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1 Conceito 

• Subvenção para Custeio 
 
 Transferências de recursos de pessoas jurídicas de Direito 

Público para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la 
a fazer frente ao seu conjunto de despesas usuais, decorrentes 
de operações realizadas para a consecução de seus objetivos 
sociais. 

 
• Subvenção para Investimento 

 
 Transferência de recursos de pessoas jurídicas de Direito 

Público para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la, 
não nas suas despesas, mas sim, na aplicação específica em 
bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos 
econômicos. 
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2 Contabilização 

• Subvenção para Custeio 
 
 Computadas no lucro operacional (Art. 44, IV da Lei nº 

4.506/64). 
 

 Entendimento mantido após edição do CPC 07. 

100 (a) 100 (a) 

Subvenção Recebida (AT) Resultado Operacional (RE)
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2 Contabilização (Cont.) 

• Subvenção para Investimento 
 
 Antes 

 
 Subvenções para Investimento – computadas como reserva de 

capital (Art. 38, §2º do Decreto-Lei nº 1.598/77). 

100 (a) 100 (a) 

Subvenção Recebida (AT) Reserva de Capital (PL)
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2 Contabilização (Cont.) 

• Subvenção para Investimento 
 
 Depois 

 
 Subvenções para Investimento – computadas no resultado do 

período (CPC 07). 
 

 Caracterizadas pela vinculação entre a percepção da vantagem 
e a aplicação dos recursos (Art. 112, §7º, IN 1515/14). 
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3 Tributação 

• Subvenção para Custeio 
 
 Sujeita-se ao recolhimento de IR/CSL. 

 
 Sujeita-se ao recolhimento de PIS/COFINS – discutível nos 

casos de recuperação de créditos. 
 

• Subvenção para Investimento 
 
 Não se sujeita ao IR/CSL – exclusão do Lucro Real 

 
 Não se sujeita ao PIS e a COFINS – art. 1º, §3º, IX, da Lei 

10.833/03 
 

 Necessidade de registro na conta de reserva de capital 
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4 Caracterização de Subvenção para Investimento 

• Critérios estabelecidos pelo Parecer Normativo CST 112/78: 
 
 Antes 

 
 Intenção do subvencionador em destinar as subvenções para 

investimentos de interesse público. 
 

 Efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, 
nos investimentos previstos na implantação ou ampliação de 
empreendimentos econômicos. 
 

 Beneficiário da subvenção deve ser pessoa jurídica titular do 
empreendimento econômico.  
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4 Caracterização de Subvenção para Investimento 

• Critérios estabelecidos pela Solução de Consulta COSIT nº 32-2016 
e Instrução Normativa RFB nº 1.556/15: 
 
 Depois 

 
 Intenção do subvencionador de destiná-las para investimento, 

mais especificamente, na aplicação específica em bens ou 
direitos, para implantar ou expandir empreendimentos 
econômicos;  
 

 Efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, 
nos investimentos previstos na implantação ou ampliação de 
empreendimentos econômicos. 
 

 Beneficiário da subvenção deve ser pessoa jurídica titular do 
empreendimento econômico.  
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5 Evolução Jurisprudencial 

 Antes 
 

 “Animus” do subvencionador de subvencionar para 
investimentos em empreendimentos de interesse público 
bastava para caracterização como subvenção para 
investimento. 
 

 A previsão de destinação dos recursos subvencionados para 
expansão de empreendimentos econômicos, contidas nos 
diplomas legais, bastava para configurar o “animus” do 
subvencionador. 
 

 Flexibilidade na interpretação dos critérios determinantes da 
subvenção para investimentos. 
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5 Evolução Jurisprudencial 

 Depois 
 

 Caracterização de subvenções para investimento condicionada 
à efetiva aplicação dos recursos recebidos na aquisição 
de bens ou direitos utilizados na implantação ou ampliação 
de empreendimentos econômicos. 
 

 Caracterização condicionada à existência de previsão legal que 
estabeleça formas de controle que garantam a efetiva e 
específica aplicação dos recursos no desenvolvimento dos 
empreendimentos projetados.  
 

