
 

 

 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 
 

TESE TRIBUTÁRIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
SOBRE A RECEITA BRUTA – EXCLUSÃO DAS RECEITAS DE 
REMESSAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS E DE 
VENDAS INTERNAS DE MERCADORIAS NO SEU TERRITÓRIO 
 Data 10/01/2013 
 
Dentro do âmbito do Programa Brasil Maior, a Lei nº 12.546/2011 instituiu a 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, que, até 31/12/2014 e para 
alguns setores econômicos, substituirá as Contribuições Previdenciárias 
previstas nos incisos I e III no art. 22 da Lei nº 8.212/91, calculadas, por sua vez, 
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados 
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais. 
 
Nesse contexto, foi publicado o Parecer Normativo RFB nº 3, de 21 de 
novembro de 2012, por meio do qual a Receita Federal do Brasil elucidou que a 
base de cálculo da novel Contribuição Previdenciária deve observar o conceito 
técnico de “receita bruta” aplicável ao PIS e à COFINS, compreendido como “a 
receita decorrente da venda de bens nas operações de conta própria; a receita 
decorrente da prestação de serviços em geral; e o resultado auferido nas 
operações de conta alheia”. 
 
Ocorre que, como é de amplo conhecimento, as vendas de produtos para empresas 
situadas na Zona Franca de Manaus (“ZFM”), bem como as operações internas 
praticadas dentro do seu território são equiparadas a exportações, nos termos do 
Decreto-Lei nº 288/1967 e do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, e a teor de inúmeros precedentes judiciais sobre o tema. 
 
Assim, é inequívoco que as receitas auferidas em operações daquelas espécies gozam 
de imunidade / isenção tributária, nos termos do art. 149, § 2º, inciso I, da CRFB/88, e 
a teor de disposição expressa do art. 9º, inciso II, da Lei nº 12.546/2011, dispositivos 
que afastam a tributação das receitas de exportação. 
 
Ocorre que, muito embora o art. 2º da Lei nº 10.996/04 tenha reduzido a zero a alíquota 
do PIS e da COFINS sobre as receitas de remessas para a ZFM, não existe disposição 
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análoga para Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, de modo que deverá o 
Fisco exigir a tributação daquelas específicas receitas. 
 
Assim, consideramos ser cabível a propositura de medida judicial com o objetivo de 
assegurar a exclusão das receitas de receitas de remessas para a ZFM e de operações 
internas realizadas em seu território da base de cálculo da Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta, assim como a recuperação dos valores indevidamente pagos 
àquele título desde o início da vigência do novo tributo. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto, bem 
como para auxiliá-los com as medidas judiciais e administrativas aplicáveis ao caso. 
 
Responsáveis : 
 
Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7550  
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Tel.: 55 11 3201-7552 
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Tel.: 55 11 3201-7584 
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