
MEMORANDO 

MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 774/17 E 794/17 – CPRB – 
ADICIONAL DA COFINS-IMPORTAÇÃO – PERDA DE EFICÁCIA 

Prezado Cliente, 

Recentemente, as Medidas Provisórias nº 774 e 794 tiveram seus prazos de 
vigência encerrados pelos Atos nº 70 e 67 do Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional. 

A Medida Provisória nº 774 alterava regras da Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta (CPRB), reduzindo significativamente o rol de setores da 
atividade econômica por ela abrangidos, e revogava o adicional de 1% da 
COFINS – Importação, previsto no § 21 do art. 8º da Lei 10.865/04. 

A Medida Provisória nº 794, de 09 de agosto de 2017, por sua vez, revogava a 
Medida Provisória nº 774 e tinha o potencial de revigorar a sistemática da 
CPRB, suspensa desde 01/07/2017, além de restabelecer a exigência do 
adicional da COFINS-Importação – consequências discutidas à época como 
sujeitas ao “efeito repristinatório impróprio”, cuja definitividade era 
dependente da conversão em lei. 

Não tendo sido nenhuma delas convertida em lei, tem-se por consequência: 

(i) a consolidação da opção realizada pelos contribuintes no início de 2017, 
quanto à tributação pela CPRB, para o mês de dezembro de 2017; 

(ii) a possibilidade de opção, em janeiro de 2018, pela CPRB para o próximo 
ano, desde que enquadrada a contribuinte numa das hipóteses legais 
previstas antes da edição da Medida Provisória nº 774; e 

(iii) O restabelecimento do adicional da COFINS-Importação, cuja aplicação 
estava suspensa pela MPV nº 774. 

Vale ainda destacar que a contribuição sobre a folha de pagamento restou 
devida, em todo caso, apenas no mês de julho de 2017, mês em que vigorou a 
Medida Provisória nº 774. 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 
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