegue a terceira pessoa a obrigação de recolher 
determinado tributo. Tal sistemática resulta em ou-
tra indagação comum: a natureza da obrigação de re-
colhimento de tributo devido por terceiro é principal 
ou acessória? Ou seja, o sujeito obrigado a descontar 
e recolher a exação, quando o faz, está cumprindo 
uma obrigação de “dar” (principal) ou de “fazer” 
(acessória)? O art. 121 do CTN define que: 

“Art. 121. Sujeito passivo da obriga-
ção principal é a pessoa obrigada ao 
pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária. 

Parágrafo único. O sujeito passivo da 
obrigação principal diz-se: 
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I - contribuinte, quando tenha relação 
pessoal e direta com a situação que cons-
titua o respectivo fato gerador; 

II - responsável, quando, sem re- 
vestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação decorra de disposição expres-
sa de lei.” (Grifamos) 

Pela leitura e interpretação do inciso II acima 
transcrito (onde também se vê a definição de responsa-
bilidade tributária em sentido estrito), a obrigação pelo 
recolhimento dos tributos incidentes na fonte é de na-

tureza principal. Isso mesmo em se considerando que o 
responsável tributário não paga efetivamente com seus 
recursos. Ou seja, aquele que suporta o ônus econômi-
co do tributo é o beneficiário dos rendimentos, cabendo 
à fonte pagadora apenas a responsabilidade pelo reco-
lhimento. 

É importante destacar inclusive que a fonte 
pagadora não tem a faculdade de transferir esta res-
ponsabilidade legal para o contratado, tampouco para 
terceiros, mediante edição de convenções particulares. 
Isso porque sua relação com o fisco está pautada na lei, 
enquanto apenas sua relação com o contratado é que 
possui bases contratuais.

ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA CONTRATANTE

LEI CONTRATO

CONTRATADO

Como se vê no gráfico acima, a relação entre 
a entidade contratante e a administração tributária está 
pautada na lei. Com base nas normas legais é que o Fis-
co pode exigir do contratante o cumprimento de obriga-
ções tributárias decorrentes da contratação de pessoas 
físicas e/ou jurídicas. Por exemplo: se o contratante é 
pessoa jurídica e celebra contrato com empresa terceiri-
zada para execução de serviços de construção civil, a le-
gislação prevê que há obrigação daquele de proceder à 
retenção do INSS sobre a nota fiscal deste. Não há como 
afastar esta incidência em função de um ajuste contra-
tual celebrado com o contratado. Isso porque prevalece 
sempre a regra contida no art. 123 do mesmo CTN, que 
afirma: 

“Art. 123 - Salvo disposições de lei em 
contrário, as convenções particulares, 
relativas à responsabilidade pelo pa-
gamento de tributos, não podem ser 
opostas à Fazenda Pública, para mo- 
dificar a definição legal do sujei-

to passivo das obrigações tributárias  
correspondentes.” (Grifamos) 

O texto deste dispositivo expressa a men-
sagem contida na representação gráfica acima. 
Quando o art. 123 assevera que “salvo disposição 
de lei em contrário” está afirmando que, em regra, 
os contratos não possuem aptidão legal para alterar 
as normas que regulam a responsabilidade tributá-
ria. Se um preceptivo legal impõe a certo contra-
tante a obrigação de reter e recolher o INSS sobre 
um contrato de serviços de construção civil, não há 
como, por exemplo, dispor contratualmente que a 
obrigação do recolhimento será do prestador, que 
deverá apresentar um documento comprobatório 
do recolhimento ao tomador do serviço, deixando 
este isento da obrigação. 

Se a norma jurídica não dispensa a retenção 
caso, não pode a convenção celebrada entre os particu-
lares dispensá-la.



53Gestão Tributária de Contratos e Convênios | 7ª Edição

CONTRATANTE

CONVENENTECONCEDENTE

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CONTRATANTE

RESPONSABILIDADE DO CONVENENTE EM FACE 
DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

CONTRATADO

CONTRATADO

A Administração Tributária poderá exigir o 
neste cumprimento da obrigação pelo contratante, 
excluindo a responsabilidade do contribuinte (con-
tratado) ou atribuindo-a a este em caráter supletivo. 

1.6.2. Responsabilidade tributária dos conve-
nentes 

Quanto à questão deste tópico, podemos afir-
mar que a legislação é carente de disposições normati-
vas que regulem de modo claro e preciso o tratamento 
tributário a ser dispensado na aplicação de recursos 
através de convênios. 

Este silêncio dos órgãos de arrecadação res-

ponsáveis pela regulamentação das obrigações tribu-
tárias, aliado à falta de investimento na qualificação 
dos agentes públicos em geral, resulta na ocorrência 
frequente de irregularidades na aplicação dos recursos 
repassados por meio de convênios. 

Baseados numa interpretação sistemática 
da legislação, podemos afirmar que a entidade con-
cedente não está sujeita a qualquer responsabilida-
de pelas obrigações tributárias decorrentes da ce- 
lebração de contratos com pessoas físicas e jurídicas 
pela entidade convenente, na aplicação dos recursos 
recebidos via convênio. Apenas esta (convenente) será 
responsável, do ponto de vista estritamente tributário, 
pelo cumprimento das obrigações exigidas em lei. 

Em que pese não haver, como dito, disposi-
ções legais expressas, é indiscutível que a entidade con-
venente não é isenta do cumprimento das obrigações 
tributárias decorrentes dos contratos que celebra. Isso 
porque a natureza e origem dos recursos não é fato re-
levante para se determinar o sujeito passivo de certa 
obrigação. 

Não se deve também confundir a “respon-
sabilidade tributária” da entidade convenente com a 
assunção dos custos tributários pela entidade conce-
dente. Explica-se: a decisão de custear os encargos tri-
butários gerados na execução de determinado objeto é 
uma liberalidade da entidade concedente, devendo os 

respectivos valores constar do plano de trabalho. Já a 
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tri-
butárias será sempre exigida da entidade convenente, 
independentemente de esta ter que custear ou não os 
encargos decorrentes da contratação de terceiros. 

Se o convenente contrata um profissional au-
tônomo (contribuinte individual) com recursos remeti-
dos pelo concedente, o encargo previdenciário devido 
será exigido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
do convenente, independentemente de ter constado ou 
não o financiamento desta incidência no plano de apli-
cação aprovado pelo concedente. Isso demonstra inclu-
sive a importância do conhecimento tributário que deve 
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possuir o responsável pela elaboração do projeto a 
ser submetido à apreciação do concedente.

 
1.6.3. Responsabilidade administrativa das 
entidades concedentes 

Compreendida a questão posta no tópico 
anterior, no sentido de que às entidades convenen-
tes se impõe o dever de cumprir com as obrigações 
tributárias decorrentes da contratação de terceiros 
com os recursos recebidos por meio de convênio, 
cabe indagar se as entidades concedentes possuem 
algum tipo de responsabilidade, no procedimento de 
prestação de contas, com a verificação do bom cum-
primento daquele encargo.

 
 Nesse sentido, vale destacar o que prediz o 

art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei 
de Licitações): 

“Art. 116. Aplicam-se as disposições 
desta Lei, no que couber, aos convê-
nios, acordos, ajustes e outros instru-
mentos congêneres celebrados por 
órgãos e entidades da Administração.

(...) 

§3º - As parcelas do convênio serão 
liberadas em estrita conformida-
de com o plano de aplicação apro-
vado, exceto nos casos a seguir, em 
que as mesmas ficarão retidas até o  
saneamento das impropriedades ocor-
rentes:

I - quando não tiver havido comprova-
ção da boa e regular aplicação da par-
cela anteriormente recebida, na forma 
da legislação aplicável, inclusive me-
diante procedimentos de fiscalização 
local, realizados periodicamente pela 
entidade ou órgão descentralizador 
dos recursos ou pelo órgão competen-
te do sistema de controle interno da 

Administração Pública;

II - quando verificado desvio de fi-
nalidade na aplicação dos recursos, 
atrasos não justificados no cumpri-
mento das etapas ou fases progra-
madas, práticas atentatórias aos 
princípios fundamentais de Admi- 
nistração Pública nas contratações 
e demais atos praticados na execu-
ção do convênio, ou o inadimple-
mento do executor com relação a  
outras cláusulas conveniais básicas; ”  
(Grifamos) 

Já na Instrução Normativa nº 1/97 da Se- 
cretaria do Tesouro Nacional (STN), que disciplina a 
celebração de convênios de responsabilidade de ór-
gão ou entidade da Administração Pública Federal 
direta ou indireta, consta a previsão legal para a To-
mada de Contas Especial nas hipóteses ali especifica-
das, enfatizada a possibilidade de ela ocorrer sempre 
que houver “qualquer fato do qual resulte prejuízo 
ao erário”. Vejamos: 

Instrução Normativa STN nº 1, de 15 de ja-
neiro de 1997: 

“Art. 38. Será instaurada a competente 
Tomada de Contas Especial, visando a 
apuração dos fatos, identificação dos 
responsáveis e quantificação do dano, 
pelos órgãos encarregados da conta-
bilidade analítica do concedente, por 
solicitação do respectivo ordenador 
de despesas ou, na sua omissão, por 
determinação do Controle Interno ou 
TCU, quando:

(...) 

III - ocorrer qualquer outro fato do 
qual resulte prejuízo ao erário.” 
(Grifamos) 
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Da análise destes dispositivos se infere que as 
entidades concedentes, ainda que não sejam respon-
sáveis tributárias em face do que prediz a legislação 
(isso significa que os tributos devidos na contratação 
de terceiros pelas entidades convenentes não podem 
ser exigidos da concedente), têm responsabilidade de 
zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias im-
postas ao convenente. 

