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As empresas sujeitas à Desoneração da 
Folha de Pagamento a partir de 2011, 
pela Lei nº 12.546/2011, passaram a 

recolher sua contribuição previdenciária de 
1% sobre a receita bruta, em substituição 
aos 20% sobre a folha de salários. Após as 
alterações trazidas pela Lei nº 13.161/2015, 
houve a majoração das alíquotas para 1,5% 
e 4,5% sobre o faturamento bruto. Trata-
se da Contribuição Previdenciária Sobre a 
Receita Bruta – CPRB.

De acordo com a referida mudança, 
temos novamente à baila das discussões 
tributárias, a violação ao conceito de 
faturamento das empresas, disposto 
no artigo 195, I, “b”, da Constituição 
Federal, sendo que o Supremo Tribunal 
Federal, recentemente em sede de 
recurso extraordinário de repercussão geral, decidiu pela 
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo 
da Cofins.

Ocorre que, após as mudanças estabelecidas pela 
Lei 12.546/2011, com a alteração dos recolhimentos das 
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários para 
receita bruta das companhias, as mesmas passaram a recolher 
as suas contribuições previdenciárias com o incluso ICMS no 
cálculo por dentro.

Desta forma, temos novamente por analogia a discussão 
do PIS e Cofins, o flagrante explícito da inconstitucionalidade da 
inclusão do referido tributo Estadual, desde a vigência da lei, bem 
como a sujeição da competência de cada setor da economia, 
que passou a recolher suas contribuições previdenciárias sujeitas 
à desoneração da folha de pagamento em substituição a folha 
de salários.

Com a referida alteração, a Receita Federal do Brasil, 
publicou à época, uma orientação estabelecendo que a parcela 
do ICMS estivesse na nova Contribuição Previdenciária Sobre 
a Receita Bruta – CPRB. Infelizmente o Fisco ainda entende 

que o tributo Estadual integra o conceito 
de faturamento, gerando assim um grave 
aumento desta contribuição.

Tratam-se de discussões similares 
àquela decidida inconstitucional pela inclusão 
do ICMS da base de cálculo da Cofins, bem 
como a CPRB, que da mesma forma possui 
o incluso imposto inserido no cálculo por 
dentro. Lembrando que, o ICMS não pode ser 
considerado como faturamento, essa anomalia 
resiste por parte do Fisco.

Desde a vigência da normativa, 
positivando a desoneração da folha de 
pagamento das companhias, os contribuintes 
mais uma vez ficaram sujeitos a um aumento 
considerável da sua carga tributária e, não 
pela incidência do percentual sobre a receita 
bruta de contribuição patronal, e sim por 

constar o ICMS em sua base de cálculo.

Destarte, a sujeição do ICMS na base de cálculo da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, a mesma não 
poderá prosperar por não ser receita da empresa, sendo essa 
repassada aos Estados, possui como base de incidência tributária 
o preço da mercadoria, não poderá estar presente no cálculo por 
dentro da contribuição previdenciária.

Diante de tal óbice mantido pela Receita Federal do 
Brasil, desde o início do plano político da desoneração da folha 
de pagamento até os dias atuais, as companhias passaram a se 
utilizar do judiciário para cumprimento do afastamento do ICMS 
da base de cálculo das contribuições previdenciárias e estão 
logrando êxito.

A economia pelo afastamento do imposto das 
contribuições previdenciárias poderá ser de 20% ou mais, 
dependendo das alíquotas distintas de ICMS dos produtos de 
cada setor da economia. Da mesma forma, o ISS poderá ser 
matéria de análise das companhias.

Cabe a cada contribuinte analisar este impacto em sua 
carga tributária, para se valer do seu direito ao ingresso de uma 
medida judicial cabível para exclusão da parcela do ICMS.

