Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Marcia Ruiz Alcazar | Gestão: 2018-2019

“SÍNTESE DA SEMANA”
Nº. 137/2018

Elaborada pela Comissão de Desenvolvimento de Conteúdo
Veículos pesquisados no período de: 21/11/2018 a 27/11/2018
RECEITA FEDERAL / CENOFISCO / LEGISWEB / CRCSP / VALOR ECONÔMICO / MINISTÉRIO DO
TRABALHO

A reprodução total ou parcial, bem como a reprodução a partir desta obra intelectual, de qualquer forma ou por
qualquer meio eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos xerográficos, de fotocópias e de gravação,
somente poderá ocorrer com a permissão expressa do seu Autor (Lei n. 9610/1998).
CONTATO: FALE CONOSCO - Disponível no portal do CRCSP – www.crcsp.org.br

ÍNDICE

ASSUNTOS - ÂMBITO FEDERAL .......................................................................................... 2
RECEITA FEDERAL DISPONIBILIZA CONSULTA PÚBLICA SOBRE IMPORTAÇÃO POR CONTA E
ORDEM DE TERCEIRO E POR ENCOMENDA ................................................................................................ 2
CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA É PUBLICADA ............................... 2
RECEITA FEDERAL INSTITUI O CADASTRO NACIONAL DE OBRAS (CNO) ............................................. 3
RECEITA FEDERAL PUBLICA NORMA SOBRE COMPARTILHAMENTO DE DADOS UTILIZANDO
TECNOLOGIA BLOCKCHAIN ........................................................................................................................... 3
MERCOSUL: BENS NÃO PRODUZIDOS - CONSULTA PARA REDUÇÃO DE ALÍQUOTA.......................... 4
ANTIDUMPING: REVISÃO PARA ESCOVAS DE CABELO NCM 9603.29.00 ................................................ 6

ASSUNTOS - ÂMBITO ESTADUAL ....................................................................................... 13
FAZENDA DE SÃO PAULO ALTERA REGRAS DE PARCELAMENTOS DE ICMS E IPVA........................ 13

ASSUNTOS - ÂMBITO MUNICIPAL ...................................................................................... 14
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 16, DE 22 NOVEMBRO DE 2018 GAB/SF - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PAULISTANO (DEC) – CREDENCIAMENTO ............................ 14

ASSUNTOS - ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO ............................................................................. 14
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.844, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ............ 14

ÂMBITO TRABALHISTA ..................................................................................................... 16
DECRETO Nº 9579/2018 CONSOLIDA NORMAS DA APRENDIZAGEM ..................................................... 16
PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DEVE SER PAGA ATÉ DIA 30 ..................................................... 16

NORMAS PROFISSIONAIS ................................................................................................. 17
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2018 - ICPC 22 – INCERTEZA SOBRE TRATAMENTO DE
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO......................................................................................................................... 17
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CVM PROPÕE ALTERAÇÕES NA INSTRUÇÃO 308 ........................................ 18

