Fone: (51) 3224.8400
www.waskys.com.br
comercial@waskys.com.br

MARÇO/2015

CRC/RS 3595

INFORMATIVO

Rua General Vitorino, 330 - 9º Andar - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90020-171
ENCARTE

Carência para
pensão por morte e
salário-de-benefício
para auxílio-doença
Aposentadoria por
invalidez e afastamento
por auxílio-doença
Pensão por morte,
novas regras
Competência do
Perito Médico da
Previdência Social

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ALTERAÇÕES NOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELA MP Nº 664/2014
Mais acesso para quem precisa.

SEGURO-DESEMPREGO,
ABONO ANUAL do PIS
alterados pela
MP nº 665/2014

MONITORAMENTO
DE EMPREGADO
POR CÂMERA
CARNÊ-LEÃO: NOVAS
REGRAS PARA 2015

O que é

Como
funciona hoje?

Como vai
funcionar?

Benefício concedido ao
trabalhador desempregado
que garante assistência
temporária em razão da
dispensa sem justa causa
ou de paralização das
atividades do empregador

Favorece mais aqueles
que acessam o benefício
pela 1º vez, ao invés dos
que precisam recorrer
com frequência ao seguro

Aumentando as exigências
para a 1ª e 2ª solicitação, o
governo concentra os
benefícios em quem mais
precisa e protege o
trabalhador mais vulnerável

ACOMPANHAMENTO
ECONÔMICO
TRIBUTÁRIO
DIFERENCIADO
EM 2015

SIMPLES NACIONAL:
ADEQUAÇÃO
DE CNAE
PARA EFEITO DE
ENQUADRAMENTO

DSPJ
INATIVA 2015
REGRAS
PARA
APRESENTAÇÃO

INFORMATIVO - MARÇO / 2015

MONITORAMENTO DE
EMPREGADO POR CÂMERA
Um dos meios mais utilizados pelas empresas na
proteção de seu patrimônio, clientes e de seus próprios
empregados é a utilização do monitoramento eletrônico
(câmeras) nos ambientes internos da organização, na
entrada da empresa, bem como nas vias externas que
dividem o ambiente interno do externo. Este meio também
pode ser utilizado pelo empregador para administrar,
controlar e fiscalizar o desenvolvimento do trabalho dos
empregados.
Não há vedação legislativa quanto a utilização
destes meios no ambiente de trabalho, contudo, sua
utilização deve respeitar alguns limites, sob pena de
configurar invasão à privacidade e intimidade do
empregado, o que pode ensejar em uma eventual
indenização por danos morais.
PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR E A
PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE DO EMPREGADO
Ao empregador cabe o poder diretivo de suas
atividades, o qual compreende os poderes de direção,
regulamentação, fiscalização e disciplina da prestação de
serviço de seus empregados. Tal poder é atribuído ao
empregador com o fim de coordenar e organizar a prestação
de serviços na empresa, almejando o desempenho da
atividade empresarial por ele visada.
Conceitua-se o poder diretivo como o conjunto de
prerrogativas com respeito à direção, regulamentação,
fiscalização e disciplinamento da economia interna e
correspondente à prestação de serviços.
O poder diretivo consiste no complexo de
faculdades de que dispõe o empresário para a organização e
coordenação do trabalho na empresa com vistas aos seus
fins e necessidades.
O poder diretivo do empregador vem
regulamentado através do art. 2° da CLT, conforme abaixo:
Art. 2º - Considera-se empregador a empresa,
individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviço.
Deste modo, como não há norma específica a
respeito do tema, tem-se o art. 2º da CLT que permite ao
empregador dirigir a prestação pessoal de serviço e se
utilizar de recursos audiovisuais (câmeras) para fazer a
coordenação, controle e fiscalização de suas atividades, já
que a ele cabe assumir os riscos da atividade econômica,
bem como a direção da prestação de serviços.
Contudo, tal direito não é absoluto, ele deve estar
em sintonia com outros princípios do direito dentre eles o
direito a privacidade, a honra e a imagem, o qual é garantido
constitucionalmente através do art. 5°, inciso X, da
Constituição Federal, conforme abaixo:
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
X são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação.
O direito à intimidade significa o direito de não ser
reconhecido em certos aspectos pelos demais. É o direito ao
segredo, a que os demais não saibam o que somos ou o que
fazemos, resguardando a vida privada da pessoa da
ingerência alheia.

