
 
 

 

 C.035.2014 

Ribeirão Preto, 21 de maio de 2014. 

 
À 
 
 
 
 
Prezados Srs.: ( at Diretoria e/ou Gerência) 

 

   Gostaríamos de levar ao conhecimento de V. Sas. teor da recente 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na data de 23/04 p.p., que, ao 

julgar o Recurso Extraordinário 595.838/SP, reconheceu a inconstitucionalidade 

da contribuição previdenciária de 15% incidente sobre a contratação de 

cooperativas de trabalho, prevista no inciso IV, do art. 22, da Lei 8.212/91, com 

redação dada pela Lei 9.876/99 e regulamentada pela Instrução Normativa da Receita 

Federal nº 971/09 (artigo 219 e ss). 

   Referido tributo é exigido diretamente das pessoas jurídicas 

contratantes de cooperativas de trabalho. 

   No entendimento do STF referida cobrança é inconstitucional 

por contrariar o art. 195, § 4º, combinado com art. 154, I, da Constituição Federal, visto 

se tratar de uma nova fonte de custeio da seguridade social não veiculada por meio 

de lei complementar. 

   Há, ainda, outras ilegalidades/inconstitucionalidades tendentes a 

macular referido tributo, tal como a afronta à proteção dada às cooperativas, concedida 

pelo art. 174, § 2º, bem como artigo 146, inciso III, “c”, que estabelece que o ato 

cooperativo deve sofrer “adequado tratamento tributário” por lei complementar, mas 

que deixaram de ser consideradas pelo Tribunal no julgamento em comento. 

   Importante ressaltar, contudo, o resultado do precedente veiculado. 

O julgamento do recurso extraordinário em questão afetará tanto as cooperativas de 



 
 

 

trabalho quanto seus contratantes ‘pessoas jurídicas’, que poderão pleitear a restituição 

e ou compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) 

anos.  

   Para aqueles que por ventura já ingressaram com ação judicial e 

ou sofreram a lavratura de autos de infração e estão se defendendo, sugerimos a 

juntada da decisão em seus respectivos processos, de forma a noticiar ao órgão 

julgador o entendimento da Suprema Corte. 

   A Unimed de Ribeirão Preto, ademais, obteve perante o 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, competente ordem judicial tendente a 

afastar tal obrigação de seus contratantes (doc. anexo). 

    Contra tal decisão o INSS/União Federal interpôs recurso, 

ainda pendente de julgamento perante o STF. 

    São estas as nossas considerações para o momento, 

colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

     

Atenciosamente 

    ASSESSORIA JURÍDICA DA UNIMED RP 
BRASIL SALOMÃO E MATTHES ADVOCACIA 

    Rodrigo Forcenette1 
     
 
   

 

 

                                                 
1 Contatos: rodrigo.forcenette@brasilsalomao.com.br; fone 16 – 36034400 e ou 16 – 99131-4185 