TABELAS PROGRESSIVAS MENSAIS ................................................................................... 18

1

ASSUNTOS - ÂMBITO FEDERAL
RECEITA FEDERAL DISPONIBILIZA CONSULTA PÚBLICA SOBRE IMPORTAÇÃO POR
CONTA E ORDEM DE TERCEIRO E POR ENCOMENDA
Foi disponibilizada hoje, no sítio da Receita Federal na internet, a Consulta Pública RFB nº 8,
de 2018, que estabelece requisitos e condições para a realização de operações de importação
por conta e ordem de terceiro e por encomenda.
Após anos da publicação da Instrução Normativas SRF nº 225, de 18 de outubro de 2002 e da
Instrução Normativa SRF nº 634, de 24 de março de 2006, ainda há divergências de
entendimentos e de interpretações em relação aos conceitos das duas modalidades de
importação.
Dessa forma, optou-se por consolidar, por meio da Instrução Normativa sob consulta, os
conceitos, requisitos e condições de cada modalidade de importação, com o intuito suprimir ao
máximo os embates acerca das diferenças das respectivas modalidades.
FONTE: Receita Federal – 27/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA É PUBLICADA
Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje (23/11), mais uma iniciativa para a
simplificação do sistema tributário: a 16º versão do Regulamento do Imposto de Renda, ou
RIR, cuja história iniciou-se em 1924, data de sua primeira publicação.
Nessa nova edição, o Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018, regulamenta e consolida,
num único documento, as normas de tributação, fiscalização, arrecadação e administração do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. É também o resultado da revisão
completa do texto do Decreto nº 3.000, de 1999, ao qual foram incorporadas as alterações
legais ocorridas até 31 de dezembro de 2016.
Durante esse período, a legislação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza sofreu inúmeras modificações entre as quais destacam-se as alterações trazidas pela
Lei nº 12.973, de 2014, com relevante reflexo no Livro II – Da Tributação das Pessoas
Jurídicas.
O novo decreto compila dispositivos contidos em mais de quatrocentas leis e decretos-lei
referentes ao Imposto sobre a Renda, incluindo o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e Imposto de Renda Retido na Fonte, sendo o mais
antigo datado do ano de 1937.
Sua publicação torna mais claro e simples o processo de apuração do imposto, o que se traduz
em maior segurança jurídica ao contribuinte, que terá acesso facilitado às informações
necessárias para o correto adimplemento das obrigações tributárias concernentes a esse
imposto.
Com a publicação deste Decreto nº 9.580, objetiva-se também implementar uma política de
atualização constante do Regulamento do Imposto sobre a Renda, visto ser um importante
instrumento de transparência normativa e de consulta à legislação.
FONTE: Receita Federal – 23/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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RECEITA FEDERAL INSTITUI O CADASTRO NACIONAL DE OBRAS (CNO)
Foi publicada hoje, no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa RFB nº 1.845 de 2018,
que institui o Cadastro Nacional de Obras (CNO) em substituição ao Cadastro Específico do
INSS (CEI), conhecido como Matrícula CEI de Obras.
O novo cadastro tem por finalidade a inscrição de obras de construção civil de pessoas físicas
e jurídicas obrigadas ao recolhimento de contribuições previdenciárias instituídas pela Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991.
A necessidade de identificar univocamente as obras de construção civil em um país como o
Brasil é inconteste. Até o momento, a matrícula CEI de obras o fazia com foco na titularidade
da obra. Para cada responsabilidade abria-se um novo registro.
Com o CNO, cria-se um verdadeiro cadastro de obras. A inscrição no CNO será única do início
ao fim da obra. Nos casos em que ocorrer alteração de responsabilidade, o novo responsável
deverá comparecer à unidade da Receita Federal, independentemente da jurisdição, para
efetuar a transferência de responsabilidade.
As inovações inseridas pelo CNO visam simplificar a forma como as informações serão
prestadas pelo usuário e preservar a confiabilidade dos dados cadastrais, permitindo uma
melhor gestão sobre a regularização e o controle das obras.
Alinhado com essa diretriz, tem-se os seguintes aperfeiçoamentos e facilitações ao cidadão:
1. O contribuinte poderá efetuar a inscrição da obra e algumas alterações no cadastro
diretamente de sua residência ou estabelecimento.
2. O CNO não é um cadastro do responsável, mas sim da obra. Dessaa forma, ela permanece
identificada, independentemente de quem seja o seu responsável.
3. Novas funcionalidades evitam que o cidadão se desloque à unidade da Receita Federal. Por
exemplo: para efetuar inscrição de obra cujo tipo de responsabilidade seja de Consórcio ou
uma Construção em nome coletivo, não há mais necessidade de comparecimento a uma
unidade de atendimento da Receita. O sistema busca, no CPF e no CNPJ, os dados dos
corresponsáveis informados no momento da inscrição da obra.
4. O CNO está desenhado para ser integrado ao Serviço Eletrônico de Regularização de Obra
sistema responsável pela regularização da obra, automatizando os cálculos do tributo devido.
5. O CNO permite o pré-preenchimento dos dados cadastrais com informações do Alvará.
Atualmente o cidadão precisava preencher manualmente esses dados.
O CNO será implantado em duas etapas:
1. A partir de novembro/2018 com acesso somente pelas unidades de Atendimento da Receita
Federal;
2. A partir de 21 de janeiro/2019 estará disponível para acesso pela sociedade, via e-Cac, sítio
da Receita Federal e pelas unidades de Atendimento da Receita Federal.
FONTE: Receita Federal – 23/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RECEITA FEDERAL PUBLICA NORMA SOBRE COMPARTILHAMENTO DE DADOS
UTILIZANDO TECNOLOGIA BLOCKCHAIN
Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje, a Portaria RFB nº 1.788, de 2018, que trata
de disponibilização de dados no âmbito da administração pública federal envolvendo a
tecnologia blockchain.
O compartilhamento dos dados cadastrais, como a base no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), é uma obrigação das administrações tributárias prevista no art. 37, inciso XXII, da
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Constituição Federal de 1988.
Além da utilização nas administrações tributárias, o cadastro CPF é o número de identificação
de fato utilizado no Brasil, existindo mais de 800 convênios de troca de informações celebrados
entre a Receita Federal e diversas entidades de todos os poderes e esferas.
O desenvolvimento de mecanismos seguros e eficientes para realizar o compartilhamento
dessa base cadastral é um desafio constante da Receita Federal, que busca balancear a
rastreabilidade dos dados com a maior facilidade no acesso aos dados pelas entidades
autorizadas.
A tecnologia blockchain, que tem como principal característica disponibilizar um conjunto de
dados, de maneira distribuída, imutável, e com claro rastreamento de qual partícipe fez qual
alteração nos dados, se mostra bastante interessante para ambiente onde a confiança é
indispensável.
Assim, a Receita Federal disponibiliza agora o bCPF, o blockchain do Cadastro de Pessoas
Físicas. Uma solução G2G (Government to Government – Governo para Governo) que busca
simplificar o processo de disponibilização da base CPF, com mecanismos seguros, integrados
e eficientes.
A implementação da Receita Federal utiliza a tecnologia Blockchain, em uma abordagem de
rede permissionada em que apenas as entidades autorizadas participarão da rede. Toda a
tecnologia está baseada em software livre de código fonte aberto e auditável.
Além da própria blockchain, a solução bCPF também prevê smart contracts (contratos
inteligentes), que se utiliza da tecnologia blockchain para prever funcionalidades e controles
adicionais que tornam o bCPF seguro e possível.
A solução, desenvolvida em parceria com a Dataprev, já está em piloto com o Conselho de
Justiça Federal (CJF), e se prevê um máximo de 6 meses para migração completa dos
convênios de troca de informações.
Olhando-se para o futuro, no modelo blockchain da Receita Federal são três os tipos de
participação: (i) a participação apenas para consumo dos dados, (ii) a participação para
contribuição sobre um campo do dado e (iii) a participação para alteração do dado, esta última
a ser realizada pela entidade com as prerrogativas legais para esta ação prevista em smart
contracts. Tais modelos permitirão a implementação não só do bCPF, mas de futuras soluções
a serem disponibilizadas pela RFB, tanto para Governo, quanto para toda a sociedade.
A nova norma altera a Portaria RFB nº 1.639, de 22 de novembro de 2016, que estabelece