Verifica-se que a Constituição Federal garante a
inviolabilidade da intimidade e vida privada também dentro
do contrato de trabalho.
Quanto a honra e a imagem, estabelece-se que
honra é o respeito devido a cada um pela comunidade.
Assim, o direito da inviolabilidade se traduz na proibição de
manifestações ou alusões que tendam a privar o indivíduo
desse valor. A honra veste a imagem de cada um e a imagem
é a visão social a respeito de cada pessoa.
A proteção da intimidade, da honra e da imagem do
trabalhador se materializa pelo empregador de duas
maneiras: garantindo a inviolabilidade desta ou através de
indenização em razão de sua violação.
Deste modo, tem-se que ao empregador é dado o
poder diretivo, ou seja, o poder de organizar e coordenar
suas atividades através da direção, fiscalização e
disciplinamento. Contudo, este poder encontra limitações e
entre estas limitações está a garantia à vida íntima e privada
dos trabalhadores, as quais não podem ser violadas, nem
mesmo por este poder do empregador.
Assim, tem-se que o empregador pode utilizar
câmeras dentro de suas dependências empresariais,
contudo, deve-se cuidar para que tais câmeras não venham
causar constrangimentos aos empregados.
POSSIBILIDADES DE MONITORAMENTO POR
CÂMERA
Para que o empregador possa se utilizar do
monitoramento dos empregados através de câmeras o
mesmo deve seguir determinadas regras e as seguintes
precauções:
• A disposição das câmeras deve buscar sempre
visão geral do ambiente, seja no ambiente interno de
trabalho (piso de fábrica, administrativo, almoxarifado e
etc.), como nas entradas e saídas externas do ambiente da
empresa (portaria de entrada de pedestres ou de saída de
veículos pesados);
• Tais câmeras podem ser colocadas em áreas
externas e internas da empresa em que haja a livre
circulação de pessoas, porém, nunca em lugares voltados à
intimidade do empregado como vestiários, sanitários e
refeitórios;
• A informação de utilização de câmeras na empresa
deve constar no regimento interno da empresa, o qual deve ser
dado ciência ao empregado no ato de sua admissão;
• Aos empregados, bem como a terceiros que
frequentam a empresa, deve ser dada plena ciência dos
locais de instalação das câmeras.
RESTRIÇÕES AO MONITORAMENTO POR
CÂMERA
As câmeras não podem ser colocadas em locais
que possam violar a intimidade e privacidade do trabalhador,
tais como: vestuários, banheiros, refeitórios e afins.
Tais câmeras também não podem ficar focadas em
apenas um trabalhador, mas sim no ambiente como um todo,
sob pena de vulnerar à intimidade do trabalhador, bem como
pode ser considerado como discriminação.
As filmagens do ambiente de trabalho não podem
ser disponibilizadas a terceiros, ou mesmo para outros
empregados, os quais não tenham interesse legítimo,
relacionado ao contrato de trabalho, para ter acesso a tais
filmagens. Tal vedação se dá pelo fato de que a carta
magna assegura o direito à proteção à reprodução da
imagem e voz humanas, de forma individual ou coletiva,
nos termos do art. 5°, inciso XXVIII, da Constituição
Federal, conforme abaixo:
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas,
inclusive nas atividades desportivas.
Ressalta-se, que será possível a disponibilização
de tal material às autoridades policiais, quando necessário.
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ALTERAÇÕES NOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELA MP Nº 664/2014
Foi publicada no Diário Oﬁcial da União - DOU extra
de 30/12/2014 a Medida Provisória nº 664/2014 que altera,
entre outras, as Leis nºs 8.213/1991, 10.666/2003 e
10.876/2004.
Dentre as alterações publicadas destacamos as
seguintes:
CARÊNCIA PARA PENSÃO POR MORTE E
SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO PARA AUXÍLIO-DOENÇA
A concessão da prestação pecuniária do Regime
Geral de Previdência Social de pensão por morte depende do
período de carência de vinte e quatro contribuições mensais,
salvo nos casos em que o segurado esteja em gozo de
auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.
Independe de carência a concessão da prestação de
pensão por morte nos casos de acidente do trabalho e
doença proﬁssional ou do trabalho.
O auxílio-doença não poderá exceder a média
aritmética simples dos últimos doze salários-de-contribuição,
inclusive no caso de remuneração variável, ou, se não
alcançado o número de doze, a média aritmética simples dos
salários-de-contribuição existentes.
A P O S E N TA D O R I A P O R I N VA L I D E Z E
AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA
No tocante da aposentadoria por invalidez,
concluindo a perícia médica inicial pela existência de
incapacidade total e deﬁnitiva para o trabalho, a
aposentadoria por invalidez será devida ao segurado
empregado, a partir do trigésimo primeiro dia do afastamento
da atividade ou a partir da data de entrada do requerimento,
se entre o afastamento e a data de entrada do requerimento
decorrerem mais de quarenta e cinco dias.
Durante os primeiros trinta dias de afastamento da
atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao
segurado empregado o seu salário integral.
Em relação ao benefício de auxílio-doença,
determina a nova redação do artigo 60 da Lei nº 8.213/1991
que o auxílio-doença será devido ao segurado que ﬁcar
incapacitado para seu trabalho ou sua atividade habitual,
desde que cumprido, quando for o caso, o período de
carência exigido nesta Lei:
I - ao segurado empregado, a partir do trigésimo
primeiro dia do afastamento da atividade ou a partir da data
de entrada do requerimento, se entre o afastamento e a data
de entrada do requerimento decorrerem mais de quarenta e
cinco dias; e
II - aos demais segurados, a partir do início da
incapacidade ou da data de entrada do requerimento, se
entre essas datas decorrerem mais de trinta dias.
Durante os primeiros trinta dias consecutivos ao do
afastamento da atividade por motivo de doença ou de
acidente de trabalho ou de qualquer natureza, caberá à
empresa pagar ao segurado empregado o seu salário
integral.
A empresa que dispuser de serviço médico, próprio
ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono
das faltas correspondentes ao período referido no §3º do
artigo 60 da Lei nº 8.213/1991 e somente deverá encaminhar
o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a
incapacidade ultrapassar trinta dias.
PENSÃO POR MORTE - NOVAS REGRAS
Não terá direito à pensão por morte o condenado
pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte
do segurado.
* A regra acima entrou em vigor na data de
publicação em 30/12/2014.
O cônjuge, companheiro ou companheira não terá
direito ao benefício da pensão por morte se o casamento ou o
início da união estável tiver ocorrido há menos de dois anos
da data do óbito do instituidor do benefício, salvo nos casos
em que:
* Esta regra entra em vigor quinze dias a partir de
sua publicação em 30/12/2014.

