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TRIBUTAÇÃO NA TEORIA E NO PAPEL

A 
temporada 2017 de grandes temas tribu-

tários iniciou-se no Supremo Tribunal Fe-

deral (STF) com o julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) n.º 574.706-PR, que 

considerou inconstitucional a inclusão do ICMS nas 

bases de cálculo do PIS e da Cofins.

Foi grande a corrida de contribuintes aos tri-

bunais às vésperas dessa decisão, ajuizando suas 

ações individuais sobre o tema, com o receio de que 

houvesse modulação de efeitos de uma possível de-

cisão final favorável.

Embora isso ainda não tenha ocorrido, tanto a 

modulação como outras reações nos âmbitos ad-

ministrativo e legislativo vêm sendo aventadas no 

noticiário como obstáculos que poderão vir a ser 

criados pelo Fisco Federal contra esse precedente, 

que, segundo alegam, poderia gerar um rombo da 

ordem de R$ 250 bilhões nas contas públicas. Va-

mos aqui examiná-las no papel.

Na teoria, examinaremos também: i) a reabertu-

ra do Regime Especial de Regularização Cambial e 

Tributária (RERCT), pela Lei n.º 13.428/2017, regu-

larizado pela Instrução Normativa n.º 1.704/2017; 

e ii) as mudanças recentes no regime de incidência 

da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta 

(CPRB) e a extinção do adicional de 1% da Cofins-

-Importação trazidas pela Medida Provisória n.º 

774, de 30.03.2017.

NO PAPEL

Obstáculos à exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da Co� ns

Como dito, o primeiro obstáculo poderá vir por 

ocasião do julgamento, por parte do STF, dos em-

bargos de declaração que certamente serão opos-

tos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN) contra a decisão favorável aos contribuintes 

no RE 574.706-PR, pleiteando a sua modulação 

de efeitos – ou seja, em vez de o julgamento sur-

tir efeitos retroativos, legitimando a recuperação do 

PIS e da Cofins indevidamente pagos pelos contri-

buintes, o STF teria o poder de postergar a aplica-

ção da sua decisão, fixando outra data qualquer.

Do lado da PGFN, deverá ser pleiteada a modula-

ção de efeitos para 1.º de janeiro de 2018. Do lado 

dos contribuintes, há que se considerar a possibili-

dade de se vir a restringir a aplicação da decisão so-

mente para aqueles que já tiverem ajuizado ações 

individuais até a data do julgamento, ocorrido no 

último dia 20 de março.

É forte a especulação nesse sentido, e, embora a 

legislação seja expressa em autorizar o STF a modu-

lar efeitos de suas decisões apenas nas chamadas 

“ações de controle concentrado de constitucionali-

dade”, o fato é que, pela jurisprudência do próprio 

Tribunal, não seria o primeiro caso de modulação 

de decisão em recurso extraordinário, julgado sob o 

rito da repercussão geral.

Outro ponto que não se pode esquecer: muito 

embora tenha sido julgado o RE 574.706-PR, a in-

clusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Co-

fins também é objeto da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade n.º 18-DF (ADC 18), que 

acabou não sendo analisada na sessão de julga-

mento de março, apesar do despacho da presidente 

do STF a determinar a análise conjunta dos proces-

sos. A ver o encaminhamento que a ADC 18 terá...

Saindo do âmbito do próprio Supremo, cogita-se 

a possibilidade de a também Receita Federal exi-

gir que os contribuintes com intenção de recupe-

rar o ICMS incluído nas bases do PIS e da Cofins, 

submetam-se à norma do Artigo 166 do Código 

Tributário Nacional. Tal dispositivo condiciona a 

restituição de tributos que “comportem, por sua na-

tureza, transferência do respectivo encargo finan-

ceiro”, à obtenção de expressa autorização por par-

te daquele que houver assumido o referido encargo.

Ocorre que nem o PIS nem a Cofins são tributos 

que, “por sua natureza”, comportam tal transferên-

cia. Em ambos os casos, estamos nos referindo a 

contribuições que incidem sobre a receita do con-

tribuinte e não sobre as suas transações mercantis 

ou de serviços, sendo assim destacados nas notas 

fiscais e nelas cobrados dos adquirentes ou toma-

dores de serviços.

Mesmo na hipótese restrita em que há cobrança 

do PIS e da Cofins pelo regime de substituição tri-

butária, parece-nos equivocada a conclusão a que 
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se chegou em alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), exigindo a observância do Artigo 166. De qualquer forma, 

estando-se diante do regime normal de pagamento das duas 

contribuições (cumulativo ou não cumulativo), o mesmo STJ é 

claro em reconhecer que não se aplica tal restrição à restituição 

desses tributos.

