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1 - MATÉRIAS FEDERAIS  
 

PVA DA EFD-CONTRIBUIÇÕES ESTARÁ 
DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD  

 

 Receita Federal informa que  estará 
disponível para download em sua página 
na internet (www.receita.fazenda.gov.br), 

a versão 2.01 do Programa Validador e Assinador 
(PVA) da EFD-Contribuições. 

A nova versão contempla os registros para a 
escrituração do PIS/Pasep e da Cofins, no regime 
cumulativo, das pessoas jurídicas submetidas à 
tributação baseada no regime do Lucro Presumido. 

Para a escrituração do PIS/Pasep e da Cofins, a 
pessoa jurídica poderá utilizar a mesma memória 
de cálculo que utiliza atualmente na elaboração do 
Dacon (Demonstrativo de Apuração de 
Contribuições Sociais), segregando e informando 
as receitas, tributadas ou não, pelos totais mensais, 
sem necessidade de sua escrituração por 
documento fiscal ou item/produto. 

De acordo com a Receita Federal, caso a pessoa 
jurídica apure as contribuições pelo regime de 
caixa, irá demonstrar os valores totais de receitas 
recebidas no mês, no registro “F500 - Incidência 
do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa”. 

Caso a pessoa jurídica apure as contribuições pelo 
regime de competência, irá demonstrar os valores 
totais de receitas auferidas no mês, no registro 
“F550 - Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo 
Regime de Competência”. 

Assim, como no preenchimento do Dacon, toda a 
escrituração poderá ser editada e elaborada no 
próprio programa da escrituração (PVA), sem 
necessidade de utilização de outros aplicativos e 
sistemas, para prestação das informações 
solicitadas, a validação da escrituração e de sua 
transmissão. 

A exigência se aplica às pessoas jurídicas de 
direito privado e as que lhes são equiparadas pela 
legislação do Imposto de Renda, submetida à 
apuração da contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins, nos regimes cumulativo e não cumulativo. 

As que apuram a contribuição para o PIS/Pasep 
com base na folha de salários também são 
obrigadas a apresentar o Dacon. 

Quem não cumprir a determinação ou perder o 
prazo de entrega ficará sujeito à multa de 2% ao 
mês calendário ou fração incidente sobre o 
montante da Cofins, ou da contribuição para o 
PIS/Pasep informada. 

A aplicação da multa é limitada a 20% e ela 
poderá ser reduzida à metade em caso de 
apresentação antes de qualquer procedimento de 
ofício. 

O valor mínimo da multa corresponde a R$ 
500,00, ou R$ 200,00 no caso de pessoa jurídica 
inativa. 

 

Fonte: TI Inside 

A
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EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO 
RECEBERÃO NOTIFICAÇÃO DA RECEITA 
FEDERAL 

 

As declarações das empresas com opção pelo 
Lucro Presumido, entregues em 2010, referentes 
ao ano-calendário de 2009, serão verificadas pela 
Receita Federal do Brasil. A estimativa do órgão é 
que cerca de 4 mil empresas recebam notificações 
acerca de erros e omissões nas declarações. 
 
Para isso, a Receita fará cruzamentos com outras 
declarações, como, a Declaração de Créditos e 
Débitos Tributários Federais (DCTF), com o 
intuito de verificar se o imposto declarado na DIPJ 
é o mesmo declarado mensalmente. 
  
A ação foi denominada pela RFB como 
“Autoregularização” e permitirá que os 
contribuintes inadimplentes regularizem o 
pagamento do Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), antes de serem autuados 
pela fiscalização. 
  
Entre os erros mais comuns, destacam-se as 
declarações onde a empresa declara um ramo de 
atuação diferente da atividade cadastrada na 
Receita e as declarações com valores maiores do 
que os informados na DCTF. 
 