procedimentos para disponibilização de dados de que trata o Decreto nº 8.789, de 29 de junho
de 2016.
FONTE: MDIC – 05/09/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
MERCOSUL: BENS NÃO PRODUZIDOS - CONSULTA PARA REDUÇÃO DE ALÍQUOTA
Dispõe sobre o Comitê de Auditoria, sobre as informações a serem apresentadas nos relatórios
do auditor independente, de que trata a Resolução CNPC nº 27, de 6 dezembro de 2017, e dá
outras providências.
A DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR - PREVIC, na 410ª sessão ordinária, realizada em 24 de agosto de 2018,
no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 5º da Lei Complementar nº 109/2001, de 29
de maio de 2001, o inciso III do art. 2º da Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009, o inciso
III do artigo 2º e inciso VIII do artigo 10 do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de
2017 e a Resolução CNPC nº 27, de 6 de dezembro de 2017, decide:
Art. 1º - As Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC devem observar o
disposto nesta instrução quanto ao Comitê de Auditoria e aos relatórios anuais a serem
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elaborados pelo auditor independente.
CAPÍTULO I
DO COMITÊ DE AUDITORIA
Art. 2º - É obrigatória a constituição de Comitê de Auditoria para as EFPC definidas pela Previc
como Entidades Sistemicamente Importantes - ESI, nos termos da Instrução Previc nº 05, de
29 de maio de 2017.
§ 1º - O prazo para constituição do Comitê de Auditoria é até 31 de dezembro de 2018.
§ 2º - As EFPC constituídas com base nos §§ 14 e 15 do art. 40 da Constituição Federal
devem constituir Comitê de Auditoria até o dia 31 de dezembro do exercício subsequente ao
atingimento de seu ponto de equilíbrio operacional.
§ 3º - Para efeito desta instrução, considera-se ponto de equilíbrio operacional o momento em
que o montante anual das receitas administrativas da EFPC exceder o montante de suas
despesas administrativas.
Art. 3º - As EFPC devem assegurar, quando da nomeação ou recondução dos integrantes do
Comitê de Auditoria, que os indicados cumpram os seguintes requisitos mínimos:
I - Não ser ou não ter sido, no exercício social corrente e no anterior:
a) diretor da EFPC;
b) membro responsável pela equipe de auditoria independente na EFPC; e
c) membro do conselho fiscal e deliberativo da EFPC.
II - Não ser cônjuge, parente em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e por afinidade, até
o segundo grau, das pessoas referidas nas alíneas "a" a "c" no inciso anterior; e
III - Não receber qualquer outro tipo de remuneração da EFPC, que não seja aquela relativa à
sua função de integrante do Comitê de Auditoria.
Art. 4º - O Comitê de Auditoria será vinculado ao Conselho Deliberativo da EFPC.
Art. 5º - O Comitê de Auditoria pode, no âmbito de suas atribuições, ser assessorado por
especialistas, sem eximir-se de suas responsabilidades.
Art. 6º - O Comitê de Auditoria deve elaborar relatório até 30 de junho do exercício social
subsequente, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
I - atividades exercidas no período, no âmbito de suas atribuições;
II - manifestação sobre a efetividade dos controles internos da EFPC, com evidenciação das
deficiências detectadas;
III - manifestação sobre a efetividade da auditoria independente e da auditoria interna, quando
houver, inclusive com relação à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos
aplicáveis à EFPC, além de seus regulamentos e códigos internos, com evidenciação das
deficiências detectadas;
IV - descrição das recomendações apresentadas à Diretoria Executiva, se houver,
especificando aquelas não acatadas, com as respectivas justificativas; e
V - manifestação sobre a adequação das demonstrações contábeis às práticas contábeis
adotadas no Brasil e normas editadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar CNPC e pela Previc.
Parágrafo único - As EFPC devem manter à disposição da Previc o relatório disposto no caput,
pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos de sua elaboração, podendo ser armazenado em formato
digital, com garantia de autenticidade.
CAPÍTULO II
DOS RELATÓRIOS A SEREM PRODUZIDOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE
Art. 7º - As EFPC, anualmente, devem contratar auditor independente para produzir os
seguintes relatórios:
I - relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, em conformidade com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria aprovadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC;
II - relatório circunstanciado sobre as deficiências de controles internos, identificadas as
respectivas recomendações em consonância com a Norma Brasileira de Contabilidade para
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Trabalhos de Auditoria nº 265 (NBC TA 265) - Comunicação de Deficiências de Controle
Interno; e
III - relatório para propósito específico, no qual deve ser avaliada a adequação dos controles
internos aos riscos suportados, bem como a governança da EFPC.
Parágrafo único - O relatório requerido no inciso III será exigido apenas para as EFPC
classificadas como Entidades Sistemicamente Importantes - ESI, sendo obrigatório a partir das
demonstrações contábeis do exercício de 2018.
Art. 8º - O relatório para propósito específico, de que trata o inciso III do art. 7º, deve levar em
consideração os principais processos existentes na EFPC, abrangendo aspectos relativos a:
I - governança;
II - avaliação e decisão de investimentos;
III - contingências judiciais; e
IV - cadastro e concessão de benefícios.
§ 1º - Em relação à governança, o relatório deve abordar os aspectos relativos aos processos
da EFPC que tratem dos controles para tomada de decisão, conflito de interesses,
relacionamento com patrocinadores, concentração de poder e segregação de funções,
comunicação e fluxo de informações, e contratação de serviços técnicos especializados.
§ 2º - Em relação à avaliação e à decisão de investimentos, o relatório deve abordar o
estabelecimento de alçadas de decisão, controles e avaliação de riscos, observância à política
de investimentos e à legislação vigente no que se refere à aplicação dos recursos dos planos
de benefícios.
§ 3º - Em relação às contingências judiciais, o relatório deve tratar do acompanhamento dos
processos judiciais, dos critérios de gradação de risco, da razoabilidade das estimativas dos
processos contingentes e do tratamento contábil adequado.
§ 4º - Em relação ao cadastro e à concessão de benefícios, o relatório deve tratar dos
procedimentos adotados com relação à integridade do cadastro, à atualização das provisões
matemáticas ou das contas individuais dos participantes, às rotinas relativas aos pagamentos
de benefícios e à conciliação contábil.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 9º - A existência do registro do auditor independente na Comissão de Valores Mobiliários CVM será verificada pela Previc a partir de 31 de maio de 2019.
Art. 10 - A certificação do responsável técnico pela auditoria independente será exigida 2 (dois)
anos após a implementação do Exame de Qualificação Técnica específico para atuação de
auditor em EFPC, a cargo do CFC.
Art. 11 - A EFPC deve incluir, no contrato celebrado com o auditor independente, cláusula
autorizando o acesso da Previc aos papéis de trabalho do auditor independente, bem como a
quaisquer documentos que tenham servido de base ou evidência para emissão dos relatórios.
Art. 12 - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.
FABIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO Diretor Superintendente Substituto
FONTE: Cenofisco – 11/07/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
ANTIDUMPING: REVISÃO PARA ESCOVAS DE CABELO NCM 9603.29.00
Por meio da Circular SECEX Nº 58 DE 22/11/2018, a SECEX inicia revisão do direito
antidumping instituído pela Resolução CAMEX nº 99 de 2013, aplicado às importações
brasileiras de escovas para cabelo, comumente classificadas no item 9603.29.00 da
Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, originárias da China.
De acordo com o contido no § 2º do artigo 112 do Decreto nº 8.058, de 2013, as medidas
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antidumping de que trata a Resolução CAMEX nº 99, de 2013, permanecerão em vigor, no
curso desta revisão.
FONTE: LegisWeb – 23/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
ANTIDUMPING: ENCERRAMENTO DE VIGÊNCIA
Publicada no DOU de hoje (22/11) a Circular SECEX Nº 55 DE 21/11/2018 torna público o
encerramento do prazo de vigência do direito antidumping aplicado às importações brasileiras
dos seguintes produtos, conforme datas mencionadas:
NCM
7007.19.00
6903.90.91 e
6903.90.99
2835.39.20
3904.10.10
3902.10.20 e
3902.30.00
2907.11.00