Discute-se também se a decisão do RE 574.706-PR poderia vir 

a surtir efeitos negativos quanto aos créditos de PIS e Co� ns 

eventualmente escriturados pelos contribuintes sobre as suas 

aquisições sujeitas ao pagamento do ICMS.

Ora, a sistemática da não cumulatividade daquelas duas con-

tribuições, diferentemente do que ocorre nos casos do IPI e do 

ICMS, estabelece um regime de relação jurídico-tributária direta 

entre o contribuinte e a União, na qual, mediante determinados 

critérios legais, se faz jus à apuração de determinados fatores 

(créditos) a serem utilizados na apuração do PIS e da Cofins a 

pagar pelo sujeito passivo.

Diferentemente daqueles dois impostos, não importa o quanto 

de PIS e Cofins foi “destacado na nota fiscal” ou recolhido pelo 

fornecedor de uma mercadoria ou serviço, mas, sim, a aquisição 

de bens e serviços por pessoa jurídica domiciliada no País em 

operações sujeitas à incidência das contribuições.

Fala-se, ainda, da possibilidade de proposição de uma 

Emenda Constitucional para contornar o julgamento do Su-

premo, o que provavelmente resultaria em futura declaração de 

inconstitucionalidade da própria emenda constitucional, em ra-

zão da agressão à cláusula pétrea da separação dos Poderes.

Outro ponto a ser acompanhado concerne ao projeto de 

reforma tributária anunciado pelo atual Governo Federal, o 

qual se iniciará justamente por essas duas contribuições. É de 

se esperar, portanto, que a vitória obtida no RE 574.706-PR seja 

brevemente neutralizada por um aumento de carga tributária 

nominal para aquelas duas contribuições.

    

NA TEORIA

Reabertura do RERCT
A Lei n.º 13.428, de 30 de março, reabriu o programa de re-

gularização de ativos no exterior, cuja adesão poderá ser feita 

pelos contribuintes até 31 de julho de 2017.

Em comparação ao RERCT original, as seguintes mudanças 

podem ser notadas:

• o novo RERCT alcança apenas a pessoa física ou jurídica re-

sidente ou domiciliada no Brasil em 30 de junho de 2016, 

segundo a regulamentação da nova lei;

• aumento da multa pela adesão ao RERCT, anteriormente de 

100% do imposto devido (o qual continua sendo calculado 

pela alíquota de 15%, a título de ganho de capital), para o 

patamar de 135% (ou seja, 20,25% sobre o valor declarado);

• agora a taxa de câmbio para conversão ao Real, dos valores 

dos ativos a serem regularizados, é aquela do último dia útil 

do mês de junho de 2016; e

• declarações de adesão ao novo RERCT que contiverem even-

tuais incorreções com relação aos valores dos ativos não 

ensejarão a exclusão do contribuinte do programa, � cando 

resguardado o direito do Fisco de exigir o complemento de tri-

buto e multa remanescentes, o que deverá ser feito pelo con-

tribuinte em até 30 dias da data em que for intimado a tanto.

Além disso, com a nova versão do RERCT, foi expressamente 

permitida a complementação de declarações por parte daqueles 

contribuintes que aderiam ao primeiro programa, objeto da Lei 

n.º 13.254/2016. Eventuais retificações deverão ser feitas igual-

mente até 31 de julho.

Resta veri� car quais serão, desta vez, os novos desdobramentos 

e as novas incertezas que rondarão a segunda versão do progra-

ma. Certamente, retornaremos ao tema em oportunidade futura.

Novidades da MP 774/2017
Cumprindo a sua promessa de revisar e revogar alguns benefícios 

� scais, o Governo Federal editou a Medida Provisória n.º 774/2017, 

por meio da qual, exceção feita a alguns setores econômicos espe-

cí� cos, extinguiu a possibilidade de opção de pagamento da CPRB, 

em substituição à contribuição sobre folha de salários.

Remanesce a possibilidade de opção para as empresas de 

transporte rodoviário coletivo, ferroviário e metroviário de pas-

sageiros; para as do setor de construção civil e construção de 

obras de infraestrutura e, finalmente, para as jornalísticas e de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens.

Transportes, construção civil e imprensa: que combinação!

 Em compensação, ao menos se revogou o adicional de 1% de 

alíquota da Cofins incidente sobre a importação de determinados 

produtos, referidos no Artigo 8.º, § 21, da Lei n.º 10.865/2004, 

adicional esse que representava um efetivo acréscimo de custo 

nas importações, uma vez que o seu creditamento era sistema-

ticamente recusado pelo Fisco Federal, mesmo antes de haver 

vedação expressa na lei. Tudo isso surtirá efeitos a partir de 

1.º de julho de 2017.                n

PERGUNTAS E SUGESTÕES de temas especí� cos para esta coluna podem ser enviados diretamente para brz@bratax.com.br.