Fonte: Receita Federal 

 
 
 
 

ALTERADO O VALOR MÍNIMO DE 
RECOLHIMENTO GPS DE R$ 29,00 PARA 
R$10,00 - INSS  

 

Mediante a Instrução Normativa RFB nº 1.238, de 
11 de janeiro de 2012, o valor mínimo de 
recolhimento do INSS mediante GPS passou de 
R$ 29,00 para R$ 10,00. 

"Art. 398. É vedado o recolhimento, em 
documento de arrecadação, de valor inferior a 
R$ 10,00 (dez reais). 

§ 1º Se o valor a recolher na competência for 
inferior ao valor mínimo estabelecido no caput, 
deverá ser adicionado ao devido na competência 
seguinte, e assim sucessivamente, até atingir o 
valor mínimo permitido para recolhimento, 
observado o seguinte:  

I - ficam sujeitos aos acréscimos legais, os valores 
não recolhidos a partir da competência em que for 
alcançado o valor mínimo; 

 
II - o valor acumulado deverá ser recolhido em 
documento de arrecadação com código de 
recolhimento da mesma natureza; 

 
III - não havendo, na competência em que foi 
atingido o valor mínimo, outro recolhimento sob o 
mesmo código de pagamento, o valor acumulado 
poderá ser adicionado a recolhimento a ser 
efetuado em documento de arrecadação com 
código de pagamento diverso. 

Fonte: Receita Federal  
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2 - MATÉRIAS ESTADUAIS 
 
 

EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO 
PODERÃO PARCELAR ICMS 

 

 tão esperado parcelamento especial para 
dívidas fiscais de empresas em 
recuperação judicial foi aprovado pelo 

Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz). Todos os Estados concordaram em 
conceder um prazo de 84 meses para que 
contribuintes nessa situação possam pagar seus 
débitos. Após sete anos da edição da Lei nº 11.101 
- a Lei de Falências - a medida veio seguida de 
certa decepção por parte de empresários e 
advogados, que há muito aguardavam a edição de 
uma norma para o pagamento parcelado de dívidas 
com a União e Estados.  

Na avaliação de especialistas em recuperação 
judicial e tributaristas, esse parcelamento deverá 
ter pouca adesão. A primeira razão seria o fato de 
o prazo ser pequeno em relação às dívidas que 
parte dessas companhias possui e de muitas terem, 
no Judiciário, obtido parcelamentos maiores. 
Outro motivo seria a falta de qualquer tipo de 
perdão para juros ou multas.  

As dívidas fiscais não entram nos planos de 
recuperação judicial, mas a própria Lei de 
Falências prevê a edição de norma específica com 
esse tipo de parcelamento para empresas em 
dificuldade. Como a legislação sobre a questão 
nunca foi aprovada pelo Congresso, muitas 
companhias em recuperação começaram a entrar 

no Judiciário para pedir a inclusão no Refis ou em 
parcelamentos estaduais de 180 meses - mesmo 
prazo do programa federal - ou de 120 meses. 

Há dois anos, por exemplo, o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) autorizou uma empresa em processo 
de falência a ser reincluída no Paes - programa 
federal de parcelamento. A Corte entendeu, na 
época, que a tendência da legislação brasileira 
seria a de permitir que as empresas se 
viabilizassem, ainda que estivessem em situação 
falimentar.  

Para os ministros, as companhias em dificuldade 
deveriam ter garantido o direito de acesso a planos 
de parcelamento para que pudessem manter seu 
"ciclo produtivo", os empregos e a satisfação de 
interesses econômicos e de consumo da 
comunidade.  

A impressão que se tem é que os Estados em razão 
das liminares obtidas pelas empresas acabaram 
aprovando a medida, que seria menos benéfica, 
para fechar uma brecha legal. A proposta aprovada 
pelo Confaz de 84 meses, segundo os advogados, 
também é pouco atrativa porque, ao aderir ao 
parcelamento, a empresa será obrigada a incluir 
todos os seus débitos e a confessá-los.  

