
 

 
 
EMPRESAS DA ZFM TEM COBRANÇAS DE PIS/COFINS 
SUSPENSAS PELO STJ 
 
Depois da Taxa de Serviço Administrativo da Suframa (TSA), considerada 
inconstitucional, agora mais uma boa notícia para as empresas da Zona Franca 
de Manaus. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou mais um recurso da 
Receita Federal e confirmou decisões da Justiça Federal do Amazonas e do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região que haviam determinado a suspensão 
da cobrança do PIS/COFINS sobre as vendas de mercadorias por empresas 
instaladas na Zona Franca de Manaus. O STJ também confirmou a restituição 
para a empresa de tudo que foi pago à Receita nos 5 anos anteriores ao 
processo. 
 
Fonte: Portal da Holanda  
 
 

 
 
 

COMISSÃO AUTORIZA COOPERATIVAS A EXCLUÍREM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BASE DE CÁLCULO DE 
TRIBUTOS 
 
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou, na 
quarta-feira (18), o Projeto de Lei 3247/15, que autoriza as cooperativas a 
excluir da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os 
valores repassados aos cooperados decorrentes da prestação de serviços em 
nome da cooperativa. (...). 
 
O projeto estende à prestação de serviços o tratamento dispensado à 
comercialização de produtos pelas cooperativas, no que se refere à exclusão 
da base de cálculo dos tributos. 
 
A exclusão alcançará somente a prestação de serviços vinculados diretamente 
à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da 
cooperativa. 
 
Fonte: Agência Câmara  
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RECEITA PUBLICA ENTENDIMENTO SOBRE PIS E COFINS 
 
Por Adriana Aguiar - de São Paulo 
 
A Receita Federal entendeu que incide PIS e Cofins-Importação nos contratos 
de compartilhamento de custos entre empresas. O posicionamento está na 
Solução de Consulta nº 50, publicada recentemente no Diário Oficial da União. 
A decisão surpreendeu advogados porque o órgão vinha sinalizando pela não 
incidência dos tributos nessa situação. 
 
Segundo a nova solução de consulta, incide PIS e Cofins-Importação inclusive 
em operações realizadas no âmbito de acordos de repartição de custos e 
despesas, em qualquer de suas modalidades. O caso analisado pela Receita 
Federal envolvia contrato de rateio de despesas em grupo econômico 
estrangeiro. 
 
Nesses contratos de compartilhamento de custos e despesas (cost-sharing), 
comum entre grandes grupos econômicos, a matriz arca com despesas totais 
em nome dos demais e depois solicita o reembolso dos valores devidos por 
cada unidade. 
 
Fonte: Valor Econômico 
  
 

 
 
 

LUCRO PRESUMIDO – REGIME DE CAIXA – VALOR RECEBIDO 
COM DESÁGIO 
 
As pessoas jurídicas que tenham optado pela sistemática de tributação com 
base no lucro presumido, tendo adotado o critério de recolhimento de suas 
receitas na medida do recebimento, e que explorem atividades imobiliárias 
relativas a loteamentos de terrenos, incorporação imobiliária, construção de 
prédios destinados a venda, bem como a venda de imóveis construídos ou 
adquiridos para revenda, deverão considerar, quando do reconhecimento das 
receitas para fins tributários, o momento do efetivo recebimento do montante 
pago pela empresa securitizadora decorrente da alienação de recebíveis 
imobiliários relativos às unidades vendidas. 
 
Fonte: Receita  
 
 

 

 
ICMS-SP - SUBSTITUIÇÃO DA GIA 
 
Por Josefina do Nascimento 
 
Após a transmissão de GIA substitutiva, o contribuinte não precisará mais 
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apresentar o comprovante de pagamento da DARE no Posto Fiscal de 
vinculação do estabelecimento, pois essa estará processada no dia seguinte. 
 
Substituição de GIA será processada com o reconhecimento automático do 
pagamento da DARE 164-8 
 
A SEFAZ-SP anunciou que a partir do dia 11/05/2016, o sistema de validação 
de GIA Substitutiva passará a reconhecer automaticamente o pagamento de 
DARE 164-8 (retificação de guia ou documento de recolhimento do ICMS), após 
o expediente. 
 
Fonte: Siga o Fisco 
  
 

 
 
 

FISCO DEIXARÁ DE RECORRER NO CARF E NA 1ª INSTÂNCIA 
 
Por Beatriz Olivon - de Brasília 
 
Uma norma da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) autorizou os 
procuradores a deixar de recorrer em ações judiciais já na primeira instância. 
Também poderão desistir de processos no Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf). Prevista na Portaria nº 502, a permissão só vale para 
questões com “jurisprudência consolidada” nos tribunais superiores. 
 
A ideia, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), é deixar 
de interpor recursos que prolongariam processos em que não há possibilidade 
de vitória da União(...). 
 
A nova norma revogou a Portaria nº 294, de 2010, que orientava a atuação dos 
procuradores no contencioso judicial. O texto foi aprovado pela equipe da 
PGFN sob o comando do antigo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e entrou 
em vigor na sexta-feira. Desde ontem o texto está disponível na página da 
PGFN. Procurado pelo Valor, o Ministério da Fazenda não retornou sobre a 
possibilidade de a norma ser alterada com as mudanças no comando da pasta. 
 
Pelo texto antigo, os procuradores só podiam deixar de recorrer a partir da 
segunda instância, contra decisão monocrática ou acórdão de Tribunal 
Regional Federal, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
 
Fonte: Valor Econômico 
 
 

 
Nota: Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato  através do e-mail: 

sicap@andap.org.br, ou preenchendo o formulário de consulta em nossos sites: 
www.andap.org.br ou www.sicap-sp.org.br 
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