 Rigidez na interpretação dos critérios determinantes da 
subvenção para investimentos. 
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6  Jurisprudência CSRF - Amazonas 

• Acórdão: CSRF/01-05.424  
• Data: 03.07.2007 

 
PIS. BASE DE CÁLCULO. VALORES DE INCENTIVOS 
FISCAIS CONCEDIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO. 
O valor do incentivo fiscal concedido pelo Estado do Amazonas, em cumprimento ao 
Programa PROVIN, não se caracteriza como subvenção para custeio e não deve ser 
registrado contabilmente corno receita integrante da base de cálculo da contribuição para 
o PIS. 
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6  Jurisprudência CSRF- Amazonas 

• Acórdão 9101-00.566  
• Data: 17.05.2010 

 
Ementa: SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. RESTITUIÇÃO DE 
ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO. CONTRAPARTIDA. 
NÃO VINCULAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS. 
A concessão de incentivos às empresas consideradas de fundamental interesse para o 
desenvolvimento do Estado do Amazonas, dentre eles a restituição total ou parcial do 
ICMS, notadamente quando presentes a (i) intenção da pessoa jurídica de Direito Público 
em subvencionar determinado empreendimento e o (ii) aumento do estoque de capital na 
pessoa jurídica subvencionada, mediante incorporação dos recursos no seu patrimônio, 
configura outorga de subvenção para investimentos. O conjunto de obrigações assumidas 
pela beneficiária, em contrapartida ao favor fiscal, não configura aplicação obrigatória dos 
recursos transferidos. 

 



13 

6  Jurisprudência CSRF - Bahia 

• Acórdão 9101-001.094   
• Data: 29.06.2011 

 
IRPJ.  SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. 
Na hipótese de implantação de empreendimento, há um descasamento entre o momento 
da aplicação do recurso e do gozo do benefício a título de subvenção para investimento, 
razão pela qual, natural que o beneficiário da subvenção para investimento, em um 
primeiro momento, aplique recursos próprios na implantação do empreendimento, para 
depois, quando a empresa iniciar suas operações e, consequentemente, começar a pagar 
o ICMS, comece também a recompor seu caixa do capital próprio anteriormente 
imobilizado em ativos fixos e outros gastos de implantação. 
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6  Jurisprudência CSRF- Bahia/Pernambuco 
• Acórdão 9101-01.239   
• Data: 21.11.2011 

 
INCENTIVOS  FISCAIS.  REDUÇÃO  DO  ICMS  A  RECOLHER. SUBVENÇÃO PARA C
USTEIO.NÃO CARACTERIZAÇÃO. O  incentivo  fiscal  concedido  pelo  Poder  Público  m
ediante  restituição  do ICMS,  lançado  diretamente  em  conta  do  patrimônio  líquido,  e
  tendo  como contrapartida a realização de investimentos em ativo fixo, à implantação ou 
expansão de empreendimento econômico com a geração de novos empregos diretos e indi
retos, absorção de nova tecnologia de produto e/ou de processo, subsume-
se como subvenção para investimentos e, por conseguinte, descabe a sua tributação.  Os i
ncentivos concedidos pelo Estado da Bahia, consistentes em redução do ICMS  a recolher 
pela via do financiamento de longo prazo, com  descontos pela  antecipação,  ou  do  crédi
to  presumido,  cujos  valores  são  mantidos  em contas de reserva no patrimônio liquido,
 não se caracterizam como subvenção para custeio a que se refere o art. 392 do RIR/99.  
INCENTIVOS  FISCAIS.  SUBVENÇÃO  PARA  INVESTIMENTO. REDUÇÃO  DE  ICMS
.  INEXISTÊNCIA  DE  MECANISMOS  QUE ASSEGUREM A DESTINAÇÃO LEGAL. NÃ
O CARACTERIZAÇÃO. A  inexistência,  na  lei  concessiva  do  benefício  fiscal,  de  elem
entos  que permitem  garantir  que  os  recursos  vertidos  pelo  ente  subvencionador,  ou 
próprios  em  montante  equivalente,  foram  efetivamente  destinados  à implantação  ou 
 
expansão  do  empreendimento,  impede  a  qualificação  do incentivo como subvenção pa
ra investimento. Os incentivos concedidos pelo Estado  de  Pernambuco,  sob  a  égide  da 
 