O Convênio Confaz nº 59 foi publicado no dia 27 
de junho. Além dos 84 meses, estipula que o 
contribuinte poderá ser excluído do parcelamento 
se não quitar duas parcelas. Com a expulsão, o 
saldo remanescente será inscrito na dívida ativa ou 
encaminhado para execução fiscal. 

 

Fonte: Valor Econômico 
 

O
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3 - MATÉRIAS MUNICIPAIS 
 
 
REGULAMENTO DO IPTU 
 

ecreta: 
 
Art. 1º Os arts. 75 e 76 do Decreto nº 

14.327, de 1º de novembro de 1995, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 75. As pessoas físicas e jurídicas que 
realizarem transações que impliquem alteração de 
titularidade de direitos reais sobre imóveis 
deverão, antes de efetuar o registro do título no 
competente Ofício de Registro de Imóveis, 
preencher os seguintes campos do Formulário de 
Comunicação de Alteração de Titularidade, na 
página eletrônica http://www.rio.rj.gov.br, opção 
SMF, opção IPTU, serviço 001: 
 
I - Inscrição fiscal imobiliária; 
 
II - Código de Logradouro; 
 
III - Localização do imóvel; 
 
IV - Quantidade de adquirentes; 
 
V - Nome(s) do(s) adquirente(s); 
 
VI - CPF/CNPJ do(s) adquirente(s); 
 
VII - Código de contribuinte; 
 
VIII - Quantidade de transmitentes; 
 
IX - Nome(s) do(s) transmitente(s); 

 
X - Natureza do direito; 
 
XI - Documento; 
 
XII - Cartório; 
 
XIII - Ofício; 
 
XIV - Livro; 
 
XV - Folha; 
 
XVI - Data da transação; 
 
XVII - Valor da transação; 
 
XVIII - Imposto de Transmissão; 
 
XIX - Número da guia; 
 
XX - Fração do imóvel adquirido pelo título; 
 
XXI - Fração do terreno correspondente ao 
imóvel; 
 
XXII - Nome do destinatário da guia do IPTU; 
 
XXIII - CPF/CNPJ do destinatário da guia do 
IPTU; 
 
XXIV - Endereço e Código de Logradouro do 
destinatário da guia do IPTU; 
 
XXV - Nome do declarante; e 
 
XXVI - Data da declaração. 
 

D
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§ 1º Em qualquer caso, o campo referente ao 
inciso XXIV deverá corresponder a imóvel predial 
localizado no Município do Rio de Janeiro. 
 
§ 2º Após o preenchimento dos campos do 
formulário de que trata o caput, o declarante 
receberá um número de protocolo que deverá ser 
apresentado ao Ofício de Registro de Imóveis 
quando do registro do título da respectiva 
transação imobiliária. 
 
§ 3º Caso o preenchimento dos campos apresente 
alguma inconsistência de informação, o número do 
protocolo não será emitido pelo sistema, devendo 
o declarante dirigir-se a um dos Postos de 
Atendimento do IPTU para a correspondente 
regularização dos dados. 
 
§ 4º Os Ofícios de Registro de Imóveis deverão, 
com base no número de protocolo apresentado 
pelo declarante, acessar o formulário de que trata o 
caput, a fim de validar os dados informados, bem 
como preencher os campos correspondentes ao 
número da matrícula, ao número e à data de 
registro, à data da certidão de registro e ao nome 
do titular do Ofício, finalizando os procedimentos 
no sistema e encaminhando as informações via 
internet à Secretaria Municipal de Fazenda até o 
último dia útil do mês seguinte ao do registro. 
 
§ 5º No caso de não preenchimento pelo 
adquirente do formulário de que trata o caput, 
poderá o titular do Ofício de Registro de Imóveis 
ou quem por ele for designado promover o 
referido preenchimento com base nas informações 
constantes no título translativo do bem ou do 
direito. 
 

§ 6º Somente poderão efetuar os procedimentos de 
que tratam os §§ 4º e 5º as pessoas indicadas pelos 
Ofícios de Registros de Imóveis que obtiverem 
senha especial disponibilizada pela Secretaria 
Municipal de Fazenda. 
 