EXCLUSÃO DO ICMS
DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A RECEITA BRUTA ÀS 
EMPRESAS SUJEITAS À DESONERAÇÃO DA  

FOLHA DE PAGAMENTO

Raphael Alonso
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Em recente decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública do Recife, uma indústria do ramo de 
fraldas descartáveis, cliente da Lopes & Castelo Sociedade de Advogados, obteve uma 
liminar favorável suspendendo a exigência feita pelo governo de Pernambuco, no que 

concerne à destinação mensal de 10% de seu incentivo fiscal de ICMS ao FUNDO ESTADUAL 

DE EQUILÍBRIO FISCAL - FEEF, instituído no ano passado.

Com isso, a empresa fica desobrigada a realizar o depósito compulsório mensal ao 

FEEF, nos termos da Lei 15.865/16. Apesar de não ser uma decisão definitiva, já pode ser 

considerada uma vitória, ainda mais nesse cenário atual de crise no mercado interno.

Vale ressaltar que, mesmo antes de entrar em vigor a legislação que instituiu esse 

repasse mensal ao FEEF, o assunto foi bem debatido, tendo sido entendido no meio jurídico, 

inclusive, como uma cobrança ilegal e inconstitucional, por diversos fatores e ofensa a 

princípios. No entanto, a expectativa do governo era de aumentar a arrecadação, tendo em 

vista a diminuição da receita observada em relação ao ano de 2015.

Em sua fundamentação, o juiz Djalma Andrelino Nogueira Junior argumentou que o 

Estado não pode modificar unilateralmente os termos do benefício concedido, sob pena de 

ofensa ao direito adquirido do contribuinte e ao art. 178 do CTN, bem como aos princípios da 

segurança jurídica e da não surpresa.

Salientou ainda que de acordo com o referido artigo, a isenção concedida por prazo 

certo e em função de determinadas condições não poderá ser revogada ou modificada por 

lei, a qualquer tempo, devendo os termos contratados entre Estado e contribuinte serem 

obrigatoriamente observados. Por fim, destacou também a violação ao art. 158, IV, da 

Constituição Federal, por não haver o repasse de 25% desses recursos aos Municípios.

Sendo assim, ainda que outros julgadores não sejam obrigados a entender da 

mesma maneira, outras empresas na mesma situação poderão se valer dessa decisão como 

precedente, devendo recorrer ao judiciário para buscarem seus direitos.

Marcela Natássya Nunes Viana

A LOPES & CASTELO SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS OBTÉM DECISÃO PARA 

AFASTAMENTO DO FEEF DE PERNAMBUCO
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Há décadas os empresários são demasiadamente 
submetidos aos grandes problemas advindos da elevada 
carga tributária brasileira, bem como ao exorbitante 

número de normas tributárias e obrigações acessórias.

Não bastassem as questões tributárias, que por si só já 
representam um grande entrave ao crescimento das empresas, 
o país atravessa uma grave crise política e econômica que 
resultaram na queda do PIB. 

Tal cenário tem levado muitas empresas senão à falência, 
ao instituto da Recuperação Judicial, que por consequência 
acarreta na inadimplência tributária, ou seja, a impossibilidade 
do empresariado quitar os tributos em dia, ficando, portanto, 
sem expedir Certidões Negativas de Débitos, o que na maioria 
dos casos, acarreta na supressão de créditos perante instituições 
financeiras, fornecedores e até mesmo clientes, engessando sua 
atividade empresarial.

Diante disso, a Lopes & Castelo Sociedade de Advogados, 
pensando em uma forma de reestruturar empresas, sem a 
necessidade de processos morosos e traumáticos de recuperação 
extrajudicial ou judicial, criou uma importante ferramenta, 
batizada por nossos profissionais de GESTÃO E REORGANIZAÇÃO 
EMPRESARIAL, tendo como objetivo, por meios legais, realizar 
medidas de proteção e continuidade da atividade empresarial, 
fazendo com que as empresas se beneficiem de instrumentos 
eficazes e que possam gerar caixa, visando, principalmente, 
atravessarem este momento de turbulência e partirem para uma 
futura e próspera recuperação.

