
 

 

 

 

 

Lei nº. 12.546/2011 (conversão da Medida 

Provisória nº. 540/2011) 

E demais alterações implementadas pela Medida 

Provisória nº. 563/2012  

 

 

Novas Formas de recolhimento das 

contribuições previdenciárias.  

 

 
 



 

1.    EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 

 “Nos últimos anos, em virtude da busca pela redução do custo da mão de obra, as empresas passaram a substituir os seus 

funcionários empregados pela prestação de serviços realizada por empresas subcontratadas ou terceirizadas. Muitas vezes, as 

empresas subcontratadas são compostas por uma única pessoa, evidenciando que se trata apenas de uma máscara para afastar a 

relação de trabalho.  

 Em virtude dessa nova relação contratual, os trabalhadores ficam sem os direitos sociais do trabalho (férias, 13º salário, seguro 

desemprego, hora extra, etc.), pois se trata de uma relação jurídica entre iguais (empresa-empresa) e não entre trabalhador e 

empresa. Essa prática deixa os trabalhadores sem qualquer proteção social e permite que as empresas reduzam os gastos com 

encargos sociais. Apesar da melhora do cenário econômico após a crise de 2008/2009, as empresas que prestam serviços de 

tecnologia da informação - TI e tecnologia da informação e comunicação - TIC, bem como as indústrias moveleiras, de confecções e 

de artefatos de couro têm enfrentado maiores dificuldades em retomar seu nível de atividade. Nesse contexto, a medida proposta 

favorece a recuperação do setor, bem como incentiva a implantação e a modernização de empresas com redução dos custos de 

produção. A importância e a urgência da medida são facilmente percebidas em razão do planejamento tributário nocivo que tem 

ocorrido mediante a constituição de pessoas jurídicas de fachada com o único objetivo de reduzir a carga tributária, prática que tem 

conduzido a uma crescente precarização das relações de trabalho; bem como, em razão do risco de estagnação na produção 

industrial e na prestação de serviços nos setores contemplados.” (Guido Mantega e Aloizio Mercadante). 

PLANO BRASIL MAIOR  –  Alteração na forma de 

recolhimento das contribuições previdenciárias 



2. REGRA GERAL PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO: 

 

 

Lei nº. 8.212/1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social) 

 

Decreto nº. 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social) 

 

 

- Empresas devem efetuar o recolhimento mensal das contribuições 

previdenciárias devidas sobre o total das remunerações recebidas por seus 

empregados e contribuintes individuais 

 

- Empresas devem reter e recolher as contribuições previdenciárias devidas 

por seus empregados e contribuintes individuais 
 

 

- Encargo total aproximado da empresa: 20% a 31,5%. 



2. REGRA GERAL PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO: 

 

Alíquotas: 

 

20% - recolhimento sobre o valor total da remuneração recebida pelos segurados 

empregados e contribuintes individuais (Cota Patronal ou Parte Empresa – art. 22, 

incisos I e III)  

1% a 3% - recolhimento sobre o valor total da remuneração recebida pelos segurados 

empregados a título “Seguro de Acidente de Trabalho” – SAT/RAT - com base no grau de 

risco da atividade preponderante da empresa) Variáveis, desde 2010 - multiplicadas por 

índice (variável de 0,5% a 2%) individualizado por empresa com base no “Fator 

Acidentário de Prevenção” – FAP 

2% a 5,8% - sobre o valor total da remuneração recebida pelos segurados empregados a 

título contribuições destinadas aos “Terceiros” (SESI, SENAI, INCRA, FNDE etc.); e 

8% a 11% - retenção e recolhimento sobre o valor total da remuneração recebida pelos 

segurados e limitado ao salário de contribuição vigente. Nessa hipótese, a empresa é 

obrigada a efetuar a retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias devidas 

pelos segurados (Parte Segurado). 



3. REGRA SUBSTITUTIVA: 

 

Lei nº. 12.546/2011 e MP nº. 563/2012: Alteram a forma de recolhimento das 

contribuições previdenciárias  referidas nos incisos I e III do caput do art. 22 

da Lei nº. 8.212/91 (Cota Patronal sobre remuneração recebida por 

empregados e contribuintes individuais) para determinadas categorias de 

empresas. 

 

MP nº. 563/2012: A referida MP modificou diversos dispositivos da Lei nº. 

12.546/2011 e inclui outros, aumentando o rol de empresas abrangidas pela 

nova forma de recolhimento de contribuições previdenciárias e diminuindo as 

alíquotas anteriormente previstas.  



