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MEMORANDO AOS CLIENTES 

 

 

Não incidência do PIS e da COFINS sobre os valores recebidos a título de incentivo 

pelas agências de propaganda 

 

A cobrança da COFINS e do PIS de acordo com a sistemática prevista na Lei nº 9.718/98, 

que regulou a incidência do PIS  para as empresas que apuram o Imposto sobre a Renda 

pelo regime do Lucro Real até dezembro de 2002 e da COFINS até janeiro de 2004,   

considera como faturamento a totalidade das receitas auferidas pelos contribuintes, nos 

termos do seu parágrafo 1º do artigo 3º.  

 

O Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento dos Recursos Extraordinários 

de nº 346.084, nº 357.950, nº 358.273 e nº 390.840, declarou a inconstitucionalidade do 

parágrafo 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98 sob o entendimento de que o faturamento deve 

abranger tão-somente o resultado auferido pelas empresas com a exploração das atividades 

contidas no seu objeto social (este foi o entendimento do Min. Peluso, que redigiu o voto 

vencedor). 

 

No caso das agências de propaganda, entendemos que os valores recebidos a título de 

incentivo pagos pelos veículos e fornecedores não podem ser classificados como 

faturamento, eis que não se tratam de valores recebidos em razão da exploração das 

atividades descritas em seus objetos sociais. O faturamento destas agências, portanto, 

compreende tão-somente a remuneração paga pelos clientes, como contraprestação dos 

serviços realizados. 

 

Assim, para as agências de propaganda é possível obter em Juízo o direito de restituição 

dos valores pagos a título do PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com o 

recebimento dos incentivos pagos pelos veículos e fornecedores.  

 

Mencione-se que mesmo após a publicação das Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03, que 

modificaram a sistemática de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS para as 

empresas que apuram o Imposto sobre a Renda no regime do Lucro Real, instituindo a 

cobrança destes tributos de forma não-cumulativa, permanece sendo possível a discussão 

do não-pagamento de tais contribuições sobre os valores recebidos a título de incentivo 

pelas empresas de propaganda.  
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Isto porque, não obstante a Constituição Federal tenha passado a prever a possibilidade de 

incidência de tais contribuições sobre a receita ou o faturamento, deixando claro que se 

tratam de vocábulos com significações distintas, as Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03 

especificaram que o critério material de incidência destas contribuições é o faturamento. 

Contudo, incorreram no erro de novamente afirmarem que se considera faturamento o total 

das receitas, o que o STF já afirmou não ser possível.  

 

Ocorre que estas Leis são inconstitucionais, pois não obedecem aos critérios estabelecidos 

pelo legislador constituinte para as suas cobranças no regime não-cumulativo, nos termos 

do que dispõem os parágrafos 9º e 12 do artigo 195 da Constituição Federal, na medida em 

que mencionados dispositivos não autorizam a instituição da sistemática não-cumulativa 

em função do regime de apuração do lucro das empresas (real ou presumido). 

 

Caso este entendimento prevaleça, não só a incidência do PIS e da COFINS sobre os 

valores recebidos a título de incentivo estarão isentos, como também as alíquotas de tais 

tributos voltarão a ser aquelas definidas pela Lei nº 9.718/98 (0,65% para o PIS e 3,00% 

para a COFINS), o que representará importante redução de custos tributários para as 

agências de propaganda, já que pela sistemática atual, as alíquotas são excessivamente 

elevadas e quase não existem operações que garantam direito ao crédito. 

 

Assim, entendemos também ser possível discutir em Juízo a constitucionalidade das Leis 

nº 10.637/02 e nº 10.833/03, para que a tributação pelo PIS e pela COFINS volte a ser 

regida pela Lei nº 9.718/98, na forma cumulativa e sem a incidência de tais contribuições 

sobre os valores pagos pelos veículos e fornecedores a título de incentivo, bem como para 

que os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos sejam restituídos. 
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