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Empresas conseguem ficar em regime de desoneração d a folha  
 
Por Adriana Aguiar 
Contribuintes têm conseguido liminares na Justiça para continuar no regime de 
"desoneração da folha de salários" até 31 de dezembro. O programa foi extinto pela 
Medida Provisória nº 774 e a partir de 1º de julho a maioria dos setores terá que voltar a 
recolher a contribuição previdenciária pelo sistema tradicional. A justificativa é de que a 
mudança não contribuiu para o crescimento da economia.  
 
Instituída em 2011, a modalidade de pagamento previu para alguns setores a contribuição 
em percentual entre 1,5% e 4,5% sobre o faturamento bruto  Contribuição Previdenciária 
sobre Receita Bruta (CPRB)  e não mais 20% sobre a folha de salários. A medida foi 
benéfica para uma grande parte dos contribuintes. Os principais setores afetados com a 
alteração de regime são os de tecnologia da informação e call centers. Atualmente há 
liminares a favor de empresas em pelo menos três Estados (São Paulo, Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul) e no Distrito Federal. As decisões representam alguns milhões de reais 
em economia para as empresas que obtiveram o direito de permanecer no regime por um 
semestre a mais. Dessas liminares, porém, cabem recursos. No Congresso, há ainda a 
pressão de diversos setores para que não ocorra a suspensão do regime (leia mais 
abaixo). O relator da MP 774, senador Airton Sandoval (PMDBSP), poderá ler amanhã seu 
relatório na Comissão Mista que analisa o tema.  
 
O principal argumento apresentado nas ações judiciais é de que a própria Lei nº 12.546, 
que instituiu a desoneração da folha, prevê no artigo 9º, parágrafo 13, que a opção é 
irretratável e para todo o ano calendário. Assim, as empresas argumentam que o fim do 
regime previsto para ocorrer em julho atenta contra a segurança jurídica e a boafé dos 
contribuintes. Recentemente, uma grande empresa de call center obteve liminar nesse 
sentido na 21ª Vara Cível Federal de São Paulo. Para o magistrado, "a irretratabilidade 
criada pelo próprio legislador deve ser respeitada por ambas as partes, sob pena de ser 
violada a segurança jurídica".  
 
Para o juiz, da mesma forma que ao contribuinte é vedada a alteração do regime de 
tributação durante determinado exercício, não pode a autoridade fiscal, pelo mesmo 
motivo, promover tal alteração no mesmo exercício A decisão determinou que a extinção 
do programa seja aplicada apenas a partir de janeiro de 2018.  
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O advogado Caio Taniguchi, do ASBZ Advogados, que assessora a empresa de call 
center, diz que a previsão de opção anual prevista na Lei de Desoneração ainda está em 
vigor e deve ser respeitada para garantir a isonomia de quem optou pelo regime com base 
na receita bruta com os que decidiram pela folha de salários. Ele afirma que se essas 
decisões não assegurassem o direito dos contribuintes, dariase margem para se discutir 
na Justiça a mudança de opção de regime de tributação do lucro real pelo presumido, por 
exemplo, ao longo do ano, já que seria uma discussão semelhante. "As empresas fizeram 
a opção com base no seu planejamento anual. Não se pode mudar a regra do jogo no 
meio do ano", afirma.  
 
Uma cooperativa agroindustrial do Rio Grande do Sul também conseguiu liminar na 1ª 
Vara de Santa Cruz do Sul. Segundo a juíza Dienyffer Brum de Moraes, é "inafastável o 
compromisso de respeitar a opção efetivada pelo contribuinte até o final do exercício, 
sendo inadmissível que o próprio Poder Público venha a violála ou modificála nesse 
interregno, em respeito à boafé enquanto projeção específica do valor segurança jurídica, 
essencial a um Estado que se pretende de direito".  
 
O advogado que assessora a cooperativa, Rafael Nichele, do escritório que leva seu 
nome, afirma que a decisão representará uma economia de cerca de R$ 6 milhões. Para 
ele, a MP provocou um efeito chamado pelo Supremo Tribunal Federal de 
retrospectividade da lei. "Mexe na opção do regime que é anual e passa a ser semestral 
somente para aquele contribuinte que optou por recolher pela receita bruta". Segundo o 
advogado, o governo pode extinguir o regime, porém só a partir de 2018. "A opção anual 
do contribuinte prevista em lei tem que ser respeitada".  
 