Esta conclusão resulta numa consequên-
cia clara: o responsável pela análise da prestação de 
contas tem que ser apto a verificar o adimplemento 
das obrigações tributárias imputadas à entidade con-
venente. Isso exige um conhecimento amplo da legis-
lação específica a tais situações, o que normalmente 
não se verifica entre os agentes públicos imbuídos 
desta responsabilidade. 

Entretanto, é nesse sentido que os órgãos de 
controle se posicionam, especialmente o Tribunal de 
Contas da União – TCU, que vêm manifestando reite-
radamente o entendimento sumariado acima a res-
peito da questão, conforme se vê no Acórdão abaixo 
transcrito: 

“Ementa: determinação à ELETRO-
NORTE, relativamente a um convênio 
celebrado com a Associação Programa 
São Marcos (APSM), para que exija da 
APSM o recolhimento das retenções 
legais (INSS, ISS, IRRF, entre outros) 
pertinentes a serviços prestados/bens 
adquiridos desde 2004, com o objeti-
vo de regularizar a situação fiscal da 
entidade, de forma a garantir a conti-
nuidade dos repasses e evitar responsa- 
bilidade solidária da ELETRONOR-
TE, em consonância com o Parecer 
Jurídico/PCJD Nº 0040/2007 (item 
1.3.2, TC-018.222/2007-6, Acórdão 
nº 3.367/2008 -2ª Câmara. DOU de 
18.09.2008, S. 1, p. 120) ” 

Na decisão acima a entidade concedente 
(Eletronorte) recebe determinação para que proceda 
à fiscalização da entidade convenente no tocante aos 

recolhimentos tributários (e não apenas de tributos 
federais) com o escopo de garantir a liberação das par-
celas subsequentes do plano de aplicação. 

Uma questão intrigante que emana da afir-
mação do acórdão transcrito é a que se refere à res-
ponsabilização solidária da entidade concedente. Nos 
termos do Parecer supracitado, a Eletronorte poderia 
ser responsabilizada solidariamente com o convenen-
te (APSM) pelos tributos que esta deixasse de recolher 
na condição de responsável pela retenção do INSS, 
IRRF, ISS e outros. Ocorre que o instituto da  responsa-
bilização solidária encontra-se respaldado no Código 
Tributário Nacional – CTN, que no seu art. 124 afirma:  

“Art. 124 – São solidariamente obriga-
das: 

I - as pessoas que tenham interesse co-
mum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal.”

 
Da análise dos demais dispositivos, não há 

qualquer outro que possa ser evocado para tal finali-
dade. Entretanto, é de se ponderar se tal hipótese se 
aplica mesmo aos casos de celebração de convênios. 
Entendemos que não. 

Em primeiro lugar, cabe destacar que a enti-
dade concedente, ao liberar recursos financeiros para 
que a entidade convenente execute certo objeto, não 
manifesta interesse pelo meio, mas pela finalidade 
proposta no plano de trabalho aprovado. 

Se determinada secretaria municipal (de 
ação social, por exemplo), propõe-se a capacitar cida-
dãos visando sua emancipação econômica, mediante 
a realização de cursos profissionalizantes, o interes-
se do concedente consistirá no resultado desta ação 
concreta. Caso a secretaria do município, na condição 
de convenente, não disponha de estrutura de pesso-
al para efetivar esta proposta, precisando recorrer à 
contratação de terceiros para tanto, este fato constitui 
apenas um meio para que o objetivo seja alcançado. 

Entendemos, como Kiyoshi Harada, que o 
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interesse jurídico na situação que constitua o fato ge-
rador, nestes casos, não se confunde com o interesse 
no resultado material da ação do convenente. Embora 
em contexto distinto, assim já se manifestou o referi-
do doutrinador: 

“Importante distinguir, pois, interesse 
comum no resultado da exploração da 
atividade econômica ensejadora do fato 
gerador da obrigação tributária, com o 
interesse jurídico comum na situação 
que constitua o fato gerador. Aquele 
é irrelevante para gerar a responsa- 
bilidade solidária. Este acarreta a res-
ponsabilidade solidária, porque as pes-
soas envolvidas praticam conjuntamen-
te a atividade tipificada pela norma 
tributária.” 10  (Grifamos) 

      
Portanto, quando o concedente decidir cus-

tear através de convênio a construção de determi-
nado imóvel, conforme projeto e plano de trabalho 
apresentado pelo convenente, a contratação que este 
último fizer de empresa de construção civil para exe-
cução da obra constitui fato relevante do ponto de 
vista tributário, mas a relação jurídica estabelecida 
com o fisco não redunda em responsabilidades para 
o concedente que, a distância, apenas libera o recurso 
financeiro e fiscaliza a respectiva prestação de contas, 
sem qualquer ingerência direta na relação contratual 
sobre a qual incidem os tributos. 

Retomando a análise do posicionamento do 
TCU, vemos outra decisão em que o mesmo entendi-
mento foi respaldado pelo raciocínio jurídico acima 
exposto, segundo o qual a obrigação do convenente 
em proceder ao recolhimento das retenções tributá-
rias incidentes sobre os contratos caminha pari passu 
com a responsabilidade do concedente em fiscalizar a 
observância das referidas normas quando da análise 

da prestação de contas. Assim diz o julgado: 

“Ementa: o TCU determinou ao Gover-
no do Estado do Acre que providen-
ciasse a retenção e repasse do ISSQN, 
na qualidade de responsável tributá-
rio, nos casos previstos nos incisos I e 
II, § 2º, art. 6º da Lei Complementar 
Federal nº 116/2003, quando os re-
cursos utilizados para o pagamento 
de contratos, envolvessem recursos 
decorrentes de convênios celebra-
dos junto ao Governo Federal (item 
1.1, TC-006.114/2008-4, Acórdão nº 
1.911/2008-TCU- 1ª Câmara, DOU de 
20.06.2008, S. 1, p. 118)” 

Portanto, redesenhando o gráfico acima, po-
demos afirmar que a responsabilidade do órgão ou 
entidade concedente no tocante ao cumprimento das 
obrigações tributárias que recaem sobre o convenen-
te é de natureza administrativa, motivo pelo qual sua 
exigência está no âmbito de competência dos órgãos 
de controle (TCU, TCEs, TCMs e Controladorias). Não 
há legitimidade do Fisco, seja Federal ou Municipal, 
para exigir do concedente o recolhimento de tributos 
oriundos de relação jurídico-contratual entre o conve-
nente e terceiros, ainda que sua motivação tenha sido 
o cumprimento do plano de trabalho estabelecido no 
convênio. 

1.6.4. Resumo das responsabilidades das en-
tidades envolvidas na celebração de convê-
nios

Sendo assim, podemos redesenhar o gráfico 
que traça as responsabilidades dos vários figurantes 
da relação nascida da celebração do convênio até a 
execução material do que este se propõe a realizar, 
sendo resumido da seguinte forma:

10 
HARADA, Kiyoshi. Responsabilidade tributária solidária por interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Disponível em: 
<http://www.investidura.com.br/ufsc/109-direito-tributario/3454-responsabilidade-tributaria-solidaria-por-interesse-comum-na-situacao-
-que-constitua-o-fato-gerador.html>. Acesso em 02.10.2017.
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Por todas as dificuldades resultantes de uma 
regulamentação precária sobre a matéria, pode-se con-
cluir que tais questões serão discutidas e amadurecidas 
ao longo do tempo, à medida que as controvérsias se-
jam dirimidas pelos órgãos administrativos e judiciais ou 
até que o legislador crie normas expressas que tratem 
especificamente do assunto. Enquanto isso, faltam refe-
rências claras para que as entidades concedentes e con-
venentes cumpram seus papéis com a exata compre-
ensão dos limites de suas responsabilidades, razão pela 
qual defendemos o posicionamento acima delineado. 

1.7. Obrigações tributárias abordadas nesta 
obra 

Depois de tecer todas as considerações acima 
a respeito da Gestão Tributária de Contratos e Convê-
nios, cabe pontuar quais serão as obrigações de nature-
za fiscal objeto de análise nesta obra. 

Sendo assim, podemos sumariar que os itens 
objeto de nossa abordagem dizem respeito às seguintes 
obrigações tributárias nos casos especificados abaixo: 

1. Contribuições Previdenciárias (INSS) 
incidentes nos contratos celebrados:

a. com pessoas jurídicas, quando há ces-
são de mão de obra ou empreitada, 
respeitante tão somente à retenção 
na fonte da referida contribuição; 

b. com cooperativas de trabalho, re-
lativas à parcela devida a cargo do 
contratante na contratação de enti-
dades desta natureza; e

c. com pessoas físicas qualificadas 
como contribuintes individuais, 
tanto a contribuição a cargo do con-
tratante como também as que são 
descontadas na fonte do rendimen-
to do contratado.

2. Incidência do Imposto de Renda Reti-
do na Fonte (IRRF): 

a. nas contratações de serviços de 
pessoas físicas; e 

b.  nas contratações de serviços de 
pessoas jurídicas pelas empresas e 
entidades públicas em geral; e 

c. nas contratações de serviços e aquisi-
ções de produtos pelas entidades do 
Poder Público Federal (órgãos, autar-
quias, fundações, empresas públicas 
e sociedades de economia mista), nos 
termos do art. 64 da Lei 9.430/96. 

