
MEMORANDO 

 

IRPJ/CSLL – CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS 
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO – NOVOS CRITÉRIOS  

 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.556/2015  
 

 

Prezado Cliente, 

 

A Instrução Normativa nº 1.556, publicada em 31/03/2015, alterou a Instrução 

Normativa nº 1.515/14, que consolidou o entendimento da Receita Federal do 

Brasil sobre as alterações da legislação tributária federal, trazidas pela Lei nº 

12.973/14. 

Dentre as alterações da Instrução Normativa nº 1.556/15 está a inclusão dos §§ 

6º e 7º ao artigo 112 da Instrução Normativa nº 1.515/14, que dispõe sobre as 

subvenções para investimento concedidas pelo poder público. Segundo o §7º, 

não poderão ser excluídas do lucro real as subvenções, recebidas do Poder 

Público, quando os recursos não forem, obrigatoriamente, aplicados na 

aquisição de bens ou direitos necessários à implantação ou expansão de 

empreendimentos econômicos. 

O entendimento de que os recursos advindos das subvenções devem ser 

necessariamente destinados aos fins para os quais foram concedidos, quais 

sejam, o estímulo à implantação ou a expansão de empreendimentos 

econômicos, já foi manifestado pela Receita Federa do Brasil em recente 

Solução de Consulta editada pela COSIT, cujo texto foi quase integralmente 

aproveitado para a redação da Instrução Normativa. 

A referida solução de consulta menciona, ainda, que os recursos provenientes 

das subvenções devem ser alocados no imobilizado, conforme disposto na 

legislação do incentivo; caso o contrário, ainda que o contribuinte contabilizasse 

os recursos no ativo imobilizado, para destiná-lo aos seus fins, estaria assim 

fazendo por sua liberalidade, não se caracterizando, pois, a subvenção para 

investimento. 

No entanto, tal entendimento, cuja origem remonta ao Parecer Normativo CST 

nº 122/1978, estabelece requisito além daqueles previstos no artigo 38 do 

Decreto-Lei nº 1.598/1977, o que pode ser objeto de discussão do ponto de 

vista do princípio da legalidade e da vinculação da administração pública, 

sendo contestável, assim, a alteração trazida pela Instrução Normativa nº 

1556/15. 



Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 

Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 

T.: +55 (11) 3568-3168 

F.: +55 (11) 3568-3180 

Brasil 
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