§ 7º Em caso de descumprimento do disposto no § 
4º, o oficial do Registro de Imóveis ficará sujeito à 
penalidade prevista no art. 86 da Lei nº 691, de 24 
de dezembro de 1984. 
 
Art. 76. Após validadas e disponibilizadas as 
informações pelos Ofícios de Registro de Imóveis, 
a Secretaria Municipal de Fazenda procederá à 
análise da consistência das informações e à devida 
atualização do cadastro imobiliário fiscal. 
 
Parágrafo único. Verificada qualquer 
inconsistência nas informações, o comunicado será 
devolvido ao Ofício de Registro de Imóveis para 
correção. 
 
(NR)" 
 
Art. 2º Os Ofícios de Registro de Imóveis poderão 
continuar a aceitar os formulários impressos em 
papel pelo prazo de cento e vinte dias contados da 
publicação do presente Decreto, devendo 
encaminhar todos os formulários à Secretaria 
Municipal de Fazenda no prazo máximo de cento e 
oitenta dias contados da mesma data. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Rio de Janeiro, 06 de junho de 2012; 448º ano da 
fundação da Cidade 
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4 - MATÉRIAS TRABALHISTAS 
 
 

ORIENTAÇÕES SOBRE O NOVO TERMO 
DE RESCISÃO DO CONTRATO DE 
TRABALHO 

 

 partir do próximo dia 1º de agosto, as 
empresas deverão utilizar os novos 
modelos TRCT - Termo de Rescisão do 

Contrato de Trabalho, aprovados pela Portaria do 
Ministério do Trabalho e Emprego 2685, de 26 de 
dezembro de 2011. 

   

O formulário TRCT antigo será aceito a partir de 2 
de agosto apenas para rescisões ocorridas até 31 de 
julho de 2012 e também para as rescisões 
homologadas até esta data, nos pedidos de saque 
do FGTS na Caixa Econômica Federal e para 
requerer o Seguro Desemprego. 
  
As rescisões contratuais cujas homologações estão 
sendo agendadas para datas a partir de 1º de agosto 
deverão ser realizadas exclusivamente com o novo 
formulário  (TRCT + Termo de Homologação) 
que já está em vigor desde a publicação da 
portaria. 
  
Abaixo, algumas orientações adicionais: 
  
- O TRCT formulário que contém a discriminação 
das verbas será emitido em duas vias, uma para a 
empresa e outra o trabalhador e será acompanhado 
de: Termo de Quitação de Rescisão do Contrato de 
Trabalho, quando não for devida a homologação 

ou Termo de Homologação de Rescisão do 
Contrato de Trabalho, quando for devida a 
homologação; 
  
- Os Termos de Quitação e de Homologação serão 
emitidos em quatro vias, sendo uma para o 
empregador e três para o empregado, destinadas ao 
saque do FGTS e do Seguro-Desemprego; 
  
- O Sindicato da categoria poderá solicitar a 
emissão de mais vias do Termo de Rescisão ou do 
Termo de Homologação. 
                        
Fonte: Sescon-SP 
 
 

NOTA ESCLARECE AVISO PRÉVIO 

 

O aviso prévio proporcional - acréscimo de três 
dias por ano trabalhado - não vale para 
funcionários demitidos antes de 13 de outubro de 
2011, quando entrou em vigor a Lei nº 12.506. O 
entendimento está em nota técnica divulgada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  

O ministério firma o posicionamento de que não 
há permissão para a retroatividade da lei. Dessa 
maneira, entende que "os efeitos [da lei] serão 
percebidos a partir de tal data, não havendo a 
possibilidade de se aplicar o conteúdo da norma 
para avisos prévios já iniciados". Antes de 13 de 
outubro, portanto, o trabalhador só teria direito a 
30 dias de indenização.  

