
Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta – CPRB ou Contribuição Substitutiva –                          
Exportações Indiretas

A Constituição Federal, em seu art. 149, § 2º, inciso I, estabelece, peremptoriamente, que as Contribuições 
Sociais não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Trata-se, assim, de imunidade tributária 
que assegura a desoneração fiscal das exportações, com espeque no princípio da tributação no destino, 
onde ocorre o consumo dos bens e serviços.

Pois bem, a partir da classificação dos tributos adotada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 138.284), 
o gênero das Contribuições Sociais abrange, dentre outras, as denominadas Contribuições para o                     
Financiamento da Seguridade Social ou Contribuições Previdenciárias, disciplinadas em apartado pelo 
art. 195 da CF/88.

Para os efeitos da imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, inciso I, da CF/88, existem atualmente 
três espécies de Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a receita ou faturamento: (i) o PIS, (ii) a 
COFINS, bem como (iii) a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (“CPRB” ou “Contribuição 
Substitutiva”).

Essa última foi instituída pelos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2010, com fundamento no § 13 do art. 195 
da CF/88, em substituição à Contribuição Previdenciária incidente sobre a folha de salários e demais             
rendimentos do trabalho pagos a pessoas físicas, tudo dentro do contexto do Programa Brasil Maior.

Por sua vez, alinhado ao Texto Constitucional, o art. 9º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 12.546/2010, prevê 
que a receita bruta de exportação não integra a base de cálculo da Contribuição Substitutiva, sendo         
importante destacar que o dispositivo em análise não restringe sua própria aplicação às modalidades de 
exportação diretas ou indiretas.

Por outro lado, o art. 3º, § 1º, da IN/RFB nº 1.436/2013, a pretexto de explicitar o alcance da Lei nº 
12.546/2010, estabelece que a “receita bruta proveniente de vendas a empresas comerciais exportadoras 
compõe a base de cálculo da CPRB.” Considerando, ainda, o art. 3º, inciso I, da IN/RFB nº 1.436/2013, 
apenas as receitas atreladas a “exportações diretas” estão ao abrigo da imunidade tributária.

Adotando tais dispositivos infralegais, a Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da                                                
Receita Federal do Brasil (Cosit) proferiu a Solução de Consulta nº 221/2014, publicada em 26/08/2014, 
declarando que as receitas decorrentes de vendas a pessoas jurídicas comerciais exportadoras                         
(exportações indiretas) não podem ser excluídas da base de cálculo da CPRB.

Ocorre que tal posicionamento é inválido, sob o prisma dos princípios da legalidade e da hierarquia das 
normas, por ser amparado em ato normativo infralegal que impõe restrição não prevista em lei em sentido 
formal e material, isto é, por falta de fundamento legal de validade.

A par disso e acima de tudo, o art. 3º, § 1º, da IN/RFB nº 1.436/2013, vai de encontro à imunidade tributária 
das receitas decorrentes de exportação, cujo campo de aplicação deve ser guiado pelo aspecto teleológico 
do instituto. Afinal, as imunidades tributárias são, em regra, interpretadas e aplicadas de modo a alcançar 
o maior número possível de situações, conferindo-se efetividade máxima à Constituição.
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Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar as normas de imunidade tributária das operações 
de exportação, reconheceu que as receitas decorrentes de cessão de créditos de ICMS decorrentes           
de exportações não se sujeitam ao PIS nem à COFINS, a partir de uma interpretação teleológica (RE 
606.107). No mesmo sentido, foi assegurada a imunidade das receitas decorrentes de variações cambias 
positivas atreladas a exportações, com fulcro no art. 149, § 2º, inciso I, da CF/88 (RE 627.815).

Importa destacar que o tratamento fiscal diferenciado conferido pela Constituição às receitas decorrentes 
de exportações é justificado por questões de política econômica fiscal, para favorecer o ingresso de             
divisas internacionais, mediante o estímulo às exportações, assim como pelo fato de o Brasil adotar o 
sistema de tributação das operações internacionais no destino (o que pressupõe a desoneração fiscal das                   
exportações no país de origem e a tributação das mercadorias no país de destino).

Assim, a interpretação, conforme a Constituição Federal, do art. 9º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 12.546/2010, 
é no sentido de que devem ser excluídas da base de cálculo da Contribuição Substitutiva todas as receitas 
decorrentes de exportações, sejam aquelas praticadas de forma direta, sejam aquelas praticadas de forma 
indireta, mediante operações de venda a pessoas jurídicas comerciais exportadoras não sendo oneradas 
pelo PIS, pela COFINS, pelo ICMS ou pelo IPI (nesse último caso por força de suspensão).

Frise-se que as exportações indiretas com venda a pessoa jurídica comercial exportadora envolvem 
remessas com finalidade específica de exportação, tratando-se de operações efetivamente direcionadas 
ao exterior, cujas receitas, portanto, gozam de imunidade tributária, que não pode ser mitigada pela Lei nº 
12.546/2010 (sob pena de inconstitucionalidade) e muito menos pela IN/RFB nº 1.436/2013.

Permanecemos à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
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Equipe responsável pela elaboração deste Memorando:
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