


C O N S U L T O R I A T R I B U T Á R I A

P A R A S E U N E G Ó C I O



Nosso time de consultoria tributária auxilia 

empresas a gerarem caixa através de 

oportunidades concretas de créditos fiscais, 

revisão de procedimentos, entre outros, bem 

como na atuação efetiva no contencioso 

tr ibutár io  administrat ivo  e  jud ic ia l .
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Nosso trabalho começa com um mapeamento da atividades 

desenvolvidas pela empresa para identificação de oportunidades 

tributárias na apuração de créditos legítimos que atualmente 

estão fora do radar da empresa ou, ainda, por meio de medidas 

judiciais, mas sempre baseado e fundamentado no entendimento 

consolidado da jurisprudência administrativa e judicial, de forma 

que acompanhamos o trabalho desde a geração e apropriação 

dos créditos até eventual fiscalização por parte das autoridades 

administrativas.
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Oportunidades 
Tributárias



Revisão do conceito de insumo para apropriação de créditos 

de PIS/COFINS;

Apropriação de créditos de ICMS na aquisição de materiais 

intermediários com revisão das entradas fiscais nos últimos 5 

anos;

Obtenção de Regimes Especiais de ICMS perante a Secretaria 

da Fazenda do Estado de São Paulo;

Revisão de apuração das contribuições previdenciárias para 

levantamento de créditos;

Aproveitamento integral do ICMS na base do PIS/COFINS 

objeto de discussão judicial;

Apuração e recuperação do crédito tributário remanescente 

na cadeia de produção de bens exportados (Reintegra).
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Créditos Tributários e Procedimentos
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Detalhamento
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Créditos Tributários e Procedimentos

PIS e COFINS  -  Créditos fiscais

Atividade comercial e industrial – aplicação do atual 

conceito de insumo de acordo com o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça;

Fretes incorridos na transferência de produtos acabados 

entre estabelecimentos da mesma empresa;

Gastos com meio ambiente, desde que ligados à atividade 

da empresa;

Algumas despesas aduaneiras decorrentes da importação;

Ressarcimento de saldo credor de PIS e COFINS para 

compensação com outros tributos federais;

Mandado de Segurança para agilizar a habilitação de 

créditos a serem compensados, como aqueles decorrentes 

da tese da exclusão do ICMS sobre PIS e COFINS.



Materiais intermediários – mercadorias que são utilizadas no 

processo de industrialização / fabricação dos produtos, mas que 

não se incorporam ao produto final;

Ressarcimento do ICMS decorrente da venda de produtos sujeitos 

ao ICMS-ST por preço inferior ao antecipado pelo substituto 

tributário;

Regime Especial para atribuição da condição de substituto 

tributário do ICMS, evitando com isso pedidos de ressarcimento 

que levam em média 12 meses para liberação.
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ICMS  -  Créditos fiscais



Materiais intermediários – mercadorias que são utilizadas no 

processo de industrialização / fabricação dos produtos, mas que 

não se incorporam ao produto final;

Aquisição de insumos de comerciantes atacadistas não 

contribuintes do IPI;

Ressarcimento de saldo credor de IPI para compensação com 

outros tributos federais.
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Créditos Tributários e Procedimentos

IPI � Créditos fiscais



Limitação da base de cálculo do INSS das 

contribuições destinadas a terceiros a 20 salários 

mínimos;

Incidência da contribuição previdenciária sobre 

salário maternidade e outras verbas de natureza 

não salarial;

Análise dos proventos constantes na folha de 

pagamento de forma a averiguar a 

parametrização da incidência de INSS.
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Créditos Tributários e Procedimentos

INSS  -  Teses tributárias / Créditos tributários



Impacto no empréstimo PJ-PJ e especialmente PJ para PF com IOF crédito 

zerado (reexo para os conta correntes entre empresa e sócios);

Possibilidade de conversão de AFAcs que estão pendentes em empréstimo.
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IOF (IOF crédito com alíquota zero prorrogado)
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Pró-labore x Distribuição de Lucros x Juros 

sobre o Capital Próprio;

Deliberação societária para contabilização 

e pagamento de JCP (mesmo que 

acumulado) – impacto na dedutibilidade do 

IRPJ e CSLL para empresas do lucro real;

Exceção da regra de opção irretratável do 

regime de caixa ou competência das 

variações cambiais: Possibilidade de 

alteração do regime de competência para 

caixa no mês seguinte àquele em que 

ocorreu elevada oscilação da taxa de 

câmbio.
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IRPJ/CSLL

Oportunidades Tributárias

Remuneração de sócios



Incentivos de inovação tecnológica – Lei do Bem;

Benefícios Fiscais para redução do IRPJ a pagar 

(Programa de Alimentação do Trabalhador, Lei 

Rouanet, Atividade Audiovisual, Fundos dos Direitos 

da Criança e Adolescente, Atividades de Caráter 

Desportivo, Empresa Cidadã etc);

Recuperação de pagamentos indevidos sobre 

subvenções para investimento; 

Dedutibilidade das perdas no recebimento de 

créditos – adoção de procedimentos para 

atendimento aos critérios fiscais;

Momento da tributação de créditos tributários 

recuperados em decisão judicial;

Não incidência de IRPJ e CSLL sobre a atualização 

monetária de tributos recuperados com base em 

decisão judicial;

Planejamentos tributários envolvendo mudanças 

na estrutura societária e transações imobiliárias.
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IRPJ/CSLL
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Incentivos fiscais
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Empresas optantes do Simples Nacional que adquirem mercadorias de empresas industriais 

ou importadoras sujeitas ao regime monofásico das Contribuições Sociais ao PIS e à COFINS. 

Se o fabricante ou importador estiver sujeito ao regime monofásico a empresa optante do 

Simples Nacional está desobrigada de oferecer parcela de suas receitas à tributação das 

contribuições sociais em questão. Após breve análise do PGDAs podemos identificar o direito 

ao ressarcimento pela Receita Federal do Brasil, que se opera em média em 60 dias.

Simples Nacional
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Endereço

www.femadvogados.com.br

Site

Rua Santos Dumont, 370, 

Centro - Vinhedo/SP

Vamos Conversar?

Tel: (19) 3826-3337

camila.ferragut@femadvogados.com.br

humberto.muzel@femadvogados.com.br

luiz.leite@femadvogados.com.br

olival.pontes@femadvogados.com.br
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