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RREESSPPOOSSTTAASS  
 
 
I - SUBSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL   
 
 
1- Quais os setores que estavam abrangidos pela substituição da contribuição 
Patronal ao INSS desde a MP nº 540/11? 
 
A Lei nº 12.546/11, publicada no Diário Oficial da União em 15 de dezembro de 2011, 
fruto da conversão da Medida Provisória nº 540/11 estabeleceu algumas disposições 
específicas para os segmentos de confecções, calçados, móveis e software, por serem 
setores intensivos em mão de obra e estarem sofrendo com a concorrência das 
importações, mais especificadamente foi substituída a Contribuição Patronal ao INSS 
pela Contribuição sobre a receita bruta, criando uma nova sistemática de tributação. 
 
Reitera-se que tal alteração somente era aplicável para o segmento de confecção, 
calçados e móveis, que manufaturasse os seguintes produtos classificados na Tabela 
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI:  
 

a) nos códigos 3926.20.00, 40.15, 42.03, 43.03, 4818.50.00, 63.01 a 63.05, 
6812.91.00, 9404.90.00 e nos capítulos 61 e 62;   

b) nos códigos 4202.11.00, 4202.21.00, 4202.31.00, 4202.91.00, 4205.00.00, 
6309.00, 64.01 a 64.06;   

c) nos códigos 41.04, 41.05, 41.06, 41.07 e 41.14;   
d) nos códigos 8308.10.00, 8308.20.00, 96.06.10.00, 9606.21.00 e 9606.22.00; e,   
e) no código 9506.62.00. 

 
 
2- Qual o efeito prático proporcionado pela substituição? 
 
As empresas que fabriquem produtos listados na Lei nº 12.546/11 deverão recolher a 
contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta no mercado interno (base de 
cálculo), excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à 
uma alíquota de 1,5% em substituição do recolhimento ao percentual de 20% sobre a 
folha de salários (base de cálculo), até 1º de agosto de 2012, quando passa a vigorar a 
MP 563 que alargou o rol de produtos abrangidos e diminuiu a alíquota para 1% 
(Convertida na Lei nº. 12.715/12) . 
 
3- Quais foram as alterações promovidas pela Lei nº. 12.715/12, fruto da 
conversão da MP nº 563/12? 
 
Com o advento da Medida Provisória nº 563/12, recentemente convertida na Lei nº. 
12.715/12, que alterou a Lei nº 12.546/11, quando a nova sistemática estabelecida 
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passou a produzir seus efeitos (a partir de 01.08.2012), os setores abrangidos pela 
contribuição sobre a receita bruta são: 
 

a) Têxtil; 
b) Confecções, Couro e Calçados; 
c) Móveis; 
d) Plásticos;  
e) Material Elétrico; 
f) Autopeças; 
g) Ônibus; 
h) Naval; 
i) Aéreo; 
j) Bens de Capital; 
k) Mecânico;  
l) Hotéis;  
m) Tecnologia da Informação - TI e Tecnologia de Informação e Comunicação – 

TIC; 
n) Call Center; e, 
o) Design House (Chips). 

 
Ademais, a Lei nº. 12.715/12, fruto da conversão da MP 563/2011, introduziu o Anexo 
Único à Lei nº 12.546/11 com vistas a especificar quais os produtos de cada segmento 
listado acima foram contemplados pela nova forma de recolhimento da contribuição 
previdenciária.  

 
A partir de 1º de agosto de 2012, a contribuição sobre a receita bruta passou a sofrer a 
incidência da alíquota de 1% em substituição a de 1,5% para às pessoas já 
contempladas pela MP 540/11. 
 
Para as pessoas jurídicas abrangidas a partir de 01 de agosto de 2012 a alíquota 
aplicável é de 1%. 
 

 
4- Qual a base de cálculo da contribuição sobre a Receita Bruta? 
 
Conforme se infere a partir da análise da legislação pertinente, para a composição da 
base de cálculo deverá ser considerada a receita bruta no mercado interno do mês 
correspondente ao fato gerador da contribuição previdenciária, excluídas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, as receitas de exportação, o IPI, 
se incluído na receita bruta e o ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou 
prestador dos serviços na condição de substituto tributário.  
 
 
5- Quais são os produtos têxteis abrangidos pela nova sistemática? 
 
Estão abrangidos pela nova sistemática da Lei nº. 12.715/12 os seguintes produtos 
têxteis: 
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Precitada legislação esclareceu que a desoneração (nova contribuição) aplica-se 
apenas em relação aos produtos industrializados pela empresa, serão considerados os 
conceitos de industrialização e industrialização por encomenda previstos na legislação 
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. 
 
Elucidou ainda que, nos casos em que a industrialização for efetuada parcialmente por 
encomenda, a nova contribuição aplica-se também às empresas executoras, desde que 
de suas operações resulte produto discriminado neste artigo. 
 
