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Medida Provisória nº 670/2015 

A norma em referência aprovou a se-
guinte tabela progressiva mensal a ser 
utilizada a partir do mês de abril/2015 
para fins da apuração do Imposto de 
Renda devido pelas pessoas físicas. 

A norma também alterou, com efeitos 
a partir de 1º.04.2015: 

a) o limite de isenção dos rendimentos 
provenientes de aposentadoria e pen-
são, de transferência para a reserva 
remunerada ou de reforma pagos pela 
Previdência Social da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, 
por qualquer pessoa jurídica de direito 
público interno ou por entidade de 
previdência privada, a partir do mês 
em que o contribuinte completar 65 
anos de idade, sem prejuízo da parcela 
isenta prevista na tabela de incidência 
mensal do imposto, que passará a ser 
de R$ 1.903,98; 

b) o valor da dedução a título de depen-
dente, que passará a ser de R$ 189,59, 
para fins da apuração do Imposto de Ren-
da Retido na Fonte (IRRF) mensal, e de R$ 
2.275,08, para fins da apuração do imposto 
devido na Declaração de Ajuste Anual; 
c) o limite dedutível dos gastos com despe-
sas de instrução, para fins da apuração da 
base de cálculo do imposto devido na 
Declaração de Ajuste Anual, que passará 
a  s e r  d e  R $  3 . 5 6 1 , 5 0 ; 
d) o valor-limite do desconto simplificado, 
que substituirá todas as deduções admiti-
das na legislação, correspondente à dedu-
ção de 20% do valor dos rendimentos tribu-
táveis na Declaração de Ajuste Anual, 
independentemente do montante desses 
rendimentos, dispensadas a comprovação 
da despesa e a indicação de sua espécie, 
que passará a ser de R$ 16.754,34.  

 

Fonte: DOU 11/03/2015 

A utilização do Empregador Web passa a 
ser obrigatória para as dispensas ocorridas 
após o dia 31.03.2015, ou seja, a contar de 
1º.04.2015. 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
foi autorizado a adotar providências para 
habilitação dos trabalhadores ao benefí-
cio do seguro-desemprego, cujos requeri-

Resolução Codefat nº 742/2015: 

Por meio da norma em referência, ficou 
definido que compete ao empregador 
a entrega do Requerimento de Seguro-
Desemprego/Comunicação de Dispen-
sa para o trabalhador, exclusivamente 
impresso pelo Empregador Web no Por-
tal Mais Emprego. 

mentos sejam emitidos sem a utilização 
do Empregador Web, em caso de restri-
ções operacionais a que esses não te-
nham dado causa. 

 

Fonte: DOU 01/04/2015 
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Base de Cálculo 
em R$ 

Alíquota 
% 

Parcela a 
Deduzir do 
Imposto em 

R$ 

Até 1.903,98 - - 

De 1.903,99 até 
2.826,65 

7,5 142,80 

De 2.826,66 até 
3.751,05 

15 354,80 

De 3.751,06 até 
4.664,68 

22,5 636,13 

Acima de 
4.664,68 

27,5 869,36 

Trabalhista – Norma Regulamentadora (NR) 6 foi alterada para inclusão de novos EPI  

Portaria MTE nº 505/2015: 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
alterou a NR 6 para incluir entre os Equi-
pamentos de Proteção Individual (EPI) 
constantes do Anexo I da mencionada 
NR os seguintes equipamentos: 

a) capuz para proteção da cabeça e 
pescoço contra umidade proveniente de 
operações com uso de água; 

b) manga para proteção do braço e do 
antebraço contra agentes químicos.  

Também foram alterados os seguintes EPI 
anteriormente previstos: 

a) capuz para proteção do crânio, face 
e pescoço contra agentes químicos;  

b) vestimentas para proteção do tronco 
contra agentes químicos;  

c) calçado para proteção dos pés e 
pernas contra agentes químicos; 

d) perneira para proteção da perna con-
tra agentes químicos;  

e) calça para proteção das pernas con-
tra agentes químicos; 

f) macacão para proteção do tronco e 
membros superiores e inferiores contra 
agentes químicos; 

g) vestimenta para proteção de todo o 
corpo contra riscos de origem química.  

 

Fonte: DOU 1 de 17.04.2015 



A Emenda Constitucional nº 87/2015, 
que altera os incisos VII e VIII do § 
2º do artigo 155 da Constituição Federal, 
quanto à sistemática de cobrança do 
ICMS nas operações e prestações que 
destinem bens e serviços a consumidor 
final, contribuinte ou não do imposto, 
localizado em outro Estado. As disposi-
ções contemplam todas as operações 
interestaduais destinadas a não contri-
buintes, inclusive vendas por meio de 
comércio eletrônico, telemarketing e 
catálogos. 

