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Contribuição Previdenciária – Folha x Receita Bruta
A Presidenta Dilma Rousseff assinou projeto de lei com urgência constitucional, retomando os termos da Medida
Provisória (“MP”) 669/2015, publicada em 27/02/2015, que determina o aumento das alíquotas das contribuições
previdenciárias aplicáveis às empresas dos setores que tiveram alterada a forma de recolhimento de referidas
contribuições da folha de pagamentos para a receita bruta.
Em sendo aprovado referido projeto de lei, os setores que pagam hoje 1% sobre a receita bruta passarão a recolher
2,5%, enquanto que os setores que recolhem 2% passarão a recolher 4,5%, alíquotas estas que valerão a partir de
junho de 2015.
Outra alteração relevante prevista é a possibilidade de as empresas sujeitas a essa desoneração optarem entre as
duas formas de recolhimento, o que deverá ser realizada anualmente, através do recolhimento sobre a receita bruta
relativa a janeiro de cada ano.
Para o ano de 2015, a opção deverá ser manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a junho de 2015, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada.
Para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS – CEI, a opção será manifestada por obra e será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa à competência de cadastro no CEI ou
à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada para a obra, e será irretratável até o seu
encerramento.
Em se efetivando a alteração legislativa em comento, as empresas dos setores sujeitos, atualmente, ao recolhimento
sobre a receita bruta, deverão fazer os cálculos a fim de verificar qual a forma de recolhimento será mais vantajosa.

Regulamentado parcelamento para empresas em recuperação judicial
A Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, através das Portarias Conjuntas 1 e 2 de 2015, que alteraram,
dentre outras, a Portaria PGFN/RFB nº 15/2009, regulamentaram o parcelamento de débitos de tributos federais de
empresas em recuperação judicial.
O parcelamento para as empresas em recuperação judicial poderá ser realizado em 84 meses e a opção pelo
parcelamento poderá ser feita juntamente com o pedido de recuperação judicial, sendo rescindido caso não seja
deferida a recuperação judicial.
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Chama à atenção a exigência de que sejam parcelados integralmente os débitos, o que, sem dúvida, é passível de
questionamento judicial.

Não incidência do ICMS na garantia estendida
O STJ decidiu que não deve incidir ICMS sobre a garantia estendida, posto ser esta uma operação autônoma à
compra, sendo seu valor repassado à seguradora, não integrando, portanto, o valor do produto vendido.
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