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Ministro Gurgel de Faria: “A regra geral de abatimento de crédito não se coaduna com o regime monofásico” — Foto:
Divulgação/STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) começou ontem o julgamento que vai definir se

as empresas no regime monofásico têm direito a créditos de PIS e Cofins. A análise

está sendo feita pelos ministros da 1ª Seção - que uniformiza o entendimento das

turmas de direito público.

Por enquanto somente o relator, ministro Gurgel de Faria, proferiu voto, que foi

contrário aos contribuintes. O julgamento foi suspenso, na sequência, por um

pedido de vista do ministro Napoleão Nunes Maia Filho e não há uma nova data

prevista para voltar à pauta.

A decisão, quando proferida, terá impacto nos setores farmacêutico, de petróleo e

gás e automotivo - que são tributados pelo regime monofásico. Nesse modelo, a

cobrança do PIS e da Cofins é concentrada no primeiro elo da cadeia (o fabricante

ou o importador).

Os ministros discutem se a empresa que adquiriu produtos para revenda tem

direito a créditos de PIS e Cofins. Isso porque nessa etapa as alíquotas das

contribuições estão zeradas. Porém, segundo advogados, além de as alíquotas

cobradas da indústria ou importador serem geralmente mais altas, esses valores

são repassados para distribuidores e varejistas

Esse tema chegou à 1ª Seção porque há divergência de entendimento nas turmas

de direito público. A 2ª Turma tem decisões contrárias aos contribuintes, enquanto

que a 1ª tem posicionamento favorável.



Os ministros analisam a matéria por meio de dois recursos. Um deles (EAREsp nº

1.109.354) apresentado pela Rizatti & Cia Ltda, de São Paulo, e o outro (EREsp nº

1768224) pela Cooperativa Languirú, do Rio Grande do Sul.

Um dos principais argumentos dos contribuintes é o de que a Lei nº 11.033, de 2004,

legitimou o creditamento. No artigo 17 da norma consta que as vendas efetuadas

com a suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência de PIS e Cofins não

impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.

“O pressuposto da cumulação do PIS e da Cofins é a tributação na etapa anterior”,

diz o advogado Rafael Nichele, representante da cooperativa gaúcha no caso. “O

critério do legislador, então, não tem a ver com a saída, se a revenda foi tributada.

Tem a ver com a tributação na etapa anterior”, acrescenta.

O advogado da companhia paulista, Fabio Calcini, chama a atenção que depois da

edição da Lei nº 11.033 a União tentou por meio de duas medidas provisórias vetar

o aproveitamento de crédito pelos distribuidores e varejistas que estão no regime

monofásico. As normas foram editadas pelo governo, mas nenhuma das duas foi

convertida em lei e ambas perderam a validade. “Se o governo edita uma MP e ela

não passa, não vira lei, significa que há direito ao crédito”, afirma.

Relator dos dois processos na 1ª Seção, o ministro Gurgel de Faria, entendeu, no

entanto, que a Lei 11.033, de 2004, não modificou o que consta nas leis 10.637, de

2002, e 10.833, de 2003, que tratam do PIS e da Cofins e vedam o creditamento na

revenda de bens que estejam sujeitos ao regime monofásico.

“A regra geral de abatimento de crédito não se coaduna com o regime monofásico”,

frisou o relator no seu voto. “Não havendo incidência do tributo na operação

anterior, não há nada para ser creditado posteriormente. No regime monofásico a

carga tributária concentra-se numa única fase, sendo suportada por um único

contribuinte, não havendo cumulatividade”, acrescentou.



Gurgel de Faria disse ainda que “por opção política” o legislador pode liberar o

crédito como forma de incentivo a determinados segmentos da economia. O

ministro entende que foi o que ocorreu com a Lei nº 11.033. Essa norma, segundo

ele, instituiu o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da

Estrutura Portuária (Reporto) e o artigo 17 não contempla o contribuinte do regime

monofásico.

“O Poder Judiciário não pode atuar na condição de legislador positivo e

desconsiderar os limites estabelecidos na concessão de benefício fiscal de sorte a

alcançar contribuinte não contemplado na legislação”, disse o relator, acatando a

argumentação da Fazenda Nacional.