4806.40.00

7304.51.19,
7304.59.11 e
7304.59.19

7304.19.00

4011.20.90
2916.12.30
7005.29.00
6907.90.00

Descrição
Vidros para uso em eletrodomésticos da linha fria

Encerramento
04/07/2019

Filtros cerâmicos refratários

04/07/2019

Pirofosfato ácido de sódio (sapp)
Resina de policloreto de vinila obtida por processo
em suspensão

15/08/2019

Resinas de polipropileno

28/08/2019

Fenol, de grau industrial
Papel supercalandrado base de siliconização, para
aplicação como release liner em estruturas
autoadesivas, que pode ser apresentado nos tipos
glassine ou super-calendred kraft (sck), com
gramatura de 35 a 90 g/m2
Tubos de aço sem costura, ligado ao cromo, com
diâmetro externo nominal igual ou inferior a 141,3
mm, mas superior a 3 mm, independente da
espessura da parede e do diâmetro interno
Tubos de aço carbono, sem costura, de condução
(line pipe), utilizados em oleodutos ou gasodutos,
com diâmetro externo não superior a 5 (cinco)
polegadas nominais (141,3 mm)
Pneus novos radiais para ônibus ou caminhão, aros
20", 22" e 22,5"
Acrilato de butila
Vidros planos flotados incolores, com espessura de
2 mm a 19 mm
Porcelanato técnico

19/09/2019

15/08/2019

08/10/2019

30/10/2019

24/11/2019

24/11/2019
19/12/2019
19/12/2019
19/12/2019

As partes que desejarem iniciar uma revisão deverão protocolar petição de revisão de final de
período, que deverá conter as informações previstas na Portaria SECEX nº 44, de 29 de
outubro de 2013, no mínimo quatro meses antes da data do término do período de vigência do
direito antidumping.
Em conformidade com o previsto na Portaria SECEX nº 30 de 7 de junho de 2018, o protocolo
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das petições de revisão de final de período deverá ser feito por meio do Sistema DECOM
Digital - SDD, o qual pode ser acessado no sítio eletrônico http://decomdigital.mdic.gov.br.
FONTE: LegisWeb – 22/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
INCENTIVOS FISCAIS: FUNDO NACIONAL DO IDOSO REGULAMENTAÇÃO
Por meio do Decreto Nº 9596 DE 20/11/2018, fica regulamentada a Lei nº 12.213, de 20 de
janeiro de 2010 , que institui o Fundo Nacional da Pessoa Idosa, e altera o Decreto nº 5.109,
de 17 de junho de 2004 , que dispõe sobre a composição, estruturação, competências e
funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e que autoriza a dedução
do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas às doações efetuadas aos
Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso.
Destacamos que:
a) os administradores dos Fundos Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais da pessoa idosa
deverão emitir comprovante de doação em nome do doador, para fins de comprovação junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);
b) a prestação de contas da utilização de recursos federais será realizada por meio de
declaração anual das entidades recebedoras ao órgão ou entidade da administração pública
federal que transferiu os recursos, acompanhada de relatório de gestão submetido à
apreciação do respectivo conselho de direitos da pessoa idosa, que deverá atestar a execução
das ações e a correta aplicação dos recursos, na forma a ser disciplinada pelo Ministro de
Estado de Direitos Humanos.
FONTE: LegisWeb – 21/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.843, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018 - IMPOSTO DE
RENDA - DMED – ALTERAÇÃO
DOU de 20/11/2018 (nº 222, Seção 1, pág. 44)
Altera a Instrução Normativa RFB nº 985, de 22 de dezembro de 2009, que institui a
declaração de Serviços Médicos (Dmed).
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e tendo em vista o disposto no art.
16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, resolve:
Art. 1º - A Instrução Normativa RFB nº 985, de 22 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 4º - ...................................................................................................
§ 8º - Em relação ao previsto no § 4º, se a pessoa jurídica contratante não fornecer, de forma
correta e discriminada, às operadoras de plano privado de assistência à saúde os valores cujo
ônus financeiro tenha sido suportado pela pessoa física, devem ser informados os valores
integrais das contraprestações pecuniárias recebidas de cada segurado, independentemente
de eventual participação financeira da pessoa jurídica contratante no pagamento." (NR)
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Art. 2º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
FONTE: Cenofisco JORGE ANTONIO DEHER RACHID – 20/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
DECRETO Nº 9.572, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018 - IMPOSTO DE RENDA - DUPLA
TRIBUTAÇÃO
O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de PRESIDENTE
DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV,
considerando que o Protocolo Alterando a Convenção entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia Destinada a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda foi firmado em
Brasília, em 24 de abril de 2015;
considerando que o Congresso Nacional aprovou o Protocolo por meio do Decreto Legislativo
nº 183, de 11 de dezembro de 2017; e
considerando que o Protocolo entrou em vigor para a República Federativa do Brasil, no plano
jurídico externo, em 10 de janeiro de 2018, nos termos de seu Artigo II; decreta:
Art. 1º - Fica promulgado o Protocolo Alterando a Convenção entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia Destinada a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, firmado em
Brasília, em 24 de abril de 2015, anexo a este Decreto.
Art. 2º - São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam resultar em revisão
do Protocolo e ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônio nacional, nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.
RODRIGO MAIA
Aloysio Nunes Ferreira Filho
PROTOCOLO ALTERANDO A CONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DA COREIA DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E
PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA
O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República da Coreia,
Desejando alterar a Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Coreia destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em matéria de Impostos sobre a Renda, celebrada em Seul em 7 de março de 1989
(doravante denominada "a Convenção"),
Acordaram o seguinte:
Artigo I
O Artigo 26 (Troca de Informações) da Convenção será suprimido e substituído pelo seguinte:
"Artigo 26
Troca de Informações
1. As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão entre si as informações
previsivelmente relevantes para a aplicação das disposições da presente Convenção ou para a
administração ou cumprimento da legislação interna relativa aos impostos de qualquer espécie
e descrição exigidos por conta dos Estados Contratantes, ou de suas autoridades locais, na
medida em que a tributação nela prevista não seja contrária à Convenção. A troca de
informações não está limitada pelos Artigos 1 e 2.
9