Importante destacar que, este modelo de gestão não 
está diretamente atrelado à tomada de decisão em substituição 
aos seus sócios e administradores, o que buscamos de fato é 
conferir medidas de auxilio para reestruturar empresas sem a 
necessidade de processos de recuperação extrajudicial e judicial.

É um projeto realizado mediante um estudo detalhado de 
toda a situação empresarial e que tem como ponto de partida, a 
redução dos custos atuais, sejam eles de origem Administrativa, 
Comercial, Financeira, Produtiva ou Tributária.

1. Atuação
O ramo do Direito Empresarial é bem amplo e se utilizado de 
forma eficaz, pode ser um importante aliado neste projeto de 
GESTÃO E REORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL, que possui como 
escopo raiz, os seguintes pontos:

a) Direito Civil

a.1) análise e revisão de todos os contratos de 
fornecimento, clientes, prestadores de serviços, 
bancos, financiamentos;

a.2) geração de caixa com a recuperação de 
créditos de devedores (vendas não pagas) 
mediante firmação de acordos e propostas que 
possibilitem o recebimento da inadimplência, 
até mesmo com deságio para aquelas dívidas 
tidas como perda;

a.3) postergação e acordos para pagamento de 
passivos existentes com fornecedores, bancos 
e prestadores de serviços, seja por meio de 
negociações administrativas ou por via judicial;

a.4) renegociação de contratos com prestadores 
de serviços com efetiva redução dos custos 
mensais;

a.5) ingresso de medidas judiciais, revisionais de 
contratos bancários visando a redução de 

GESTÃO E REORGANIZAÇÃO 
EMPRESARIAL

Análise de Riscos e Contingenciamento de Custos
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juros aplicados bem como a amortização do 
saldo devedor com parcelas já pagas com 
juros abusivos, se for o caso.

b) Direito Trabalhista

b.1) elaboração de dossiê financeiro/trabalhista 
por reclamação trabalhista em trâmite, 
visando contingenciar monetariamente o 
risco financeiro de cada um dos processos 
existentes;

b.2) administração de reclamações trabalhistas em 
curso, com efetivação de eventual acordo 
em detrimento ao risco de eventual perda 
ou prejuízo, por meio da criação de um 
fundo/caixa específico para saneamento/
contingenciamento deste tipo de passivo;

b.3) auditoria trabalhista geral, por meio da qual 
busca-se reduzir ou neutralizar o risco de 
novas reclamações trabalhistas.

b.4) elaboração de projetos e negociação com 
sindicatos e trabalhadores a fim de buscar 
um melhor equilíbrio na relação de emprego, 
visando ao final a manutenção dos postos 
de trabalho sem prejuízo aos funcionários já 
empregados.

c) Direito Societário

c.1) revisão de contratos sociais, buscando 
principalmente a aplicação de redações mais 
claras e que protejam a sociedade contra 
terceiros;

c.2) criação de estruturas societárias inteligentes 
visando a proteção do patrimônio empresarial 
e também do patrimônio dos sócios, 
conferindo-lhe melhor administração e sem 
deixar todo o patrimônio exposto a eventuais 
constrições ocasionadas por penhoras, arrestos 
e arrolamentos;

c.3) elaboração de modelos de planejamento 
sucessório e implantação de medidas para 
profissionalização da administração e 
aplicação de governança corporativa e até 
mesmo regras de compliance.

d) Direito Tributário

d.1) realização de uma auditoria tributária e fiscal 
para mapeamento de toda a rotina tributária 
da empresa, com efetiva apuração dos tributos 
realmente devidos e suas bases de cálculo;

d.2) análise de eventual passivo tributário para 
aplicação de medidas judiciais que reduzam, 
anulem ou posterguem sua cobrança;

d.3) ingresso de medidas judiciais que visam a 
obtenção de créditos tributários, e demais 
situações que possam gerar caixa para a 
empresa;

d.4) estudos de viabilidade econômica para possíveis 
obtenções de benefícios fiscais Federal e 
Estaduais.