Com a alteração, passará a ser utilizada 
a alíquota interestadual (4%, 7% ou 12%, 
conforme as Unidades da Federação 
envolvidas na operação) também nas 
operações interestaduais destinadas a 
não contribuintes, e o valor correspon-
dente ao diferencial de alíquotas será 
recolhido em favor do Estado de desti-

no. Anteriormente, o ICMS devido em tais 
operações era recolhido integralmente no 
Estado de origem da operação, mediante 
aplicação da alíquota interna. 

A nova regra passa a valer a partir de 16-
07/2015. A alteração será efetivada grada-
tivamente, conforme previsto no artigo 99 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias (acrescentado por esta emenda), 
conforme os prazos indicados na tabela 
abaixo. As proporções indicadas referem-se 
ao valor que seria devido a título de dife-
rencial de alíquotas.  

Importante mencionar que, com a altera-
ção no inciso VIII, a responsabilidade pelo 
recolhimento do ICMS em favor do Estado 
de destino, nas operações destinadas a 
não contribuintes, será do remetente. Cabe 
aguardar a regulamentação do tema 
quanto à forma de emissão dos documen-

tos fiscais e às regras e prazos para tais 
recolhimentos. 

Exemplo: em uma venda de mercado-
ria nacional do Estado do Rio Grande 
do Sul para o Estado da Bahia, a ser 
efetivada em 20.07.2015, a alíquota 
interestadual aplicável é de 7%, valor a 
ser recolhido em favor do Estado do Rio 
Grande do Sul.  
Considerando que tal mercadoria esteja 
sujeita à alíquota de 17% no Estado da 
Bahia, a diferença a ser recolhida é de 
10%, sendo que 80% deste montante (8% 
do valor da operação) será pago em 
favor do Estado de origem (Rio Grande 
do Sul), e 20% deste montante (2% do 
valor da operação) será pago em favor 
do Estado de destino (Bahia).  

 

Fonte: DOU 17/04/2015 

duais de arroz beneficiado, conforme 
especificado nos dispositivos legais ora 
alterados. 

Com vista na mencionada alteração, o 
valor da base de cálculo nas referidas 
prestações de serviços de comunica-
ção é reduzido para 28%, no período 
de 1º.04.2015 a 31.07.2017, e para 48%, 
a partir de 1º.08.2017, conforme dispos-
to no RICMS-RS/1997, Livro I, art. 24, VI. 

Decreto nº 52.306/2015  

O Governo estadual, por meio do 
decreto em fundamento, incluiu per-
centual de redução da base de cál-
culo nas prestações de serviços de 
comunicação de monitoramento e 
rastreamento de veículo e carga e 
prorrogou o prazo desse benefício 
nas vendas e transferências interesta-

Nas vendas e transferências interesta-
duais de arroz beneficiado, o prazo 
de aplicação da base de cálculo 
reduzida foi prorrogado para 
30.06.2015, observados os percentu-
ais e outras disposições contidas no 
RICMS-RS/1997, Livro I, art. 23, LXXVI. 

 

Fonte: DOE/ RS 30/03/2015 

ICMS - Divulgada emenda constitucional que altera as regras das alíquotas interestaduais nas 
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Ano  UF Origem  U F d es tino  

20 15  ( a p artir  d e  

16 .0 7.2 01 5)  
80 %  2 0%  

20 16  60 %  4 0%  

20 17  40 %  6 0%  

20 18  20 %  8 0%  

A pa rtir  d e 2 01 9 -  1 00 %  

 

ICMS/RS - Prorrogada a redução de base de cálculo de monitoramento e rastreamento de veí-
culo, carga e arroz beneficiado  