6 - Qual procedimento deverá ser adotado pelo contribuinte que promover 
apenas uma parcela de suas operações com os produtos inseridos na nova 
sistemática? 
 
No caso da empresa  fabricar simultaneamente alguns produtos atingidos pela nova 
sistemática do recolhimento da Contribuição Previdenciária e outros não, deverá este 
proceder ao calculo da contribuição sobre a receita bruta apenas sobre a receita 
correspondente à venda dos produtos abrangidos. 
 
Com relação ao restante das receitas de venda de produtos não abrangidos pela Lei nº 
12.546/11 e pela Lei nº. 12.715/12 (fruto da conversão da MP 563/12), o recolhimento 
das contribuições previdenciárias deverá ser efetuado com base na forma atual, ou 
seja, sobre a folha de pagamento, aplicando-se a alíquota de 20%.  
 
A fim de evitar o pagamento da Contribuição em duplicidade, o cálculo da 
contribuição sobre a folha de remunerações terá a aplicação de um desconto 

5005.00.00 5203.00.00 53,09

5006.00.00 52,04 53,1

50,07 52,05 5311.00.00

5104.00.00 52,06 Capítulo 54

51,05 52,07 Capítulo 55

51,06 52,08 Capítulo 56

51,07 52,09 Capítulo 57

51,08 52,1 Capítulo 58

51,09 52,11 Capítulo 59

5110.00.00 52,12 Capítulo 60

51,11 53,06 Capítulo 61

51,12 53,07 Capítulo 62

5113 53,08 Capítulo 63

TABELA ANEXA RETIFICADA - 
MEDIDA PROVISÓRIA N° 

563/012

NCM
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correspondente ao percentual da receita de venda dos produtos abrangidos pela Lei nº 
12.546/11 e  MP 563/12 sobre a receita total da empresa. 
 
Caso a empresa se dedique a outras atividades, além da fabricação dos produtos 
incentivados, e a receita bruta auferida nessas outras atividades importem em valor 
igual ou superior a 95% da receita bruta total, a nova sistemática de apuração da 
contribuição previdenciária não será aplicada.  
  
Por outro lado, se a receita bruta das outras atividades não representar mais de 95% da 
receita bruta total, o montante devido de contribuição previdenciária deverá ser 
apurado mediante a aplicação da nova contribuição, bem como da incidente sobre a 
folha de pagamentos, de forma proporcional ao valor da receita decorrente da 
atividade incentivada e não incentivada, ou seja, a contribuição de 1% incidirá sobre a 
receita bruta auferida na venda dos produtos fabricados pela empresa e relacionados 
no Anexo Único enquanto a contribuição incidente sobre a folha de pagamentos será 
calculada reduzindo-se o seu valor ao percentual resultante da razão entre a receita 
bruta de atividades não abrangidas pela nova sistemática e a receita bruta total (segue 
planilha atualizada simulando o cálculo).  
  
A proporcionalidade acima é dispensada, na hipótese da receita bruta das outras 
atividades não significar valor superior a 5% da receita bruta.  
 
 
7 - O quê deverá observar o contribuinte inserido na nova sistemática, no que se 
refere ao cumprimento de obrigações acessórias (formais/instrumentais)? 
 
De acordo com o inciso V, do artigo 9o, da Lei nº 12.546/11, as empresas continuam, 
com relação às contribuições substituídas, sujeitas ao cumprimento das demais 
obrigações previstas na legislação previdenciária, dentre as quais se destacam: 
 

a) preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os 
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo 
órgão competente da Seguridade Social; 

 
b) lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma 

discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das 
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;  

 
c) declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições 
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de 
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações 
de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela 
Lei nº 11.941, de 2009) 

 
Ressalte-se que também não foram substituídas as seguintes contribuições: 
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a) para o financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei 
8.213/1991 (aposentadoria especial) e daqueles concedidos em razão do grau de 
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do 
trabalho (RAT), sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no 
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. 

 
b) de quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de 

serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por 
intermédio de cooperativas de trabalho. 

 
c) destinadas para outras entidades (SENAI, SESI, SESC, INCRA, etc.) conforme 

enquadramento da empresa no respectivo FPAS. 
 
8 - Como deverá recolhida a contribuição sobre a Receita Bruta? 
 
A contribuição sobre a receita bruta deverá ser recolhida, via Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais (DARF), sob o código de receita nº 2991.  
 
9- A substituição da Contribuição Patronal pela Contribuição sobre a Receita 
Bruta é uma faculdade do contribuinte? 
 
A submissão à nova sistemática não consiste em uma faculdade das pessoas jurídicas, 
mas sim em imposição normativa de acordo com o enquadramento das empresas, não 
sendo necessário nenhum procedimento específico para sua adoção. 
 
