
MODELO DE PARECER 
  

Cuida o presente parecer de estudo sobre os aspectos tributários, do ponto de vista 

da definição da base de cálculo do Imposto de Renda – IR, da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL e das Contribuições Sociais para o PIS e COFINS recolhidos no regime do lucro 

presumido (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) – dos serviços de engenharia de sistemas e de tecnologia 

da informação concernentes ao registro e baixa automatizados. Esse serviços são prestados pela 

empresa XXXX em decorrência de contratos de concessão de serviços públicos celebrados juntos a 

órgãos executivos de trânsito dos Estados XXXX e XXXX. 

Inicialmente, deve ser dito que o serviço é prestado à instituição financeira e não 

aos órgãos estaduais de trânsito, considerados como Poder Concedente nos termos do art. 2º, 

inciso I, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de 

concessão de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal. 

O serviço público em questão está previsto no art. 22, inc. III, do Código de Trânsito 

Brasileiro; na Portaria DENATRAN nº 14, de 27 de novembro de 2003; e na Resolução CONTRAN 

159, de 22 de abril de 2004. 

Por motivos operacionais, algumas instituições financeiras fazem o pagamento à 

Consulente, além da receita própria, da receita pertencente ao Poder Concedente, para que a 

empresa XXXX faça o imediato repasse ao poder público. 

Disso resulta a dúvida na interpretação da legislação tributária, especificamente 

quanto à base de cálculo dos tributos federais devidos, o IRPJ, a CSLL, as contribuições COFINS e 

PIS, se estariam excluídas da apuração os valores devidos ao Poder Concedente (DETRAN), ainda 

que transite pela conta bancária dele antes de serem repassados aos cofres públicos. 

Enfrenta-se seguir a questão da base de cálculo desses tributos federais. Segundo 

o art. 43 do CTN, o imposto de renda, de competência da União, que incide sobre a renda e 

proventos de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica 

ou jurídica.  

A Resolução CFC nº 1.374/2011, que dá nova redação à NBC TG ESTRUTURA 

CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-

Financeiro, estipula: 4.25. (a). receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o 

período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição 

de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados 

com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. 

Para fins de divulgação na demonstração do resultado, a receita inclui somente os 

ingressos brutos de benefícios econômicos recebidos e a receber pela entidade quando originários 

de suas próprias atividades. 

As quantias cobradas por conta de terceiros - tais como tributos sobre vendas, 

tributos sobre bens e serviços e tributos sobre valor adicionado não são benefícios econômicos que 

vão para a entidade e não resultam em um lucro. Portanto, são excluídos da receita. 



A divulgação da receita na demonstração do resultado deve ser feita a partir das 

receitas conforme conceituadas no Pronunciamento CPC 30 (itens 8, 8A e 8B), o Pronunciamento 

Técnico CPC nº 30 (R1), aprovado pela Resolução nº 1.412/2012, do Conselho Federal de 

Contabilidade. 

Após consultas verbais preliminares, verificou-se que não há nenhuma resposta de 

consulta sobre o tema que tenha sido expedida pela SRRF/1ª Região Fiscal. 

Quando não diretamente creditados nas contas dos órgãos estaduais de trânsito, 

os recebimentos por conta desse repasse constituem ingressos decorrentes de operações de 

conta alheia, que têm como contrapartida  pagamento, no mesmo valor, feito pela empresa. 

Inquestionável, portanto, que esses ingressos constituem receita de terceiros. 

A Instrução Normativa da Receita Federal no 04/97, oficial e expressamente 

admite a exclusão das receitas não próprias para as agências de publicidade. 

Diante de todo o exposto, pode-se concluir que, uma vez que parte da tarifa é de 

titularidade do Poder Concedente, isto é, a obrigação já nasce em favor dos órgãos estaduais de 

trânsito e por questões operacionais transita pela contabilidade da empresa XXXX, essas entradas 

não podem ser classificados como receita própria, logo não constituem base de cálculo para 

nenhum dos impostos federais em questão. 

Recomenda-se à empresa, portanto, que na apuração da base de cálculo do IRPJ 

e da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS, pelo regime do lucro presumido, nos termos 

do art. 12 do DL 1598/1977, devem ser excluídos os valores previamente destinados ao Poder 

Concedente, ainda que esses valores transitem pelas contas correntes da empresa. 

É o parecer 

  

Brasília, 02 de abril de 2018. 

  

  

ASSINATURA 

 