3. Incidência da Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido (CSLL), Contribui-
ção para o PIS/Pasep e Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS) na fonte: 

a. nas contratações de serviços de 
pessoas jurídicas pelas empresas 
e entidades públicas em geral; 

b. nas contratações de serviços e aqui-

CONVENENTECONCEDENTE

ÓRGÃO DE 
CONTROLE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

RESPONSABILIDADE DO CONCEDENTE E CONVENENTE 
EM FACE DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

CONTRATADO



58 Capítulo 1

 sições de produtos pelas entidades do 
Poder Público Federal (órgãos, autar-
quias, fundações, empresas públicas 
e sociedades de economia mista), nos 
termos do art. 64 da Lei 9.430/96.

4. Incidência do ISS – Imposto Sobre Servi-
ços na fonte: 

a. nas contratações de serviços de 
pessoas físicas; e 

b. nas contratações de serviços junto 
a pessoas jurídicas. 

      
A metodologia adotada contemplará não so-

mente a abordagem teórica, mas também a análise de 
uma diversidade de simulações e estudos de caso, visan-
do estabelecer o máximo de conexão entre os problemas 
abordados e a realidade vivenciada pelos destinatários 
das normas estudadas. 

A abordagem contemplará a análise da legis-
lação em vigor, inclusive as normas de regulamentação 
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – 
RFB (no que respeita aos tributos federais). Já no que 
se refere ao ISS – Imposto Sobre Serviços, por ser um 
tributo de competência municipal, nossa explanação se 
pautará na legislação nacional em vigor, especialmente 
a Lei Complementar nº 116/2003, sem desprezo da cita-
ção das principais formas de regulamentação de sua co-
brança por alguns municípios de referência (São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, dentre outros). 

1.8. Quadro Sinótico de Obrigações – QSO 

A correta aplicação da legislação tributária inci-
dente sobre os contratantes de terceiros depende tam-
bém de uma compreensão sistemática a respeito das 
principais incidências decorrentes destas contratações. 

Sabendo que as normas em vigor são elabo-
radas sem o comprometimento com a harmonização 
de conceitos ou com a coerência de suas motivações, 
torna-se ainda mais importante compreender o que se 
aplica a cada espécie de negócio, segundo a natureza da 

operação ou da pessoa jurídica contratante. 

Com esse objetivo, elaboramos e apresenta-
mos desde a primeira edição da obra um quadro-re-
sumo daquilo que é objeto de abordagem no decorrer 
dos capítulos seguintes, permitindo ao leitor identificar 
quais obrigações legais se aplicam ao seu contexto, con-
forme a natureza jurídica da entidade onde atua. 

Este quadro, que apresenta o panorama das 
incidências tributárias conforme a natureza jurídica do 
contratante (entidade da administração pública dire-
ta e indireta da União, Estados e Municípios, empresa 
privada e entidades sem fins lucrativos), é denomina-
do de Quadro Sinótico de Obrigações – QSO e facilita a 
identificação da pertinência de cada capítulo ou tópico 
à realidade do leitor, que deve observar o que se aplica 
ao seu contexto examinando as divisões constantes das 
colunas que identificam os tributos. 

Nas três primeiras edições desta obra o QSO 
apresentava uma estrutura menos segmentada, que 
embora já fosse suficiente para identificar vários cortes 
relevantes na abordagem do assunto, não transmitia 
com tanta clareza a forma como as principais obrigações 
tributárias sobre os contratos deve ser analisada. Por 
essa razão trabalhamos no aprimoramento do quadro, 
tendo como objetivo facilitar ainda mais a compreensão 
daquilo que se aplica a cada espécie de contratante, se-
gundo sua natureza jurídica, o que resultou na elabora-
ção da nova versão, que batizamos de QSO 2.0. 

Seu lançamento também coincidicom a con-
cepção de uma  ferramenta de consulta da tributação 
por tipo de serviço, disponibilizada através do site Ges-
tão Tributária (www.gestaotributaria.com.br) e denomi-
nada GT-Fácil. Para que pudéssemos alimentar o siste-
ma de consulta foi necessário criar segmentações ainda 
maiores, permitindo ao usuário identificar com muita 
facilidade e praticidade as principais orientações sobre 
o recolhimento dos tributos nos pagamentos a pessoas 
físicas e jurídicas.  

A seguir apresentamos as duas versões do 
QSO e, logo após, tecemos mais algumas considerações 
a seu respeito. 
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1.9. Alguns esclarecimentos sobre o Qua-
dro Sinótico de Obrigações –  QSO 

Convém esclarecer as razões do conteú-
do do QSO e de sua limitação às obrigações neles 
mencionadas, ressaltando o que é relevante para 
que o leitor assimile o porquê do corte dispensa-
do ao tema. 

Se ponderarmos que o objeto da obra 
envolve a gestão tributária de contratos, a priori 
estamos tratando de qualquer espécie de con-
trato, haja vista a inexistência de especificação. 
Se falássemos então apenas de contratos de 
prestação de serviços, estaríamos restringindo o 
tema apenas aos casos em que o contratado fos-
se obrigado a executar algo, excluindo as opera-
ções de compra e venda mercantil. Como há itens 
em nossa abordagem que envolvem a incidência 
de tributos sobre contratos de fornecimento de 
bens, haveria uma inadequação entre o título da 
obra e seu conteúdo. 

Assim, considerando a variedade de si-
tuações abordadas, preferimos manter o título 
genérico, sem especificar a quais espécies con-
tratuais a gestão tributária ora tratada se refere, 
elaborando, porém, o Quadro Sinótico de Obriga-
ções – QSO para facilitar a identificação do con-
teúdo abordado. Nele podemos constatar, por 
exemplo, que embora a incidência de INSS nos 
contratos com empregados seja uma obrigação 
que se enquadra no título11, ela não será tratada 
nesta obra. De igual sorte, a incidência do IRRF 
sobre contratos de emprego não será objeto de 
abordagem específica, embora façamos diversos 
comentários pertinentes, dada a semelhança de 
suas regras com aquelas incidentes nos contra-

tos com terceiros. Com isso queremos expressar 
que não trataremos da incidência de tributos so-
bre toda e qualquer espécie contratual, até por-
que isso implicaria tratar da maioria das exações 
existentes em nosso ordenamento jurídico. Tra-
taremos basicamente da contratação de terceiros 
(pessoa jurídica ou física) para prestação de ser-
viços sem vínculo empregatício e, quando tratar-
mos de contratantes indicados nas linhas A e B 
do QSO, estaremos também diante de contratos 
para fornecimento de bens, os quais serão estu-
dados apenas sob a ótica da IN RFB 1.234/2012, 
que trata da retenção do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e 
Cofins. 

Com essa visão sistemática da matéria, 
pensamos ser possível desembaraçar questões 
de tão difícil compreensão para quem atua na 
área, realçando nos momentos oportunos o que 
se aplica a cada espécie de contratante e em 
relação a cada um dos tributos apontados na 
sinopse. O objetivo é fazermos referência aos 
quadros quando tratarmos de algo específico. 
Quando falarmos, por exemplo, da dispensa 
de retenção dos optantes do Simples Nacional, 
comentaremos acerca da declaração constan-
te da IN SRF 459/2004 e realçaremos que ela 
se aplica apenas às situações da célula D-3 do 
QSO. O leitor saberá então que estaremos a tra-
tar da retenção das contribuições devidas nos 
pagamentos a pessoas jurídicas relativos a de-
terminados serviços, conforme art. 30 da Lei 
nº 10.833/2003 e por contratantes que sejam 
Empresas Públicas ou Sociedades de Economia 
Mista ESTADUAIS ou MUNICIPAIS, Empresas Pri-
vadas e Entidades Particulares Sem Fins Lucra-
tivos. A imagem a seguir demonstra o raciocínio 
que pretendemos expor. 

11 
A rigor, a obrigação do empregador recolher INSS sobre sua folha de pagamento decorre da celebração do contrato de emprego com seus 
funcionários, o que levaria essa obrigação a se enquadrar no título da obra. Entretanto, optamos por abordar apenas as obrigações tributárias 
decorrentes de algumas espécies de contrato.
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Da mesma sorte, quando nos referirmos às 
retenções de pessoas jurídicas efetuadas por entidades 
públicas federais, com base na IN RFB 1.234/2012, 
estaremos a tratar de obrigações constantes dos qua-
dros A-2.2, A-3, B-2.2 e B-3 do QSO (os quadros A-2.1 
e B-2.1 dizem respeito à retenção de IR de pessoas fí-
sicas). 

 
A mesma estrutura de sistematização do 

QSO também será utilizada na parte final da obra para 
esclarecer a variedade de tratamentos legais pertinen-
tes a diversas questões polêmicas, como por exemplo, 
as retenções dos optantes do Simples Nacional, a 
apuração da base de cálculo e outros aspectos cujos 
tratamentos legais se distinguem conforme a natureza 
jurídica do contratante e o tributo analisado. 

1.10.  Procedimentos recomendáveis no ato 
da contratação 

     
 A experiência de consultoria e treinamento 

para diversas entidades de grande porte do país tem 
alargado nossa visão acerca dos processos administra-
tivos que influenciam de algum modo na tributação 
dos contratos. Nesse sentido, temos dito que os avan-
ços tecnológicos e a automação dos processos nos 
conduzirá a um cenário no qual toda classificação será 
recompensada. 

Assim, um dos procedimentos que passamos 

a recomendar está relacionado à classificação prévia 
do objeto contratual, quando se tratar de atividade 
de prestação de serviços. A importância desta análise 
se torna evidente no decorrer da relação contratual, 
quando os setores responsáveis pela tramitação do 
processo (desde o setor de contratos até o controle in-
terno ou auditoria) tiverem que desempenhar seu pa-
pel, contribuindo para o correto tratamento tributário 
da operação. Por diversas vezes no decorrer da obra 
faremos menção a tal prática como sendo bastante sa-
lutar para o contratante, tão premido atualmente com 
diversas obrigações de cunho fiscal. 