2. Público Alvo

Não há qualquer distinção quanto às empresas que podem 
realizar este trabalho, toda e qualquer empresa, independente 
do porte, aplica-se a realização do presente trabalho. 

3. Forma de Atuação da Equipe

A atuação dos profissionais da Lopes & Castelo Sociedade de 
Advogados será realizada por uma equipe de profissionais que 
serão os responsáveis por conduzir os trabalhos.

O trabalho se inicia com o preenchimento de um check list 
específico, contendo as principais informações da empresa 
contratante, e por meio do qual poderemos estimar uma prévia 
do que poderá ser feito, tempo necessário e honorários a ser 
cobrados.

Após análise do check list e contratação dos trabalhos, o passo a 
passo será definido de acordo com o caso concreto, entretanto, 
a obtenção de certidões de distribuição de processos (cível, 
trabalhista e tributário) será o ponto de partida, bem como o 
extrato de pendências fiscais.

No decorrer dos trabalhos, serão realizadas reuniões quinzenais 
com a equipe responsável e com os diretores das empresas, isso 
para que todos se mantenham sempre atualizados e cientes das 
medidas que estão sendo tomadas.

Importante ressaltar que, toda e qualquer decisão somente 
ocorrerá com o aval por escrito do cliente, fazendo com que 
tenham plena ciência dos trâmites efetuados, conferindo dessa 
forma, total transparência e participação de todos os envolvidos 
no projeto.

4. Considerações Finais

Rever o modelo 
de gestão e 
evitar processos 
de recuperação 
judicial ou até 
mesmo questões 
falimentares, é 
o que se propõe 
com o presente 
projeto de Gestão 
e Reorganização de 
Empresas.

Um diagnóstico de 
seu funcionamento, 
p r i n c i p a i s 
problemas e 
dificuldades é o marco inicial para o projeto de recuperação, 
retomada da capacidade operacional com geração de resultados 
e consequente crescimento.

O planejamento estratégico atrelado a redução dos custos 
tributários e despesas inerentes as questões processuais é de 
fundamental importância para uma recuperação eficaz. 

O passo a passo constante no item 1, demonstra claramente 
a importância do presente projeto para qualquer empresa 
brasileira, isto porque a redução de custos, melhoria nos aspectos 
fiscais e tributários e contingenciamento de passivos, se reverterá 
com toda a certeza em maximização dos resultados e efetividade 
nos procedimentos internos das empresas.

 Luis Alexandre Oliveira Castelo



Já há muito o empresariado brasileiro 
vem sofrendo ante a desatualização 
da legislação laboral que é datada de 

1943, o lapso de 70 anos da Consolidação 
das Leis do Trabalho fazia com que o 
sistema fosse arcaico e não acompanhasse 
a evolução do trabalho.

Depois de muito empasse em 13 
de julho de 2017 foi promulgada a Lei 
nª 13.467 que trouxe inovações e maior 
flexibilidade ao direito laboral, dando 
valoração ao negociado sobre o legislado, 
trazendo como principais mudanças:

• O tempo de troca de uniforme 
quando não obrigada a troca na 
empresa não será considerado 
como horas extras;

• O banco de horas poderá ser 
pactuado por acordo individual por 
escrito desde que a compensação 
ocorra no período máximo de seis 
meses;

• Possibilidade de fracionamento das 
férias em até 3 períodos sendo que 
um deles não poderá ser inferior a 
14 dias e os demais não poderão 
ser inferior a 5 dias;

• O tempo de deslocamento do fun-
cionário mediante transporte for-
necido pela empresa deixa de ser 
considerado como horas extras;