I - o óbito do segurado seja decorrente de
acidente posterior ao casamento ou ao início da união
estável; ou
II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira for
considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o
exercício de atividade remunerada que lhe garanta
subsistência, mediante exame médico-pericial a cargo do
INSS, por doença ou acidente ocorrido após o casamento ou
início da união estável e anterior ao óbito.
O valor mensal da pensão por morte corresponde a
cinquenta por cento do valor da aposentadoria que o
segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse
aposentado por invalidez na data de seu falecimento,
acrescido de tantas cotas individuais de dez por cento do
valor da mesma aposentadoria, quantos forem os
dependentes do segurado, até o máximo de cinco, observado
o disposto no art. 33 da Lei nº 8.213/1991.
A cota individual cessa com a perda da qualidade de
dependente, na forma estabelecida em regulamento,
observado o disposto no art. 77 da Lei nº 8.213/1991.
O valor mensal da pensão por morte será acrescido
de parcela equivalente a uma única cota individual de que
trata o caput, rateado entre os dependentes, no caso de
haver ﬁlho do segurado ou pessoa a ele equiparada, que seja
órfão de pai e mãe na data da concessão da pensão ou
durante o período de manutenção desta, observado:
I - o limite máximo de 100% do valor da
aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria
direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu
falecimento; e
II - o disposto no inciso II do § 2º do art. 77.
O disposto no §2º do artigo 75 da Lei nº 8.213/1991
não será aplicado quando for devida mais de uma pensão aos
dependentes do segurado.
Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo
direito à pensão cessar, mas sem o acréscimo da
correspondente cota individual de dez por cento.
A parte individual da pensão extingue-se para o
pensionista inválido pela cessação da invalidez e para o
pensionista com deﬁciência mental, pelo levantamento da
interdição; e pelo decurso do prazo de recebimento de
pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos
termos do §5º do artigo 77 da Lei nº 8.213/1991.
O tempo de duração da pensão por morte devida
ao cônjuge, companheiro ou companheira, inclusive na
hipótese de que trata o § 2º do art. 76 da Lei nº 8.213/1991,
será calculado de acordo com sua expectativa de sobrevida
no momento do óbito do instituidor segurado, conforme
tabela abaixo:
Expectativa de sobrevida à idade
x do cônjuge, companheiro ou
companheira, em anos (E(x))