A classificação que sugerimos ser feita no ato 
da contratação deve ter como parâmetro duas impor-
tantes listas existentes na legislação: 

a. Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas – CNAE, disponível na Inter-
net no endereço http://www.cnae.ibge. 
gov.br; 

b. lista de serviços anexa à Lei Complemen-
tar nº 116/2003, que trata do ISS – Im-
posto Sobre Serviços.  

Lembremos que a recomendação se res-
tringe aos casos em que o objeto contratual envol-
ve prestação de serviços. Isso inclusive porque a 
comercialização de produtos já está sujeita a outra 
classificação, baseada na Nomenclatura Comum

NATUREZA JURÍDICA
 DO CONTRATANTE (...)

3

Contribuições Sociais
(CSLL, PIS/PASEP  e COFINS)

A Órgãos, Autarquias e Fundações FEDERAIS (...)
Retenção nos pagamentos a pessoas jurídicas, 

conforme IN RFB 1.234/12

B Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista FEDERAIS (...)

C Órgãos, Autarquias e Fundações ESTADUAIS e MUNICIPAIS (...) Não há obrigação de proceder à retenção das 
PESSOAS JURÍDICAS se não houver convênio

D
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista 

ESTADUAIS e MUNICIPAIS, Empresas Privadas e Entidades 
Particulares Sem Fins Lucrativos

(...)

Retenção nos pagamentos a PESSOAS  
JURÍDICAS relativos a determinados serviços, 
conforme art. 30 da Lei 10.833/03 e IN SRF 

459/2004
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do Mercosul – NCM, que serve de referência para a de-
finição das alíquotas do IPI – Imposto de Sobre Produtos 
Industrializados e também tem sido adotada pelas legis-
lações de ICMS e das contribuições para o PIS/Pasep e 
COFINS para conceder tratamentos diferenciados a di-
versas espécies de mercadorias. 

As notas fiscais eletrônicas relativas ao forne-
cimento de mercadorias estão baseadas nessa filosofia 
de que toda classificação será recompensada. A codifi-
cação dos produtos segundo a NCM permite a identi-
ficação automática do que é o objeto da transação, fa-
cilitando o processo de tributação de vários impostos e 
contribuições incidentes. 

Inclusive, com a obrigatoriedade de emissão 
de notas fiscais eletrônicas de mercadorias para a Ad-
ministração Pública, conforme determina o Protocolo 
ICMS 42, de 3 de julho de 2009, e alterações posterio-
res, as mercadorias adquiridas por tais entes necessaria-
mente estarão amparadas por documentos que indicam 
a natureza do bem segundo sua classificação na NCM. É 
que no modelo nacional de nota fiscal eletrônica de ven-
da mercantil consta o campo para indicação do código 
do produto segundo a classificação em referência e seu 
preenchimento é requisito para a geração do documen-
to eletrônico. 

Ocorre que não há obrigatoriedade semelhan-
te quanto aos serviços. Em que pese muitos sistemas 
de emissão de nota fiscal eletrônica de serviços aponta-
rem, no corpo do documento, qual o item a que se refe-
re o serviço faturado, tanto de acordo com a lista do ISS 
como também, por vezes, na CNAE, sem dúvida o ideal 
é que a classificação se dê no momento da contratação. 

Independentemente de ser redigido um ins-
trumento contratual com diversas cláusulas (contrato 
escrito) ou apenas um documento simplificado de con-
tratação (autorização, solicitação, ordem de serviço, 
etc.), será bastante útil para o tomador indicar em al-
gum campo que aquela atividade se refere aos itens “x” 
e “y” da lista anexa à LC 116/2003 e da CNAE. 

Um exemplo muito simples de como a classi-
ficação pode ser útil está relacionado ao serviço de pin-

tura de edificações. Se o contrato ou outro documento 
que formalize a relação com a empresa prestadora indi-
ca que o objeto contratual se enquadra no código 4330-
4/04 da CNAE (Serviços de pintura de edifícios em geral) 
e no subitem 7.05 da lista anexa à Lei Complementar nº 
116/2003, certamente algumas dúvidas relacionadas à 
retenção do INSS e do ISS serão mais facilmente respon-
didas. Aqui pontuaremos apenas as questões, deixando 
as respostas para o decorrer da explanação. Dentre elas 
podemos citar: 

a. O órgão público contratante deste tipo 
de operação seria obrigado a proceder 
ao desconto do INSS? 

b. Se o prestador do serviço for optante do 
Simples Nacional, a retenção de INSS es-
taria dispensada? 

c. E quanto ao local da incidência do ISS? 
Considerando que o prestador do servi-
ço esteja sediado em município diverso 
daquele em que se encontra o tomador, 
será hipótese de retenção na fonte? Em 
caso positivo, em favor de qual municí-
pio? 

d. Quanto ao IRRF, haverá incidência sobre 
o objeto contratual em referência? 

e. E as Contribuições Sociais (CSLL, PIS/Pa-
sep e COFINS), devem ser descontadas e 
recolhidas pelo tomador? 

      
As indagações acima apresentadas, tão co-

muns no cotidiano das empresas e das entidades pú-
blicas tomadoras de serviços, poderão ser inclusive res-
pondidas de forma mais dinâmica e segura a partir da 
adoção do procedimento de classificação prévia dos ob-
jetos contratuais. A par deste procedimento, que requer 
conhecimento e preparo dos responsáveis pela análise, 
a empresa pode utilizar softwares que permitam para-
metrizar tais informações, impedindo que outros seto-
res tratem as operações de formas diversas, provocando 
riscos de autuação por parte do Fisco. 

  
Há casos em que a ausência de análise prévia 
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das contratações implica prejuízos financeiros para o 
próprio contratante. É o que vemos ocorrer, por exem-
plo, com alguns órgãos estaduais que, ao contratar de-
terminada operação que está enquadrada na legislação 
tributária como aquisição de mercadorias, trata o ne-
gócio como prestação de serviços, permitindo e cola-
borando com a sonegação do ICMS por parte do con-
tratado. No capítulo que trata do ISS abordaremos com 
maior profundidade essas situações. 

Nessa linha, em todos os momentos que a re-
comendação ora trazida se revelar importante para o 
deslinde de alguma dúvida, nós lembraremos o quanto 
apresentado aqui. 

Por fim, registre-se que no ano de 2012, por 
meio do Decreto nº 7.708, de 2 de abril, foi instituída a 
NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e 
Outras Operações que Produzam Variações no Patrimô-
nio. Sua criação foi prevista inicialmente no art. 24 da 
Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que dispôs: 

“Art. 24. Sem prejuízo do disposto na Lei 
Complementar nº 116, de 31 de julho de 
2003, é o Poder Executivo autorizado a 
instituir a Nomenclatura Brasileira de 
Serviços, Intangíveis e outras Operações 
que Produzam Variações no Patrimônio 
(NBS) e as Notas Explicativas da Nomen-
clatura Brasileira de Serviços, Intangíveis 
e Outras Operações que Produzam Varia-
ções no Patrimônio (Nebs).” 

      
Nitidamente se vê que o objetivo da NBS não 

é modificar a lista de serviços sujeitos ao ISS, o que de-
mandaria a aprovação de uma Lei Complementar e inte-
ressaria aos municípios. Entretanto, é fácil perceber que 
a União já se via diante da necessidade de classificar as 
operações não abrangidas pela NCM em alguma espé-
cie de codificação que permitisse, por exemplo, o con-
trole dos valores transacionados com pessoas domici-
liadas no exterior e que não decorressem de operações 
de venda de mercadorias. Para tanto, a NBS traz notas 
explicativas que descem a detalhes bastante peculiares 
de muitas espécies de serviços que são descritos apenas 

de forma genérica na lista anexa à LC 116/2003. 

Para o futuro prevemos que é possível que 
alguma lei complementar adote a classificação da NBS 
para fins de incidência do ISS, forçando as empresas, 
especialmente aquelas que emitem notas fiscais de ser-
viços eletrônicas, a realizar uma classificação prévia e 
criteriosa da sua prestação. Isso certamente implicaria 
grande aumento de eficiência nos processos de fiscali-
zação de vários tributos (não apenas o ISS), interessando 
aos mais diversos entes públicos, especialmente à União 
e aos Municípios. 

1.11.  Planejamento da tributação indireta 

 Já pontuamos anteriormente que a maioria 
das obrigações fiscais decorrentes da contratação de 
terceiros não importa em custos tributários para o con-
tratante, mas apenas no acréscimo de despesas admi-
nistrativas. 

É certamente por essa razão que poucas en-
tidades e empresas se preocupam com aquilo que é o 
título deste tópico e que faz referência à necessidade de 
se analisar o preço pago ao contratado sob uma pers-
pectiva ampla, que contemple a correta avaliação de 
seus custos tributários. Por isso, no ato da contratação, 
principalmente de serviços prestados por terceiros, é 
importante que o tomador tenha ciência da composição 
dos custos tributários que recairão sobre o contratado, a 
fim de planejar a operação para sofrer a menor incidên-
cia possível, requerendo às vezes ao próprio prestador 
adequações que podem implicar redução de preço do 
serviço. 

Um exemplo importante deste aspecto está 
relacionado à exclusão de materiais da base de cálcu-
lo do ISS na execução de obras de construção civil. Es-
pecialmente para as entidades públicas, que por força 
de lei realizam a contratação de tais operações com a 
previsão detalhada de todos os custos, é fundamental 
compreender o que demonstraremos a seguir. 