Instrução Normativa RFB nº 1.556/2015, a nor-
ma em referência alterou a Instrução Norma-
tiva RFB nº 1.515/2014, que dispõe sobre a 
determinação e o pagamento do Imposto 
de Renda e da Contribuição Social sobre o 
Lucro (CSL) devidos pelas pessoas jurídicas, 
disciplina o tratamento tributário da contribui-
ção para o PIS-Pasep e da COFINS, no que se 
refere às alterações introduzidas pela Lei nº 
12.973/2014.  
 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRA-
SIL, no uso da atribuição que lhe confere o 
inciso III do art. 280 do Regimento Interno da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, apro-
vado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio 
de 2012, resolve: 
Art. 1º Os arts. 2º, 4º, 5º, 65, 110, 112, 121, 122, 
131, 143, 159, 181 e 186 da Instrução Normati-
va RFB nº 1.515, de 24 de novembro de 2014, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 2º ................................................................... 
§ 2º-A alíquota do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ) é de 15% (quinze por 
cento). 
......................................................................” (NR) 
“Art. 4º ................................................................... 
§ 2º ......................................................................... 
II - ............................................................................ 
a) na prestação de serviços hospitalares e de 
auxílio diagnóstico e terapia, fisioterapia e 
terapia ocupacional, fonoaudiologia, patolo-
gia clínica, imagenologia, radiologia, anato-
mia patológica e cito patologia, medicina 
nuclear e análises e patologias clínicas, exa-
mes por métodos gráficos, procedimentos 
endoscópicos, radioterapia, quimioterapia, 
diálise e oxigenoterapia hiperbárica, desde 
que a prestadora desses serviços seja organi-
zada sob a forma de sociedade empresária e 
atenda às normas da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 
................................................................................. 
IV - .......................................................................... 
g) coleta e transporte de resíduos até aterros 
sanitários ou local de descarte; 
h) prestação de qualquer outra espécie de 
serviço não mencionada neste parágrafo. 
................................................................................. 
§ 9º-A Para fins de aplicação do disposto na 
alínea “a” do inciso II do § 2º, entende-se 
como atendimento às normas da ANVISA, 
entre outras, a prestação de serviços em 
ambientes desenvolvidos de acordo com o 
item 3 - Dimensionamento, Quantificação e 
Instalações Prediais dos Ambientes da Parte II 
- Programação Físico-Funcional dos Estabele-
cimentos Assistenciais de Saúde da Resolu-
ção RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, 
cuja comprovação deve ser feita mediante 
alvará da vigilância sanitária estadual ou 
municipal. 
§ 10. O disposto na alínea “a” do inciso II do § 
2º não se aplica, inclusive: 
I - à pessoa jurídica organizada sob a forma 
de sociedade simples; 
II - aos serviços prestados com utilização de 
ambiente de terceiro; e 
III - à pessoa jurídica prestadora de serviço 
médico ambulatorial com recursos para reali-

zação de exames complementares e serviços 
médicos prestados em residência, sejam eles 
coletivos ou particulares (home care). 
................................................................................. 
§ 21. A receita bruta auferida pela pessoa 
jurídica decorrente da prestação de serviços 
em geral, como limpeza e locação de mão 
de obra, ainda que sejam fornecidos os ma-
teriais, está sujeita à aplicação do percentual 
de 32% (trinta e dois por cento).” (NR) 
“Art. 5º ................................................................... 
§ 12. O ganho de capital auferido na venda 
de bens do ativo não circulante imobilizado, 
investimentos e intangíveis para recebimento 
do preço, no todo ou em parte, após o térmi-
no do ano-calendário seguinte ao da contra-
tação deverá integrar a base de cálculo do 
imposto sobre a renda mensal, podendo ser 
computado na proporção da parcela do 
preço recebida em cada mês.” (NR) 
“Art. 65. .................................................................. 
§ 6º Se o contribuinte deixar de deduzir a 
depreciação de um bem depreciável do 
ativo imobilizado em determinado período 
de apuração, não poderá fazê-lo acumula-
damente fora do período em que ocorreu a 
utilização desse bem, tampouco os valores 
não deduzidos poderão ser recuperados 
posteriormente através da utilização de taxas 
superiores às máximas permitidas.” (NR) 
“Art. 110. Os reflexos tributários decorrentes 
de obrigações contratuais em operação de 
combinação de negócios, subordinadas a 
evento futuro e incerto, inclusive nas opera-
ções que envolvam contraprestações contin-
gentes, devem ser reconhecidos na apura-
ção do lucro real nos termos dos incisos I e II 
do art. 117 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966: 
......................................................................” (NR) 
“Art. 112. ................................................................ 
§ 6º O disposto neste artigo não se aplica às 
subvenções concedidas por pessoas jurídicas 
de direito privado, que constituem receita da 
pessoa jurídica beneficiária. 
§ 7º Não poderá ser excluído da apuração 
do lucro real a subvenção recebida do Poder 
Público, em função de benefício fiscal, quan-
do os recursos puderem ser livremente movi-
mentados pelo beneficiário, isto é, quando 
não houver obrigatoriedade de aplicação 
da totalidade dos recursos na aquisição de 
bens ou direitos necessários à implantação 
ou expansão de empreendimento econômi-
co, inexistindo sincronia e vinculação entre a 
percepção da vantagem e a aplicação dos 
recursos.” (NR) 
“Art. 121. ................................................................ 
§ 4º Não poderão optar pelo regime de tribu-
tação com base no lucro presumido as pes-
soas jurídicas resultantes de evento de incor-
poração ou fusão enquadradas nas disposi-
ções contidas no art. 22, ainda que qualquer 
incorporada ou fusionada fizesse jus ao referi-
do regime antes da ocorrência do evento, 
não se lhes aplicando o disposto no art. 4º da 
Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000. 
§ 5º O disposto no §4º não se aplica no caso 
em que a incorporadora estivesse submetida 

ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 
antes do evento de incorporação.” (NR) 
“Art. 122. ................................................................ 
§ 7º As pessoas jurídicas exclusivamente pres-
tadoras de serviços em geral, mencionados 
nas alíneas “b”, “c”, “d”, “f”, “g” e “h” do 
inciso IV do § 2º do art. 4º, cuja receita bruta 
anual seja de até R$ 120.000,00 (cento e vinte 
mil reais), poderão utilizar, na determinação 
da parcela da base de cálculo do imposto 
sobre a renda de que trata o inciso I do ca-
put, o percentual de 16% (dezesseis por cen-
to). 
......................................................................” (NR) 
“Art. 131. ................................................................ 
§1º .......................................................................... 
IV - ....................................................................….. 
g) coleta e transporte de resíduos até aterros 
sanitários ou local de descarte; 
h) prestação de qualquer outra espécie de 
serviço não mencionada neste parágrafo. 
......................................................................” (NR) 
“Art. 143. ................................................................ 
§ 2º As pessoas jurídicas de que trata este 
artigo deverão apresentar a ECF correspon-
dente ao período transcorrido durante o ano-
calendário, conforme regras estabelecidas 
na Instrução Normativa RFB nº1.422, de 19 de 
dezembro de 2013.  
......................................................................” (NR) 
“Art. 159. A modificação ou a adoção de 
métodos e critérios contábeis pelo Banco 
Central do Brasil não terá implicação na apu-
ração dos tributos federais até que lei tributá-
ria regule a matéria, observado o disposto no 
art. 152.” (NR) 
“Art. 181. ................................................................ 
§ 3º Os saldos que devam ser escriturados na 
Parte B do Lalur da ECF de que trata a Instru-
ção Normativa RFB nº 1.422, de 2013, devem 
seguir as seguintes orientações: 
I - Créditos: Valores que constituirão adições 
ao lucro líquido de exercícios futuros, para 
determinação do lucro real respectivo e para 
baixa dos saldos devedores; 
II - Débitos: Valores que constituirão exclusões 
nos exercícios subsequentes e para baixa dos 
saldos credores.” (NR) 
"Art. 186. Ficam aprovados os Anexos I a IV 
desta Instrução Normativa, disponíveis no sítio 
da RFB na Internet, no endereço <http://
idg.receita.fazenda.gov.br>." (NR) 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em 
vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial da União. 
Art. 3º Ficam revogados o inciso I do § 2º do 
art. 128 e os §§ 3º e 4º do art. 143 da Instrução 
Normativa RFB nº 1.515, de 24 de novembro 
de 2014. 

  
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 

 
Nota Normas: A alteração do art. 186 resultou 
na inclusão do Anexo IV, na Instrução Norma-
tiva RFB nº 1.515, de 24 de novembro de 2014. 
 
 
Fonte:  DOU 01/04/2015 
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COFINS/PIS-Pasep - Partes e peças de reposição de máquinas e equipamentos geram direito a 
crédito das contribuições  

Solução de Consulta Cosit nº 76/2015, a nor-
ma em referência esclareceu que as partes 
e peças de reposição, usadas em máquinas 
e equipamentos utilizados na produção ou 
fabricação de bens destinados à venda, 
quando não representarem acréscimo de 
vida útil superior a 1 ano ao bem em que 
forem aplicadas e, ainda, sofrerem altera-

ções, tais como o desgaste, o dano ou a 
perda de propriedades físicas ou químicas, 
em função da ação diretamente exercida 
sobre o produto em fabricação ou em pro-
dução, são consideradas insumo para fins de 
crédito a ser descontado da COFINS e da 
contribuição para o PIS-Pasep. 

A norma esclareceu, ainda, ser condição 
para que os serviços de manutenção gerem 
crédito o emprego em veículos, máquinas e 
equipamentos utilizados diretamente no 
processo produtivo ou na prestação de servi-
ços.  

Fonte: DOU 30/03/2015 

Tributos e Contribuições Federais - Alterada a legislação sobre restituição, compensação, res-
sarcimento e reembolso de tributos  

A Receita Federal baixou ato que altera a 
Instrução Normativa RFB nº 1.300/2012, a qual 
estabelece normas sobre restituição, com-
pensação, ressarcimento e reembolso, no 
âmbito da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB), em relação à qual destacamos a 
compensação relativa às contribuições para 
o PIS/PASEP e da COFINS, a contribuição 
previdenciária, os créditos presumidos e a 

compensação mediante declaração de 
compensação.  
A declaração de compensação de que 
trata o art. 82 da Instrução Normativa RFB nº 
1.300/2012 poderá ser apresentada no prazo 
de 5 anos, contados da data do trânsito em 
julgado da decisão ou da homologação da 
desistência da execução do título judicial. 
Esse prazo fica suspenso no período compre-

endido entre o protocolo do pedido de ha-
bilitação do crédito decorrente de ação 
judicial e a ciência do seu deferimento, ob-
servado o disposto no art. 5º do Decreto nº 
20.910/1932. 
 