Duração do benefício
de pensão por morte
(em anos)

3
55 < E(x)
6
50 < E(x) ≤ 55
9
45 < E(x) ≤ 50
12
40 < E(x) ≤ 45
15
35 < E(x) ≤ 40
vitalícia
E(x) ≤ 35
Para efeito do disposto acima, a expectativa de
sobrevida será obtida a partir da Tábua Completa de
Mortalidade ambos os sexos - construída pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística - IBGE, vigente
no momento do óbito do segurado instituidor.
O cônjuge, o companheiro ou a companheira
considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o
exercício de atividade remunerada que lhe garanta
subsistência, mediante exame médico-pericial a cargo do
INSS, por acidente ou doença ocorrido entre o casamento ou
início da união estável e a cessação do pagamento do
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benefício, terá direito à pensão por morte vitalícia, observado
o disposto no art. 101 da Lei nº 8.213/1991.
COMPETÊNCIA DO PERITO MÉDICO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Compete aos ocupantes do cargo de Perito Médico
da Previdência Social e, supletivamente, aos ocupantes do
cargo de Supervisor Médico-Pericial da carreira de que trata a
Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, no âmbito do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS e do Ministério da
Previdência Social - MPS, o exercício das atividades médicopericiais inerentes ao Regime Geral da Previdência Social de
que tratam as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213,
de 24 de julho de 1991, à Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993 - Lei Orgânica da Assistência Social, e à aplicação da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e, em especial:
- caracterização da invalidez para benefícios
previdenciários e assistenciais;
- execução das demais atividades deﬁnidas em
regulamento;e
- supervisão da perícia médica de que trata o § 5º
do art. 60 da Lei nº 8.213, de 1991, na forma estabelecida
pelo Ministério da Previdência Social.
Esta Medida Provisória entra em vigor:
I - na data de sua publicação em 30/12/2014, para
os seguintes dispositivos:
a) § 5º e 6º do art. 60 e § 1º do art. 74 da Lei nº 8.213,
de 1991; e
b) arts.2º e 4º e alíneas "a" e "d" do inciso II do art. 6º
desta Medida Provisória;
II - quinze dias a partir da sua publicação para o §
2º do art. 74 da Lei nº 8.213, de 1991; e
III - no primeiro dia do terceiro mês subsequente à
data de publicação desta Medida Provisória quanto aos
demais dispositivos.
Ficam revogados:
I - O art. 216 e os § 1º a 3º do art. 218 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990; e
II - os seguintes dispositivos da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991:
a) o § 2º do art. 17;
b) o art. 59;
c) o § 1º do art. 60; e
d) o art. 151.