• O intervalo intrajornada ou interva-
lo para refeição e descanso poderá 
ser de 30 minutos mediante inde-
nização no valor de 50% da hora 
normal de trabalho sobre o tempo 
não concedido;

• Possibilidade de pactuação do re-
gime de 12x36 mediante acordo 
individual;

• Regulamentação do chamado tele-
trabalho ou home office por meio 
de contrato individual por escrito 
com especificação das atividades 
que serão realizadas pelo empre-
gado;

• Possibilidade de acordo entre as 
partes para rescisão do contrato de 
trabalho com diminuição da multa 
do FGTS para 20% e aviso prévio 
de 15 dias, podendo o empregado 
movimentar até 80% do saldo do 
FGTS, porém, não receberá o se-
guro desemprego;

• Gestantes e lactantes poderão tra-
balhar em atividades insalubres 
de grau mínimo e médio, salvo se 
apresentarem atestado médico so-
licitando afastamento;

• Previsão de trabalho intermiten-
te permitindo que o trabalho seja 
prestado mediante interrupções em 
dias ou apenas em horas, devendo 
o trabalhador sempre ser convoca-
do com pelo menos 5 dias de an-
tecedência;

• Fim do imposto sindical obrigató-
rio, passando a ser opcional;

• Ausência de revelia nos casos em 
que havendo pluralidade de re-
clamados algum deles contestar a 
ação;

• O preposto não precisará ser fun-
cionário/empregado da reclamada.

Aqui estão explicitadas apenas as 
principais mudanças trazidas pela nova 
lei, que buscou tratar de assuntos que 
até então, não eram observados pela 
legislação laboral.

A partir da vigência da nova 
lei as negociações entre as partes e as 

entidades de classe passarão a ter uma 
valoração superior a própria legislação, 
assim, situações como de empresas que 
antes possuíam intervalos de jornada de 
30 minutos mediante acordo coletivo 
e eram recorrentes as condenações no 
judiciário passarão a não existir caso haja 
o pagamento proporcional.

O importante é fazer um uso 
saudável das negociações deixando claro 
todos os pontos e preferencialmente 
fazendo de forma expressa para evitar/
elidir qualquer arguição contrária nos 
Tribunais laborais.

Ainda, abarcou a nova legislação, 
a possibilidade de uma aplicação mais 
enfática do instituto da litigância de má-fé 
a qualquer parte que faltar com a verdade 
no judiciário.

Muito recorrente também nas 
audiências trabalhistas, a ausência 
do reclamante, que gerava apenas o 
arquivamento da reclamatória, desta 
forma, era possível ingressar com ação 
por mais duas vezes sem qualquer sanção.

Neste diapasão a reforma na 
legislação trabalhista estipulou que no 
caso de ausência do reclamante, o mesmo 
seria condenado ao pagamento de custas 
processuais ainda que beneficiário de 
justiça gratuita, salvo se ele comprovar, 
em 15 dias, motivo legalmente justificável 
para a ausência.

Após todas as inovações trazidas, resta 
irrefutável que a relação entre trabalhador 
e empregador será regida por uma 
legislação mais justa e atual, onde, espera-
se que cessem a parcialidade/protecionismo 
excessivo valendo-se no negociado do que 
fora firmado entre as partes, afinal, todos são 
iguais perante a lei!!!
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ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA FRENTE A REFORMA
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Umas das preocupações mais recorrentes 
no cenário empresarial tem sido a 
viabilidade de se recuperar de créditos 

antes à crescente inadimplência vivenciada.

Assim, visando orientar os credores 
que se encontram nesta situação, passamos 
a discorrer, sem a pretensão de esgotar o 
assunto, sobre as medidas administrativas 
e judiciais que podem ser adotadas em prol 
da recuperação deste crédito, a fim de que o 
mesmo não gere um fundo de perda. 

