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Até que ponto deve ser com-
preendida a essencialidade de 
insumos para apropriação de 
créditos de PIS e da COFINS no 
regime não-cumulativo? Eis um 
tema que as pessoas jurídicas 
atuantes no setor da agroindús-
tria devem estar atentas, caso 
ainda não estejam. A discussão 
do tema nos tribunais adminis-
trativos tem trazido decisões iné-
ditas aos contribuintes do setor, 
e, desta vez, as beneficiadas fo-
ram as exportadoras de café. 

Por sete votos a um, a Câma-
ra Superior do Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais 
(CSRF) reconheceu que as des-
pesas com a corretagem inte-
gram o custo de aquisição da saca 
de café e geram créditos da CO-
FINS. Para chegar neste entendi-
mento, o Conselheiro prolator 
do Voto Vencedor, Luiz Eduardo 
de Oliveira Santos, demonstrou 
que, de forma análoga, os custos 
com a corretagem se equiparam 
à operação de frete sobre in-
sumo, e que, como a apropria-
ção dos créditos de COFINS é 
permitida a este último, deverá 
também ser permitida para os 
serviços de corretagem. 

Além de compreender proces-
so produtivo como peculiaridade 
da atividade econômica exercida 
pelo contribuinte – consideran-
do, assim, toda a cadeia produti-
va, e não somente as operações 
empregadas diretamente ao 
produto final – o Conselheiro 
afirmou que a ótica da essencia-
lidade do insumo sobre a lógica 
de mercado dos exportadores de 
café também é preciso existir. 
Afinal, é justamente por meio 
do serviço desses corretores 
que se identifica, dentre os di-
versos tipos de café, aromas e 
sabores, aquelas sacas que me-
lhor se enquadram nos parâ-
metros buscados pela empresa.

Esclarecida a essencialidade 
do serviço de corretagem às ex-
portadoras de café, o órgão co-
legiado entendeu por permitir a 
apropriação dos créditos de CO-
FINS com base no inciso IX do 
art. 3º da Lei ° 10.833/03. 

Destacamos, porém, que esta 
não foi a primeira decisão admi-
nistrativa favorável a este cam-
po. De fato, com a evolução do 
posicionamento do CARF sobre 
o conceito de “insumos”, o se-
tor da agroindústria tem obtido 
grandes avanços. 

Em abril de 2017, por exemplo, 
o CARF decidiu favoravelmente 
às usinas de açúcar e álcool, re-
conhecendo como insumos os 
bens e serviços empregados na 
fase agrícola para a produção de 
cana de açúcar, posteriormente 
utilizada na produção de açúcar 
e álcool. No fundamento, susten-
tou-se que a expressão insumo 
está relacionada aos custos e às 
despesas utilizados pelo contri-
buinte, direta ou indiretamen-
te, no exercício da sua atividade 
econômica, não se restringindo a 
itens utilizados de forma física e 
direta na produção, mas também 
àqueles fatores que geram gas-
tos indiretos. Ou seja, insumo é 
aquilo essencial à realização de 
seu objetivo social e à obtenção 
de sua receita.

Decisões como as mencionadas 
são de especial relevância para a 
agroindústria, já que os dispên-
dios agrícolas possuem impor-
tância em torno de 70% de todas 

as despesas geradas. Em outras 
palavras, a negativa do direito 
de apropriação destes créditos 
causaria enorme impacto tribu-
tário ao contribuinte, ocasio-
nando, por consequência, uma 
repercussão econômica na ca-
deia produtiva. 

Sobre o tema – e na mesma li-
nha na qual caminhava o CARF 
– o Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ), no início de 2018, pacifi-
cou o entendimento do conceito 
de insumo, fundamentando-o à 
luz da essencialidade ou da re-
levância. Aqui, vale a reflexão: 
inspirando-se na decisão da 
CSRF que permitiu a apropria-
ção de créditos da COFINS 
nos dispêndios que envol-
vem o serviço de corretagem 
para compra de sacas de café 
e na oficialização, pelo STJ, 
do conceito da essencialida-
de do insumo, as empresas 
atuantes no setor da agroin-
dústria e do agronegócio 
podem (e devem!) reavaliar 
os gastos que englobam seu 
processo produtivo. 

Este gasto é essencial ao 
processo produtivo? Está ele 
diretamente relacionado ao 
produto que se vende? Este 
gasto está classificado no 
ativo imobilizado? A depen-
der das respostas, sua em-
presa poderá ser a próxima 
a gerar um novo precedente 
e ter reconhecido direito ao 
crédito de PIS e da COFINS 
no regime não-cumulativo.

Agro e Tax: novidade – e possibilidades!
Caio Barros Ferraz de Oliveira
caio.oliveira@limajr.com.br

Caio Bossi de Araújo
caio.bossi@limajr.com.br



A legalização da terceirização 
autorizou a pejotização?