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

R$ 399 - CASASBAHIA.COM.BR

LINK PATROCINADO

119,90 - LOJASRENNER.COM.BR

LINK PATROCINADO

POR R$ 25,99 - MARISA.COM.BR

Smartphone Meizu C9 Azul, Tela 5.45”, 2GB + 16GB, Câmara 13MP/5MP,...

CALÇA JEANS MOM LISA COM PREGA

Blusa Feminina Estampa Frontal Plus Size Marisa

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=95DTddbp_yE7m_gf5nxA5ZNh44dFmOty5TxKQyQeaLAEAxPA1IaV-_i4PIQ3QVV5AWYhm2DleQfwVS5Eom0toWlLMozwRCbecghSVTtzWZFNQk7aByWoOKsI1GGbtqYW1x8MBDAYo9xfxVpM8Je1MXExS2Q83VltFmt1CZwnKKTR2Qlf_tPNBY-uAcMPbkOrjoNfhq8wg6KkAh86AFaiovNV0b-KxqE3E3qBb-NcoNCEB1XVAOrmC8ZTl9Mmp-6bJVkmsdZD90Uomu-jfL0hGk947SFIT9Ezt0X8SILDZf23ke5d1bOMtlh_TmdlTJrU6DfasaBqhNA5q9LOdYVEbRefwy365INfsJpW7oeBpVq_KDgmqAUWLpg57b9vTzmimy2C2A&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.casasbahia.com.br%2FTelefoneseCelulares%2FSmartphones%2FAndroid%2Fsmartphone-meizu-c9-azul-tela-545-2gb-16gb-camara-13mp-5mp-dual-sim-15382216.html%3Futm_medium%3Dcpc%26utm_source%3Dcriteo
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=6Zzn3Ri3ob5jvWNeH_TKMXW3WfNi-udDqDQ2RA6bBQYn3N1fDBUF45o9h7WOm3kW8wBHVH8Dh7ZaoZMWWOV4AbfrxlU7On4lSDlvYlLxjsvVFhmwPpPhuHhlZxvRaHwtg-jHT_zerLvxciR4Ihcpvk8R9Khtyps-dg_YWLD2Rl8IUvg50X1_JYLWnpqPA0bpzaCDSkM4AhFk_oK7XAbppbnD1mUa_9kMLu3q8c6NVOAvIzfNisGLl4-_s2mT51SvLCX0-MeAroh_0DAOYhRyWxO3h200CesWRN-or_Sb4IGMKb5lEFP0xth0rPdgZ5uWCPNrCRtvHnQNcoK8QPygcxbsOUiYH24GjIs_MvsyDKxRdEbm1h5meQhCiO1Bw4gz-8SdSSGtURw9tRH1R-G2tqoE5G8&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lojasrenner.com.br%2Fp%2Fcalca-jeans-mom-lisa-com-prega%2F-%2FA-549284338-br.lr%3Fsku%3D549284362%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dca_lower_funnel_performance_desktop
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=HXMWLoLfaYOJt3AHw_eGy-eysnWfLJaDvHnuyUBmL9E0h7ylUREbzrFzFekI0pd8yGmHYGt3K4ZXW_zhVWwvfQ0kx3ov9lvYuVFPn-TtnOfYnluoszQ3oWZWM-Ao9giWXRNQHN51QhY-pIu8VYAF0uwVHk5OEpMEdAHMODA8qTC1A-IksXoSUgkGLTQQdhLFyTmOo5pIYWPtya_lIY0PxV_ZHvwakKk0aGerfO4lE4L2YmXkTNYFf0zvOzLzSlnl6lpoVN6S8S7fz-QIf48Nnj7TxaVVmVQMvHLGE2nQrEKh4Ua-D3Xy0AC-Nprk01LLlqlO0jRdVlRt_nYOxcv8I7RSh3w9SoDSovXq1YkJNqvrASyrlLwaciziewAx4ariTA5WAQ&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.marisa.com.br%2Fblusa%252Dfeminina%252Destampa%252Dfrontal%252Dplus%252Dsize%252Dmarisa-bege%2Fp%2F10036672455%3FIdParceiro%3D00418003%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_content%3Dproduct%26IdParceiro%3D00076001

