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Dentro do âmbito do Programa Brasil Maior, a Lei nº 12.546/2011 instituiu a 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, que, até 31/12/2014 e para alguns 
setores econômicos, substituirá as Contribuições Previdenciárias previstas nos incisos I 
e III no art. 22 da Lei nº 8.212/91, calculadas, por sua vez, sobre o total das 
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, 
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais. 
 
Nesse contexto, foi publicado o Parecer Normativo RFB nº 3, de 21 de novembro de 
2012, por meio do qual a Receita Federal do Brasil elucidou que a base de cálculo da 
novel Contribuição Previdenciária deve observar o conceito técnico de “receita bruta” 
aplicável ao PIS e à COFINS, compreendido como “a receita decorrente da venda de 
bens nas operações de conta própria; a receita decorrente da prestação de serviços 
em geral; e o resultado auferido nas operações de conta alheia”. 
 
Diante do posicionamento fazendário, consideramos ser juridicamente viável pleitear a 
exclusão do ICMS e do ISSQN da base de cálculo da Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta, pois aqueles montantes são meros ingressos na contabilidade 
dos contribuintes e que não se incorporam de forma definitiva aos seus patrimônios, 
tratando-se, em verdade, de receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 
Vale rememorar que a discussão sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo do 
PIS/COFINS (cujos termos se aplicam ao ISSQN), teve início no STF, com seis votos 
favoráveis aos contribuintes contra um desfavorável nos autos do RE n° 240.785. No 
entanto, a questão deverá ser dirimida na ADC nº 18, tendo sido reconhecida a 
repercussão geral do tema no RE nº 574.706, sendo que as conclusões a serem 
adotadas naqueles “leading cases” deverão se aplicar também à Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta. 
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Assim, consideramos ser cabível a propositura de medida judicial com o objetivo de 
assegurar a exclusão do ICMS e do ISSQN da base de cálculo da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta, bem como a recuperação dos valores 
indevidamente pagos àquele título desde o início da vigência do novo tributo. 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto, bem 
como para auxiliá-los com as medidas judiciais e administrativas aplicáveis ao caso. 
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