SEGURO-DESEMPREGO,
ABONO ANUAL DO PIS
ALTERADOS PELA MP Nº 665/2014
No Diário Oﬁcial da União - DOU extra de
30/12/2014, ocorreu a publicação da Medida Provisória nº
665/2014, esta MP altera a Lei nº 7.998/1990, que regula o
Programa de Seguro Desemprego, o Abono Salarial e institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e altera a Lei nº
10.779/2003, que dispõe sobre o seguro-desemprego para o
pescador artesanal, e dá outra providências.
A Lei 7.998/1990 passou a vigorar com as seguintes
alterações:
Terá direito à percepção do seguro-desemprego o
trabalhador dispensado sem justa causa que comprove,
entre outros requisitos previstos no artigo 3º da Lei nº
7.998/1990:
I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou
pessoa física a ela equiparada, relativos:
a) a pelo menos dezoito meses nos últimos vinte e
quatro meses imediatamente anteriores à data da dispensa,
quando da primeira solicitação;
b) a pelo menos doze meses nos últimos dezesseis
meses imediatamente anteriores à data da dispensa, quando
da segunda solicitação; e
c) a cada um dos seis meses imediatamente
anteriores à data da dispensa quando das demais
solicitações.
O benefício do seguro-desemprego será concedido
ao trabalhador desempregado por um período máximo
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variável de três a cinco meses, de forma contínua ou
alternada, a cada período aquisitivo, cuja duração, a partir da
terceira solicitação, será deﬁnida pelo Codefat (Conselho
Deliberativo do FAT).
O benefício do seguro-desemprego poderá ser
retomado a cada novo período aquisitivo, satisfeitas as
condições arroladas nos incisos I, III, IV e V do caput do art. 3º
da Lei nº 7.998/1990.
A determinação do período máximo mencionado no
caput observará a seguinte relação entre o número de
parcelas mensais do benefício do seguro-desemprego e o
tempo de serviço do trabalhador nos trinta e seis meses que
antecederem a data de dispensa que originou o requerimento
do seguro-desemprego, vedado o cômputo de vínculos
empregatícios utilizados em períodos aquisitivos anteriores:
I - para a primeira solicitação:
a) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar
vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a
ela equiparada, de no mínimo dezoito e no máximo vinte e
três meses, no período de referência; ou
b) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar
vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a
ela equiparada, de no mínimo vinte e quatro meses, no
período de referência;
II - para a segunda solicitação:
a) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar
vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a
ela equiparada, de no mínimo doze meses e no máximo vinte
e três meses, no período de referência; ou
b) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar
vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a
ela equiparada de no mínimo vinte e quatro meses, no
período de referência; e
III - a partir da terceira solicitação:
a) três parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo
empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela
equiparada, de no mínimo seis meses e no máximo onze
meses, no período de referência;
b) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar
vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a
ela equiparada, de no mínimo doze meses e no máximo vinte
e três meses, no período de referência; ou
c) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar
vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a
ela equiparada, de no mínimo vinte e quatro meses, no
período de referência.
A fração igual ou superior a quinze dias de trabalho
será havida como mês integral para os efeitos do §2º do artigo
4º da Lei nº 7.998/1990.
O período máximo de que trata o caput poderá ser
excepcionalmente prolongado por até dois meses, para
grupos especíﬁcos de segurados, a critério do Codefat,
desde que o gasto adicional representado por este
prolongamento não ultrapasse, em cada semestre, dez por
cento do montante da Reserva Mínima de Liquidez de que
trata o § 2º do art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990.
ABONO ANUAL DO PIS
O artigo 9º da Lei nº 7.998/1990 passa a vigorar com
a seguinte redação:
É assegurado o recebimento de abono salarial
anual, no valor máximo de um salário mínimo vigente na data
do respectivo pagamento, entre outros requisitos presentes
neste artigo, aos empregados que:
I - tenham percebido, de empregadores que
contribuem para o Programa de Integração Social - PIS ou
para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - Pasep, até dois salários mínimos médios de
remuneração mensal no período trabalhado e que tenham
exercido atividade remunerada ininterrupta por pelo menos
cento e oitenta dias no ano-base.
O valor do abono salarial anual será calculado
proporcionalmente ao número de meses trabalhados ao
longo do ano-base.
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acompanhamento econômico
tributário diferenciado EM 2015
PESSOAS JURÍDICAS
I - sujeitas à apuração do lucro real, presumido ou
arbitrado, cuja receita bruta anual, no ano-calendário de
2013, seja superior a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta
milhões de reais);
II - cujo montante anual de débitos declarados nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) , relativas ao ano-calendário de 2013, seja superior a
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
III cujo montante anual de massa
salarial informada nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), relativas ao ano-calendário de 2013, seja
superior a R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais);
ou
IV cujo total anual de débitos
declarados nas GFIP, relativas ao ano-calendário de 2013,
seja superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).
PESSOAS FÍSICAS
I - cujo valor total anual dos rendimentos
declarados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas (DIRPF), relativa ao anocalendário de 2013, seja superior a R$ 13.000.000,00 (treze
milhões de reais) e, cumulativamente, cujo montante anual
de lançamentos a crédito informados em Declarações de
Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof),
relativas ao ano-calendário de 2013, seja superior a
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
II - cujo valor total de bens e direitos informados na
DIRPF, relativa ao ano-calendário de 2013, seja superior a
R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) e,
cumulativamente, cujo montante anual de lançamentos a
crédito informados em Dimof, relativas ao ano-calendário de
2013, seja superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
III cujo montante anual de aluguéis
recebidos informados em Declarações de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), relativas ao anocalendário de 2013, seja superior a R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais); ou
IV cujo valor total dos imóveis rurais,
pertencentes ao titular ou aos seus dependentes,
declarados na Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR), relativa ao ano-calendário de 2013,
seja superior a R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de
reais).Base: Portaria RFB 2.193/2014 e Portaria RFB 2.194/2014.

