
MEMORANDO 

 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB 
 
 

Prezado Cliente, 

Comunicamos a publicação no Diário Oficial da União de hoje da Medida 

Provisória nº 669, que alterou substancialmente a Lei nº 12.546/2011, 

destacando-se a possibilidade de a pessoa jurídica optar pela sujeição à 

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB e a majoração das 

alíquotas nela previstas. 

De acordo com a referida medida, que entra em vigor em 1º de junho de 2015, 

a sujeição de determinadas empresas à contribuição sobre a receita bruta deixa 

de ser obrigatória e passa a ser optativa. A opção, irretratável e aplicável a 

todo o ano-calendário, será manifestada mediante o pagamento da 

contribuição relativa à receita apurada em janeiro ou no primeiro mês-

calendário subsequente em que haja apuração de receita bruta. 

Decerto, a norma previu que, apenas com relação ao ano-calendário de 2015, a 

opção pela sujeição à CPRB em detrimento daquela incidente sobre a folha de 

salários será manifestada mediante o pagamento da contribuição sobre a 

receita bruta relativa a junho de 2015 e, ainda, que a opção, no caso de 

empresas do setor de construção civil, será feita por obra de construção civil. 

Vale dizer, ainda, que, também a partir de 1º de junho de 2015, as empresas 

sujeitas à CPRB passam a recolher a contribuição com alíquotas majoradas, 

conforme demonstração a seguir: 

SETOR/ATIVIDADE 

ALÍQUOTA 

APLICÁVEL ATÉ 

A 

COMPETÊNCIA 

MAIO/2015 

ALÍQUOTA 

APLICÁVEL A 

PARTIR DA 

COMPETÊNCIA 

JUNHO/2015* 

 empresas prestadoras de serviços de 
tecnologia da informação (TI), 
tecnologia da informação e 
comunicação (TIC) e call center 

 empresas do setor hoteleiro 

 empresas de transporte rodoviário, 
ferroviário e metroviário de 
passageiros 

 empresas de transporte ferroviário de 
passageiros 

 empresas do setor de construção civil 

2,0% 4,5% 



e construção de obras de 
infraestrutura 

 empresas fabricantes dos produtos 
relacionados no Anexo I da Lei nº 
12.546/2011 

1,0% 2,5% 

* excetuadas obras matriculadas no CEI entre 01.04.2013 e 31.05.2015 

A Medida Provisória nº 669 alterou, ainda, dispositivos que cuidam: 

(i) da possibilidade de a Receita Federal do Brasil vir a exigir de 
estabelecimentos produtores e envasadores de bebidas frias a 
instalação de equipamentos contadores de produção; 

(ii) da taxa pela utilização de equipamentos de controle de produção, 
passando o valor a ser cobrado por unidade de embalagem de bebidas 
controladas ao invés da cobrança por selo de controle fornecido para 
utilização nas embalagens; 

(iii) da aplicação da isenção de tributos federais incidentes na importação, 
locação e arrendamento mercantil de bens para uso ou consumo 
exclusivo em atividades próprias e diretamente vinculadas à 
organização ou realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016, 
bem como a patrocínios e cessão de direitos a qualquer título; 

(iv) da suspensão da incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS 
incidentes sobre a receita decorrente da venda de mercadorias 
destinadas à utilização nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016 para 
organizadores, patrocinadores, mídia e transmissores credenciados e 
seus representantes; e 

(v) da sujeição das receitas decorrentes de atividades diretamente 
vinculadas à realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016 à 
apuração cumulativa da Contribuição ao PIS e da COFINS. 

 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 
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