3. REGRA SUBSTITUTIVA: 

 

Setores de Economia incentivados (MP nº. 540 e Lei  nº. 12.546/11): 
 

 Empresas fabricantes de peças de vestuários, acessórios, calçados e 

móveis; 

 Lista de códigos da TIPI mencionada na MP nº. 540/11 foi completamente 

alterada quando da publicação da Lei nº. 12.546/11.  

 A MP nº. 563/12, além de alterar novamente a Lista de códigos da TIPI, também 

reduziu a alíquota previdenciária de 1,5% para 1%. 
 

 Empresas prestadoras de serviços de “Tecnologia da Informação” – TI e 

“Tecnologia da Informação e Comunicação” – TIC. 

 A Lei nº. 12.546/11 incluiu o serviço de call center como serviço de TI e TIC.  

 A MP nº. 563/12 reduziu a alíquota previdenciária de 2,5% para 2%. 

 

Novos setores de Economia incentivados (MP nº. 563/12): 
 

 Empresas do ramo hoteleiro e fabricantes de autopeças, plásticos e 

borrachas, etc.  

Lista de códigos da TIPI mencionada na MP nº. 563/12. 



3.1.  REGRA SUBSTITUTIVA (Fabricantes de Vestuários, Acessórios, etc.): 
 

Com relação às empresas fabricantes de peças de vestuários, acessórios, 

calçados e móveis (conforme códigos de classificação da “TIPI” mencionados na 

referida Lei), a forma substitutiva deverá ser apurada da seguinte forma:  

 

- Alíquota de 1,5% sobre o valor da Receita Bruta, excluídas as vendas 

canceladas, os descontos incondicionais concedidos e a receita bruta oriunda de 

exportações, no período de dezembro de 2011 a julho de 2012. 

e/ou 

- Alíquota de 1% sobre o valor da Receita Bruta, excluídas as vendas 

canceladas, os descontos incondicionais concedidos e a receita bruta oriunda de 

exportações, no período de agosto de 2012 a dezembro de 2014.  

Essa forma de recolhimento será também aplicável às Empresas do ramo 

 hoteleiro e fabricantes de autopeças, plásticos e borrachas, etc. 

 

Importante: Lista de códigos da TIPI mencionada na MP nº. 540/11 foi 

completamente alterada pela Lei nº. 12.546/11 e, posteriormente, pela MP nº. 563/11. 

Logo, a empresa deve se atentar para aos diferentes prazos e alíquotas aplicáveis.  



3.1.  REGRA SUBSTITUTIVA (Fabricantes de Vestuários, Acessórios, etc.): 
 

Com relação às empresas que, além da fabricação dos produtos mencionados na 

legislação, se dediquem a outras atividades, a forma substitutiva deverá ser apurada 

da seguinte forma: 

 

Nos termos da Lei nº. 12.546/2011 (dezembro/2011 a julho/2012): 

Alíquota de 1,5% sobre o valor da Receita Bruta decorrentes de tais produtos, 

excluídas as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e a receita bruta 

oriunda de exportações; e 

Alíquota de 20% sobre a Folha de Salários, “reduzindo-se o valor da contribuição a 

recolher ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de atividades não 

relacionadas à fabricação dos produtos arrolados nos incisos I a V do caput e a receita bruta 

total.”  

 

Nos termos da MP nº. 563/2012 (agosto/2012 a dezembro/2014): 

Alíquota de 1% sobre o valor da Receita Bruta decorrentes de tais produtos, 

excluídas as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e a receita bruta 

oriunda de exportações; e 

Alíquota de 20% sobre a Folha de Salários, “reduzindo-se o valor da contribuição a 

recolher ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de atividades não 

relacionadas à fabricação dos produtos arrolados nos incisos I a V do caput e a receita bruta 

total.”  



3.1. QUADRO COMPARATIVO: 

Regra Geral – Lei nº. 8.212/91  

   Regra Substitutiva – Lei nº. 12.546/11 

(Fabricantes de calçados, móveis, etc.)  

 20% sobre a remuneração de 

empregado e/ou contribuinte 

individual (Cota Patronal) 

 1,5% sobre a receita bruta: Empresas fabricantes 

de peças de vestuários, acessórios, calçados e 

móveis mencionados na Lei; ou 

 1,5% sobre a receita bruta de produtos 

elencados na Lei + 20% sobre a folha de salários 

(cálculo proporcional): Empresas que se 

dediquem a outras atividades, além da 

fabricação de produtos listados na Lei. 