2. Quaisquer informações recebidas na forma do parágrafo 1 por um Estado Contratante serão
consideradas sigilosas da mesma maneira que as informações obtidas sob a legislação interna
desse Estado e serão comunicadas apenas às pessoas ou autoridades (incluindo tribunais
judiciais e órgãos administrativos) encarregadas do lançamento ou cobrança dos impostos
referidos no parágrafo 1, da execução ou instauração de processos relativos a infrações
concernentes a esses impostos, da apreciação de recursos a eles correspondentes, ou da
supervisão das atividades precedentes. Essas pessoas ou autoridades utilizarão as
informações somente para esses fins. Elas poderão revelar as informações em procedimentos
públicos nos tribunais ou em decisões judiciais.
3. Em nenhum caso as disposições dos parágrafos 1 e 2 serão interpretadas no sentido de
impor a um Estado Contratante a obrigação de:
a) tomar medidas administrativas contrárias às suas leis e práticas administrativas ou às do
outro Estado Contratante;
b) fornecer informações que não possam ser obtidas com base na sua legislação ou no curso
normal de suas práticas administrativas ou na legislação ou no curso normal das práticas
administrativas do outro Estado Contratante;
c) fornecer informações que revelariam qualquer segredo negocial, empresarial, industrial,
comercial ou profissional, ou processo comercial, ou informações cuja revelação seria contrária
à ordem pública (ordre public).
4. Se as informações forem solicitadas por um Estado Contratante de acordo com o presente
Artigo, o outro Estado Contratante utilizará os meios de que dispõe para obter as informações
solicitadas, ainda que esse outro Estado não necessite de tais informações para seus próprios
fins fiscais. A obrigação constante do período precedente está sujeita às limitações do
parágrafo 3, mas em nenhum caso tais limitações serão interpretadas no sentido de permitir
que um Estado Contratante se recuse a prestar as informações somente porque essas
informações não sejam de seu interesse no âmbito interno.
5. Em nenhum caso as disposições do parágrafo 3 serão interpretadas no sentido de permitir
que um Estado Contratante se recuse a prestar as informações somente porque tais
informações são detidas por um banco, outra instituição financeira, mandatário ou pessoa que
atue na qualidade de agente ou fiduciário, ou porque estão relacionadas com direitos de
participação na propriedade de uma pessoa."
Artigo II
Cada Estado Contratante notificará ao outro o cumprimento dos procedimentos exigidos por
sua legislação para a entrada em vigor do presente Protocolo. O Protocolo entrará em vigor na
data de recebimento da última dessas notificações e suas disposições terão eficácia a partir da
data de entrada em vigor.
Artigo III
O presente Protocolo, que constituirá parte integrante da Convenção, permanecerá em vigor
enquanto a Convenção permanecer em vigor e será aplicável enquanto a própria Convenção
for aplicável.
EM TESTEMUNHO DO QUE os abaixo assinados, devidamente autorizados para tanto por
seus respectivos Governos, assinaram o presente Protocolo.
FEITO em duplicata em Brasília, aos 24 dias de abril de 2015, nas línguas portuguesa, coreana
e inglesa, sendo todos os textos igualmente autênticos. Em caso de qualquer divergência de
interpretação, o texto em inglês prevalecerá.
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PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
________________________________________________
Joaquim Levy - Ministro de Estado da Fazenda
PELO GOVERNO DA REPÚBLICA DA COREIA
________________________________________________
YUN Byung-se - Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio
FONTE: Cenofisco – 21/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RECEITA FEDERAL EM SÃO PAULO LANÇA SALA ONLINE DO ESOCIAL
Após promover duas palestras presenciais sobre o eSocial, a Divisão de Interação com o
Cidadão (Divic) da 8ª Região Fiscal lançou uma sala online para o compartilhamento de
conteúdo sobre o assunto. O ambiente virtual disponibiliza gratuitamente cursos, videoaulas e
textos, além de realizar palestras e transmissões ao vivo (webinar).
A partir do dia 27 de novembro, representantes da Receita Federal, do Ministério do Trabalho,
da Caixa Econômica Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) responderão
dúvidas por meio de transmissões ao vivo semanais, realizadas todas as terças-feiras, das 14h
às 17h. Todas as transmissões serão gravadas e ficarão disponíveis na sala virtual para quem
perdeu a apresentação ao vivo poder conferir depois.
Para a chefe da Divic08, a principal vantagem da sala virtual é a maior interação com o
contribuinte. "Podemos transmitir de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo",
explica.
Cada Estado possui uma organização da Sala de Atendimento de acordo com as
características locais.
Como acessar
Para ter acesso à Sala eSocial online, é preciso se cadastrar no site CuboZ. Em seguida,
clique em "Webnars", escolha os webinários dos quais deseja participar e esteja presente na
sala virtual na data e horário escolhidos.
Antes de participar dos webinários, é recomendado que o usuário assista aos cursos
disponíveis na plataforma, pois as transmissões servem apenas para responder dúvidas e
fazer esclarecimentos. Para acessar todos os cursos disponíveis, clique em "Turmas", escolha
a turma "Cursos Gratuitos eSocial" e selecione "Acessar Aulas".
FONTE: CRCSP – 21/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
EMPRESAS PODERÃO ACESSAR E-CAC POR SMARTPHONE A PARTIR DE DEZEMBRO,
DIZ RECEITA
A Receita Federal anunciou que será liberado a partir de dezembro o acesso das empresas ao
Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) por meio de smartphones.
O anúncio integra o projeto Receita na Palma da Mão e faz parte das comemorações de 50
anos do órgão. Atualmente, só é possível acessar o e-CAC por estações de trabalho.
No e-CAC, o contribuinte tem acesso a mais de 100 serviços disponibilizados pelo órgão.
Segundo a Receita, o serviço mais buscado é a consulta à "situação fiscal", que informa
pendências no recolhimento de tributos.
Por meio do sistema, as empresas também podem verificar declarações, demonstrativos e se
comunicar com o órgão por meio da caixa postal (o único canal seguro pela internet de
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relacionamento com o Fisco).
Certificado digital na 'nuvem'
Segundo o subsecretário-substituto de Gestão Corporativa da Receita, Juliano Brita da Justa
Neves, as 20 milhões de empresas que operam no país precisam do certificado digital para ter
acesso ao e-CAC.
Neves informou, ainda, que a certificação digital na "nuvem" foi implementada por meio de uma
parceria entre a Receita, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e empresas de
mercado.
"É uma tentativa de massificar o certificado digital, que é a única coisa que dá segurança plena
na internet, e que tem o problema de ser caro. A gente saiu com essa outra solução", afirmou.
Segundo o subsecretário, atualmente um certificado digital custa cerca de R$ 100. O
certificado em "nuvem", porém, pode custar metade do preço.
Para ter acesso ao e-CAC, o representante da empresa deverá cadastrar uma senha no
smartphone.
'Blockchain' para CPFs
A Receita Federal também informou que vai disponibilizar nos próximos meses, por meio da
tecnologia "blockchain", um sistema de troca de informações da base de Cadastro de Pessoas
Físicas (CPFs) com diversas entidades de todos os poderes e esferas - o chamado G2G
(Government to Government).
O Fisco avaliou que tecnologia "blockchain" tem como principal característica disponibilizar um
conjunto de informações de forma imutável, e com claro rastreamento de qual participante fez
qual alteração nos dados. Esse sistema, para o Fisco, confere segurança à troca de
informações sensíveis.
Atualmente, a troca de informações sobre a base de CPFs se dá, segundo o órgão, por meio
de mais de 800 convênios celebrados com as entidades de todos os poderes e esferas,
procedimento que também é mais caro.
De acordo com o órgão, a solução, desenvolvida em parceria com a Dataprev, já está em piloto
com o Conselho de Justiça Federal (CJF). A estimativa é de que, no máximo em seis meses,
haja uma migração completa dos convênios de troca de informações para o sistema utilizando
a tecnologia "blockchain".
FONTE: CRCSP – 21/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RECEITA FEDERAL REGULAMENTA ADESÃO AO PRR COM NOVO PRAZO
Foi publicada, no Diário Oficial da União de 20 de novembro de 2018, a Instrução Normativa
RFB n.º 1.844, que regulamenta, no âmbito da Receita Federal, o Programa de Regularização
Tributária Rural (PRR).
O PRR foi originalmente instituído pela Medida Provisória n.º 793, de 2017, convertida na Lei
n.º 13.606, de 2018, e teve seu prazo alterado pela Lei n.º 13.729, de 2018, que foi publicada
em 9 de novembro. O novo prazo para os produtores rurais renegociarem suas dívidas junto ao
Fisco se encerra em 31/12/2018.
Entretanto, como não haverá expediente bancário em 31/12/2018, o pagamento da primeira
antecipação do parcelamento deve ser realizado até 28/12/2018 (sexta-feira).
Os contribuintes que já aderiram ao programa em momento anterior não necessitam efetuar
novamente o procedimento.
FONTE: CRCSP – 21/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
12