 
 
II - DA ALÍQUOTA ADICIONAL DA COFINS - IMPORTAÇÃO 
 
1- Qual foi a finalidade pretendida pela Lei n° 12.546/11? 
 
Com o intuito de estimular a indústria nacional e desestimular a importação de 
produtos dos segmentos de confecções, calçados e móveis, complementarmente à 
substituição das contribuições (patronal pela sobre a receita bruta), a Lei nº 12.546/11 
instituiu um adicional sobre a COFINS – Importação para os mesmos produtores que 
tiveram seu recolhimento de INSS alterado.  
 
2- Qual foi o impacto fiscal pretendido? 
 
A importação de produtos dos seguimentos de confecção, calçados e móveis tornou-se 
mais onerosa, tendo em vista a instituição pela Lei nº 12.546/11 de um adicional no 
valor de 1,5% à alíquota de 7,6% referente à COFINS – Importação, nos casos de 
importação dos seguintes produtos classificados na TIPI:  
 

a) nos códigos 3926.20.00, 40.15, 42.03, 43.03, 4818.50.00, 63.01 a 63.05, 
6812.91.00 e 9404.90.00 e nos capítulos 61 e 62;   

b) nos códigos 4202.11.00, 4202.21.00, 4202.31.00, 4202.91.00 e 4205.00.00;   
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c) nos códigos 6309.00 e 64.01 a 64.06;   
d) nos códigos 41.04, 41.05, 41.06, 41.07 e 41.14;  
e) nos códigos 8308.10.00, 8308.20.00, 96.06.10.00, 9606.21.00 e 9606.22.00; e  
f) no código 9506.62.00. 

 
3 - Qual foi a alteração promovida pela Lei nº. 12.715/12 (fruto da conversão da 
MP n° 563/12)? 
 
Com a alteração da Lei nº 12.546/11 pela Lei nº. 12.715/12, a partir de 1º de agosto de 
2012 a referida alíquota adicional da COFINS - Importação passa a ser de 1% e 
contempla, também, os novos segmentos e a lista de produtos abrangidos pela nova 
sistemática estabelecida com a contribuição sobre a receita bruta. 
 
Assim, os produtos sujeitos ao adicional da alíquota são os seguintes: 
 

5005.00.00 5203.00.00 53,09

5006.00.00 52,04 53,1

50,07 52,05 5311.00.00

5104.00.00 52,06 Capítulo 54

51,05 52,07 Capítulo 55

51,06 52,08 Capítulo 56

51,07 52,09 Capítulo 57

51,08 52,1 Capítulo 58

51,09 52,11 Capítulo 59

5110.00.00 52,12 Capítulo 60

51,11 53,06 Capítulo 61

51,12 53,07 Capítulo 62

5113 53,08 Capítulo 63

TABELA ANEXA RETIFICADA - 
MEDIDA PROVISÓRIA N° 

563/012

NCM

 
 

 
4- Como deverá ser calculado o crédito da COFINS - Importação? 
 
Considerando ser uma adicional e não uma majoração de alíquota, conforme disposto 
no § 3º do artigo 15 da Lei nº 10.865, de 2004, o crédito de COFINS referente à 
importação de bens e serviços deve continuar sendo calculado utilizando-se a alíquota 
de 7,6%. 
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III – PRORROGAÇÃO PRAZO DE VENCIMENTO DO PIS E DA COFINS 
 
1- O vencimento do PIS e da COFINS foi prorrogado? 

 
O vencimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), calculadas sobre a receita, devidas 
pelos sujeitos passivos enquadrados em alguns códigos de Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE) relacionados no Anexo Único, foram prorrogadas 
para: 
 
I - o último dia útil da 1ª (primeira) quinzena do mês de novembro, em relação aos 
fatos geradores ocorridos no mês de abril de 2012; e 
  
II - o último dia útil da 1ª (primeira) quinzena do mês de dezembro, em relação aos 
fatos geradores ocorridos no mês de maio de 2012.  
 
2- Quais os CNAEs beneficiados com a prorrogação?  

 
Código 

 Descrição CNAE 

13.1 
Preparação e fiação de fibras têxteis 

13.2 
Tecelagem, exceto malha 

13.3 
Fabricação de tecidos de malha 

13.4 
Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis 

13.5 
Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário 

14.1 
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 

14.2 
Fabricação de artigos de malharia e tricotagem 

15.1 
Curtimento e outras preparações de couro 

15.2 
Fabricação artigos para viagem e artefatos diversos de couro 

15.3 
Fabricação de calçados 

15.4 
Fabricação de partes para calçados, de qualquer material 

29.4 
Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores 

31.0 
Fabricação de móveis 
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