CARNÊ-LEÃO:
NOVAS REGRAS PARA 2015
Foi publicada no DOU de 22/12/2014 a Instrução
Normativa RFB nº 1531, de 19 de dezembro de 2014, que
dispõe a respeito de orientação aos contribuintes quanto à
utilização do programa multiplataforma Recolhimento
Mensal Obrigatório (Carnê-Leão) relativo ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física a partir do ano-calendário de 2015.
A partir do ano-calendário de 2015, para fins de
utilização do programa multiplataforma Recolhimento
Mensal Obrigatório (Carnê-Leão) relativo ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física, deverá ser informado o número do
registro profissional e o Código de Ocupação Principal dos
seguintes contribuintes:
Código Ocupação Principal do Contribuinte
225 Médico
226 Odontólogo
229 Fonoaudiólogo, ﬁsioterapeuta e terapeuta ocupacional
241 Advogado
255 Psicólogo e psicanalista

Os contribuintes que possuírem as ocupações
mencionadas na tabela anexa, deverão identificar, pelo
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), cada titular do pagamento pelos serviços por eles
prestados.
Desta forma, a partir de 1º de janeiro de 2015, os
médicos, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, advogados, psicólogos e
psicanalistas deverão atentar para a necessária
identificação do CPF dos titulares do pagamento de cada um
desses serviços, para fins do disposto na Instrução