ASSUNTOS - ÂMBITO ESTADUAL
FAZENDA DE SÃO PAULO ALTERA REGRAS DE PARCELAMENTOS DE ICMS E IPVA
A Fazenda de São Paulo editou três resoluções que abrem aos contribuintes novas
possibilidades de parcelamento de débitos de ICMS e IPVA. Empresas sujeitas à substituição
tributária excepcionalmente também poderão ser beneficiadas pela medida. As resoluções de
números 1, 2 e 3 foram publicadas na edição de sábado do Diário Oficial do Estado.
De acordo com o consultor tributário Douglas Rogério Campanini, da Athros Auditoria e
Consultoria, o governo flexibilizou as regras relativas aos parcelamentos ao ampliar número de
débitos, prazos e datas de pagamento. "O governo ao promover as mudanças considerou o
atual cenário econômico e o fato de a inadimplência estar alta", avalia.
A Resolução nº 1 atualiza as regras dos parcelamentos atuais e prevê uma modalidade de 60
meses que deixa de ser especial. O que significa não ser mais necessária aprovação prévia da
Fazenda para o contribuinte usufruir do benefício, bastando que a solicitação seja feita pela
internet. Segundo Campanini, atualmente, os contribuintes contam com cinco tipos de
parcelamentos com prazos diferenciados, que vão de 12 a 60 meses.
Apesar de trazer a possibilidade ordinária de 60 meses, a Fazenda manteve o parcelamento
especial com o mesmo prazo. Este dependerá de análise prévia, justificativa e apresentação
de garantias pelo contribuinte. Será vantagem buscar essa modalidade se a empresa já utilizou
o programa ordinário para pagar outros débitos. "Os parcelamentos são cumulativos. Se o
contribuinte está usando o ordinário para quitar outro débito, não poderá usá-lo para outra
dívida", diz Campanini.
O valor máximo aceito no parcelamento ordinário foi ampliado, passando de R$ 10 milhões
para R$ 50 milhões. Já a data de pagamento passa a ser o último dia útil do mês - antes
poderia ser no dia 10 ou 25 do mês, à escolha do contribuinte. As novas normas passam a
valer a partir de 1º de dezembro. A medida não abrange débitos relativos ao desembaraço
aduaneiro de mercadorias importadas, quando destinadas à comercialização ou
industrialização, dentre outras situações.
Já a Resolução nº 3 prevê a possibilidade de parcelamento para débitos de empresas sujeitas
à substituição tributária com fatos geradores ocorridos até 30 de setembro. Os pedidos
poderão ser feitos até 31 de maio do ano que vem. Se for solicitado via internet, o valor do
débito fica limitado a R$ 50 milhões.
No caso do IPVA, a Resolução nº 2 abrange os fatos geradores ocorridos até o exercício de
2017. O prazo oferecido é de dez parcelas mensais. O pedido de parcelamento deverá ser
efetuado pelo contribuinte no endereço eletrônico www.dividaativa.pge.sp.gov.br.
FONTE: Valor Econômico – Zínia Baeta – 27/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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ASSUNTOS - ÂMBITO MUNICIPAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 16, DE 22 NOVEMBRO DE 2018 GAB/SF - MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO - DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PAULISTANO (DEC) –
CREDENCIAMENTO
DOC-SP de 24/11/2018 (nº 220, Seção 1, pág. 23)
Altera a Instrução Normativa SF/SUREM nº 14, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre
o credenciamento no Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano - DEC e dá outras
providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, Resolve:
2 citaçõesArt. 1º - Os artigos 1º e 2º da Instrução Normativa SF/SUREM nº 14, de 11 de
novembro de 2015, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º - ........................................................................
........................
§ 5º - A pessoa que, por motivo de alteração superveniente de seus dados cadastrais, deixar
de se enquadrar nas hipóteses previstas nos incisos do caput deste artigo permanecerá
credenciada no DEC de forma facultativa, podendo requerer seu descredenciamento a
qualquer tempo."(NR)
Art. 2º .........................
§ 1º - (Revogado)
§ 2º O cancelamento das inscrições no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM de todos
os estabelecimentos da pessoa obrigada ao credenciamento no DEC, após a ciência das
mensagens eletrônicas pendentes, tornará facultativa a continuidade de seu credenciamento
no DEC, podendo ser requerido o descredenciamento a qualquer tempo.
........................................." (NR)
1 citaçãoArt. 2º - Fica revogado o § 1º do artigo 2º da Instrução Normativa SF/SUREM nº 14,
de 11 de novembro de 2015.
Art. 3º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
FONTE: CENOFISCO – 22/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________