 

Fonte: Valor Econômico 

A
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A PARTIR DE 1-7-2012, ACESSO AO CANAL 
SERÁ EXCLUSIVAMENTE COM 
CERTIFICADO DIGITAL 

 

A Caixa Econômica Federal, através da Circular 
582, de 27-6-2012, publicada no Diário Oficial de, 
estabelece a certificação digital emitida no modelo 
ICP-Brasil, de acordo com a legislação em vigor, 
como forma exclusiva de acesso ao canal 
eletrônico de relacionamento Conectividade 
Social.  

 

Segundo a Caixa, a partir de 1-7-2012, o 
Conectividade Social passa a ter acesso exclusivo 
por meio da certificação digital no padrão ICP - 
Brasil para as empresas que possuam a partir de 
11 empregados vinculados.  

 

Por outro lado, para as empresas com até 10 
empregados, fica estendido até 30-6-2013 o prazo 
de validade dos certificados eletrônicos expedidos 
em disquete regularmente pela CAIXA.  

 

Para o MEI - Microempreendedor Individual e 
estabelecimento optante pelo Simples Nacional 
com até 10 empregados, o uso da certificação 
digital emitido no modelo ICP-Brasil é facultativo 
nas operações relativas ao recolhimento do FGTS.  

A Circular 582 Caixa/2012 revogou a Circular 566 
Caixa, de 23-12-2011.  

Fonte: Coad 

5 - MATÉRIAS DIVERSAS 
 
 
 

SPED NA FOLHA DE PAGAMENTO 

 

O ambicioso projeto da Receita Federal 

implantado há cinco anos e conhecido como Sped  
(Sistema Público de Escrituração Digital) será 
ampliado no próximo ano, quando as empresas 
serão obrigadas a enviar a folha de pagamento 
digital padronizada, no lugar da impressa, em um 
ambiente que será compartilhado com órgãos do 
governo, como a Receita Federal e o Ministério do 
Trabalho.  

A novidade, que vem sendo chamada de Sped 
Social, EFD da Folha de Pagamentos ou EFD 
Social, vai mudar a rotina dos departamentos de 
Recursos Humanos (RH) e Pessoal das empresas 
e, no longo prazo, deverá levar à extinção grande 
parte das obrigações acessórias relativas à área 
trabalhista. E será, ainda, uma ferramenta 
importante de controle da arrecadação das 
contribuições previdenciárias.  

O novo modelo está sendo testado há mais de um 
ano por cerca de 40 empresas, praticamente as 
mesmas que participaram do primeiro projeto 
piloto envolvendo o Sped.  

Simplificação – A ideia do fisco é começar a 
exigir a entrega da folha digital a partir de 2013 e, 
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desta vez,  o universo de empresas enquadradas na 
exigência será bem mais abrangente, incluindo as 
empresas enquadradas no  Simples Nacional, os 
Microempreendedores Individuais (MEIs) e os 
empregadores domésticos.  

 

Independentemente do porte da empresa e do 
sistema tributário adotado,  as companhias devem 
ficar atentas às obrigações trabalhistas e 
previdenciárias e rever os processos de seus 
departamentos de RH e pessoal.  

 

Com o Sped Social, o fisco deverá deixar de 
exigir, de forma gradativa, diversas declarações, 
como a GFIP/Sefip, Dirf, Caged, Rais, Manad, 
folha de pagamento e ficha de registros de 
empregados.  

 

Representatividade – Os prazos de entrega das 
exigências têm ficado apertado, uma das principais 
reclamações dos empresários é que a 
representatividade das empresas que participam do 
teste não corresponde à realidade da maioria das 
companhias brasileiras.  

 

"Hoje, a maioria das empresas que adotam o lucro 
presumido são de pequeno porte e, portanto, não 
têm estrutura para se adequar aos prazos e 
exigências estabelecidas". 

