
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária tem por objetivo atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os 
principais assuntos que estão sendo discutidos e decididos no âmbito do Judiciário, do Legislativo e do 
Executivo.

Nesta 72ª edição, estamos tratando de 8 diferentes questões, dentro de Jurisprudência, Legislação e 
Soluções de Consulta.

Para acessar diretamente cada um dos textos, clique:

Jurisprudência

STF – PIS e COFINS – base de cálculo – exclusão dos valores de ICMS

STJ – FUNRURAL – impossibilidade de exigência dos empregadores rurais pessoas físicas, mesmo com 
a alteração promovida pela Lei 10.256/2001

TRF1 – PIS e COFINS – isenção – operações realizadas dentro da Zona Franca de Manaus

TRF1 – REFIS – Inconstitucionalidade da exclusão do REFIS sem notificação prévia

TRF4 – REFIS – Simples erro no preenchimento de formulário de adesão não justifica a exclusão do 
parcelamento

TRF4 – Desoneração da folha de salários – contribuição substitutiva – possibilidade de retorno ao recolhi-
mento pela folha de salários

Legislação e Soluções de Consulta

Medida Provisória nº 656/2014 – alteração da Lei nº 9.430/96 – multa isolada sobre ressarcimento/com-
pensação

Solução de Consulta nº 240/14 COSIT – IRPJ e CSLL – valores recebidos do REINTEGRA
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Desde já, o escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados coloca-se à disposição dos 
clientes para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenham uma boa leitura!
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Jurisprudência

Supremo Tribunal Federal afasta a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições para o PIS e a 
COFINS
 
Em 08/10/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 
240.785, em que se discutia a possibilidade de exclusão do valor pago a título de ICMS das bases de         
cálculo da contribuição para o PIS e para a COFINS. 

Por 7 (sete) votos favoráveis aos contribuintes e 2 (dois) contrários, foi declarada a inconstitucionalidade 
da inclusão do ICMS nas bases de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS.

O STF reconheceu que a incidência dessas Contribuições sobre os valores que necessariamente serão 
repassados aos Estados (ICMS) ofende à Constituição, já que não são receita/faturamento das empresas. 
Embora o julgamento versasse exclusivamente sobre o ICMS, o mesmo raciocínio pode ser aplicado ao 
ISS, que é receita dos Municípios e não das empresas, razão pela qual também deve ser excluído da base 
da Contribuição ao PIS e da COFINS – o que já vem ocorrendo em julgamentos de 1ª e 2ª Instâncias.

Importante registrar que, apesar de finalizada a apreciação desse caso, ainda aguardam julgamento, so-
bre o mesmo tema, o Recurso Extraordinário 574.706 (com Repercussão Geral reconhecida) e a Ação 
Declaratória de Constitucionalidade nº 18 (ADC-18). Nesses processos, é possível que o STF module 
os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade, de forma que apenas as empresas que tenham 
ajuizado ação judicial até a data do julgamento tenham direito à restituição do que pagaram no passado. 
 
Por essa razão, é recomendável o ingresso imediato com medida judicial pleiteando não só a exclusão do 
ICMS e do ISS nos futuros recolhimentos de PIS/COFINS, como também a restituição dos valores pagos 
nos cinco anos que antecedem o ajuizamento das ações. 

Superior Tribunal de Justiça julga não ser possível a exigência de contribuição social ao FUNRURAL, a 
cargo do empregador rural pessoa física, incidente sobre o valor comercial dos produtos rurais

No dia 02/09/2014, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou o Recurso Especial 
nº 1.070.441/SC, que versa sobre a contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural           
(FUNRURAL), devida pelo empregador rural pessoa física e incidente sobre a comercialização dos  produ-
tos rurais. 