O Código de Processo Civil permite, 
a depender do caso, dois tipos de ação de 
recuperação de crédito, a saber: ação de 
execução de título extrajudicial – para títulos 
com força executiva e a ação monitória – para 
títulos que não possuem ou perderam sua 
força executiva

Dito isto, trataremos, inicialmente, 
do processo de Execução de Título Executivo 
Extrajudicial no que se refere aos principais 
títulos, cujo prazo prescricional é de 3 anos do 
seu vencimento, sendo este objeto de algumas 
dúvidas por boa parte dos empreendedores 
que, reiteradas vezes, não conseguem a 
satisfação do seu crédito perante terceiros por 
desconhecimento de práticas preventivas, a 
seguir aduzidas

Pois bem, determina o Código 
de Processo Civil acerca dos requisitos 
fundamentais para qualquer execução, senão 
vejamos:

Art. 784.  São títulos executivos 
extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota 
promissória, a duplicata, a 
debênture e o cheque;

III - o documento particular 
assinado pelo devedor e por 2 
(duas) testemunhas;

A letra de câmbio, em apertada 
síntese, significa que o credor (sacador) ordena 
ao devedor (sacado) que pague determinado 
valor à um terceiro chamado de beneficiário. 

Já a nota promissória é a promessa de 
pagamento emitida pelo próprio devedor em 
favor do credor.

O cheque é uma ordem de 
pagamento à vista, emitida pelo devedor em 
favor do credor contra a instituição bancária. 
Importante ressaltar que no caso da nota 
promissória e do cheque, não há necessidade 
de protesto para execução dos mesmos. 

A duplicata, por sua vez, é um dos 
títulos mais utilizados pelo setor produtivo 
para venda de bens, contudo, quase sempre 
vem desacompanhada de aceite pelo devedor, 
o que necessariamente a faz prescindir de 
protesto para viabilizar a sua execução. 

Por fim, quanto ao documento 
particular (termo de confissão de dívidas; 
contratos) este deverá conter necessariamente 
a assinatura do devedor reconhecendo 
a dívida do credor, ambos com firma 
reconhecida, e de duas testemunhas, sendo 
estas meramente instrumentárias. 

Nesse sentido, destaca-se a 
celeridade do trâmite da Ação de Execução 
pelo fato de ser uma hipótese determinada 
em lei para concessão, de imediato, do 
mandado executório para o pagamento da 
dívida, isto porque, nestes casos, devido ao 
rol de títulos que reconhecidamente possuem 
força executiva, não há dúvidas quanto a 
exigibilidade do crédito.

Diferente da Execução, temos então 
o procedimento Monitório, o qual socorre 
o credor que tem o direito de receber um 
crédito, porém o documento que o comprova 
não preenche todos os requisitos necessários 
para ensejar a propositura da Execução, o 
que é bem comum.

Paira grande dúvida acerca dos 
documentos necessários para propositura 
do procedimento monitório, isso porque, 
tanto o Código de Processo Civil de 1973, 
quanto o Código de Processo Civil de 2015, 
foram omissos no que consiste a prova 
escrita, capaz de fundamentar o ajuizamento 
da ação monitória, deixando a cargo do 
juiz, respeitados os julgados dos tribunais 
superiores, delimitar no que consiste a prova 
escrita. 

Vale dizer que, no âmbito jurídico, 
o procedimento monitório se diferencia do 
procedimento comum, visto ser sua tramitação 
mais célere, e, conforme artigo 701, § 2º 
do CPC de 2015/15, que constituir-se-á de 
pleno direito o título executivo caso não haja 
o pagamento de plano ou se não forem 
oferecidos Embargos Monitórios (defesa do 
devedor), previstos no artigo 702 do mesmo 
diploma.