Fonte: DOU 01/04/2015 

COFINS/PIS-Pasep - Receita Federal traz esclarecimentos acerca da impossibilidade de apura-
ção de créditos das contribuições à taxa de 1/48 sobre o valor de aquisição de veículos  

Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 4/2015, 
a norma em referência esclareceu que a 
opção de apurar créditos da contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS à taxa de 
1/48 sobre o valor de aquisição, nos termos 
do § 14 do art. 3º da Lei nº 10.833/2003, com-
binado com o art. 15, II, da Lei nº 
10.833/2003, refere-se tão somente às máqui-
nas e aos equipamentos incorporados ao 
ativo imobilizado e utilizados para locação a 
terceiros, para produção de bens destinados 

à venda ou para prestação de serviços, não 
alcançando os veículos automotores, por 
falta de previsão legal. 
Todavia, em relação aos veículos automoto-
res incorporados ao ativo imobilizado da 
pessoa jurídica e utilizados para locação a 
terceiros, para produção de bens destinados 
à venda ou para prestação de serviços, 
admite-se a apuração de créditos da contri-
buição para o PIS/PASEP e da COFINS tão 
somente com base no encargo mensal de 

depreciação, nos termos art. 3º, VI, c/c § 1º, 
III, da Lei nº 10.833/2003. 
Portanto, ficam modificadas as conclusões 
em contrário constantes em soluções de 
consulta ou em soluções de divergência 
emitidas antes da publicação a norma em 
referência, independentemente de comuni-
cação aos consulentes.  
Fonte: DOU 22/04/2015 

IRPJ/CSL/Cofins/PIS-Pasep - Regulamentado o que se considera elevada oscilação de taxa de câmbio e 
alterada a norma que dispõe sobre as contribuições incidentes sobre receitas financeiras  

Decreto nº 8.451/2015, a norma em referên-
cia, entre outras providências, regulamentou 
o § 5º do art. 30 da Medida Provisória nº 
2.158-35/2001 para definir o que se considera 
elevada oscilação da taxa de câmbio, para 
fins de alteração do regime de reconheci-
mento das variações monetárias dos direitos 
de crédito e de obrigações em moeda es-
trangeira, dispondo que: 
a) para efeito do disposto no § 5º do art. 30 
da Medida Provisória nº 2.158-35/2001, ocor-
re elevada oscilação da taxa de câmbio 
quando, no período de um mês-calendário, 
o valor do dólar dos Estados Unidos da Amé-
rica para venda, apurado pelo Banco Cen-
tral do Brasil, sofrer variação, positiva ou ne-
gativa, superior a 10%; 
b) a variação será determinada mediante a 
comparação entre os valores do dólar no 
primeiro e no último dia do mês-calendário 
para os quais exista cotação publicada pelo 
Banco Central do Brasil; 
c) verificada a hipótese da letra “a”, a alte-
ração do regime para reconhecimento das 
variações monetárias dos direitos de crédito 
e das obrigações do contribuinte, em fun-
ção da taxa de câmbio de que trata o inci-

so II do § 4º do art. 30 da Medida Provisória 
nº 2.158-35/2001, poderá ser efetivada no 
mês-calendário seguinte àquele em que 
ocorreu a elevada oscilação da taxa de 
câmbio, na forma definida em ato da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil (RFB); 
d) o novo regime adotado se aplicará a 
todo o ano-calendário, observando-se que 
cada mês-calendário em que ocorrer eleva-
da oscilação da taxa de câmbio correspon-
derá a uma única possibilidade de alteração 
do regime; 
e) na hipótese de ter ocorrido elevada osci-
lação da taxa de câmbio nos meses de 
janeiro a maio/2015, a alteração de regime 
poderá ser efetivada no mês de junho/2015. 
A norma incluiu, ainda, os §§ 3º e 4º ao art. 1º 
do Decreto nº 8.426/2015, que restabeleceu, 
com efeitos a partir de 1º.07.2015, as alíquo-
tas da contribuição para o PIS-Pasep e da 
COFINS incidentes sobre receitas financeiras 
auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao 
regime de apuração não cumulativa das 
referidas contribuições, os quais dispõem, 
respectivamente, que: 
a) ficam mantidas em zero as alíquotas das 
contribuições incidentes sobre receitas finan-

ceiras decorrentes de variações monetárias, 
em função da taxa de câmbio, de: 
a.1) operações de exportação de bens e 
serviços para o exterior; e 
a.2) obrigações contraídas pela pessoa jurí-
dica, inclusive empréstimos e financiamen-
tos; 
b) ficam mantidas em zero as alíquotas das 
contribuições incidentes sobre receitas finan-
ceiras decorrentes de operações de cober-
tura (hedge) realizadas em bolsa de valores, 
de mercadorias e de futuros ou no mercado 
de balcão organizado destinadas exclusiva-
mente à proteção contra riscos inerentes às 
oscilações de preço ou de taxas quando, 
cumulativamente, o objeto do contrato ne-
gociado: 
b.1) estiver relacionado com as atividades 
operacionais da pessoa jurídica; e 
b.2) destinar-se à proteção de direitos ou 
obrigações da pessoa jurídica. 
 