A conclusão do STJ decorre do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso                                
Extraordinário nº 596.177/RS, ao analisar vício1 de constitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/19922 . Isso 
porque o mesmo vício analisado naquela oportunidade se repetiu na Lei 9.528/97 e na Lei 10.256/2001, 
visando restabelecer a contribuição social ao FUNRURAL, a cargo do empregador pessoa física, sobre o 
valor comercial dos produtos rurais. Diante disso, em respeito à orientação firmada pela Corte Suprema 
em sede de matéria idêntica, o STJ entendeu também ser inconstitucional o art. 1º da Lei 10.256/2001, de 
modo a prevalecer a extinção definitiva da contribuição ao FUNRURAL desde 25/7/91, com o advento da 
Lei nº 8.212/91.
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Não obstante, o STF afetou com Repercussão Geral o Recurso Extraordinário nº 718.874/RS, para avaliar 
exatamente a validade da contribuição social a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a 
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1º da Lei 10.256/2001, 
eliminando qualquer dúvida sobre a aplicação, a essa Lei, das mesmas conclusões adotadas quanto à Lei 
8.540/1992. Com a decisão deste caso, haverá maior segurança jurídica para o empregador rural pessoa 
física não recolher a contribuição social sobre o valor comercial dos produtos rurais e permitirá o pedido de 
restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente.

Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu a isenção do PIS e da COFINS das operações               
realizadas dentro da Zona Franca de Manaus

Em 26/09/2014, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) entendeu que a           
isenção do PIS e da COFINS em relação às receitas decorrentes das vendas de mercadorias de origem 
nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus se estende às operações realiza-
das dentro da referida Zona.

O art. 4º do Decreto-Lei nº 288/1967  equipara a remessa de mercadorias de origem nacional para            
pessoas jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus às exportações de produtos brasileiros ao exterior 
e, por serem considerados receitas de exportação, são excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, 
conforme autorizam os arts. 5º da Lei 7.714/1988 e 7º da Lei Complementar 70/1991.

Neste cenário, ao interpretar o referido Decreto, o TRF 1 entendeu que o benefício fiscal abarca as                   
empresas sediadas na Zona Franca de Manaus que vendem seus produtos para outras empresas situadas 
na mesma localidade, independentemente do fato de a matéria prima ser adquirida dentro ou fora do país.

Há recurso de embargos contra a decisão, pendente de julgamento, ainda que com reduzidas                             
chances de êxito no TRF1. Assim, caso seja imposto pela Fazenda Nacional qualquer óbice ao gozo deste                        
benefício fiscal, aconselhamos o ajuizamento de ação judicial para reconhecer o direito à isenção relativa 
às contribuições ao PIS e à COFINS.

Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconhece inconstitucionalidade da exclusão de contribuinte do 
REFIS sem a notificação prévia

Em 22/08/2014, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) decidiu, por                              
unanimidade, que é inconstitucional a exclusão do contribuinte do Programa de   Recuperação Fiscal          
(REFIS), sem a sua prévia notificação, por clara ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla 
defesa e do contraditório. 

_________________________________
1 O art. 1º da Lei 8.540/1992 foi considerado inconstitucional pelo STF com base nos seguintes fundamentos: (a) o dispositivo teria 
criado nova hipótese de incidência de contribuição social não prevista na Constituição Federal; (b) os empregadores rurais pessoa 
física estariam sujeitos à dupla tributação ao recolher a COFINS e a contribuição social instituída pela referida Lei; (c) normas sobre 
custeio da Seguridade Social somente poderia ser criada por meio de lei complementar.
2 O art. 1º da Lei 8.540/1992 visou alterar o art. 25 da Lei 8.212/1991, que versa sobre a contribuição social ao FUNRURAL no que 
tange aos empregadores rurais pessoas físicas. Posteriormente, o art. 25 da mesma Lei que criou a referida contribuição foi alterado 
novamente pela Lei 10.256/2001.
3 O Decreto-Lei nº 288/1967 criou a Zona Franca de Manaus.
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A Relatora, Desembargadora Maria do Carmo, adotando o entendimento vinculante da Corte Especial do 
Tribunal4, entendeu que não pode haver arbitrariedade no procedimento de exclusão do REFIS, presumin-
do-se a ciência do contribuinte, pois a ciência deve ser certa e comprovada, possibilitando que o mesmo 
exerça a ampla defesa e o contraditório, garantias estabelecidas no art. 37 da CF/1988.

Importante destacar que a matéria ainda pende de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que         
reconheceu a repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário nº 669.196/DF, de relatoria do                       
Ministro Dias Toffoli. 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconhece que o simples erro no preenchimento do formulário de 
adesão ao REFIS não justifica a exclusão do contribuinte do programa de parcelamento

Em 15/10/2014, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4) deu provimento à 
apelação de contribuinte para permitir sua reinclusão no programa de parcelamento de débitos instituído 
pela Lei 11.941/2009, por entender que o simples erro no preenchimento do formulário de adesão não é 
motivo suficiente a justificar a exclusão do contribuinte do REFIS, por tratar-se de erro formal.