Assim, cabe ao interessado quando 
pretender ajuizar procedimento monitório 
comprovar a relação jurídica por meio de 
prova escrita e que haja ausência de força 
executiva no título, cujo prazo prescricional 
é de 5 anos da data de seu vencimento, de 
dívida referente a pagamento de soma em 
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dinheiro, de entrega de coisa fungível ou bem 
móvel, ou ainda, obrigação de fazer ou não 
fazer, conforme transcrição do artigo 700 do 
CPC/15:

Art. 700. A ação monitória pode ser 
proposta por aquele que

afirmar, com base em prova escrita 
sem eficácia de título

executivo, ter direito de exigir do 
devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em 
dinheiro;

II – a entrega de coisa fungível ou 
infungível ou de bem móvel

ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de 
fazer ou de não fazer.

Parece-nos que, ao não enumerar 
as hipóteses de prova escrita, permitiu o 
legislador uma aplicação mais ampla deste 
instituto, no que consiste à prova escrita, 
conforme se vê em algumas súmulas do STJ:

Súmula 247 – O contrato de abertura 
de crédito em conta corrente, 
acompanhado do demonstrativo de 
débito, constitui documento hábil para 
o ajuizamento da ação monitória.

Súmula 299 – É admissível a ação 
monitória fundada em cheque 
prescrito.

Súmula 384 – Cabe ação monitória 
para haver saldo remanescente 
oriundo de venda extrajudicial de bem 
alienado fiduciariamente em garantia.

E não somente isto, em caso recente, a 
Colenda Corte decidiu no sentido de permitir o 
“e-mail” como prova hábil para fundamentar 
o procedimento monitório, esclarecendo, 
ainda, que a prova escrita informada no caput 
do artigo 700 do CPC/15, não necessita ser 
prova robusta do direito do Autor, ou seja 
basta ser documento idôneo, desde que o juízo 
se convença das declarações, demonstrando 
a existência da obrigação entre Autor e Réu. 

Nesse sentido, há de se destacar que 
com o passar dos anos, admitiu-se o meio 
eletrônico como meio de prova, principalmente 
no que tange ao procedimento monitório, 
acertando o legislador ao não enumerar as 
provas escritas a serem admitidas no referido 
procedimento. 

Deste modo, ficou a cargo do 
Autor demonstrar o seu direito, não sendo 
necessário prova inequívoca, podendo ser 
documento escrito, emitido unilateralmente 
pelo Autor, mas que permita ao juiz inferir juízo 
de probabilidade do direito, amealhada com 
demais provas produzidas nos autos, capazes 
de influir na convicção do magistrado, o que 
não mostra qualquer prejuízo em detrimento 
ao processo de Execução, visto que neste 
caso, o processo também tramita de maneira 
célere.

Fabio Boni
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AFASTAMENTO DA COBRANÇA DO 
PIS E COFINS SOBRE AS RECEITAS 

FINANCEIRAS

Para que os contribuintes possam elucidar 
as razões por meio das quais não devem 
realizar o recolhimento do PIS e da 

COFINS sobre receitas financeiras, passamos 
a tecer algumas considerações e um breve 
escorço histórico.

Com o advento da Lei nº 10.865/04, 
passou o poder Executivo a reduzir ou 
restabelecer alíquotas sobre o PIS/COFINS 
sobre as receitas financeiras de pessoas 
jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo.

Por força dessa autorização foi 
publicado o Decreto nº 5.164/04 reduzindo 
a zero as alíquotas do PIS e da COFINS.  
Posteriormente, o Decreto nº 5.442/2005 
manteve a alíquota zero incidente sobre 
as receitas financeiras até 30 de junho de 
2015, tendo em vista que os fatos geradores 
ocorridos a partir de 1º de julho de 2015, já 
estavam sujeitos ao PIS e COFINS.

Neste sentido, o Poder Executivo 
passou a exigir o recolhimento das 
contribuições do PIS e COFINS sobre as 
receitas financeiras dos contribuintes sujeitos 

ao Lucro Real, com fundamento no Decreto 
nº 8.426/2015 (com as alterações do 
Decreto n º 8.451/2015), sob a alegação 
de que estava restabelecendo as alíquotas 
para a já mencionada incidência, contudo, o 
que se verifica é que foi criada uma nova 
hipótese de incidência tributária. 