O juiz Charles Renand Frazão de Moraes, da 2 ª Vara Federal de Brasília, também decidiu 
a favor de uma empresa do DF. Para ele, "na medida em que o artigo 9º, da Lei nº 
13.161/2015, instituiu que a opção feita pelo contribuinte valeria de forma irretratável ao 
longo de todo 2017, o Estado não poderia modificar ou revogar o prazo de vigência para a 
opção do contribuinte e, por conseguinte, aplicar um novo regime jurídico tributário a seu 
belprazer, exatamente como ocorre no caso."  
 
Mariana Vito, sócia da área de direito tributário de Trench Rossi Watanabe, afirma que as 
liminares concedidas "vão direto ao ponto: a irretratabilidade da escolha, que deve ser 
respeitada por ambas as partes, sob pena de de lesão à segurança jurídica"  
 
Procurada pelo Valor, a Receita Federal informou que não se manifestará sobre os 
processos. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 20/06/2017) 
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Empresas poderão testar ambiente do eSocial a parti r do 
próximo mês 
 
Em julho, sistema de declaração trabalhista estará aberto para que as companhias avaliem os seus 
softwares e processos; nesta fase, informações não terão validade legal e serão apagados 
 

São Paulo - O ambiente do eSocial será aberto para testes em julho, permitindo que as 
empresas se preparem melhor antes da entrada definitiva do novo sistema de transmissão 
de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. 
 
Para os negócios que faturam acima de R$ 78 milhões por ano, o eSocial entrará em vigor 
em janeiro de 2018. Já para o restante das empresas, a data está marcada para o mês de 
julho do mesmo ano. 
 
A expectativa de especialistas consultados pelo DCI é de que este calendário seja mantido 
pelo governo federal. "Diferentemente das outras obrigações acessórias, o eSocial está 
criando uma estrutura diferente que é a implementação do ambiente de teste", diz Helio 
Donin Júnior, diretor de educação e cultura da Federação Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas (Fenacon). "É uma oportunidade única para as empresas testarem as suas 
estruturas internas de TI [Tecnologia da Informação], verificarem se a parte de softwares 
está funcionando adequadamente, verificar suas bases de dados e reportar possíveis 
erros", completa o diretor da Fenacon. 
 
Os dados que serão informados no ambiente de teste não terão validade legal, ou seja, 
não serão objeto de questionamento por parte Receita Federal do Brasil (RFB). Além 
disso, esses dados serão apagados periodicamente. As empresas que entrarem no 
eSocial somente em julho de 2018, poderão continuar testando o sistema até junho do 
próximo ano. 
 
Donin conta que, depois de cerca de 15 dias do início do teste do eSocial, o governo 
federal deve colocar também em ambiente de teste o envio da Escrituração Fiscal Digital 
das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-Reinf). 
Este documento, complementar ao eSocial, substituirá obrigações acessórias como a 
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), a Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Para 
Donin, o calendário do eSocial, desta vez, não deve ser prorrogado. Ele comenta, 



 

4 

inclusive, que as empresas passaram a acelerar o processo de implementação do sistema 
em janeiro deste ano, após avaliarem que o cronograma dificilmente terá modificações. 
 
Aprimoramento 
 
Assim como Donin, o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 
(Sescon-SP), Márcio Massao Shimomoto, avalia que a agenda do eSocial deve ser 
mantida. Ele afirma que os grupos de trabalho impulsionados pelo governo junto a 
especialistas da área têm aprimorado o sistema de declaração. "No entanto, veremos, no 
período de teste em julho, qual é o grau de maturidade do eSocial", pontua. "Será um 
momento para as empresas testarem os seus softwares e também para verificarmos a 
capacidade do eSocial de recepcionar as diferentes variáveis do mercado de trabalho. 
Sabemos que a nossa legislação trabalhista é extremamente complexa, com regras de 
diversas convenções coletivas, por exemplo. Portanto, veremos nos próximos dias se o 
eSocial está apto a lidar com essa complexidade", acrescenta o presidente da Sescon. 
 