 

Fonte: Diário do Comércio 

EFD/CONTRIBUIÇÕES – MARCO INICIAL 
PARA ENTIDADES IMUNES E ISENTAS 

 

 

A grande maioria dos contadores e 
administradores de entidades sem fins lucrativos 
possui dúvidas quanto à questão dos prazos para 
apresentação da EFD-Contribuições, considerando 
que, de forma geral, as normas relativas ao tema 
são bastante confusas, sobretudo no tocante às 
referidas entidades.  

 

Para elucidar um pouco a questão, foi publicada 
no Diário Oficial da União a Solução de Consulta 
50/2012 que externa o entendimento da 6ª. 
Região Fiscal sobre o assunto.  

 

 SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 50, DE 24 DE SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 50, DE 24 DE SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 50, DE 24 DE SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 50, DE 24 DE MAIO DE 2012MAIO DE 2012MAIO DE 2012MAIO DE 2012 (6ª. Região Fiscal) D.O.U.: 28.05.2012 
ASSUNTO: Obrigações Acessórias EMENTA: 
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 
CONTRIBUIÇÕES. PRAZO DE 
APRESENTAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS 
IMUNES AO IRPJ E À CSLL, OU IMUNE AO 



            

 
 

JOÃO MAURICIO ARAUJO PINHO 
 

Rua do Carmo nº do 17º ao 20º andar – Centro – CEP.: 20011-020 - Rio de Janeiro – RJ 
� Tel.: (0xx21)2509-4141 Fax: (0xx21)2232-0673 

http://www.jmap.com.br 
 Página 9 de 9 

 

IRPJ E ISENTA DE CSLL, OU ISENTA DE IRPJ 
E CSLL.  

As pessoas jurídicas imunes ao IRPJ e à CSLL, ou 
imunes ao IRPJ e isenta de CSLL, ou, ainda, 
isentas de IRPJ e de CSLL ficam obrigadas a 
apresentar a EFD-Contribuições a partir do mês 
que a soma dos valores mensais das contribuições 
para o PIS/Pasep, COFINS e Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita (esta última, se for 
o caso) ultrapassar o valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), permanecendo sujeitas a essa obrigação 
em relação ao restante dos meses do ano-
calendário em curso. 

 

ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 
CONTRIBUIÇÕES. PRAZO DE 
APRESENTAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS 
IMUNES EXCLUSIVAMENTE A IMPOSTOS.  

 

O marco inicial para apresentação da EFD-
Contribuições das pessoas jurídicas imunes ao 
IRPJ e tributadas pela CSLL deve se basear no 
regime de tributação considerado na apuração da 
CSLL. Caso os valores mensais das contribuições 
para o PIS/Pasep, para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita ultrapassem o 
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) já no 
início do ano-calendário 2012, as pessoas jurídicas 
imunes ao IRPJ que apurem a CSLL pelo regime 
do lucro real devem apresentar a EFD-
Contribuições a partir de janeiro de 2012, ao passo 
que as pessoas jurídicas imunes ao IRPJ que 
apurem a CSLL com base no lucro presumido ou 

arbitrado devem apresentar a EFD-Contribuições a 
partir de julho de 2012.  

 

Se o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) for 
ultrapassado no segundo semestre do ano-
calendário 2012, as pessoas jurídicas imunes ao 
IRPJ e tributadas pela CSLL ficam obrigadas a 
apresentar a EFD-Contribuições a partir do mês 
que a soma dos valores mensais das contribuições 
para o PIS/Pasep, COFINS e Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita ultrapassar o valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), permanecendo 
sujeitas a essa obrigação em relação ao restante 
dos meses do ano-calendário em curso. 

 

DISPOSITIVOS LEGAIS: IN RFB nº 1.252/2012, 
artigos 4º, I e II, 5º, II e § 5º e artigo 7º. 

MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS 

Chefe 

 

 

Trata-se de uma mera solução de consulta, a qual 
vincula apenas as partes consulentes, e cujo 
entendimento pode, inclusive, variar entre as 
regiões fiscais, porém, no meio de tantas 
incertezas, serve como um direcionamento do 
entendimento fiscal. 

 

Fonte: Blog Guia Tributário 
 