Alguns municípios interpretam que a ex-
clusão só é permitida em relação à parcela dos ma-
teriais sujeitos ao ICMS, conforme pontuaremos
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detalhadamente no capítulo 6, ao tratarmos da nature-
za das operações. Esse entendimento, entretanto, ba-
seou-se numa tese que foi acolhida durante certo tem-
po pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, mas que já foi 
reformada desde 2011. Ainda assim diversos municípios 
insistem na interpretação superada e chegam a lavrar 
autos de infração contra aquilo que é a prática correta. 

Se determinada entidade ou empresa contra-
tar a execução de obra de grande porte, em que os custos 
tributários representem quantias expressivas, a adoção 
do entendimento equivocado pode resultar no encare-
cimento da obra, já que o valor do ISS a ser considerado 
na precificação do serviço levará em conta uma base de 
cálculo maior. Nesse sentido, importante lembrar que a 
formação do preço se dá mediante a soma das parcelas 
correspondentes aos materiais e equipamentos, custos 
com mão de obra e respectivos encargos. Sobre essa 
quantia se calculam as despesas indiretas, os tributos e 
o lucro, que formam a taxa das Bonificações e Despesas 
Indiretas, conhecida simplesmente como BDI.12  

Para demonstrar com maior facilidade o as-
pecto central ora enfocado, vejamos o exemplo abai-
xo em que imaginamos a contratação de determinada 
obra de construção civil e consideramos que todos os 
custos acima, exceto o ISS (que integra o BDI), perfa-
zem a quantia de R$ 10 milhões. Na realidade de cada 
contratante, especialmente na área pública, o cálculo 
envolvendo a apuração do preço final nas obras não se 
apresenta tão simples como no exemplo apresentado, 
mas colocaremos da forma abaixo para não desvirtuar 
o foco principal: 

Dados do contrato: execução de obra de construção de 
novo edifício sede 
Valor da operação antes do cálculo do ISS:  
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) 

12 
Embora esta seja a sigla mais comumente utilizada, há casos em que ela é tratada como Lucro e Despesas Indiretas (LDI). Diversos acórdãos 
do TCU fixam critérios para sua adoção pelos entes da administração pública, especialmente na área da construção civil, com destaque para 
o Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário.

13 
No contexto tributário, o gross up, denominado na legislação do Imposto de Renda de reajustamento da base de cálculo, consiste na prática de apu-
rar o montante bruto de determinada operação a partir do valor líquido, calculando os tributos incidentes sobre o total da operação. Assim, o valor 
líquido deve ser dividido por um fator que representa a subtração de um inteiro do equivalente, em decimal, ao percentual do tributo. Considerando 
que o ISS no exemplo apresentado tem alíquota de 5% (0,05 na métrica decimal), para se identificar o valor bruto da prestação do serviço considerando 
que R$ 10 milhões é o líquido (valor da operação sem o ISS), necessário se faz dividir essa soma por 0,95 (1 – 0,05). O resultado apontado é o valor bruto do 
negócio. Deduzindo 5% sobre este resultado, constatamos que o montante líquido é exatamente o que foi utilizado no exemplo (R$ 10 milhões).

Valor do Contrato Considerando o ISS
Sobre R$ 10 Milhões

Valor da operação sem o ISS  R$ 10.000.000,00

ISS sobre R$ 10 Milhões  R$ 526.315,79

Preço final da obra R$ 10.526.315,79

Valor do Contrato Considerando o ISS
Sobre R$ 4 Milhões

Valor da operação sem o ISS  R$ 10.000.000,00

ISS sobre R$ 4 Milhões  R$ 210.526,32

Preço final da obra R$ 10.210.526,32

Valor dos materiais (incluído no valor da operação): 
R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) 
Alíquota do ISS no município da execução da obra:  
5% (cinco por cento) 

Para determinar o valor do ISS em cada um dos 
cenários a seguir, consideraremos que, para determinar 
o preço do contrato, é preciso ponderar que o imposto 
está incluído em sua própria base. Ou seja, é necessá-
rio fazer o cálculo a partir do montante líquido (valor da 
operação sem o ISS), prática conhecida como gross up13. 
Vejamos: 

Do confronto entre as duas situações apresen-
tadas percebemos que a diferença de custo equivale a 
R$ 315.789,47, que não é um valor desprezível a ponto 
de justificar a contratação do negócio sem a análise da 
discussão tributária que envolve a questão. 
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Ou seja, planejando a tributação indireta da 
operação, o contratante poderá avaliar as possíveis me-
didas relacionadas à questão, objetivando valer-se do 
preço menor e cujo ISS está condizente com a legislação 
e jurisprudência. Para tanto, podem ser adotadas medi-
das de natureza jurídica – como o ajuizamento prévio de 
ação visando garantir a tributação correta na execução 
do contrato – como também decisões de outra nature-
za, como a própria definição acerca do local de execução 
da obra, o que certamente será avaliado tendo em vista 
também os demais aspectos. 

Independentemente do deslinde dado ao 
problema exposto, o principal aspecto que ressaltamos 
aqui é o fato de que o contratante, por vezes, despre-
za a tributação de seus contratados como fator de seu 
interesse, considerado que tão somente ele (prestador 
do serviço) deve se ocupar em buscar o menor custo 
tributário. 

Pontuaremos em alguns momentos da abor-
dagem a importância e conveniência de se adotar a vi-
são ora proposta como forma de maximizar a redução 
das incidências tributárias e, por consequência, dos pre-
ços dos serviços contratados. 

1.12. As soluções de consulta como recurso de 
interpretação 

      
O processo de consulta formal acerca da inter-

pretação da legislação tributária constitui importante 
ferramenta para conferir segurança jurídica aos contri-
buintes. 

Por meio dele o contribuinte apresenta ao ór-
gão de fiscalização a dúvida pertinente à interpretação 
de norma jurídica e de sua aplicação a determinados 
contextos. 

A resposta manifestada pelo ente público 
representa um posicionamento oficial daquele que 
é o sujeito ativo do crédito tributário (União, Esta-

dos ou Municípios), vinculando sua atuação ao en-
tendimento que é esposado ao consulente. Isto é, 
a Administração Tributária não pode autuar o con-
tribuinte que tenha agido em absoluta conformida-
de com a interpretação apresentada por ela, razão 
pela qual afirmamos que a resposta à consulta for-
mal possui natureza vinculante entre o consulente 
e o Fisco. 

Em que pese este caráter vinculante nor-
malmente se restringir apenas à relação entre o 
contribuinte que propõe a consulta e o órgão de fis-
calização, no âmbito da Receita Federal do Brasil as 
ementas publicadas no Diário Oficial da União sem-
pre representaram uma rica fonte de informação 
acerca dos posicionamentos por ela adotados em 
relação a temas polêmicos. 

Após a criação da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB), em 2007, fruto da absorção da Secre-
taria da Receita Previdenciária (SRP) pela Secretaria da 
Receita Federal (SRF), passamos a ter acesso também 
a diversas ementas de soluções de consulta que tratam 
das contribuições previdenciárias. Associadas a elas, as 
consultas respeitantes à retenção de Imposto de Renda 
e das Contribuições Sociais (CSLL, PIS/Pasep e COFINS) 
formam uma espécie de “jurisprudência administrativa” 
e representam uma importante fonte de referência para 
os contribuintes em geral. 

Em alguns municípios também é possível o 
acesso público ao teor das consultas formais respon-
didas em relação ao ISS, o que auxilia bastante todos 
aqueles que desejam alcançar a melhor interpretação 
para este imposto normatizado de maneira tão defi-
ciente.14  

É por essa razão que nossa obra está permea-
da por diversas transcrições de trechos de consultas for-
mais, cujos conteúdos contribuem de forma expressiva 
na busca do entendimento mais seguro, embora nem 
sempre os consideremos coerentes. 

14 
Os municípios de São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo, disponibilizam as respostas de suas consultas por meio da Internet. Na capital mineira os 
contribuintes podem ter acesso às consultas usando inclusive o recurso de pesquisa por palavra-chave, através do link http://www.fazenda.pbh.gov.
br/internet/pesquisas/main.asp.
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No ano de 2013 um importante fato marcou 
a regulamentação do instituto da consulta formal no 
âmbito da Receita Federal. Com a edição da Instru-
ção Normativa RFB nº 1.396, de 16 de setembro de 
2013, os entendimentos proferidos nas Soluções de 
Consulta da Coordenação Geral de Tributação (Co-
sit), inclusive nas Soluções de Consulta Interna, além 
dos proferidos em Soluções de Divergência, passam 
a valer para todos os auditores e contribuintes. Seu 
art. 9º, com a redação aprimorada pela IN RFB nº 
1.434/2013, assim dispõe a respeito da questão: 

“Art. 9º - A Solução de Consulta Cosit 
e a Solução de Divergência, a partir da 
data de sua publicação, têm efeito vin-
culante no âmbito da RFB, respaldam 
o sujeito passivo que as aplicar, inde-
pendentemente de ser o consulente, 
desde que se enquadre na hipótese por 
elas abrangida, sem prejuízo de que a 
autoridade fiscal, em procedimento de 
fiscalização, verifique seu efetivo en-
quadramento.”

 
Para os contribuintes ou responsáveis pela 

retenção de tributos o novo procedimento facilita a 
adoção da postura mais adequada diante de várias 
controvérsias de difícil interpretação. Isso porque, 
quando determinada discussão envolver tema que já 
fora abordado por soluções de consulta vinculantes, 
nenhum contribuinte ou responsável pode ser autu-
ado em matéria que contrarie as referidas decisões, 
ainda que o entendimento do auditor fiscal seja di-
verso. Para tanto, será necessário que a controvérsia 
se enquadre perfeitamente na hipótese tratada pela 
solução vinculante. 