ASSUNTOS - ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.844, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018 - PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DOU de 20/11/2018 (nº 222, Seção 1, pág. 44)
Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.784, de 19 de janeiro de 2018, que regulamenta, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Programa de Regularização Tributária
Rural (PRR), instituído pela Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e tendo em vista o disposto nos
arts. 1º a 13 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, resolve:
Art. 1º - A Instrução Normativa RFB nº 1.784, de 19 de janeiro de 2018, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
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"Art. 3º - ...................................................................................................
I - pagamento inicial no valor correspondente a, no mínimo, 2,5% (dois inteiros e cinco décimos
por cento) do valor da dívida consolidada, em até 2 (duas) parcelas iguais e sucessivas,
vencíveis, respectivamente, nos dias 28 de dezembro de 2018 e 31 de janeiro de 2019, sem as
reduções previstas no inciso II; e
II - parcelamento do restante da dívida consolidada em até 176 (cento e setenta e seis)
prestações mensais e sucessivas, vencíveis a partir de fevereiro de 2019, com redução de
100% (cem por cento) do valor correspondente às multas de mora e de ofício e de 100% (cem
por cento) dos juros de mora.
......................................................................................................" (NR)
"Art. 4º - ..................................................................................................
I - pagamento inicial no valor correspondente a, no mínimo, 2,5% (dois inteiros e cinco décimos
por cento) do valor da dívida consolidada, em até 2 (duas) parcelas iguais e sucessivas,
vencíveis, respectivamente, nos dias 28 de dezembro de 2018 e 31 de janeiro de 2019, sem as
reduções previstas no inciso II; e
II - parcelamento do restante da dívida consolidada em até 176 (cento e setenta e seis)
prestações mensais e sucessivas, vencíveis a partir de fevereiro de 2019, com redução de
100% (cem por cento) do valor correspondente às multas de mora e de ofício e de 100% (cem
por cento) dos juros de mora.
......................................................................................................" (NR)
"Art. 6º - ..................................................................................................
................................................................................................................
§ 2º - A desistência de impugnação ou de recurso administrativo deverá ser efetivada por meio
da indicação dos débitos a serem incluídos no PRR, na forma prevista no Anexo I desta
Instrução Normativa, até o dia 31 de dezembro de 2018.
§ 3º - A comprovação do pedido de desistência e renúncia de ações judiciais deverá ser
apresentada à unidade de atendimento do domicílio tributário do sujeito passivo até o dia 31 de
janeiro de 2019, mediante apresentação da 2ª (segunda) via da corresponde petição
protocolada ou de certidão da Secretaria Judicial que ateste a situação das referidas ações."
(NR)
"Art. 8º - ..................................................................................................
...............................................................................................................
§ 1º - Para fins de consolidação e cálculo das parcelas vencíveis a partir de fevereiro de 2019,
será aplicada a redução de 100% (cem por cento) sobre os juros de mora e de 100% (cem por
cento) sobre as multas de mora e de ofício.
................................................................................................................
§ 5º - O pagamento das parcelas, inclusive das vencíveis em dezembro de 2018 e janeiro de
2019, deverá ser efetuado em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), no
código de receita 5161." (NR)
"Art. 9º - A adesão ao PRR será formalizada mediante requerimento, que deverá ser
protocolado na unidade da RFB do domicílio tributário do devedor até o dia 31 de dezembro de
2018, e abrangerá os débitos indicados pelo sujeito passivo na condição de contribuinte ou de
sub-rogado.
................................................................................................................
§ 2º - Na hipótese de inclusão de débitos objeto de discussão judicial, o sujeito passivo deverá
anexar ao requerimento a 2ª (segunda) via da petição protocolada, referente à desistência da
ação, ou da certidão da Secretaria Judicial, até o dia 31 de janeiro de 2019.
................................................................................................................
§ 4º - O deferimento do pedido de parcelamento fica condicionado ao pagamento da 1ª
(primeira) prestação, que poderá ser efetuado até o dia 28 de dezembro de 2018." (NR)
"Art. 12-A - .............................................................................................
Parágrafo único - Na hipótese prevista no caput, caso o sujeito passivo pretenda utilizar os
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créditos de que trata o art. 4ºA para compensar parte da dívida, deverá comparecer à unidade
da RFB de seu domicílio tributário até 31 de dezembro de 2018 para formalizar a indicação dos
créditos mediante preenchimento do Anexo III desta Instrução Normativa." (NR)
Art. 2º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
FONTE: Cenofisco– 16/11/2018
______________________________Fim de Matéria_________________________________

ÂMBITO TRABALHISTA
DECRETO Nº 9579/2018 CONSOLIDA NORMAS DA APRENDIZAGEM
Através do Decreto nº 9579 de 2018, foram consolidados os atos normativos que dispõem
sobre a temática do lactente, da criança e do adolescente e do aprendiz, e sobre o Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Nacional para a Criança e o
Adolescente e os programas federais da criança e do adolescente.
Fica revogado o Decreto nº 5598 de 2005.
O Decreto nº 9579, de 22/11/2018 foi publicado no DOU em 23/11/2018.
FONTE: LegisWeb – 26/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DEVE SER PAGA ATÉ DIA 30
Termina no próximo dia 30 (sexta-feira) o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º
salário de 2018. Nas localidades onde for feriado, como o Distrito Federal (que comemora o
Dia do Evangélico), a gratificação deve ser paga até o dia 29. A data limite para a segunda
parcela é 20 de dezembro.
Para este ano, a previsão é de que 84,5 milhões de pessoas recebam o 13º salário, segundo o
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). São 48,7
milhões de trabalhadores ativos e 35,8 milhões de aposentados e pensionistas. A instituição
estima que R$ 211,2 bilhões sejam injetados na economia (R$ 139 milhões dos empregados
formais ativos). O valor médio do benefício é de R$ 2.320 por pessoa.
O 13º salário tem natureza de gratificação (gratificação natalina) e está previsto na Lei
4.749/1965. A determinação é de que o benefício seja pago em duas vezes e que a primeira
parcela seja quitada entre 1º de fevereiro e 30 de novembro.
Quem recebe - Todo trabalhador que atuou por 15 dias ou mais durante o ano – e que não
tenha sido demitido por justa causa – tem direito à gratificação. Quem se desligou da empresa
deve receber pagamento proporcional ao período trabalhado.
Com a modernização trabalhista, é proibido que convenção e/ou acordo coletivo de trabalho
suprimam ou reduzam o 13º salário. Para os contratos intermitentes, o empregado recebe
também o proporcional, mas ao final de cada prestação de serviço.
Atraso - Quem não receber a primeira parcela até a data limite deve procurar as
Superintendências do Trabalho ou as Gerências do Trabalho para fazer a reclamação. Outra
opção é buscar orientação no sindicato de cada categoria. A empresa que não fizer o
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pagamento no prazo pode ser autuada por um auditor-fiscal do Ministério do Trabalho e pagar
multa pela infração.
O pagamento da primeira parcela pode ocorrer também por solicitação do próprio trabalhador,
por ocasião das férias. Neste caso, o empregado deve fazer o requerimento por escrito ao
empregador até janeiro do mesmo ano.
FONTE: Ministério do Trabalho– 23/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________