 
Fonte: DOU 20/05/2015 



Solução de Consulta Cosit nº 114/2015, Por 
meio da solução de consulta em referên-
cia, a Coordenação-Geral de Tributação 
da Receita Federal do Brasil esclareceu 
que: 

a) o código da Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE) relativo à 
"atividade principal" da empresa descrito 

no § 9º do art. 9º da Lei nº 12.546/2011, 
para fins de incidência da contribuição 
previdenciária substitutiva, poderá, even-
tualmente, não coincidir com aquele ado-
tado para os efeitos do Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ); e 

b) para fins de enquadramento na siste-
mática da contribuição previdenciária 
substitutiva, não é necessário que a "maior 

receita auferida ou esperada" atinja o 
percentual mínimo de 50% do total das 
receitas da empresa, bastando ser superior 
às demais receitas, individualmente consi-
deradas.  

Fonte: DOU 19/05/2015 

Previdenciária - Esclarecida a regra da contribuição previdenciária substitutiva em função do 
enquadramento da empresa na CNAE  

Previdenciária - Esclarecida regra de contribuição previdenciária substitutiva na desoneração 
da folha de pagamento de empresas da construção civil  

Solução de Consulta Cosit nº 107/2015, Por 
meio da solução de consulta em referên-
cia, a Coordenação-Geral de Tributação 
da Receita Federal do Brasil esclareceu 
que: 

a) as empresas sujeitas ao recolhimento 
da contribuição previdenciária substitutiva 
de que trata a Lei nº 12.546/2011, vincula-
das a essa sistemática em razão de ativi-
dade econômica definida na Classifica-
ção Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE), terão sua receita total assim en-
quadrada por força da classificação rela-
tiva à sua atividade principal, qual seja a 
vinculada à maior receita auferida ou 
esperada. A definição da atividade princi-
pal segundo o código CNAE é a que se 
baseia na receita esperada quando as 
atividades estiverem sendo iniciadas, ou 
na receita auferida, nas demais hipóteses. 
O fato de a pessoa jurídica executar servi-
ços de construção civil dispensados de 
matrícula no CEI não afasta a sua sujeição 
ao regime de substituição das contribui-
ções previdenciárias, vez que tal sujeição 
se dá tão somente em razão do enqua-

dramento de sua atividade principal na 
CNAE 2.0; 

b) equipara-se à empresa o consórcio 
constituído nos termos dos arts. 278 e 279 
da Lei nº 6.404/1976. O consórcio que, 
utilizando CNPJ próprio, realizar a contra-
tação e o pagamento de pessoas físicas 
ou jurídicas, com ou sem vínculo emprega-
tício, para execução de obra de constru-
ção civil ou de infraestrutura, torna-se con-
tribuinte sujeito à substituição das contribu-
ições previdenciárias, ficando as empresas 
consorciadas solidariamente responsáveis 
pelos tributos relacionados às operações 
praticadas pelo consórcio; 

c) as empresas prestadoras de serviços de 
construção civil relacionadas no art. 7º, IV, 
da Lei nº 12.546/2011, inclusive as que não 
são responsáveis pela matrícula no Cadas-
tro Específico no INSS (CEI), estão submeti-
das à substituição das contribuições previ-
denciárias e, consequentemente, sujeitas 
à retenção de 3,5% do valor bruto da nota 
fiscal ou fatura de prestação de serviços 
executados mediante cessão de mão de 
obra no período de 1º.04 a 03.06.2013 e a 

partir de 1º.11.2013. No período de 04.06 a 
31.10.2013, foi facultada a essas empresas 
a sujeição ao regime substitutivo previsto 
na Lei nº 12.546/2011. Entretanto, uma vez 
escolhida a sistemática de substituição 
das contribuições previdenciárias, a op-
ção tornava-se irretratável para todo o 
período; 

d) créditos decorrentes de retenção de 
contribuição previdenciária, na forma do 
art. 7º, § 6º, da Lei nº 12.546/2011, podem 
ser compensados com débitos da Contri-
buição Previdenciária sobre a Receita 
Bruta (CPRB). A compensação da CPRB, 
inclusive a retenção prevista no do art. 7º, 
§ 6º, da Lei nº 12.546/2011, está adstrita 
aos termos do art. 89 da Lei nº 8.212/1991, 
sujeitando-se às restrições do art. 26 da Lei 
nº 11.941/2009. A compensação da reten-
ção de contribuição previdenciária, na 
forma do art. 7º, § 6º, da Lei nº 12.546/2011, 
será efetuada conforme § 8º do art. 56 da 
Instrução Normativa RFB nº 1.300/2012. 