Em recente julgamento, o Su-
premo Tribunal Federal – STF – 
firmou o entendimento de que 
é lícita a terceirização, inclusive 
da atividade-fim da empresa, 
mantendo a responsabilidade 
subsidiária da empresa toma-
dora dos serviços, o que signi-
fica que se a empresa contratada, 
fornecedora da mão de obra (ter-
ceirizada), não cumprir com suas 
obrigações trabalhistas, a contra-
tante (tomadora dos serviços) fica 
responsável por estes débitos.

A terceirização era permitida, 
anteriormente, somente para as 
atividades meio (apoio ou su-
porte) das empresas tomadoras 
dos serviços, sendo que em mar-
ço de 2017, foi sancionada a Lei 
13.429 – Lei da Terceirização – a 
qual foi reforçada pela Reforma 
Trabalhista – Lei 13.467/2017 e 
confirmada pelo STF, ao decidir 
que:  “É lícita a terceirização ou 
qualquer outra forma de divi-
são do trabalho entre pessoas 
jurídicas distintas, independen-
temente do objeto social das 
empresas envolvidas, mantida a 
responsabilidade subsidiária da 
empresa contratante”.

Portanto, os limites da tercei-
rização foram ampliados, per-
mitindo a terceirização de qual-
quer atividade das Empresas, 
quer seja fim ou meio, porém 
devendo ser assegurados aos 
empregados da empresa presta-
dora de serviços (terceirizada), 
quando e enquanto os serviços 
forem executados nas depen-
dências da tomadora:
• As mesmas condições relativas 
a alimentação garantida aos em-
pregados da contratante, quando 
oferecida em refeitórios;
• Direito de utilizar os serviços 
de transporte;
• Atendimento médico ou am-
bulatorial existente nas depen-
dências da contratante ou local 
por ela designado;
• Treinamento adequado, for-
necido pela contratada, quando 
a atividade o exigir.

As mesmas condições sanitá-
rias, de medidas de proteção à 
saúde e de segurança no traba-
lho e de instalações adequadas 
à prestação do serviço.

Diante deste cenário, cada 
vez mais passou a ser comum 
o questionamento: Esta legali-
zação da terceirização irrestrita, 
autoriza a “Pejotização”?  

A resposta é NÃO!
O termo “Pejotização”, que tem 

origem em “PJ” – pessoa jurídica 
– é utilizado pelo Judiciário para 
se referir à contratação de servi-

ços exercidos por pessoas físicas, 
com subordinação ao contratan-
te, de forma habitual e onerosa, 
através de pessoa jurídica consti-
tuída para essa finalidade, ou seja, 
é a contratação de um funcioná-
rio via PJ, o que continua sendo 
considerado prática fraudulenta.

A fraude se estabelece quando 
a empresa contrata o PJ, porém 
este presta os serviços como se 
empregado fosse, ou seja, preen-
chendo todos os requisitos pre-
vistos no artigo 3º da CLT, quais 
sejam, pessoalidade, subordina-
ção, onerosidade, para se eximir 
do pagamento de encargos previ-
denciários e trabalhistas, tornan-
do a contratação menos onerosa.

Em muitos casos, o empregado 
concorda em ser desligado e re-
contratado como PJ para obter a 
oportunidade de sacar o FGTS e, 
além disso, para perceber remune-
ração superior à que recebia como 
empregado, porém, sem qualquer 
outro benefício ou proteção.

Porém, a legislação trouxe, tam-
bém, requisitos para que esta 
fraude não seja cometida, com o 
intuito de “burlar” a União, como 
acima exemplificado, ao prever 
uma carência de 18 (dezoito) 
meses para permitir que ex-em-
pregados figurem como sócios 
ou titulares de pessoas jurídicas 
a serem contratadas pelas em-
presas que estes trabalhavam, ou 
seja, não pode figurar como con-
tratada, a empresa/pessoa jurídica 
cujos titulares ou sócios tenham 
prestado serviço à contratante 
como empregado ou trabalhador 
sem vínculo empregatício, exceto 
se forem aposentados.

Claro está que não se permi-
te desligar um empregado ou 
um trabalhador e recontratar 
como uma pessoa jurídica ou 
através de empresa por este 
constituída para prestação 
de serviços.

A mesma carência de 18 (de-
zoito) meses se aplica ao em-
pregado que for demitido e 
pretender ser contratado pela 
empresa prestadora de serviços 
da ex-empregadora, ou seja, o 
empregado que for demitido 
não poderá prestar serviços 
para esta mesma empresa na 
qualidade de empregado de 
empresa prestadora de serviços 
antes do decurso de prazo de 
dezoito meses, contados a par-
tir da demissão do empregado.