Desde a sua normatização na forma acima, 
diversas Soluções de Consulta Cosit e algumas Solu-
ções de Divergência e Soluções de Consulta Interna 
foram editadas tratando de temas relacionados ao 

que é abordado nesta obra, contribuindo para refor-
çar a interpretação que já adotávamos, ou orientan-
do acerca de novo entendimento sobre questões po-
lêmicas, tais como a retenção do INSS do optante do 
Simples Nacional, a desoneração da folha de salários 
e a retenção de 3,5%, dentre outras. 

O interessante é que, mesmo sem possuir 
caráter normativo, esse efeito vinculante de que 
se revestem certas consultas formais acaba por  
torná-las, na prática, verdadeiras normas jurídicas, já 
que dizem respeito à aplicação de regras legais e sua 
abrangência vale para todos os contribuintes.

No sistema de normas da Receita Federal é 
possível consultar e fazer pesquisas acerca das solu-
ções de consulta publicadas pela Cosit15. 

1.13. Impactos do eSocial e da EFD-Reinf  
nos tributos examinados nesta obra 

O Sistema de Escrituração Digital das Obri-
gações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas foi ba-
tizado pela sigla eSocial e constitui projeto do Go-
verno Federal que visa unificar o envio de diversas 
informações pelos empregadores e contratantes de 
terceiros, tanto em relação aos trabalhadores que 
lhe prestam serviços remunerados, como de outras 
espécies de contratos que se revelam importantes 
para a fiscalização. 

Uma das principais premissas do eSocial é 
que sua implantação não envolve proposta de mu-
dança da legislação existente, mas apenas uma nova 
forma de empresas e empregadores em geral (in-
clusive entidades públicas) prestarem informações 
acerca de sua relação com trabalhadores empre-
gados, terceirizados e outras pessoas (autônomos, 
avulsos, estagiários, etc.), com quem mantêm víncu-
lo relevante do ponto de vista dos órgãos envolvidos 
no projeto16. 

15 
Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/consulta.action.

16 
O eSocial abrange principalmente as relações de trabalho entre empresas e pessoas físicas, nas mais diversas modalidades. Porém, o projeto 
não se restringe apenas a operações de prestação de serviços, mas inclui também informações acerca da aquisição e comercialização de pro-
dutos rurais, sobre as quais incide contribuição previdenciária. Entretanto, como tais obrigações não estão contempladas na proposta desta 
obra, elas não serão objeto de abordagem.
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Devido à sua abrangência, o eSocial não exi-
ge apenas informações de interesse da Receita Fede-
ral do Brasil (RFB), mas também dados de interesse 
do INSS, Secretaria de Trabalho e Emprego e Caixa 
Econômica Federal (em relação ao FGTS). 

As pessoas (físicas e jurídicas) obrigadas à 
apresentação do eSocial têm que registrar a ocorrên-
cia de diversos eventos pertinentes às suas relações 
com trabalhadores e terceiros. Por essa razão, sua 
entrada em vigor permite aos órgãos envolvidos pro-
mover a extinção de diversas obrigações acessórias 
até então existentes e que, em certa medida, geram 
informações redundantes e/ou dessincronizadas.

O envio das informações exigidas se dá 
através da transmissão de arquivos via Internet, nos 
quais constam registros acerca de diversos eventos, 
de acordo com leiautes predefinidos no Manual de 
Orientação do eSocial – MOS, que em janeiro de 
2019 chegou à versão 2.5.01. 

A partir do exame dos referidos leiautes é 
possível verificar o grande volume de dados que de-
vem ser enviados aos órgãos envolvidos no projeto 
e que abrange diversas obrigações tributárias, tais 
como as contribuições previdenciárias (INSS) e o Im-
posto de Renda Retido na Fonte (IRRF). 

Algumas das informações que são presta-
das por meio do eSocial já eram enviadas periodi-
camente a um ou vários órgãos fiscalizadores, mas 
a nova obrigação traz a possibilidade de concentrar 
tais registros em alguns arquivos, permitindo a ex-
tinção de outras declarações. Se considerarmos que 
a empresa contratante de serviços executados por 
profissional autônomo é obrigada, via de regra, a re-
colher contribuição previdenciária (patronal e reten-
ção), assim como descontar o IRRF (dependendo do 
valor), lembramos que duas das obrigações daí de-
correntes são o envio das respectivas informações 
na GFIP e DIRF - Declaração do Imposto de Renda 
Retido na Fonte. Com a nova sistemática, várias des-
sas informações são prestadas por meio do eSocial, 
ainda que alguns dados constem de mais de um ar-
quivo ou evento. 

Os prazos para exigência da nova obrigação 
por parte das empresas estão definidos pela Reso-
lução do Comitê Diretivo do eSocial nº 2, de 30 de 
agosto de 2016. Segundo consta de seu art. 2º, com a 
redação que lhe foi dada pelas Resoluções CDES nºs 
3/2017 e 5/2018, o início da obrigatoriedade de utili-
zação do eSocial dar-se-á: 

I - em janeiro de 2018, para o 1º gru-
po, que compreende as entidades inte-
grantes do “Grupo 2 - Entidades Em-
presariais” do Anexo V da Instrução 
Normativa RFB nº 1.634, de 2016, com 
faturamento no ano de 2016 acima de 
R$ 78.000.000,00 (setenta e oito mi-
lhões de reais);

II - em julho de 2018, para o 2º grupo, 
que compreende as demais entidades 
integrantes do “Grupo 2 - Entidades 
Empresariais” do Anexo V da Instrução 
Normativa RFB nº 1.634, de 6 de maio 
de 2016, exceto os optantes pelo Regi-
me Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pe-
las Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte (Simples Nacional) de que 
trata o art. 12 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, que 
constam nessa situação no CNPJ em 1º 
de julho de 2018, e as entidades em-
presariais pertencentes ao 1º grupo, 
referidos no inciso I;

III - em janeiro de 2019, para o 3º gru-
po, que compreende os obrigados ao 
eSocial não pertencentes ao 1º, 2º e 
4º grupos, a que se referem respecti-
vamente os incisos I, II e IV, exceto os 
empregadores domésticos; e

IV - em janeiro de 2020, para o 4º gru-
po, que compreende os entes públicos, 
integrantes do “Grupo 1 - Administra-
ção Pública” e as organizações inter-
nacionais, integrantes do “Grupo 5 - 
Organizações Internacionais e Outras 
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17 
A aprovação do Manual de Orientação do eSocial – versão 2.5.01, se deu com a publicação da Resolução do Comitê Gestor do eSocial nº 21, 
de 28 de dezembro de 2018 (DOU de 17/01/2019). Este comitê, por sua vez, foi concebido por meio do Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro 
de 2014, que instituiu oficialmente o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.

Instituições Extraterritoriais”, ambas 
do Anexo V da Instrução Normativa 
RFB nº 1.634, de 2016.17 

A Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 6 
de maio de 2016, tratava do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ). Apesar de ter sido revoga-
da pela Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018, 
o conteúdo do seu anexo V permaneceu inaltera-
do e poder ser acessado também através do link: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridi-
ca/CNPJ/tabelas/NatJurQualificaResponsavel.htm

Seu exame se revela necessário para com-
preender quais os perfis de contribuintes que se en-
caixam em cada grupo, embora de uma forma geral 
possamos inferir que os dois primeiros se referem às 
empresas em geral, exceto optantes do Simples Na-
cional, enquanto o terceiro grupo abrange não ape-
nas estas últimas, mas também as entidades privadas 
sem fins lucrativos (associações, fundações, Sistema 
S, etc.) e todos os demais empregadores e contratan-
tes de pessoas físicas, com exceção dos entes públicos. 

No que se refere aos órgãos, autarquias e 
fundações de direito público, que estão enquadra-
dos nas linhas A e C do nosso QSO, o início de trans-
missão dos eventos de cadastramento do eSocial 
está previsto para janeiro de 2020, mas a entrega 
dos eventos periódicos, que envolvem basicamente 
a folha de pagamentos mensal, ainda não têm data 
certa para começar. Do exame dos leiautes e do 
conteúdo do MOS, verificamos que as informações 
estão classificadas em eventos. Os Eventos Iniciais 
e Tabelas dizem respeito a informações cadastrais 
e de alguns vínculos que não precisam ser informa-
dos todos os meses, mas apenas na etapa inicial. É 
o caso, por exemplo, do cadastro da empresa e de 
suas filiais, assim como o cadastro dos empregados. 
Ao transmitir os Eventos Iniciais, as empresas infor-
mam quais são seus dados de identificação, quem 
são seus trabalhadores com vínculo empregatício, 

detalhando uma série de informações minudentes a 
respeito do empregado. À medida que o tempo su-
ceder, não faz sentido que essas informações sejam 
novamente apresentadas, salvo se ocorrer alteração. 

Concomitantemente as empresas devem 
transmitir os eventos de Tabelas. Estes eventos com-
plementam os iniciais e são enviados para permitir 
a utilização das informações neles contidos em mais 
de um evento do sistema, ou por se repetirem em 
diversas partes do leiaute. 

Após a transmissão dos Eventos Iniciais e 
das Tabelas, além das eventuais modificações nos 
dados cadastrais e dos vínculos, bem como a ocor-
rência de Eventos Não Periódicos (por exemplo, 
novas admissões de empregados, demissões, etc.), 
as empresas transmitem os Eventos Periódicos. A 
folha de salários mensal é um ótimo exemplo de 
evento periódico, já que se repete todos os meses, 
e assim como previsto para a GFIP, tais informações 
também devem ser transmitidas até o dia 7 (sete) 
do mês subsequente ao de ocorrência dos eventos 
de remuneração, antecipado-se na hipótese de não 
ser dia útil.