Lei  Estadual  nº  11.675/1999 (Prodepe),  devem  ser  qualificados  como  subvenção  par
a  custeio  e computados na determinação do lucro operacional (art. 44, inciso IV, da Lei  
nº 4.506, de 1964) 
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6  Jurisprudência CSRF 

• Acórdão 9303-01.824   

• Data: 01.02.2012 
 

RESSARCIMENTO  DE  CRÉDITO  PRESUMIDO  DO  IPI.  ART.  59  DA  
LEI nº 9.065/95. AFASTABILIDADE.  
O  credito  presumido  do  IPI,  criado  pela  Lei  n.  9.363/96,  espécie  de subvenção  para  cu
steio,  visando  melhorar  o  balanço  de  pagamentos  e  viabilizar a imunidade tributária em r
elação aos produtos exportados, não se confunde  com  "incentivos e  benefícios  de  redução  
ou  isenção  previstos  na legislação tributária".  



16 

6  Jurisprudência CSRF - Bahia 

• Acórdão 9101-002.335  
• Data: 04.05.2016 

 
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.  
Para  restar  caracterizada  a  subvenção  para  investimento  as  transferências devem  se
r  concedidas  como  estímulo  á  implantação  ou  expansão  de  
empreendimentos econômicos. E não basta a mera intenção, deve estar claro  
no  diploma  legal  que  o  ente  subvencionador  irá,  de  fato,  estabelecer  
mecanismos claros de controle para verificar se as condições serão atendidas.  
Espera-se que os investimentos sejam devidamente escriturados, de modo que possam 
refletir na contabilidade a aplicação dos recursos em ativo fixo, dentro de um período de 
tempo determinado, em montante proporcional às transferências recebidas. 
PROGRAMA DO ESTADO DA  BAHIA.  INCENTIVOS  FISCAIS.  ICMS. ESTABELECIM
ENTOS  INDUSTRIAIS.  FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE  INFORMÁTICA,  ELETRÔ
NICA  E  TELECOMUNICAÇÕES. ASPECTOS. NORMA EM TESE. AÇÕES DO SUBVENC
IONADO.  
Dois  aspectos  que  devem  ser  considerados  para  apreciação  de  valores subvencionad
os, (1) a norma em tese, no caso o Decreto Estadual nº 4.316, de  1995,  do  Governo  do 
Estado  de  Bahia,  que  estabelece  metas  claras  que permitem  averiguar  se,  de  fato, 
 
está  se  consumando  a  implantação  ou expansão  do  empreendimento  econômico  por
  meio  de  mecanismos  de controle e acompanhamento do projeto, e (2) as ações do ent
e subvencionado promovendo  incrementos  no  ativo  fixo,  convergem  no  sentido  de  q
ue  os valores  transferidos  pelo  subvencionador  encontram-se efetivamente 
destinados à expansão do parque industrial, razão pela qual são subvenções para investim
ento.  
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6  Jurisprudência CSRF- Ceará 

• Acórdão 9101-002.329 
• Data: 04.05.2016 

 
IRPJ.  BENEFÍCIO  FISCAL.  SUBVENÇÕES  PARA  INVESTIMENTOS:  
OPERAÇÕES  DE  MÚTUO.  FINANCIAMENTO  DE  PARTE  DO  ICMS  
DEVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA DIVIDA. CARACTERIZAÇÃO.  
A  concessão  de  incentivos  à  implantação  de  indústrias  consideradas  de  fundamental
  interesse  para  o  desenvolvimento  do  Estado  do  Ceará,  dentre  eles  a  realização  d
e  operações  de  mútuo  em  condições  favorecidas,  notadamente  quando  presentes:  i
)  a  intenção  da  Pessoa  Jurídica  de  Direito  Público  em  transferir  capital  para  a  inici
ativa  privada;  e  ii)  aumento  do  estoque de capital na pessoa jurídica subvencionada, 
mediante incorporação  dos  recursos  em  seu  patrimônio,  configura  outorga  de  subve
nção  para  investimentos.  As  subvenções  para  investimentos  devem  ser  registradas  
diretamente  em  conta  de  reserva  de  capital,  não  transitando  pela  conta  de  
resultados. 
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6  Jurisprudência CSRF – Santa Catarina 