 

Fonte: DOU 12/05/2015 
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Mudança na alíquota da CSLL do setor financeiro 

A Medida Provisória n° 675, informa o au-
mento da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido – CSLL para 20% e  que en-
trará em vigor em primeiro de setembro 
deste ano. A MP alcança as pessoas jurídi-
cas de seguros privados, das de capitaliza-
ção e banco de qualquer espécie além 
daquelas citadas abaixo. E entra em vigor  
em 1° de setembro 2015. 
 MEDIDA PROVISÓRIA N° 675, DE 21 DE MAI-
O DE 2015 
Altera a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro 
de 1988, para elevar a alíquota da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL 
em relação às pessoas jurídicas de seguros 
privados e de capitalização e às referidas 
nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º 
da Lei Complementar nº 105, de 10 de 
janeiro de 2001. 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 62 da 
Constituição, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de lei: 
Art. 1º A Lei nº 7.689, de 15 de dezembro 
de 1988, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
“Art. 3º …………………………………………..... 
I – 20% (vinte por cento), no caso das pes-
soas jurídicas de seguros privados, das de 
capitalização e das referidas nos incisos I a 
VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Comple-
mentar nº 105, de 10 de janeiro de 2001; 
e 
……………………………………………....” (NR) 
Art. Esta Medida Provisória entra em vigor 
a partir do primeiro dia do quarto mês 
subsequente ao de sua publicação. 
Brasília, 21 de maio de 2015; 194º da Inde-
pendência e 127º da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Joaquim Vieira Ferreira Levy 
 

 Pessoas jurídicas citadas nos incisos referi-
dos na MP 675 
I – os bancos de qualquer espécie; 
II – distribuidoras de valores mobiliários; 
III – corretoras de câmbio e de valores 
mobiliários; 
IV – sociedades de crédito, financiamento 
e investimentos; 
V – sociedades de crédito imobiliário; 
VI – administradoras de cartões de crédito; 
VII – sociedades de arrendamento mer-
cantil; 
IX – cooperativas de crédito; 
X – associações de poupança e emprésti-
mo. 
 
Fonte: DOU 22/05/2015 



Página 7 

Volume 6, edição 6 

Nome Sigla Entrega Obrigatoriedade Para Empresas Imunes e Isentas 

SPED Contribuição (PIS/COFINS) EFD -
Contribuições  

Deverá ser transmitido 
até o 10º (décimo) 
dia útil do 2º 
(segundo) mês subse-
quente ao mês de 
referência da escritu-
ração digital. 

O Guia Prático também relaciona os casos de dispensa de apresen-
tação da EFD - Contribuições, dos quais destacamos alguns deles: II - 
as pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ), cuja soma dos valores mensais da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS apurada seja igual ou inferior a R$ 
10.000,00 (dez mil reais). 

SPED Contábil  ECD 

Até o último dia útil 
do mês de junho do 
ano seguinte ao ano-
calendário a que se 
refira a escrituração. 

Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2º do Decreto nº 
6.022, de 2007, em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º 
de janeiro de 2014: III - as pessoas jurídicas imunes e isentas que, em 
relação aos fatos ocorridos no ano calendário, tenham sido obriga-
das à apresentação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições, 
nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 
2012. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.510, de 5 de 
novembro de 2014). 

Escrituração Contábil Fiscal - IRPJ 
e CSLL (Nova) ECF 

Até o último dia útil 
do mês de setembro 
do ano seguinte ao 
ano-calendário a que 
se refira. 

A obrigatoriedade da entrega da ECF NÂO se aplica: IV - às pessoas 
jurídicas imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano-
calendário, não tenham sido obrigadas à apresentação da Escritura-
ção Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP, da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribui-
ção Previdenciária sobre a Receita (EFD - Contribuições), nos termos 
da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012. 
(publicado no dia 09/12/2014 a IN 1.524). 

DARF - Código de Receita: Instituído código de receita para ser utilizado no preenchimento de 
DARF 

Atos Declaratórios Executivos Codac nºs 12 

e 13/2015 - DOU 1 de 22.05.2015 

Por meio dos Atos Declaratórios Executivos 

Codac nºs 12 e 13/2015 - DOU 1 de 

22.05.2015, foram instituídos os seguintes 

códigos de receita a serem utilizados no 

preenchimento de Documento de Arreca-

dação de Receitas Federais (Darf): 

a) 5058 - Regime de Tributação Simplifica-

da - Mercadoria Importada não Identifica-

da - Art. 67 da Lei nº 10.833/2003; 

b) 5064 - Parcelamento Profut - Demais 

Débitos - RFB; e 

c) 5087 - Parcelamento Profut - Demais 

Débitos - PGFN. 