 Agosto/2012: alíquota reduzida para 1%. 

 8% a 11% - retenção e recolhimento da Parte 

Segurado 

 1% a 3% - sobre o valor total da remuneração 

recebida pelos segurados empregados a título de 

SAT  

 2% a 5,8% - sobre o valor total da remuneração 

recebida pelos segurados empregados a título 

contribuições destinadas aos “Terceiros” (SESI, 

SENAI, INCRA, FNDE etc.) 

 8% a 11% - retenção e recolhimento da Parte 

Segurado 

 1% a 3% - sobre o valor total da remuneração 

recebida pelos segurados empregados a título de 

SAT  

 2% a 5,8% - sobre o valor total da remuneração 

recebida pelos segurados empregados a título 

contribuições destinadas aos “Terceiros” (SESI, 

SENAI, INCRA, FNDE etc.) 



3.2.  REGRA SUBSTITUTIVA (Empresas TI e TIC): 

 

Com relação às empresas que prestam EXCLUSIVAMENTE serviços TI e 

TIC, a forma substitutiva deverá ser apurada da seguinte forma: 

 
 

- Alíquota de 2,5% sobre o valor da Receita Bruta, excluídas as 

vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e a receita 

bruta oriunda de exportações, no período de dezembro de 2011 a julho de 

2012. 

 

e/ou 

 

- Alíquota de 1% sobre o valor da Receita Bruta, excluídas as vendas 

canceladas, os descontos incondicionais concedidos e a receita bruta oriunda de 

exportações, no período de agosto de 2012 a dezembro de 2014.  



3.2.  REGRA SUBSTITUTIVA (Empresas TI e TIC): 

 

Com relação às empresas que, além da prestação de serviços de TI e TIC, 

se dediquem a outras atividades, a forma substitutiva deverá ser apurada da 

seguinte forma: 

  

Nos termos da Lei nº. 12.546/2011 (abril/2012 a julho/2012): 

Alíquota de 2,5% sobre o valor da Receita Bruta decorrentes de tais produtos, 

excluídas as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e a receita bruta 

oriunda de exportações; e 

Alíquota de 20% sobre a Folha de Salários, “reduzindo-se o valor da contribuição a 

recolher ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas 

à fabricação dos produtos arrolados nos incisos I a V do caput e a receita bruta total.”  

 

Nos termos da MP nº. 563/2012 (agosto/2012 a dezembro/2014): 

Alíquota de 1% sobre o valor da Receita Bruta decorrentes de tais produtos, 

excluídas as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e a receita bruta 

oriunda de exportações; e 

Alíquota de 20% sobre a Folha de Salários, “reduzindo-se o valor da contribuição a 

recolher ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de atividades não relacionadas 

à fabricação dos produtos arrolados nos incisos I a V do caput e a receita bruta total.”  



3.2.   REGRA SUBSTITUTIVA (Empresas de TI e TIC): 
 

Consideram-se serviços de TI e TIC os serviços listados nos parágrafos 4º e 5º  do artigo 

14 da Lei nº. 11.774/2008: 
 

“Art. 14.(...) 

§4º. Para efeito do caput deste artigo, consideram-se serviços de TI e TIC: 

I - análise e desenvolvimento de sistemas; 

II - programação; 

III - processamento de dados e congêneres; 

IV - elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos; 

V - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; 

VI - assessoria e consultoria em informática; 

VII - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção 

de programas de computação e bancos de dados; e 

VIII - planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 

§ 5º.  O disposto neste artigo aplica-se também para empresas que prestam serviços 

de call center.” 

 

Importante: as empresas de TI e TIC que exerçam exclusivamente as atividades de 

representante, distribuidor ou revendedor de programas de computador não poderão 

utilizar esta nova forma de recolhimento previdenciário.  



3.2.  QUADRO COMPARATIVO: 

Regra Geral – Lei nº. 8.212/91  Regra Substitutiva – Lei nº. 12.546/11  

(Empresas de TI e TIC) 

 20% sobre a remuneração de 

empregado e/ou contribuinte 

individual (Cota Patronal) 

 2,5%sobre a receita bruta: Empresas que 

prestem exclusivamente serviços de TI e TIC; 

ou 

 2,5% sobre a receita bruta de TI e TIC + 20% 

sobre a folha de salários (cálculo proporcional): 

Empresas que se dediquem a outras atividades, 

além da prestação de serviços de TI e TIC. 

