
Medida Provisória nº 627/2013 – Alteração inconstitucional da base de cálculo do PIS/PASEP e da 
COFINS

A Medida Provisória nº 627, publicada em 11.11.2013 (“MP nº 627/2013”), trouxe profundas mudan-
ças na legislação tributária. Uma delas é a prevista em seu art. 2º, que alterou o art. 12 do Decreto-Lei 
nº 1.598/77, veiculando novo conceito de receita bruta, que antes compreendia apenas o “produto da 
venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados”, e passou a abranger 
também os resultados auferidos nas operações em conta alheia, além das demais receitas decorrentes 
da atividade ou objeto principal das pessoas jurídicas.

Determinou-se, ainda, a inclusão, na receita bruta, dos tributos sobre ela incidentes, inclusive do próprio 
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do parágrafo 5º1, acrescentado ao referido art. 12 do Decreto-
Lei. Em razão dessa determinação, haverá inconstitucional ampliação da base de cálculo do PIS e da 
COFINS2, visto que o conceito de receita, de acordo com a Ciência das Finanças e a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, não permite tal amplitude, qual seja, a inclusão, no conceito de receita bruta, 
dos tributos sobre ela incidentes.

O conceito contábil de receita, de acordo Instituto de Auditores Independentes do Brasil – Ibracon é 
“(…) a entrada bruta de benefícios econômicos durante o período que ocorre no curso das atividades 
ordinárias de uma empresa, quando tais entradas resultam em aumento do patrimônio líquido, excluídos 
aqueles decorrentes de contribuições dos proprietários, acionistas ou cotistas” (NPC – 14). Já a Reso-
lução n.º 1.187, de 28.08.2009, do Conselho Federal de Contabilidade, aprovou a NBC T 19.30, que, por 
sua vez, define receita como o “ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período proveniente 
das atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto as 
contribuições dos proprietários”. 

Como tributos incidentes sobre a receita evidentemente não implicam acréscimo de patrimônio nem 
exercem sobre ele qualquer efeito positivo, mas sim, negativo, é evidente que a inclusão de tributos na 
receita bruta desrespeita o conceito constitucional de “receita”.

De certo modo, esse foi o entendimento da maioria dos Ministros do STF no julgamento do Recurso Ex-
traordinário 240.7853, em que se discute a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo 
da COFINS. Entendeu-se inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS, pois a 
base de cálculo desta Contribuição corresponde somente à soma dos valores obtidos nas operações 
de venda ou de prestação de serviços, ou seja, sobre a riqueza obtida com a realização da operação, 
excluído o ICMS, que constitui ônus fiscal, despesa, e não faturamento.

1§ 5º Na receita bruta, incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 
6.404, de 1976, das operações previstas no caput, observado o disposto no § 4º.”
2O artigos 49, 51 e 52 da MP n.º 627/13 alteraram dispositivos das Leis ns.º 9.718/88, 10.637/01 e 10.833/02, respectivamente, determinando a aplicação desse conceito 
alargado de receita para as contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, cumulativos e não-cumulativos.
3Julgamento ainda não finalizado.
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Assim, é evidente a inconstitucionalidade da inclusão da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS 
na sua própria base, por ofensa ao conceito constitucional de receita previsto no artigo 195, I, “b”, 
da Constituição, razão pela sugerimos o ajuizamento de demandas judiciais para afastar tal exigência.

É importante lembrar também que o denominado cálculo por dentro é autorizado pela Constituição ap-
enas e tão-somente para o ICMS, de acordo com o art. 155, § 2º, XII, “i”, da Constituição, não havendo 
qualquer previsão para PIS/PASEP e COFINS, o que reforça o argumento da inconstitucionalidade da 
inclusão dessas contribuições em sua própria base de cálculo.

Por fim, importante registrar que para aqueles contribuintes que se sujeitarem à opção irretratável pre-
vista no artigo 71 da MP nº 627/2013, a majoração da base de cálculo da Contribuição ao PIS/PASEP e 
da COFINS já ocorrerá a partir de 1º de janeiro de 2014, o que desrespeita a norma do artigo 150, III, “c”, 
da Constituição, que determina a observância do prazo de 90 dias entre a cobrança dos tributos e “data 
em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”.

Para nós é claro que a inclusão do próprio PIS/PASEP e da COFINS em sua base de cálculo (cálculo por 
dentro) implica majoração do tributo, via aumento da base de cálculo, devendo ser observada a norma 
do artigo 150, III, “c”, da Constituição.

Sendo o que nos reservava o momento, ficamos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos que 
julguem necessários

07.01.2014

02



Equipe responsável pela elaboração deste Memorando:

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br)

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)

Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br)

Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br)

Tiago Camargo Thomé Maya Monteiro (tiago@ssplaw.com.br)

07.01.2014

03


