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[1] Apresentação 
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1.1 – Quem sou eu?  

4 

Paulo Roberto Gomes de Carvalho 

• Advogado, formado pela PUC/SP; 

• Associado ao Trench Rossi e Watanabe Advogados (em cooperação com Baker & 

McKenzie International) há 10 anos; 

• Especialista em Direito Tributário Constitucional (COGEAE/PUC - 2013)  e em Gestão de 

Fundos de Pensão/Previdência Complementar (FIPICAFI – 2015); 

• Atuo em planejamento (consultivo) e contencioso (administrativo e judicial) para empresas, 

basicamente multinacionais, sobre tributação de remuneração e benefícios: 

• Contribuições previdenciárias sobre folha de pagamento e benefícios; 

• Contribuições previdenciárias substitutivas sobre receita bruta; 

• Imposto de Renda Retido na fonte – IRRF; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 Reoneração da Folha de 
Pagamento – Lei 13.670/18 
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Plano Brasil Maior 
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 Lei nº. 12.546/2011: pacote de medidas foi intitulado como "Plano 
Brasil Maior" (ou popularmente conhecimento como "desoneração 
da folha") e chegou a atingir 56 setores da economia; 

 

 Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – CPRB substitui 
(integral ou parcialmente) a contribuição previdenciária cota 
patronal – CPP (art. 22, I e III da Lei nº. 8.212/1991); 

 

 Em 2017, a Medida Provisória 774/2017, encerrava a 
"desoneração da folha“ a partir de julho de 2018, para respeitar a 
anterioridade nonagesimal; 

 

 Em Agosto de 2017, a Medida Provisória 774/2017 foi revogada 
pela Medida Provisória 794/2017; 

 

 

 

 

Evolução legislativa 
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Plano Brasil Maior 
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 Lei nº. 13.670/2018:  

 Reoneração da folha para 39 setores da economia a partir de 
setembro de  2018; 

 Manutenção da desoneração da folha, até dezembro de 2020; 
para 17 setores:  

 

Calçados; Call Center; Comunicação; Confecção/vestuário; 
Construção civil; Empresas de construção e obras de 
infraestrutura; Couro; Fabricação de veículos e carroçarias; 
Máquinas e equipamentos; Proteína animal; Têxtil; TI (Tecnologia 
da informação); TIC (Tecnologia de comunicação); Projeto de 
circuitos integrados; Transporte metroferroviário de passageiros; 
Transporte rodoviário coletivo;  Transporte rodoviário de cargas 

 

 

 

Evolução legislativa 
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Efeitos da MP 774/2017 
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 Produziu efeitos válidos apenas para a competência de julho de 
2017 (obrigatoriedade de recolhimento sobre a folha); 

 

 

 Discussões judiciais: entendimento majoritário que despesreitava 
a segurança jurídica da opção anual pela CPRB (irretroatividade); 

 

 

 O artigo 3º da referida Lei nº. 13.670/2018 também regulamentou 
os efeitos Medida Provisória 774/2017, com relação ao mês de 
julho de 2017: 

 

 

 

 

 

 

Lei 13.670/2018 
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Efeitos da MP 774/2017 
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Art. 3º  Os valores das contribuições previstas nos incisos I e III do caput  do art. 
22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, recolhidos em decorrência da 
impossibilidade de opção pela contribuição patronal sobre o valor da receita bruta 
determinada pela Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017, no período 
de sua vigência, na parte em que excederem o que seria devido em virtude 
da opção efetuada pela tributação substitutiva, conforme dispõem os §§ 13, 
14, 15 e 16 do art. 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, serão 
considerados pagamentos indevidos e poderão ser compensados com futuros 
débitos de contribuição previdenciária patronal do mesmo contribuinte, ou a ele 
restituídos nos termos da legislação vigente. 

Parágrafo único. São remitidos os créditos tributários, constituídos ou não, 
inscritos ou não em dívida ativa, bem como anistiados os respectivos encargos 
legais, multas e juros de mora, quando relacionados a diferenças de tributos 
mencionadas no caput  deste artigo eventualmente não recolhidas. 

 

 

 

 

 

 

Lei 13.670/2018 



3 Compensação cruzada – Lei 
13.670/18 e IN 1.810/2018 
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Compensação cruzada 
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 A Lei nº. 11.457/2007 (Lei da Super Receita) vedava a compensação de 
tributos federais com contribuições previdenciárias; 

 

 A Instrução Normativa RFB nº. 1.717/2017, assim como as anteriores, 
além da vedação acima, também vedava a compesação de contribuição 
de Terceiros (INCRA, FNDE, Sistema S, etc.); 

 

 A Lei nº. 13.670/2018 alterou a redação da Lei nº. 11.457/2007 para 
permitir a compensação de tributos federais com contribuições 
previdenciárias; 

 

 A Instrução Normativa nº. 1.810/2018 regulamentou a referida 
compensação cruzada, autorizando, inclusive, a compesação de 
contribuição de Terceiros (INCRA, FNDE, Sistema S, etc.); 

 

 

 

 

 

Evolução legislativa 
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Compensação cruzada 
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 Apenas a empresa que utilizar o eSocial poderá realizar compensação 
de créditos de contribuições previdenciárias e de Terceiros com tributos 
federais por meio do sistema PER/DCOMP; 

 

 Obrigação de apresentar pedido de habilitação para poder compensar 
créditos de contribuições previdenciárias e de Terceiros decorrentes de 
ação judicial transitada em julgado (já existia para tributos federais); 

 

 A compensação de créditos de contribuições previdenciárias oriundos de 
retenção por prestação de serviços com cessão de mão de obra, de 
salário-família e de salário-maternidade será por meio do sistema 
DCTFWeb; 

Regras 
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Compensação cruzada 
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 A compensação cruzada so poderá ser relativa ao período posterior à 
utilização do eSocial, tanto para créditos quanto para débitos; 

 Grupo 1: julho de 2018; 

 Grupo 2: janeiro de 2019; 

 

 A empresa que não utilizar o eSocial deverá manter a sistemática de 
compensação diretamente pela GFIP, sendo vedada a compensação 
com demais tributos federais e contribuições de Terceiros;  

 

 Não é permitida a utilização de PER/DCOMP para a compensação de 
débito de estimativa do IRPJ ou da CSLL (note que há argumentos para 
discutir a legalidade desta vedação), de valores de quotas de salário-
família, salário-maternidade e de crédito objeto de procedimento fiscal. 

Regras 



[4] Dúvidas 
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