SIMPLES NACIONAL:
ADEQUAÇÃO DE CNAE PARA
EFEITO DE ENQUADRAMENTO
A Resolução CGSN 119/2014 publicada no DOU de
24/12/2014, alterou a Resolução CGSN nº 94/2011 e a
Resolução CGSN nº 117/2014, que dispõe sobre o Simples
Nacional.
Com esta alteração, foi inserido na Resolução
CGSN nº 94/2011 o artigo 130-E, que dispõe sobre o
deferimento de opção pelo Simples Nacional apresentada
por ME ou EPP na condição de empresa em início de
atividade com data de abertura no CNPJ no ano de 2014,
que possua atividade só permitida ao regime a partir de 1º de
janeiro de 2015.
Desta forma, as empresas constituídas em 2014
com atividades permitidas ao Simples Nacional, somente a
partir de janeiro de 2015, deverão em 2014 ser tributadas
pelo lucro real ou lucro presumido.
Na Resolução CGSN nº 117/2014, ficam suprimidos
da tabela constante do Anexo VI à Resolução CGSN nº 94,
de 2011, na redação dada pelo Anexo II à Resolução CGSN
nº 117, de 2 de dezembro de 2014, os seguintes códigos:
Subclasse
DENOMINAÇÃO
CNAE 2.0
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS
4929-9/04 RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL,
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4929-9/99 OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE
PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5011-4/02 TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAGEM - PASSAGEIROS
ATIVIDADES RELACIONADAS À TELEVISÃO
6022-5/02
POR ASSINATURA, EXCETO PROGRAMADORAS
6204-0/00 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS
6619-3/99
FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Ficam acrescidos à tabela constante do Anexo VII à
Resolução CGSN nº 94, de 2011, na redação dada pelo
Anexo III à Resolução CGSN nº 117, de 2014, os seguintes
códigos:
Subclasse
DENOMINAÇÃO
CNAE 2.0
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS
4929-9/04 RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL,
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4929-9/99 OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE
PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5011-4/02 TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAGEM -PASSAGEIROS
OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS
6619-3/99
FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
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Anexo VI

Anexo V
Serviços

Anexo IV
Serviços

Anexo III
Serviços

Aplicação da tabela em função do fator "r", apurada
sobre a Folha de Salário em relação a receita bruta.

Através da publicação no DOU de 23/12/2014 da
Instrução Normativa RFB nº 1536, de 22/12/2014, ficam
aprovadas as regras para a apresentação da Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ), Inativa 2015.
Confira abaixo alguns destaques das novas regras
estabelecidas pela Instrução Normativa RFB nº 1536/2014
para a apresentação da Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica (DSPJ), Inativa 2015.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
A Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica
(DSPJ), Inativa 2015 deve ser apresentada pelas pessoas
jurídicas que permaneceram inativas durante todo o anocalendário de 2014.
A DSPJ, Inativa 2015 deve ser apresentada também
pelas pessoas jurídicas que forem extintas, cindidas
parcialmente, cindidas totalmente, fusionadas ou
incorporadas durante o ano-calendário de 2015, e que
permanecerem inativas durante o período de 1º de janeiro de
2015 até a data do evento.
CONCEITO DE INATIVIDADE
Considera-se pessoa jurídica inativa aquela que
não tenha efetuado qualquer atividade operacional, não
operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no
mercado financeiro ou de capitais, durante todo o anocalendário.
Destaca-se que o pagamento, no ano-calendário a
que se referir a declaração, de tributo relativo a anoscalendário anteriores e de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória não descaracteriza a pessoa jurídica
como inativa no ano-calendário.
PRAZO DE ENTREGA
A DSPJ - Inativa 2015 deve ser entregue no período
de 02 de janeiro a 31 de março de 2015.
A DSPJ - Inativa 2015, relativa a evento de extinção,
cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação ocorrido, no
ano-calendário de 2015, deve ser entregue pela pessoa
jurídica extinta, cindida, fusionada ou incorporada até o
último dia útil do mês subsequente ao do evento.
FORMA DE APRESENTAÇÃO
A DSPJ - Inativa 2015, original ou retificadora, deve
ser apresentada por meio do sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) na Internet.
DECLARAÇÕES QUE NÃO SERÃO ACEITAS
PARA O MESMO ANO-CALENDÁRIO
Com a apresentação da DSPJ - Inativa 2015, não
serão aceitas, para o mesmo número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), as seguintes
declarações referentes ao ano-calendário de 2014:
I - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (Dirf);
II - Escrituração Contábil Fiscal (ECF); e
III Declaração de Serviços Médicos e
de Saúde (Dmed).
SIMPLES NACIONAL
As Microempresas (ME) e as Empresas de
Pequeno Porte (EPP) optantes pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) de que trata o art. 12 da Lei
Complementar nº 123/06, que permaneceram inativas
durante o período de 1º de janeiro de 2014 até 31 de
dezembro de 2014 ficam dispensadas da apresentação da
DSPJ - Inativa 2015. Neste caso a pessoa jurídica deverá
cumprir com as obrigações acessórias previstas na
legislação específica, que no caso será a entrega da DEFIS.