 Agosto/2012: alíquota reduzida para 2%. 

 8% a 11% - retenção e recolhimento da Parte 

Segurado 

 1% a 3% - sobre o valor total da remuneração 

recebida pelos segurados empregados a título de 

SAT  

 2% a 5,8% - sobre o valor total da remuneração 

recebida pelos segurados empregados a título 

contribuições destinadas aos “Terceiros” (SESI, 

SENAI, INCRA, FNDE etc.) 

 8% a 11% - retenção e recolhimento da Parte 

Segurado 

 1% a 3% - sobre o valor total da remuneração 

recebida pelos segurados empregados a título de 

SAT  

 2% a 5,8% - sobre o valor total da remuneração 

recebida pelos segurados empregados a título 

contribuições destinadas aos “Terceiros” (SESI, 

SENAI, INCRA, FNDE etc.) 



4. RESUMO (LINHA DO TEMPO PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO): 

 

Alíquotas: 
 

- Dezembro/2011 à Julho/2012 = Empresas exclusivas de TI/TIC: Alíquota 2,5%; 

 

- Dezembro/2011 à Março/2012 = Empresas fabricantes de produtos listados na 

MP nº. 540/2011: Alíquota 1,5%; 

 

- Abril/2012 à Julho/2012 = Empresas de TI/TIC não exclusivas e call center: 

Alíquota 2,5%; 

 

- Abril/2012 à Julho/2012 =  Empresas listadas na Lei nº. 12.546/2011: Alíquota 

de 1,5%; 

 

- Agosto/2012 à Dezembro/2014 = Empresas de TI/TIC (exclusivas ou não). 

Alíquota 2%; 

 

- Agosto/2012 à Dezembro/2014 = Empresas fabricantes descritas na MP nº. 

563/2012 e hotéis: Alíquota 1%. 



5. CASO HIPOTÉTICO ‘1’: 
 

Cálculo da contribuição previdenciária devida nos termos do artigo 7º, §3º da Lei nº. 

12.546/11: 
 

Ex: Receita Bruta Total: R$ 8.000.000,00 

 Receita Bruta relativa serviços de TI e TIC: R$ 7.000.00,00 

 Folha de Pagamentos: R$ 1.200.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              * Economia aprox. de 15% (Regra Geral: R$ 240.000,00  x Regra Substitutiva: R$ 205.000,00) 

Cálculo do INSS com relação às atividades de TI/TIC  

Base de cálculo  R$  

 Receita Bruta Total R$ 8.000.000,00  

 Parcela da Receita Bruta correspondente às atividades TI/TIC  R$ 7.000.000,00  

 Percentual da Receita Bruta correspondente às atividades TI/TIC  87,50%  

 Valor de INSS devido a 2,5%  R$ 175.000,00  

Cálculo do INSS com base na Folha de Pagamento 
Base de cálculo  R$  

 Folha de Pagamento Total R$ 1.200.000,00 

 Contribuição devida à alíquota de 20% (cálculo antigo - “regra geral”) R$ 240.000,00 

 Percentual da Receita Bruta correspondente às atividades não 

relacionadas a serviços de TI/TIC  
12,5% 

 Contribuição Adicional devida à alíquota de 20% R$ 30.000,00  

 Total de Contribuições Devidas (Receita Bruta TI + Folha Pgto.)   R$ 205.000,00 



5. CASO HIPOTÉTICO ‘2’: 
 

Cálculo da contribuição previdenciária devida nos termos do artigo 7º, §3º da Lei nº. 

12.546/11: 
 

Ex: Receita Bruta Total: R$ 10.000.000,00 

 Receita Bruta relativa serviços de TI e TIC: R$ 8.000.00,00 

 Folha de Pagamentos: R$ 500.000,00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           * (Regra Geral: R$ 100.000,00  x Regra Substitutiva: R$ 202.000,00) 

Cálculo do INSS com relação às atividades de TI/TIC  

Base de cálculo  R$  

 Receita Bruta Total R$ 10.000.000,00  

 Parcela da Receita Bruta correspondente às atividades TI/TIC  R$ 8.000.000,00  

 Percentual da Receita Bruta correspondente às atividades TI/TIC  80%  

 Valor de INSS devido a 2,5%  R$ 200.000,00  

Cálculo do INSS com base na Folha de Pagamento 
Base de cálculo  R$  

 Folha de Pagamento Total R$ 500.000,00 

 Contribuição devida à alíquota de 20% (cálculo antigo - “regra geral”) R$ 100.000,00 

