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TRIBUTAÇÃO NA TEORIA E NO PAPEL

Alguns temas tratados em nossa última colu-

na tiveram desfechos recentes, como o caso 

da reoneração da folha de salários, enquanto 

outros continuam se arrastando ao longo dos meses, 

tal como uma novela que nunca chega ao fim.

No geral, vejam abaixo os temas tributários 

mais recentes que, a nosso ver, valem a pena ser 

comentados. Boa leitura!

Reoneração da folha de salários

Apesar – ou justamente em função – da tensão 

que criou nos setores afetados, acabou ficando 

sem efeito a Medida Provisória (MP) n.º 774, que 

pretendia reduzir sensivelmente o número de 

segmentos para os quais é possível optar pelo 

pagamento da Contribuição Previdenciária sobre 

Receita Bruta (CPRB) em substituição à contribui-

ção patronal sobre folha de salários.

A MP n.º 774 acabou sendo revogada pela MP 

n.º 794, mantendo, assim, a possibilidade de pa-

gamento da CPRB tal como regulado pela Lei n.º 

12.546/2011.

Reflexo interessante dessa revogação é o adi-

cional de 1% da Contribuição para o Financiamen-

to da Seguridade Social (Cofins)-Importação, regu-

lado pelo Artigo 8º, § 21, da Lei n.º 10.865/2004, 

o qual a MP n.º 774 havia extinguido em razão de, 

desde a origem, ter sido instituído como uma com-

pensação pela chamada “desoneração da folha”.

O adicional ficou definitivamente revogado, por 

não se aceitar o fenômeno da repristinação de 

normas já eliminadas do ordenamento? Estaria ele 

reinstituído a partir da MP n.º 794, com exigência 

imediata? Estaria reinstituída a cobrança, mas te-

ria de aguardar o prazo da anterioridade nonage-

simal do Artigo 195, § 6º, da Constituição?

Como se vê, há espaço para a discussão do 

tema, devendo-se ficar de olho, ainda, no que 

ocorrerá com a MP n.º 794, que se encontra ago-

ra em análise para eventual conversão em lei 

pelo Congresso Nacional.

Prorrogação do PERT e PRR

No último dia para adesão dos contribuintes 

ao Programa Especial de Regularização Tributária 

(PERT), nos moldes como regulado pela MP n.º 

783, o Governo Federal editou a MP n.º 804, pror-

rogando a possibilidade de ingresso no programa 

até o dia 31 de outubro de 2017.

Enquanto isso, segue o cabo de guerra no âm-

bito do Congresso Nacional para que, na discus-

são sobre a conversão da MP em lei, sejam am-

pliados os favores fiscais concedidos pelo Poder 

Executivo.

De outro lado, a MP n.º 793 instituiu o Progra-

ma de Regularização Tributária Rural (PRR) com 

o objeto de permitir o pagamento de débitos da 

contribuição ao Fundo de Assistência e Previdên-

cia do Trabalhador Rural (Funrural) por parte de 

produtores rurais pessoas físicas e adquirentes 

de produção rural em razão da decisão do Su-

premo Tribunal Federal sobre o tema, objeto do 

Recurso Extraordinário n.º 718.874-RS.

O prazo inicial de adesão ao PRR venceria no 

dia 29 de setembro, mas foi prorrogado – nesse 

caso até 30 de novembro de 2017 – pela MP n.º 

803, a qual manteve as condições do programa 

de regularização. Basicamente, o PRR permite o 

pagamento de, no mínimo, 4% da dívida conso-

lidada, sem reduções, em quatro parcelas suces-

sivas mensais, com possibilidade de se parcelar 

o restante em até 176 prestações, aplicando-se 

sobre esse saldo reduções de 25% sobre multa 

de mora e encargos legais e de 100% sobre juros 

de mora.

Divulgação de recentes decisões do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou a 

íntegra de suas decisões a respeito de dois temas 

bastante relevantes e já referidos em colunas an-

teriores, a saber: 1) o acórdão que julgou pro-

cedente o Recurso Extraordinário n.º 574.706-PR 

(caso Imcopa), para excluir o ICMS das bases de 

cálculo do Programa de Integração Social (PIS) e 
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da Cofins; e 2) o acórdão que, no Recurso Extraordinário 

n.º 565.160-SC, analisou o conceito de folha de salários 

para fins de incidência da contribuição previdenciária 

patronal do Artigo 22, inc. I, da Lei n.º 8.212/91.