Em relação a estes Eventos Periódicos, os 
quais abrangem também uma série de informações 
relacionadas à contratação de terceiros, a obrigato-
riedade de sua transmissão se inicia imediatamente 
após o envio dos Eventos Iniciais e das Tabelas. 

Na versão 1.2 do MOS, que foi objeto de 
análise na terceira edição desta obra, demonstramos 
a abrangência do eSocial listando os arquivos que de-
veriam ser preenchidos e enviados, e destacando em 
negrito apenas aqueles que foram objeto de comen-
tário mais específico. Com a publicação da versão 2.0 
do MOS, verificamos que algumas informações que 
seriam exigidas de acordo com a versão anterior não 
constavam mais do leiaute apresentado. Publicamos 
então a quarta edição da obra comentando a supres-
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são e opinando que certamente ela seria provisória. 

Em agosto de 2015 foram publicadas no sítio 
do SPED na Internet as informações acerca da Escri-
turação Fiscal Digital das Retenções e Informações da 
Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-Reinf). 
A partir de então ficou claro que a nova obrigação 
acessória era apenas uma extensão do eSocial e que 
já constava de seu projeto original, mas em vez de 
integrar a declaração da qual foi concebida, passou a 
ser exigida à parte, embora concomitantemente. Ou 
seja, as informações inicialmente exigidas no eSocial 
foram fatiadas, de forma que os dados concernen-
tes à contratação de pessoas físicas para relações de 
trabalho em geral (empregados, autônomos, etc.) 
permanecem como no projeto inicial, com os ajustes 
resultantes de sua evolução, enquanto as informa-
ções sobre as retenções tributárias nos pagamentos 
a pessoas jurídicas e pessoas físicas (exceto decor-
rentes de relações de trabalho) passam a integrar 
a (EFD-Reinf). Esta última foi instituída oficialmente 
por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.701, de 14 
de março de 2017, que inclusive a rebatizou. Embora 
sua sigla tenha permanecido idêntica, ela passou a 
significar Escrituração Fiscal Digital de Retenções e 
Outras Informações Fiscais.

De acordo com o art. 2º da referida IN, fi-
cam obrigados a adotar a EFD-Reinf os seguintes con-
tribuintes:

I - pessoas jurídicas que prestam e que 
contratam serviços realizados median-
te cessão de mão de obra nos termos 
do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de ju-
lho de 1991;

II - pessoas jurídicas responsáveis pela 
retenção da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social (Cofins) 
e da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL);

III - pessoas jurídicas optantes pelo re-
colhimento da Contribuição Previden-
ciária sobre a Receita Bruta (CPRB);

IV - produtor rural pessoa jurídica e 
agroindústria quando sujeitos a con-
tribuição previdenciária substitutiva 
sobre a receita bruta proveniente da 
comercialização da produção rural nos 
termos do art. 25 da Lei nº 8.870, de 
15 de abril de 1994, na redação dada 
pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 
2001 e do art. 22A da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, inserido pela Lei 
nº 10.256, de 9 de julho de 2001, res-
pectivamente;

V - associações desportivas que man-
tenham equipe de futebol profissional 
que tenham recebido valores a título 
de patrocínio, licenciamento de uso de 
marcas e símbolos, publicidade, pro-
paganda e transmissão de espetáculos 
desportivos;

VI - empresa ou entidade patrocina-
dora que tenha destinado recursos a 
associação desportiva que mantenha 
equipe de futebol profissional a título 
de patrocínio, licenciamento de uso de 
marcas e símbolos, publicidade, pro-
paganda e transmissão de espetáculos 
desportivos;

VII - entidades promotoras de eventos 
desportivos realizados em território 
nacional, em qualquer modalidade 
desportiva, dos quais participe ao me-
nos 1 (uma) associação desportiva que 
mantenha equipe de futebol profissio-
nal; e

VIII - pessoas jurídicas e físicas que pa-
garam ou creditaram rendimentos so-
bre os quais haja retenção do Imposto 
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), 
por si ou como representantes de ter-
ceiros.

As empresas integrantes do “Grupo 2 - 
Entidades Empresariais” do anexo V da Instrução 
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Normativa que dispõe sobre o CNPJ e já citada ao 
tratarmos do eSocial, cujo faturamento no ano de 
2016 tenha sido superior a R$ 78.000.000,00 (se-
tenta e oito milhões de reais), estão obrigadas ao 
envio da declaração desde maio de 2018, assim 
como ocorreu em relação ao envio dos Eventos Pe-
riódicos do eSocial. 

As empresas que estão no perfil do 2º gru-
po para efeito de entrega do eSocial, também estão 
na mesma condição para a EFD-Reinf.

Também há uma simetria entre o trata-
mento do 3º grupo do eSocial e da EFD-Reinf. Ou 
seja, os prazos de início de transmissão dos Eventos 
Periódicos do primeiro (eSocial), se aplicam ao se-
gundo (EFD-Reinf), lembrando que para esta última 
declaração não há etapas prévias (eventos de ca-
dastramento, por exemplo) ou com prazos diferen-
tes. Quando a EFD-Reinf se torna obrigatória, ela 
passa a ser apresentada mensalmente pelas pes-
soas obrigadas, salvo nos casos de inatividade ou 
ausência de movimento. 

Por último, assim como previsto para o eSo-
cial, também em relação à EFD-Reinf não há prazo 
definido para que os órgãos, autarquias e fundações 
de direito público passem a apresentá-la mensal-
mente. Como a única data definida é a do início da 
transmissão dos eventos de cadastramento do eSo-
cial (janeiro/2020), ainda não é possível definir a 
data de início da transmissão mensal da EFD-Reinf 
para tais entes.

Em regra, a EFD-Reinf deve ser transmitida 
ao Sped mensalmente até o dia 15 (quinze) do mês 
subsequente ao que se refira a escrituração, com ex-
ceção das entidades promotoras de espetáculos es-
portivos que incorrerem na hipótese do inciso VII do 
art 2º, transcrito acima. 

Para facilitar, não listaremos todos os arqui-
vos que devem ser exigidos, mas apenas aqueles que 
têm relação com a contratação de terceiros e para 
os quais há incidência dos tributos examinados nessa 
obra. Veja o quadro abaixo: 

Se tomarmos como referência, por exem-
plo, o arquivo do evento R-2010 - Retenções Con-
tribuição Previdenciária – Serviços Tomados, obser-
vamos que as informações indicadas no leiaute da 
versão 1.2 do eSocial não são exigidas a partir da 
versão 2.1 da mesma obrigação, mas na nova de-
claração (EFD-Reinf), que nada mais é que um des-
dobramento do eSocial. Ou seja, a partir do início 
da transmissão obrigatória da EFD-Reinf, por opção 
dos órgãos de fiscalização, são exigidas em relação à 
contratação de empresas terceirizadas – tais como 
prestadoras de serviços de limpeza, vigilância, entre 
outras – as informações pertinentes à retenção pre-
videnciária, conforme leiaute constante do arquivo 
R-2010 – Retenções – Serviços Tomados Mediante 
Cessão de Mão de Obra. O exame detalhado dos 
registros constantes dos leiautes nos levou a re-
comendar mudanças nos procedimentos, sistemas 
informatizados e práticas dos colaboradores de em-
presas e entidades públicas. 

Diante da constatação de que estes e ou-
tros registros foram retirados do projeto do eSo-
cial e inseridos na nova declaração denominada  
EFD-Reinf, surgiram muitas dúvidas acerca de como 
os fatos geradores das contribuições previdenci-
árias (INSS) e das retenções de outros tributos fe-
derais (IRRF, CSLL, PIS/Pasep e Cofins) devem ser 
informados. Para esclarecer, trataremos de cada 
situação no seu respectivo capítulo. 

Código do Evento Descrição

R-1000 Informações do Contribuinte

R-2010 Retenções Contribuição Previdenciária 
– Serviços Tomados

R-2020 Retenções Contribuição Previdenciária 
– Serviços Prestados

R-4010 Retenções na Fonte – Pessoa Física

R-4020 Retenções na Fonte – Pessoa Jurídica

R-4040 Retenções na Fonte – Beneficiários 
não identificados
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Na versão 2.5 do eSocial Na versão 2.0 da EFD-Reinf

S-1000 – Informações do 
Empregador, Contribuinte ou 
Órgão Público

S-1005 – Tabela de Estabele-
cimentos, Obras ou Unidades 
de Órgãos Públicos 

S-1010 – Tabela de Rubricas 

S-1200 – Remuneração de 
trabalhador vinculado ao 
RGPS

S-1202 - Remuneração de 
servidor vinculado a RPPS 

S-1210 - Pagamentos de Ren-
dimentos do Trabalho

S-1280 – Informações Com-
plementares aos Eventos 
Periódicos

S-2200 – Cadastramento Ini-
cial do Vínculo e Admissão/
Ingresso de Trabalhador

S-2300 – Trabalhador Sem 
Vínculo de Emprego/Estatu-
tário - Início

S-2306 – Trabalhador Sem 
Vínculo de Emprego/Estatu-
tário – Alteração Contratual

S-2399 – Trabalhador Sem 
Vínculo de Emprego/Estatu-
tário - Término

R-1000 – Informações do 
Contribuinte

R-2010 – Retenções- Ser-
viços Tomados Mediante 
Cessão de Mão de Obra

R-2020 - Retenções - Ser-
viços Prestados Mediante 
Cessão de Mão de Obra

R-4010 – Retenções na 
Fonte – Pessoa Física

R-4020 – Retenções na 
Fonte – Pessoa Jurídica

R-4040 – Retenções na 
Fonte – Beneficiários não 
identificados

Vejamos em síntese quais os principais re-
gistros constantes do eSocial e da EFD-Reinf e rela-
cionados às obrigações enfatizadas nesta obra. 

pessoas físicas. Aqueles que não se adaptarem às 
mudanças estarão mais facilmente sujeitos às ações 
fiscais e, por consequência, podem sofrer prejuízos 
maiores em decorrência do descumprimento da le-
gislação. 