Fonte: Receita Federal 
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Ciclo de Palestras sobre PIS/COFINS Não Cumulativo 

Visando esclarecer o empresariado sobre 
o direito de creditamento do PIS/COFINS 
sobre todas as aquisições de bens, servi-
ços, custos e despesas pagos incorridos ou 
creditados a Pessoas Jurídicas domicilia-
das no país, conforme prevê o art. 3° § 3° 
incisos I e II das leis 10.637/02 e 10.833/03, o 
nosso diretor Sr. Valtur Machado Schimitt 
iniciou um ciclo de palestras sobre o assun-
to. Além da redução do custo tributário 
futuro que alguns casos situam-se entre 
20% e 30% do valor atualmente recolhi-
do,  os valores recolhidos indevidamente a 
título de PIS/COFINS não cumulativos des-
de 2003 somam dezenas de bilhões de 
reais, podendo ser recuperados apenas os 
valores correspondentes aos últimos cinco 
anos.  

Cabe lembrar que o Sr. Valtur Machado 
Schimitt foi o primeiro profissional do Brasil 
que há mais de cinco anos escreveu um 

artigo na Vitrine Jurídica do Jornal do Co-
mércio de Porto Alegre, denunciando as 
ilegalidades e inconstitucionalidades das 
Instruções Normativas n° 247 e 404 da RFB, 
que vedavam ilegalmente a utilização de 
créditos de PIS/COFINS sobre despesas 
administrativas e comerciais por não se 
enquadrarem no conceito de insumos.   

A primeira palestra foi proferida no Centro 
Industrial do Ceará (CIC), ligado à Federa-
ção das Indústrias do Estado do Ceará 
(FIEC), seguem em anexo o convite envia-
do aos associados, bem como a repercus-
são da imprensa. 

A segunda palestra foi proferida no último 
dia 29 de maio de 2015, no auditório do 
escritório Cid Marconi Advocacia S/S., um 
dos maiores escritórios de advocacia de 
Fortaleza/ CE, dirigida especialmente aos 
advogados do escritório e seus respectivos 
clientes. Cabe salientar que o Dr. Cid Mar-

coni acaba de ser nomeado Desembar-
gador do TRF da 5° Região, sediada em 
Recife. Nossos parabéns ao Dr. Cid Marco-
ni e a nossa certeza de que o mesmo al-
cançará o mesmo sucesso como desem-
bargador, como alcançou exercendo 
brilhantemente sua função na advocacia. 

A próxima palestra estará sendo marcada 
para se realizar no auditório do Sindicato 
dos Transportadores do Estado do Ceará, 
dirigido aos funcionários do meio. 

Com estas palestras o Sr. Valtur Machado 
Schimitt entende estar cumprindo uma 
missão importante a que ele sempre se 
dedicou, ou seja, esclarecer os empresá-
rios sobre seus direitos com base na legisla-
ção vigente.  

Schimitt Auditores 

Direção. 



Nome da empresa 

* Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser utilizado isoladamente para a tomada de decisões. Aconselhamento legal específi-
co poderá ser prestado por um dos nossos Sócios e Gerente. 

A SCHIMITT AUDITORES S/S é uma empresa de auditoria, assessoria contábil e tributária, 
autorizada a operar pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, como auditoria 
independente. Somos especializados em soluções empresarias adequadas à economia 
competitiva e à minimização de custos do impacto fiscal, visando à otimização da 
capacidade de investimentos. Nossos sócios são profissionais experientes e competentes e 
realizam os seus trabalhos na busca de soluções e excelência empresarial. 
Atua há 27 no mercado nacional, tendo iniciado suas atividades como empresa de 
auditoria em 30 de abril de 1986, criada visando atender às necessidades das empresas 
que não eram obrigadas a terem auditoria, mas que já naquela época viam a 
necessidade de se prepararem para a acirrada concorrência que os novos tempos 
anunciavam. 
Assim nasceu a SCHIMITT, objetivando dar essa segurança que somente uma empresa de 
auditoria independente, focada na auditoria preventiva, não só no que diz respeito às 
normas contábeis e à legislação, mas também nos controles internos que dessem 
confiabilidade à administração das empresas. 
Atendendo aos mais diversos ramos de atividades: indústria, comércio, prestação de 
serviços em geral, entidades filantrópicas, cooperativas, planos de saúde, administradoras 
de consórcios, clubes de futebol, etc., temos nosso portfólio de clientes como nosso maior 

patrimônio. 

Av. Bento Gonçalves, 1757 - 3° 

andar 

Tel. 51– 3019 7733 
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05 
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência 
Social 

1º a 31/maio/2015 

30 DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias Maio/2015 

 