 Percentual da Receita Bruta correspondente às atividades não 

relacionadas a serviços de TI/TIC  
20% 

 Contribuição Adicional devida à alíquota de 20% R$ 2.000,00  

 Total de Contribuições Devidas (Receita Bruta TI + Folha Pgto.)   R$ 202.000,00 



 6. OBRIGAÇÕES E PRAZOS: 

 

EFEITOS: A MP nº. 540/11 entrou em vigor na data de sua publicação (03.08.11), produzindo efeitos a 

partir de 1º de dezembro de 2011.  
 

- Alteração introduzida pela Lei nº. 12.546/11 (§§3º ao 5º do artigo 7º e nos incisos III a V 

do caput do artigo 8º da Lei) somente produzirá efeitos a partir de 1º de abril de 2012. 
 

- A MP nº. 563/2012 entrou em vigor na data de sua publicação (04.04.12), produzindo efeitos a 

partir de 1º de agosto de 2012.  
 

VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2014.  

 

AFERIÇÃO DA BÁSE DE CÁLUCO: Critérios previstos nos artigos 8º, 9º e 10 da Lei nº. 12.546/11 (a ser 

posteriormente regulamentada pelo Poder Executivo). 

 

PRAZO DE RECOLHIMENTO: Até o dia 20 (vinte) do mês subsequente da competência (art. 30, I, ‘b’ da 

Lei nº. 8.212/91).  
 

OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS: As empresas não estão dispensadas de cumprir com as 

demais obrigações previdenciárias estabelecidas na legislação. Recolhimento substitutivo via DARF. 

 

BENEFÍCIOS DA LEI Nº. 11.774/09: As empresas de TI e TIC que já gozavam de reduções de alíquotas 

estabelecidas na Lei nº. 11.774/09 e no Decreto nº. 6.945/09 terão tais benefícios suspensos até o final 

da vigência da Lei e da MP (31.12.2014). 



   7.   CRÍTICAS/DÚVIDAS: 
 

OBRIGATORIEDADE: A mudança da forma de recolhimento é obrigatória. 

 

MAJORAÇÃO DO ENCARGO: Apesar de buscar incentivar certos segmentos da economia, para 

determinadas empresas, a nova forma substitutiva de recolhimento previdenciário irá aumentar o valor a 

ser recolhido a título de contribuição previdenciária – aumentando o custo da empresa (desvirtuamento 

do objetivo da Lei nº. 12.546/11 e ofensa ao princípio da isonomia) 

 

PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA (art. 195, parágrafo 6º, da CF/88): De acordo com a 

Lei nº. 12.546/11 e MP nº. 563/12, as novas alterações do texto legal somente produzirão efeitos a partir 

de 01.04.2012 e 01.08.2012, respectivamente. Contudo, para as empresas que serão beneficiadas pela 

forma substitutiva de recolhimento, o princípio da anterioridade tributária não deveria ser observado 

(vigência e produção de efeitos a partir da publicação da Lei). 

 

PROCEDIMENTOS E INÉRCIA DA RECEITA FEDERAL: A Receita Federal, até o momento, não 

publicou Instrução Normativa para regulamentar a matéria. Dessa forma, muitos contribuintes possuem 

dúvidas quanto aos procedimentos a serem adotados para prestar informações em GFIPs e recolher em 

GPS. 

 

RECEITAS DE EXPORTAÇÃO: a legislação aplicável não é clara se os valores relativos às “receitas de 

exportação” (receitas estas que deverão ser excluídas da base de cálculo das contribuições 

previdenciárias, conforme disposto no artigo 9, I, da Lei nº. 12.546/11) deverão ser incluídos ou não no 

conceito de “receita bruta total” para aferição do percentual resultante entre as receitas oriundas de 

outras atividades e a receita bruta total (conforme disposto no art. 7, §3º da Lei nº. 12.546/11). 



 8. POSSÍVEIS MEDIDAS: 

 

 

Apresentar CONSULTA FORMAL perante a Delegacia da Receita Federal 

competente; e/ou 

 

- A apresentação da Consulta Formal resguarda o direito da 

empresa de não sofrer autuação fiscal enquanto não receber uma resposta do 

órgão acerca de qual seria a correta interpretação da lei, bem como suspende o 

pagamento do tributo, sendo que em caso de resposta desfavorável ao contribuinte, 

a Consulta ainda evita o pagamento de multa e de juros, conforme Código Tributário 

Nacional e Instrução Normativa nº. 740/2007. 