• Acórdão 9101-002.348 
• Data: 14.06.2016 

 
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.  
Para  restar  caracterizada  a  subvenção  para  investimento  as  transferências  
devem  ser  concedidas  como  estímulo  á  implantação  ou  expansão  de  
empreendimentos econômicos. E não basta a mera intenção, deve estar claro  
no  diploma  legal  que  o  ente  subvencionador  irá,  de  fato,  estabelecer  
mecanismos claros de controle para verificar se as condições serão atendidas.  
Espera-se  que  os  investimentos  sejam  devidamente  escriturados,  de  modo  
que  possam  refletir  na  contabilidade  a  aplicação  dos  recursos  em  ativo,  
dentro  de um  período  de  tempo  determinado,  em  montante proporcional  às  
transferências recebidas.  
PROGRAMA  DO  ESTADO  DE  SANTA  CATARINA.  INCENTIVOS  
FISCAIS.  ICMS.  ASPECTOS.  NORMA  EM  TESE.  AÇÕES  DO  
SUBVENCIONADO.  
Tendo em vista que dois aspectos para apreciação de valores subvencionados,  
(1) a norma em tese, no caso o decreto estadual que regulamenta a concessão  
do benefício, estabelecendo regras claras que permitem averiguar se, de fato,  
está  se  consumando  a  implantação  ou  expansão  do  empreendimento  
econômico  por  meio  de  mecanismos  de  controle  e  acompanhamento  do  
projeto,  e  (2)  as  ações  do  ente  subvencionado  promovendo  incrementos  no  
ativo  em  montante  proporcional  ao  valor  do  benefício,  foram  atendidos,  os  
valores transferidos pelo subvencionador devem ser considerados subvenção  
para investimento. 
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6  Jurisprudência CSRF - Goiás 

• Acórdão 9101-002.346  
• Data: 14.06.2016 

 
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.  
Para  restar  caracterizada  a  subvenção  para  investimento  as  transferências  
devem  ser  concedidas  como  estímulo  á  implantação  ou  expansão  de  
empreendimentos econômicos. E não basta a mera intenção, deve estar claro  
no  diploma  legal  que  o  ente  subvencionador  irá,  de  fato,  estabelecer  
mecanismos claros de controle para verificar se as condições serão atendidas.  
Esperase  que  os  investimentos  sejam  devidamente  escriturados,  de  modo  
que  possam  refletir  na  contabilidade  a  aplicação  dos  recursos  em  ativo,  
dentro  de um  período  de  tempo  determinado,  em  montante proporcional  às  
transferências recebidas.  
PROGRAMA  FOMENTAR.  ABATIMENTOS  NO  VALOR  PRINCIPAL  
DA  DÍVIDA  DECORRENTES  DE  LIQUIDAÇÃO  ANTECIPADA  DOS  
EMPRÉSTIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE EFEITOS.  
Descontos obtidos de empréstimos contraídos no passado não tem o condão  
de retroagir efeitos no sentido de qualificar os valores como subvenções para  
investimento,  vez  que  ausentes  os  requisitos  necessários  previstos  em  
legislação. 
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6  Jurisprudência CSRF- Goiás 

• Acórdão 9101-002.345   
• Data: 14.06.2016 

 
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.  
Para  restar  caracterizada  a  subvenção  para  investimento  as  transferências  
devem  ser  concedidas  como  estímulo  á  implantação  ou  expansão  de  
empreendimentos econômicos. E não basta a mera intenção, deve estar claro  
no  diploma  legal  que  o  ente  subvencionador  irá,  de  fato,  estabelecer  
mecanismos claros de controle para verificar se as condições serão atendidas.  
Esperase  que  os  investimentos  sejam  devidamente  escriturados,  de  modo  
que  possam  refletir  na  contabilidade  a  aplicação  dos  recursos  em  ativo,  
dentro  de um  período  de  tempo  determinado,  em  montante proporcional  às  
transferências recebidas.  
PROGRAMA  FOMENTAR.  ABATIMENTOS  NO  VALOR  PRINCIPAL  
DA  DÍVIDA  DECORRENTES  DE  LIQUIDAÇÃO  ANTECIPADA  DOS  
EMPRÉSTIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE EFEITOS.  
Descontos obtidos de empréstimos contraídos no passado não tem o condão  
de retroagir efeitos no sentido de qualificar os valores como subvenções para  
investimento,  vez  que  ausentes  os  requisitos  necessários  previstos  em  
legislação. 
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6  Jurisprudência CSRF - Pernambuco 