Por todas essas razões é fundamental ana-
lisarmos seu impacto na forma de lidar com as in-
cidências tributárias examinadas nesta obra. E para 
facilitar a análise por nós proposta, utilizaremos de 
caixas destacadas de texto para tecer comentários 
acerca das novas obrigações, de tal forma que o lei-
tor facilmente identifique o seu impacto na contra-
tação de terceiros. 

Assim, todos os registros que são objeto 
de informação no eSocial ou na EFD-Reinf serão co-
mentados com o destaque de uma caixa de texto 
idêntica a esta e seu objetivo é gerar uma reflexão 
sobre como o contratante deve agir diante da obri-
gatoriedade de transmitir os dados nas respectivas 
obrigações acessórias. 

Também abriremos tópicos específicos 
para tecer outras considerações acerca do eSocial 
e/ou da EFD-Reinf após o exame de cada obrigação 
tributária afetada pela sua implantação. 

1.14. Compreendendo a DCTFWeb

Através da Instrução Normativa nº 1.787, 
de 07 de fevereiro de 2018, a Receita Federal insti-
tuiu mais uma obrigação acessória a ser cumprida 
pelas empresas em geral. Trata-se da Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenci-
ários e de Outras Entidades e Fundos – DCTFWeb, 
que tem relação direta com a sistemática de con-
trole das informações prestadas através do eSocial 
e da EFD-Reinf. 

Seu objetivo consiste, dentre outros, em 
conferir o caráter constitutivo ao crédito tributário 
relacionado às contribuições previdenciárias (desti-
nadas ao INSS) e às outras entidades (SESI, SENAC, 
etc.), bem como permitir a geração das guias de 
recolhimento, que a partir de sua adoção passam 

É importante também destacar que a cria-
ção da EFD-Reinf não implicou a transferência de 
todas as informações acerca das retenções tributá-
rias para a nova obrigação. Nos leiautes do eSocial 
permanecem os campos para informação acerca 
das contribuições previdenciárias (INSS) e do IRRF 
nos pagamentos a empregados/servidores públi-
cos, contribuintes individuais e outras categorias 
de trabalhadores. Há diversas informações que não 
deixaram de figurar na versão atual do eSocial e que 
exigem alterações nos processos internos, especial-
mente em relação à contratação e pagamentos de 

Capítulo 1
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a ser o Documento de Arrecadação de Receitas Fe-
derais – DARF. 

Com o novo fluxo de declaração e recolhi-
mento, os contribuintes devem realizar a transmis-
são do eSocial e da EFD-Reinf observando os res-
pectivos prazos (até o dia 7 e até o dia 15 do mês 
subsequente ao dos fatos geradores, respectiva-
mente), devendo enviar, também até o dia 15 do 
mês seguinte, a DCTFWeb.

Seu preenchimento é realizado através do 
Portal e-CAC18 no sítio da Receita Federal utilizando 
certificado digital. A rigor, as informações já cons-
tarão da declaração em andamento daquela com-
petência, que é preenchida automaticamente com 
os dados relativos aos fatos geradores de contribui-
ções previdenciárias já transmitidos, e que são alo-
cados automaticamente pela RFB a partir dos even-
tos periódicos transmitidos via eSocial e EFD-Reinf. 

Antes da transmissão da DCTFWeb o con-
tribuinte deve editar a declaração para informar 
eventos que modificam o valor a ser recolhido, tais 
como compensações, suspensões, parcelamentos, 
etc., devendo em seguida confirmar o envio. 

Uma vez concluída essa etapa, é neces-
sário gerar os respectivos DARFs de recolhimento, 
dos quais constam um código de barras que, após 
o pagamento, permitirá à RFB vincular o montante 
recolhido com sua declaração de origem.

Tomando como exemplo a retenção previ-
denciária na cessão de mão de obra ou empreita-
da, veremos que é por esse motivo que a IN RFB 
nº 971/2009 teve sua redação acrescida de um ar-
tigo na parte que diz respeito à forma de preenchi-
mento da guia de recolhimento. A redação original 
do art. 112 prevê que a importância retida sobre a 
nota fiscal de empresa prestadora de serviço deve 
ser recolhida em documento de arrecadação iden-
tificado com a denominação social e o CNPJ da em-

presa contratada. Entretanto, o art. 486-D, incluído 
pela Instrução Normativa RFB nº 1.867/2019, prevê 
a adoção de outro procedimento. Vejamos:

“Art. 486-D. As contribuições sociais 
previdenciárias administradas pela 
RFB e as destinadas a outras entidades 
e fundos deverão ser recolhidas, para 
cada grupo de obrigados, por meio 
de Darf único, em substituição à GPS, 
gerado pelo sistema da DCTFWeb, a 
partir do mês de competência em que 
a entrega desta se tornar obrigatória.

(...)

§ 2º O recolhimento da contribuição 
previdenciária retida pela empresa 
contratante, nos termos do art. 112, 
será efetuado por meio do DARF úni-
co a que se refere o caput, identificado 
com a denominação social e o CNPJ da 
empresa contratante.”

Alguns aspectos importantes precisam ser 
pontuados em relação à DCTFWeb, embora deter-
minados comentários dependerão da análise con-
textualizada de cada obrigação tributária examina-
da aqui nesta obra.   

Em relação aos prazos de exigência, a  
DCTFWeb torna-se obrigatória para as empresas e 
entidades a partir do 3º mês subsequente ao de iní-
cio da transmissão dos eventos periódicos do eSo-
cial e envio da EFD-Reinf. Isso significa que, as em-
presas que são do 1º grupo e tornaram-se obrigadas 
ao envio das declarações citadas em maio/2018, ti-
veram que iniciar a transmissão da DCTFWeb a par-
tir de agosto/2018. 

As empresas do 2º grupo começaram a en-
viar os eventos periódicos do eSocial e a EFD-Reinf 
mensalmente a partir de janeiro/2019 e, por esse 

18 
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motivo, ficaram obrigadas ao envio da DCTFWeb 
desde abril/2019, com exceção daquelas que fatu-
raram até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oito-
centos mil reais) no ano-calendário de 2017. Estas, 
por força da alteração promovida pela Instrução 
Normativa RFB nº 1.884, de 17 de abril de 2019, fo-
ram deslocadas para o 3º grupo, juntamente com as 
empresas optantes do Simples Nacional, entidades 
sem fins lucrativos e outras que possuem CNPJ (com 
exceção daquelas que compõem o 4º grupo). Elas 
se tornam obrigadas à transmissão mensal da DC-
TFWeb a partir de outubro de 2019, já que o envio 
mensal do eSocial e EFD-Reinf inicia-se a partir da 
competência julho/2019. 

Ainda sem data definida, mas possivelmen-
te a partir de 2020, estão as entidades que figuram 
nos grupos “Administração Pública” e “Organiza-
ções Internacionais e Outras Instituições Extraterri-
toriais”, ambos do Anexo V da Instrução Normativa 
RFB nº 1.634/2016, que embora tenha sido revo-
gada pela IN RFB nº 1.863/2018, seu conteúdo não 
sofreu qualquer alteração. 

Outro aspecto relevante a se destacar so-
bre a nova obrigação acessória está relacionado a 
sua distinção com a DCTF convencional. Não houve 
substituição da DCTF pela DCTFWeb e, com exce-
ção do valor relativo à Contribuição Previdenciá-
ria sobre a Receita Bruta (CPRB), todos os valores 
que são declarados na segunda não eram objeto 
de informação na primeira. Isso implica dizer que a  
DCTFWeb envolve basicamente aquilo que era ob-

jeto de recolhimento em Guia da Previdência Social 
– GPS (contribuição para o INSS para outras entida-
des). Aquilo que era objeto de retenção na fonte, a 
exemplo do IRRF nos pagamentos a pessoas físicas 
autônomos, devia ser informado na DCTF conven-
cional e assim permanece até segunda ordem. É 
possível que no futuro tudo migre para a DCTFWeb, 
mas por ora não é seu objetivo abarcar todos os tri-
butos federais declarados no eSocial e na EFD-Reinf, 
mas apenas as contribuições previdenciárias. Estes 
e outros aspectos peculiares ficarão mais claros à 
medida que analisarmos a legislação que trata de 
cada obrigação tributária federal examinada nesta 
obra. 

Por fim, é importante enfatizar que, a 
partir do início da transmissão da DCTFWeb, as 
empresas e entidades obrigadas não terão mais a 
prerrogativa de utilizar a GPS para recolhimento de 
contribuições previdenciárias, como ficou eviden-
te no próprio texto do art. 486-D transcrito acima. 
Isso significa que, a identificação de irregularidade 
no montante declarado demandará a retificação do 
eSocial ou da EFD-Reinf para que, em seguida, seja 
realizada a retificação também da DCTFWeb e, por 
último, a geração dos DARFs para recolhimento de 
eventuais diferenças. Se já tiver ocorrido o venci-
mento da obrigação, o documento de arrecadação 
será gerado automaticamente com o cálculo dos 
acréscimos legais, evitando a prática de alguns con-
tribuintes de preencher a GPS com informações fal-
sas apenas com o intuito de evitar a incidência de 
multa e/ou juros.