 

 

Ajuizar MEDIDA JUDICIAL (tal medida poderá ser utilizada por contribuintes que 

serão beneficiados ou não pela forma substitutiva de recolhimento previdenciário 

implementada pela Lei nº. 12.546/2011 ou pela MP nº. 563/2012) 

 



  9.   DECISÕES RECENTES: 
 

Solução de Consulta nº. 2/2012 (Treinamento) 

   “Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias. 

Ementa: CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA. EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO QUE SE DEDIQUEM A OUTRAS 

ATIVIDADES.  

De 1º de dezembro de 2011 até 31 de dezembro de 2014, a contribuição devida pelas empresas 

que prestam exclusivamente os serviços de Tecnologia da Informação (TI) e de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), referidos no § 4o do artigo 14 da Lei no 11.774/2008, incidirá sobre 

o valor da receita bruta, observadas as exclusões legalmente permitidas, em substituição às 

contribuições patronais incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos 

segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, à alíquota de 2,5% (dois 

inteiros e cinco décimos por cento). Não se consideram serviços de TI e TIC os treinamentos 

relacionados à área de informática. Sobre a parcela da receita percebida em função da 

prestação de serviços não considerados serviços de TI e TIC, a exemplo dos treinamentos 

relacionados à área de informática, a contribuição incidirá, a partir de 1º de abril de 2012 e até 

31 de dezembro de 2014, sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados 

empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais prestadores dos serviços, 

reduzindo-se o valor da contribuição a recolher ao percentual resultante da razão entre a receita 

bruta das atividades não relacionadas no § 4o do artigo 14 da Lei no 11.774/2008 e a receita 

bruta total. DISPOSITIVOS LEGAIS: MP nº 540/2011, artigos 7º e 23, § 2º, Lei nº 12.546/2011, 

artigos 7º, §§ 1º e 3º e 52, §§ 2º e 3º, Lei nº 11.774/2008, artigo 14, § 4º e Lei nº 8.212/1991, 

artigo 22, I e III. MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS – Chefe.” (Processo de Consulta nº. 2/12 - 

Decisão: 06.01.2012 / Publicação: 13.01.2012 - SRRF – 6ª Região Fiscal) 



  9.   DECISÕES RECENTES: 

 

Solução de Consulta nº. 17/2012 (Forma de Recolhimento) 
 

 “Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário 

 Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF / 3ª Região Fiscal 

 Ementa: LEI N.º 12.546 DE 2011. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

SUBSTITUÍDAS. RECEITAS INCENTIVADAS E NÃO INCENTIVADAS. REDUTOR. CÁLCULO. 

 A sociedade empresária deve recolher, como contribuição previdenciária sobre a 

receita bruta de que trata o artigo 8º, parágrafo único, inciso I da Lei n.º 12.546, de 2011, o montante 

calculado a partir da consideração do total das receitas incentivadas multiplicado pelo percentual de 

1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), em DARF e de forma centralizada pelo estabelecimento 

matriz. 

 Como contribuição previdenciária reduzida, na forma do artigo 8º, parágrafo 

único, inciso II da mesma lei, a sociedade empresária deve recolher, por cada estabelecimento 

distinto (matriz e filiais), em GPS, os valores resultantes da razão aferida entre o somatório das 

outras receitas não incentivadas de todos os estabelecimentos dividido pela receita bruta total 

da empresa como um todo, multiplicando essa razão pela contribuição normal de 20% (vinte 

por cento) sobre a remuneração paga ou creditada por cada um dos estabelecimentos, 

considerados individualmente. 

 Dispositivos Legais: Lei n.º 12.546, de 14 de dezembro de 2011, artigo 8º; Instrução 

Normativa RFB n.º 1.110, de 24 de dezembro de 2010 (na redação dada pela Instrução Normativa RFB 

n.º 1.258, de 13 de março de 2012), artigo 6º, inciso XII e parágrafo 11; Ato Declaratório Executivo 

Codac n.º 93, de 19 de dezembro de 2011, artigos 3º a 5º. 

 RAIMUNDO VALNÊ BRITO SIEBRA – Chefe.” (Data da Decisão: 22.05.2012 

24.05.2012). 



Obrigada! 
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