• Acórdão 9101-002.394   
• Data: 13.07.2016 

 
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO  
Para  restar  caracterizada  a  subvenção  para  investimento  as  transferências devem  se
r  concedidas  como  estímulo  à  implantação  ou  expansão  de 
empreendimentos econômicos. E não basta a mera intenção, deve estar claro no diploma 
legal que o ente subvencionador irá, de fato, estabelecer 
mecanismos claros de controle para verificar se as condições serão atendidas.  
Espera-se que investimentos  sejam  devidamente  escriturados,  de  modo que possam 
refletir na contabilidade a aplicação dos recursos em ativo, dentro de um período de 
tempo determinado, em montante proporcional às transferências recebidas. 
PROGRAMAS.  PRODEPE.  CRÉDITO  PRESUMIDO  DE  IPI  PARA  
REGIME AUTOMOTIVO. INCENTIVOS FISCAIS. ASPECTOS. NORMA  
EM TESE. AÇÕES DO SUBVENCIONADO.  
Tendo  em  vista  que  os  dois  aspectos  para  apreciação  dos  valores subvencionados,  
(1)  a  norma  em  tese,  que  regulamenta  a  concessão  do benefício,  dispondo  sobre  
mecanismos  de  controle  e  acompanhamento  do projeto para verificar se está se consu
mando a implantação ou expansão do empreendimento  econômico,  e  (2)  as  ações  do  
ente  subvencionado promovendo  incrementos  no  ativo  em  montante  proporcional  ao 
 
valor  do benefício, foram atendidos, os valores transferidos pelo Poder Público devem ser 
considerados subvenção para investimento. 
 
 



22 

6  Jurisprudência CSRF- Paraná 

• Acórdão 9101-002.393   
• Data: 13.07.2016 

 
SUBVENÇÃO  PARA  INVESTIMENTO  A  TÍTULO  DE  CRÉDITO  
PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.  
REQUISITOS.  
A  União  estabelece  critérios  próprios  para  dispor  sobre  a  concessão  de  benefício ap
licável ao IRPJ e à CSLL, tributos sob sua competência. A mera  "intenção"  do  legislador  
estadual  não  é  suficiente  para  caracterizar  a  subvenção recebida como subvenção par
a investimento, na acepção do §2º do  artigo 38 do Decreto-
Lei nº 1.598/1977, e não implica na fruição automática  de benefício fiscal na esfera feder
al. A operação de subsunção às condições  previstas  no  referido  dispositivo  legal  não  o
corre  automaticamente.  As  subvenções para investimento que podem ser excluídas na d
eterminação do  lucro real são aquelas concedidas como estímulo à implantação ou expans
ão  de  empreendimentos  econômicos.  Afastado  o  fundamento  do  acórdão  recorrido, 
que entendeu desnecessário o exame dos dispositivos da legislação  estadual  que  vincula
ssem  as  subvenções  a  investimentos,  e  que  levou  em  conta  apenas  a  finalidade  g
eral  e  abstrata  da  concessão  da  subvenção  pelo  ente federado, os autos devem retor
nar à turma a quo para exame de matérias  cuja  análise  o  colegiado  entendeu  que  nã
o  estava  em  condições  de julgamento (parte da causa não estava madura). 
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7 Conclusão 

• Conceitos de subvenção para custeio e subvenção para 
investimento foram mantidos. 
 

• Tratamento contábil das subvenções foi alterado – necessário 
o trânsito das subvenções pelo resultado das pessoas 
jurídicas. 
 

• Solução de Consulta COSIT nº 32-2016 e Instrução 
Normativa RFB nº 1.556/15 aplicaram interpretação restritiva 
aos critérios para caracterização das subvenções para 
investimento. 
 

• Jurisprudência administrativa passou a adotar entendimento 
restritivo em relação à utilização dos recursos subvencionados 
nos empreendimentos projetados. 
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