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PREVISÃO CONSTITUCIONAL
- “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, ....., e

das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, ..., incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício;

(...)

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo
poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da
atividade econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, (EC
20/1998) do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de
trabalho. (EC 47/2005)

(...)

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão
não-cumulativas. (EC 42/2003)
§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição
gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I,
a, pela incidente sobre a receita ou o faturamento. “ (EC 42/2003)



Aspectos Político-Econômicos Relevantes?

OIT/1983:  crise do emprego, 

crescimento da tecnologia, 

tributação sobre folha socialmente regressiva.

CN Serviços: Proposta de desoneração de 18/03/2005

Relatório FGV de 28 de janeiro de 2011 sobre desoneração da 

folha e substituição da Contribuição sobre folha por uma CMF de 0,63%.

ANFIP: www.anfip.org.br superavit orçamentário   2010 57 bilhões

2011 77 bilhões

Exposição de Motivos da Legislação:   competitividade

incentivo à formalização

incentivo à exportação.



ASPECTOS CONSTITUCIONAIS

• Art 1º. EDD fundamentos: IV valores sociais do trabalho e

livre iniciativa;

• Art 6º. Direitos Sociais: educação, saúde, alimentação,

trabalho, moradia, lazer, previdência social....;

• Art 170. A ordem econômica fundada na valorização do
trabalho e livre iniciativa tem o fim de assegurar existência

digna conforme os seguintes princípios: I-soberania; ....VIII-

busca do pleno emprego;

• Art 193. A ordem social tem como base o primado do
trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais;



ASPECTOS CONSTITUCIONAIS

• Art 203. A assistência social será

prestada...independentemente de contribuição à seguridade

social, e tem por objetivos: III- a promoção da integração ao

mercado de trabalho;

• Art 205. A educação .... visando ao pleno desenvolvimento da

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho.

• Outros direitos e garantias individuais: igualdade etc



ASPECTOS CONSTITUCIONAIS

Desoneração da folha e CSRB:

• Princípio, regra, objetivo, valor, política pública?

• Um fim por si mesmo? Legítimo?

• Distinções e relevância para a interpretação.



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS

� Lei nº 11.774/2008 - Conversão da Medida Provisória nº 428/2008

� Lei nº 12.546/2011 - Conversão da Medida Provisória nº 540/2011

� Lei nº 12.715/2012 – Conversão da Medida Provisória nº 563/2012

� Decreto nº 7.828/2012 (alterado pelo Decreto nº 7.877/2012)

� Medida Provisória nº 582/2012

� Medida Provisória nº 601/2012

� Medida Provisória nº 612/2013

� Lei nº 12.794/2013 - Conversão da Medida Provisória nº 582/2012

� Lei nº 12.844/2013 - Conversão da Medida Provisória nº 610/2013



QUESTÕES/DEBATES

• 1. de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, .....base de cálculo alcança a receita

bruta auferida por filiais, ainda que estas exerçam, exclusivamente, atividade comercial

(Consulta nº 38/12, decisão de 21/05/2012, 4ª.RF).

• 2. O fato gerador da CPRB instituída pelos arts. 7º a 9º da Lei nº 12546, de 2011, não é o

labor remunerado, mas o auferimento de determinadas receitas previstas na lei.

Assim, poderá ser exigida ainda que a empresa não contrate empregados (Consulta nº 22,

de 21/01/2014, COSIT).

• 3. As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de

pagamento pela contribuição sobre a receita bruta estiver vinculada ao seu enquadramento

no CNAE deverão considerar apenas o CNAE relativo a sua atividade principal, assim

considerada aquela de maior receita auferida ou esperada, não lhes sendo aplicada a

proporcionalização de que trata o § 1º do art. 9º da Lei nº 12.546/2011 (Consulta nº 42/13,

1ª. RF, decisão de 03/09/2013).