O primeiro precedente deverá ser utilizado por contri-

buintes de todo o País para reforçar suas ações, muitas 

das quais já em estágio avançado no Poder Judiciário, 

pleiteando a exclusão do ICMS das bases de cálculo: 1) 

do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) pelo lucro presumido; e 2) da CPRB 

em substituição à contribuição patronal sobre folha de 

salários. Também influenciará na decisão, pendente no 

próprio STF, a exclusão ou não do Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISS) das bases de cálculo do PIS e 

da Cofins (tema n.º 118 - repercussão geral/STF).

Veja-se que, em relação ao caso Imcopa e ao referido 

tema n.º 118, a matéria em discussão é eminentemen-

te constitucional, uma vez que o fato gerador do PIS 

e da Cofins é definido, na própria Constituição, como 

correspondente à receita ou ao faturamento da pessoa 

jurídica. Daí porque, apesar das divergências no STF a 

respeito da admissão ou não da inclusão de tributos na 

base de cálculo de outros tributos, andou bem o ministro 

Luiz Fux ao lembrar que a discussão sobre o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

(ICMS) nas bases de cálculo do PIS e da Cofins diz res-

peito, a bem da verdade, ao próprio limite do poder de 

tributar, adstrito à expressão “receita ou faturamento” – 

ou seja, refere-se à própria hipótese de incidência do PIS 

e da Cofins, muito embora haja coincidência, nesse caso, 

entre a hipótese de incidência e suas bases de cálculo.

Deveria valer, então, o mesmo para a CPRB, cuja matriz 

constitucional se encontra no Artigo 195, § 12, no qual 

se autoriza a substituição da contribuição previdenciária 

sobre folha pela contribuição “incidente sobre a receita 

ou o faturamento”.

Quanto ao tema do ICMS na base de cálculo do Im-

posto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da CSLL pelo 

lucro presumido, embora o precedente do Recurso Extra-
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ordinário n.º 565.160-SC possa ser tomado como referência para a 

discussão, que não se perca de vista o previsto tanto no Artigo 31 

da Lei n.º 8.981/95 quanto no Artigo 12, § 4º, do Decreto-Lei n.º 

1.598/77, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 12.973/2014, 

prevendo expressamente que, do conceito de receita bruta, devem 

ser excluídos os tributos não cumulativos cobrados, destacada-

mente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou 

pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário.

No entender da Receita Federal, a menção ao “destinatário” li-

mitaria a aplicação da exclusão da receita bruta apenas ao ICMS 

destacado no documento fiscal e recolhido por Substituição Tribu-

tária (ICMS-ST), conforme se vê da recente Solução de Consulta 

Cosit n.º 488/2017.

Pelo quanto constou daquele precedente do Supremo Tribunal Fe-

deral, todavia, essa distinção entre o ICMS-próprio e o ICMS-ST é 

absolutamente inexistente, pois em ambas as situações o emitente 

da nota fiscal figura como mero repassador do tributo ao Estado 

competente – daí porque o ICMS não representa receita por ele au-

ferida em nenhum dos dois casos.

Finalmente, no que se refere ao julgamento sobre o conceito de 

“folha de pagamentos”, a decisão de Brasília acabou por não ser 

tão esclarecedora como se esperava para o fim de auxiliar a dirimir 

as diversas dúvidas existentes a respeito da tributação ou não de 

diferentes tipos de verbas pagas a empregados por empresas dos 

mais variados setores econômicos.

Do que se pode extrair da decisão, no entanto: 1. É essencial que 

a verba paga ao trabalhador seja habitual e em contraprestação 

à sua atividade laboral; e 2. Não pode se tratar de valor pago 

em caráter indenizatório. Preenchidos tais requisitos, deve haver 

a tributação.

De qualquer forma, pode-se entender como certa a tributação 

das verbas discutidas no próprio caso concreto julgado pelo STF de 

maneira desfavorável ao contribuinte: adicional de periculosidade, 

adicional de insalubridade, gorjeta, prêmio, adicional noturno, aju-

da de custo, diárias de viagem e comissões.

No mais, com relação a outras tantas verbas discutidas judicial-

mente, caberá aos contribuintes focar na discussão em torno de 

sua falta de habitualidade e caráter indenizatório, o que poderá 

levar às ações judiciais a bom termo.           n