No caso em apreço, a Turma priorizou a manutenção do parcelamento em detrimento da tecnicidade 
exagerada da lei, na medida em que a finalidade precípua foi atingida, isto é, houve a devida arrecadação 
tributária. Desse modo, entendeu ser descabida a exclusão do REFIS por questões meramente burocráti-
cas, sob pena de se violar a efetividade da administração pública.

Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconhece possibilidade de cálculo da Contribuição sobre a folha 
de salário e não sobre a Receita Bruta

Em 10/09/2014, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4) deu provimento à 
Apelação de contribuinte que requereu o reconhecimento do seu direito de continuar recolhendo a con-
tribuição previdenciária sobre a folha de salários, ao invés da receita bruta, conforme previsto na Lei nº 
12.546/2011.

No caso concreto, o contribuinte sofreu considerável aumento da carga tributária com o advento da Medida 
Provisória (MP) nº 582/2012, que introduziu alguns produtos industrializados no regime jurídico obrigatório 
da chamada “Desoneração da Folha de Salários”, instituída pela Lei nº 12.546/2011.

Ao julgar o caso, a Turma entendeu que o objetivo precípuo da MP não foi alcançado para alguns                       
casos concretos (redução da carga tributária), de modo que a letra da lei, mesmo não sendo considerada             
inconstitucional, não poderia ser aplicada ao caso tendo em vista a adequação à sua finalidade.

_______________________________________________________

4 A Corte Especial do TRF 1, no julgamento do INAC 2007.34.00.022211-3/DF, declarou inconstitucional a norma que prevê a pos-
sibilidade de exclusão do REFIS independentemente de notificação prévia do contribuinte que aderiu ao parcelamento, por entender 
que implica ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório inerentes ao processo judicial ou 
administrativo.
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O entendimento inovador pode ter forte impacto para empresas que possuem alto faturamento e poucos 
funcionários, terceirizam mão de obra e/ou produzem com alto valor agregado, mas submetidas aos dita-
mes da Lei nº 12.546/2011, pois muitas dessas empresas  sofreram  um nítido aumento da carga tributária 
com a alteração de bases. 

Legislação

Medida Provisória nº 656/2014 – alteração da Lei nº 9.430/96 – multa isolada sobre                                                                                    
ressarcimento/compensação

Em 07/10/2014, foi publicada a Medida Provisória (“MP”) nº 656, que, dentre outras alterações, revogou 
o art. 74, §15, da Lei nº 9.430/96, que determinava a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor 
do crédito do pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. Ainda, o §17 do mesmo artigo foi alterado 
para prever que a multa isolada incida sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação não 
homologada, ao invés de incidir sobre o crédito, como ocorria antes da alteração.

Vale salientar que existe a possibilidade de aplicação da retroatividade benigna, prevista no artigo 106 do 
Código Tributário Nacional, às multas que já foram constituídas, desde que a MP 656/14 seja convertida 
em lei.

Solução de Consulta nº 240/14 COSIT – IRPJ e CSLL – valores recebidos do REINTEGRA

Foi publicada, em 30.09.2014, a Solução de Consulta nº 240, da Coordenação-Geral de Tributação          
(“COSIT”), que trata da tributação pelo Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e pela Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) dos valores ressarcidos na sistemática do Regime Especial 
de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (“REINTEGRA”).

Segundo a COSIT, os montantes apurados pela empresa exportadora no âmbito do REINTEGRA                
constituem receita de subvenção governamental para custeio ou operação, pois tais ingressos represen-
tam um auxílio que visa aumentar a competitividade dos produtos nacionais no mercado externo, o qual 
pode ser utilizado livremente pelo exportador e importa no enriquecimento do patrimônio da empresa 
beneficiária, sem que isso ocasione a assunção de dívida ou obrigação.

Apoiada nesse entendimento, aquela Coordenação esclarece que os valores apurados no REINTEGRA 
devem ser computados como receita na determinação do lucro operacional do Contribuinte, integrando, 
portanto, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
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