Pois bem.  Feitos tais esclareci-
mentos, é importante ressaltar que 
para a terceirização ser lícita, neces-
sário se faz que a empresa, neste 
caso denominada tomadora de ser-
viços, contrate outra empresa, en-
tão denominada prestadora de ser-

viços, para que esta última aloque 
empregados na empresa tomadora 
para exercer determinada ativida-
de, meio ou fim, desta, observados 
os requisitos acima expostos.

Caberá à empresa prestadora 
de serviços contratar, remune-
rar e dirigir o trabalho realizado 
por seus empregados, ou sub-
contratar outras empresas para 
realização desses serviços, o 
que é chamado de terceirização 
em cadeia, não se configuran-
do vínculo empregatício entre 
os trabalhadores, ou sócios das 
empresas prestadoras de ser-
viços, qualquer que seja o seu 
ramo e a empresa contratante.

Importante, ainda, ressaltar, 
que, a despeito das substanciais 
alterações, a nova legislação 
positivou a responsabilidade 
subsidiária da empresa con-
tratante, na terceirização, 
pelas obrigações trabalhistas 
a cargo da prestadora de ser-
viços referentes ao período 
em que ocorrer a prestação 
de serviços, conforme pre-
via a Súmula 331 do Tribunal 
Superior do Trabalho.

Por fim, cautela e rigor na con-
tratação das Empresas Prestado-
ras de Serviços – Terceirizadas 
– são ingredientes necessários, 
considerando que existem, ain-
da, outros pontos referentes 
à terceirização que devem ser 
observados no momento de 
terceirizar, sendo certo que a 
legislação não regulamentou a 
chamada “Pejotização”, que se 
permanece como fraudulenta, 
se confirmada a ilicitude desta 
contratação.

• Esse artigo também foi 
publicado na Revista Potência. 
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Alterações no manual de registro de EIRELI: 
ampliando o cenário de oportunidades.

O Departamento de Registro 
Empresarial e Interação (DREI), 
frequentemente, abre espa-
ço através de manifestação em 
consultas populares, em que é 
possível aos interessados opi-
nar acerca das matérias mais re-
levantes ao direito empresarial, 
sempre atento às necessidades 
e mudanças propostas.

Dessa vez, a Instrução Nor-
mativa nº 47, publicada em 03 
de agosto de 2018, trouxe sig-
nificativas alterações ao cená-
rio da Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada (EI-
RELI), esclarecendo pontos de 
divergência no ordenamento 
jurídico. Antes da publicação, 
era plausível a dúvida acerca 
da possibilidade de pessoas ju-
rídicas serem responsáveis por 
mais de uma EIRELI.

Isto porque, até então, o códi-
go civil vedava expressamente 
em seu artigo 980-A, parágra-
fo 2º, que uma pessoa natural 
constituísse mais de uma em-
presa individual de responsa-
bilidade limitada, porém, não 
mencionava a pessoa jurídica, 
abrindo, assim, lacuna quanto a 
sua interpretação.

Dentre outras mudanças, des-
taca-se o entendimento firma-
do de que o referido artigo se 
aplica somente às pessoas na-

turais, possibilitando que haja 
uma única pessoa jurídica como 
constituinte de duas ou mais EI-
RELIs. É o que explicita em:

CONSIDERANDO que o limite 
trazido no § 2º do art. 980-A, re-
lativo ao número de EIRELI titu-
larizáveis, expressamente restrin-
ge-se às pessoas naturais;

1.2 ORIENTAÇÕES E
PROCEDIMENTOS

(...)
A pessoa jurídica pode figurar 

em mais de uma EIRELI. 
Além disso, a IN nº 47 também 

trouxe alterações no tocante à 
titularidade, possibilitando que 
o incapaz dê continuidade à em-
presa, embora não possa cons-
tituí-la inicialmente. No que diz 
respeito ao capital social, dife-
rente do que dispunha anterior-
mente a redação do artigo 1.081 
do Código Civil, a nova instru-
ção prevê que o mesmo pode-
rá ser aumentado a qualquer 
momento, desde que inteira e 
imediatamente integralizado. 
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Tal condição deve constar do 
instrumento de alteração do ato 
constitutivo.

Sem se falar na vantagem de 
previsão de certos itens que 
seriam objeto de exigência ou 
indeferimento pela Junta Co-
mercial para constituição ou 
alteração de EIRELI, a atualiza-
ção veio para aumentar os ho-
rizontes empresariais, permitin-
do maior flexibilidade quanto à 
gestão patrimonial de empresas 
e grupos econômicos, além de 
proteger com maior efetividade 
o patrimônio de pessoas jurídi-
cas presentes em mais de um 
setor, como forma de estimular 
o crescimento de grupos econô-
micos e holdings frente ao cená-
rio nacional.

É uma ótima notícia que che-
ga em momento oportuno, 
trazendo ao empreendedor 
maior liberdade para admi-
nistração de seus negócios e 
a possibilidade de investir em 
novas propostas.
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