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Vistos. 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TNT MERCÚRIO CARGAS E 
ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA., com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão 
proferida pelo Juízo Federal da 19ª Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, que indeferiu 
liminar, em sede de mandado de segurança, pleiteada pela Agravante, para manter-se como contribuinte 
sob o regime de Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta durante todo o ano de 2017, afastando 
os efeitos MP 774/2017. 

Aduz a Agravante, em apertada síntese, que referida medida provisória afrontou o 
princípio da segurança jurídica, sendo que a Lei nº 12.546/2011 estabelece uma opção irretratável do 
regime tributário para o ano fiscal, não podendo ser revogado no seu curso, gerando direito adquirido e 
ato jurídico perfeito. 

Pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal. 

É a síntese do necessário. Decido. 

Nos termos do art. 995, parágrafo único, c.c. art. 1.019, inc. I, ambos do Código de Processo 
Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator ou, ainda, antecipada a 
tutela recursal, se da imediata produção dos seus efeitos, ou da ausência de sua concessão, houver risco 
de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do 
recurso. 

Em casos similares ao presente proferi provimentos liminares reconhecendo a 
regularidade da Medida Provisória, sob o fundamento precípuo de inexistência de direito adquirido a 
regime jurídico revogado e que a norma não atentaria aos princípios da segurança jurídica e confiança, 
dentre outros. 

Contudo, recentemente, a situação apresentou novos contornos. 

É que o Presidente da República, com fundamento no art. 62 da Constituição Federal, 
editou nova Medida Provisória, de nº 794, de 09 de agosto de 2017, pela qual expressou: 
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“Art. 1º Ficam revogadas: 
I – a Medida Provisória nº 772, de 29 de março de 2017; 
II – a Medida Provisória nº 773, de 29 de março de 2017; 
III – a Medida Provisória nº 774, de 30 de março de 2017. 
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.” (destaquei) 

A publicação se deu na mesma data de 09.08.2017, em edição extra do Diário Oficial de 
União. 

Deveras, o ato de revogação carrega um Juízo de conveniência e oportunidade do 
administrador, demonstrando que a manutenção daquele ato anterior revela-se desnecessária. 

E por outro lado, com o ato de revogação, indica que o restabelecimento do regime 
anterior, que pretendeu revogar com a MP 774, seria o mais pertinente para o momento. 

Diante desse contexto, mostra-se desproporcional aplicar o regime de contribuição 
previdenciária sobre a folha de pagamentos pelo breve período de pouco mais de um mês (período de 
produção de efeitos da MP 774 – de 01.07.2017 a 09.08.2017), retornando a tributação pelo regime de 
recolhimento sobre a receita bruta. 

Tal situação acarretaria maiores embaraços diante da constante alteração da apuração da 
exação em exíguo intervalo de tempo. 

Desse modo, em face da situação superveniente verificada com a edição da nova MP 794, 
reputo que a melhor solução é a manutenção do regime de contribuição sobre a receita bruta, afastando 
a incidência da MP 774, inclusive para o parco período de produção de seus efeitos, tendo em vista ser 
essa a intenção demonstrada pelo Chefe do Poder Executivo ao exercer o ato de revogação. 

Consequentemente, presente a probabilidade do direito alegado. 

E o risco de dano também está evidenciado na hipótese, tendo em vista a iminência do 
vencimento do prazo para pagamento da contribuição pertinente ao mês de julho passado. 

Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal de modo a manter a 
agravante sob o regime da CPRB nos termos estabelecidos pela Lei nº 12.546/2011. 

Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento. 

Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta, nos termos do art. 1.019, II, do 
CPC. 

Após, venham conclusos. 

Intimem-se. 

  

  



São Paulo, 16 de agosto de 2017. 
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