R$
%
%
%
%
%
%
Até 180.000,00
4,00
4,50
6,00
4,50
16,93
180.000,01 a 360.000,00
5,47
5,97
8,21
6,54
17,72
360.000,01 a 540.000,00
6,84
7,34 10,26 7,70
18,43
540.000,01 a 720.000,00
7,54
8,04 11,31 8,49
18,77
720.000,01 a 900.000,00
7,60
8,10 11,40 8,97
19,04
0.900.000,01 a 1.080.000,00 8,28
8,78 12,42 9,78
19,94
1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36
8,86 12,54 10,26
20,34
1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45
8,95 12,68 10,76
20,66
1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03
9,53 13,55 11,51
21,17
1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12
9,62 13,68 12,00
21,38
1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95 10,45 14,93 12,80
21,86
1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04 10,54 15,06 13,25
21,97
2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13 10,63 15,20 13,70
22,06
2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23 10,73 15,35 14,15
22,14
2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32 10,82 15,48 14,60
22,21
2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23 11,73 16,85 15,05
22,21
2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32 11,82 16,98 15,50
22,32
3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42 11,92 17,13 15,95
22,37
3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51 12,01 17,27 16,40
22,41
3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61 12,11 17,42 16,85
22,45
Ref.: LC nº 123/2006, alterada pela LC nº 139/2011 e alterada pela LC nº 147/2014.

Micro
Empresa

Empresa de
Pequeno Porte

DSPJ INATIVA 2015
REGRAS PARA APRESENTAÇÃO

Receita bruta
acumulada nos doze
meses anteriores

Anexo II
Indústria

Enquadramento

Anexo I
Comércio

SIMPLES NACIONAL - PERCENTUAIS APLICADOS

AGENDA DE OBRIGAÇÕES
Dia

Obrigações da Empresa

06/03

SALÁRIO DOS COLABORADORES (Empregados)
FGTS
CAGED

10/03
13/03
16/03

IPI - Competência 02/2015 - 2402.20.00
SPED (EFD-Contribuições) - Fato Gerador 01/2015
GPS (Facultativos, etc...) - Competência 02/2015

20/03

IRRF (Empregados) - Fato Gerador 02/2015
GPS (Empresa) - Comp. 02/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (Sobre Receita Bruta)
SIMPLES NACIONAL
DCTF - Competência 01/2015

25/03

IPI (Mensal)
PIS
COFINS

31/03

IRPJ - Lucro Real / Lucro Presumido
CSLL - Lucro Real / Lucro Presumido
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (AUTONOMOS, PROF. LIBERAIS)
DEFIS (DECLARACÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS)
ICMS (Empresas Normais)
(De acordo com o vencimento estabelecido pela Legislação Estadual).

ISS (Vencimento de acordo com Lei Municipal).
HONORÁRIOS CONTÁBEIS
(Vencimento de acordo com o contrato vigente).
AGENDA DE OBRIGAÇÕES SUJEITA A MUDANÇAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
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