Art. 1º  Ficam restabelecidas para 
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) 
e 4% (quatro por cento), respectivamente, as 
alíquotas da Contribuição para os Programas 
de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP 
e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS incidentes sobre 
receitas financeiras, inclusive decorrentes de 
operações realizadas para fins de hedge, 
auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas 
ao regime de apuração não-cumulativa das 
referidas contribuições.”

De tal modo, ao pretensamente 
revogar o Decreto nº 5.442/2005 e 
restabelecer as alíquotas do PIS e COFINS 
sobre receitas financeiras, auferidas pelo 
contribuinte sujeito a não cumulatividade, o 
Decreto nº 8.426/2015 introduziu novamente 
a sua exigência, incorrendo, todavia, em 
flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade, 
visto que fere o Princípio da Estrita 
Legalidade, esculpida na Constituição 
Federal, em seu artigo 150, inciso I.

O Decreto nº 8.426/2015, que 
tinha como objetivo revogar o Decreto n.º 
5.442/2005 para elevar as alíquotas do PIS e 
da COFINS sobre as receitas financeiras está 
na verdade criando novamente a exigência, 
o que é totalmente inconstitucional, pois sem 
lei, stricto sensu, que a autorize. O que deve 
se avaliar é se pode o Poder Executivo, por 
meio do Decreto nº 8.426/05, aumentar 
a alíquota que antes estava reduzida à 
zero, mediante os Decretos nºs 5.164/04 e 
5.442/05. A resposta é não pois somente a 
Lei, em sentido formal, pode criar ou majorar 
tributos. 

Ademais disso, em que pese o 
advento da Lei nº 10.865/04, que em tese, 
permite ao Executivo reduzir e restabelecer 

a fixação de alíquotas do PIS e da COFINS 
sobre a receita financeira, entende-se que 
a norma constitucional apenas prevê a 
autorização para incidência do PIS/COFINS 
sobre a receita bruta ou faturamento, e não 
sobre receita financeira, que não integra 
nenhum desses conceitos. 

Sendo notório que o vício na forma, 
decorrente da ilegalidade na atribuição ao 
Poder Executivo para majorar tributo, torna 
a cobrança do PIS e COFINS sobre as 
receitas financeiras de empresas no 
regime não-cumulativo uma cobrança 
ilegítima. 

Desse modo, para as empresas 
que se veem obrigadas ao recolhimento do 
PIS e a COFINS sobre a receita financeira, 
em consonância com o novo Decreto, é 
recomendável que impetrem Mandado de 
Segurança com pedido de medida liminar, 
para assegurar o direito líquido e certo da 
empresa/Impetrante de ver reconhecida 
a ilegalidade e inconstitucionalidade do 
Decreto nº 8.426/2015 (com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 8.451/2015), 
para que sejam afastados todos os seus 
efeitos e, em consequência, seja ordenado 
à Autoridade Coatora que se abstenha de 
adotar todo e qualquer ato de constrição 
contra a empresa/Impetrante, no sentido de 
exigir a Contribuição ao PIS e a COFINS sobre 
as receitas financeiras auferidas, garantindo-
se assim seu direito de não se sujeitar à 
referida exigência ilegal e inconstitucional, 
autorizando a compensação dos valores 
recolhidos de PIS e COFINS sobre as receitas 
financeiras, recolhidas indevidamente aos 
cofres públicos, desde 01/07/2015, com 
outros tributos administrados pela própria 
autoridade administrativa.

Cinge-se esclarecer que a matéria 
encontra-se em repercussão geral perante o 
Supremo Tribunal Federal e a Justiça Federal 
de São Paulo vem concedendo as liminares 
pleiteadas para suspender a exigibilidade do 
crédito tributário referente ao PIS e a COFINS 
sobre as receitas financeiras, haja vista que 
Decreto não pode alterar alíquotas. 