Uma das preocupações de Shimomoto é com o cronograma das pequenas empresas que 
serão contempladas ao sistema a partir de julho de 2018. Para ele, iniciar um processo 
contábil no meio do ano pode acabar provocando eventualmente "alguma confusão". 
 
Ele explica, por exemplo, que o Ministério do Trabalho utiliza as informações da RAIS para 
poder calcular o pagamento do Programa de Integração Social (PIS). "O Ministério do 
Trabalho calcula o PIS a partir dos dados informados em um ano. Isso significa que as 
pequenas empresas terão que informar a RAIS metade manualmente, metade 
automatizado. Isso pode dar alguma confusão", destaca. 
 
O presidente da Sescon-SP reforça que as informações do eSocial declaradas a partir de 
janeiro de 2018 "serão totalmente" eletrônicas, ou seja, os dados serão transmitidos do 
software da empresa para o software do governo federal. 
 
Donin comenta ainda que, por conta das sucessivas prorrogações do eSocial, existia um 
certo descrédito, por parte das empresas, de que o sistema entraria em vigor. "Acredito 
que a liberação do ambiente de teste sinaliza para as empresas que, realmente, o eSocial 
será implementado", afirma o diretor da Fenacon. "Quem ainda não se movimentou 
precisa correr e tem, no mínimo, seis meses para poder testar e estruturar a nova 
declaração. Pode ser que este seja um gasto adicional, mas é preciso vê-lo como 
investimento que irá reduzir custos no médio e no longo prazo. 
 
Paula Salati 
 

(Fonte: DCI – 20/06/2017) 
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DECISÕES 
 

Assédio moral  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) não admitiu recurso contra decisão que condenou a 
Fênix Clínica de Ortodontia, em Curitiba (PR), por manter auxiliar odontológica em casa, 
sem rescindir o contrato, após a clínica ser notificada de ação ajuizada pela empregada. A 
1ª Turma afastou o argumento apresentado pela trabalhadora para tentar aumentar o valor 
de indenização por assédio moral, fixado em R$ 3 mil (RR73675. 2013.5.09.0005). Na 
primeira ação, pediu algumas verbas, e a supervisora da clínica, após receber a 
notificação do processo, ligou para avisar que não seria viável a continuação de seus 
serviços na empresa, devendo permanecer em casa para "refrescar a cabeça" até futura 
ordem. Contudo, o contrato de emprego foi mantido na ocasião. Então, a auxiliar quis na 
Justiça a rescisão indireta, com o pagamento de verbas rescisórias e indenização. A 5ª 
Vara do Trabalho de Curitiba, com base nas provas, concluiu pelo assédio moral resultante 
de discriminação. Ressaltou que o esvaziamento das atribuições do empregado é um 
exemplo clássico de assédio moral, em grave ofensa ao trabalhador, que sem o trabalho 
perde o sentimento de utilidade, com prejuízo à autoestima. Descontente com o valor, a 
auxiliar recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, mas não obteve sucesso. 
 
 
Ação rescisória  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST), ao julgar ação rescisória (AR) de bancário em 
processo contra o Banco Santander, entendeu, por unanimidade, que não se aplica o 
depósito prévio no percentual de 5% sobre o valor da causa, previsto no artigo 968, inciso 
II, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Na ação rescisória, o depósito continua no 
percentual de 20%, conforme o artigo 836 da CLT. De acordo com o relator na Subseção II 
Especializada em Dissídios Individuais (SDI 2), ministro Douglas Alencar Rodrigues, 
mesmo diante do advento do CPC de 2015, a incidência da legislação processual comum 
continuou restrita às hipóteses de omissão do processo do trabalho, desde que haja 
compatibilidade da norma do direito civil com os princípios trabalhistas. O ministro 
ressaltou no julgamento (AR 2215261.2016.5. 00.0000) que esse entendimento está 
disposto tanto na CLT (artigo 769) como no novo Código de Processo Civil (artigo 15). 