NORMAS PROFISSIONAIS
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 02/2018 - ICPC 22 – INCERTEZA SOBRE
TRATAMENTO DE TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) oferecem à Audiência Pública Conjunta a presente
Minuta de Interpretação Técnica ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o
Lucro.
Esta Interpretação, que tem por base a IFRIC 23, esclarece como aplicar os requisitos de
reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo
sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade deve reconhecer e mensurar seu tributo
corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro
tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não
utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação.
A vigência desta Interpretação é para 1º de janeiro de 2019.
Feitas essas considerações, estamos divulgando a Minuta da ICPC 22 – Incerteza sobre
Tratamento de Tributos sobre o Lucro, solicitando que as sugestões e comentários, por escrito,
sejam encaminhados, até o dia 26 de novembro de 2018, à Comissão de Valores Mobiliários,
ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis e ao Conselho Federal de Contabilidade nos
seguintes endereços:
Conselho Federal de Contabilidade: endereço eletrônico: ap.nbc@cfc.org.br, ou
correspondência para SAS, Quadra 5, Bloco J, edifício CFC, 10º andar - Brasília-DF - CEP
70070-920;
Comissão de Valores Mobiliários: Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria,
através do e-mail: AudPublicaSNC0218@cvm.gov.br, ou para a Rua Sete de Setembro,
111/27º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20050-901;
Comitê de Pronunciamentos Contábeis: endereço eletrônico: cpc@cpc.org.br, ou
correspondência para SAS, Quadra 5, Bloco J, edifício CFC, 10º andar - Brasília-DF - CEP
70070-920.
As sugestões e comentários recebidos serão considerados públicos, a não ser que o
participante expressamente solicite que sejam tratados como reservados.
FONTE: COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS – 26/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CVM PROPÕE ALTERAÇÕES NA INSTRUÇÃO 308
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) colocou em audiência pública no dia 22 de
novembro, a minuta de instrução que altera a Instrução CVM 308, que dispõe sobre o registro
e o exercício da atividade de auditoria independente no mercado de valores mobiliários, bem
como define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas
no relacionamento com os auditores independentes.
O objetivo é atualizar e aperfeiçoar dispositivos da norma, especialmente aqueles que preveem
a exigência do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) estar instalado no exercício social
anterior à contratação do auditor independente.
Principais propostas
Além de ajustes redacionais, a minuta de alteração da ICVM 308 propõe:
*que o prazo previsto no caput do Art. 31-A possa ser utilizado ainda que o CAE seja instalado
(e esteja em pleno funcionamento) até a data de encerramento do terceiro exercício social a
contar da contratação do auditor independente.
*inclusão da necessidade do auditor independente avaliar e documentar, em seus papéis de
trabalho, o cumprimento dos requisitos previstos de instalação, composição e funcionamento
do CAE, previstos no art. 31, letras A, B e C.
*ampliação no rol de pessoas mencionadas na alínea “b”, inciso I, parágrafo 2º do art. 31-C
para melhor delimitar a possibilidade de admissão como membro do CAE de profissionais
oriundos do auditor independente, tendo em vista que outros profissionais, além do
responsável técnico já previsto, poderiam atuar em potencial conflito de independência.
“Essa audiência pública é importante para obtermos sugestões de participantes do mercado
sobre medidas que incentivarão a adoção do CAE nas companhias abertas. A CVM entende
que a presença desse Comitê pode melhorar a supervisão e o monitoramento dos serviços
realizados pelos auditores independentes, mitigando eventuais problemas de independência ou
conflitos nessas atividades”, comentou José Carlos Bezerra, superintendente de normas
contábeis e de auditoria da CVM.
Participação na Audiência Pública
Encaminhe sugestões e comentários, por escrito, até o dia 22/1/2019 à Superintendência de
Normas
Contábeis
e
de
Auditoria,
preferencialmente
pelo
e-mail
audpublicaSNC0418@cvm.gov.br.
Mais informações: Acesse o edital de Audiência Pública SNC 04/2018 – Alteração da Instrução
CVM 308.
FONTE: Comissão de Valores Mobiliários – 26/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________

TABELAS PROGRESSIVAS MENSAIS
Tabela progressiva mensal a partir de abril/2015
Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$)

Até 1.903,98

-

-

De 1.903,99 até 2.826,65

7,5

142,80

De 2.826,66 até 3.751,05

15

354,80

18

De 3.751,06 até 4.664,68

22,5

636,13

Acima de 4.664,68

27,5

869,36

Dedução por dependente: R$ 189,59
Legislação: Lei nº 13.149/2015
Tabela progressiva mensal de janeiro/2014 a março/2015
Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$)

Até 1.787,77

-

-

De 1.787,78 até 2.679,29

7,5

134,08

De 2.679,30 até 3.572,43

15

335,03

De 3.572,44 até 4.463,81

22,5

602,96

Acima de 4.463,81

27,5

826,15

Dedução por dependente: R$ 179,71
Legislação: Lei nº 12.469/2011
FONTE: PORTAL RFB
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO
DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A
PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018.
SALÁRIO-DECONTRIBUIÇÃO (R$)

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
(R$)

até 1.693,72

8%

de 1.693,73 até 2.822,90

9%

De 2.822,91 até 5.645,80

11%

Portaria Ministerial MF nº 15, de 16 de janeiro de 2018
TABELA PARA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO 2017
SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO (R$)
R$ 937,00

R$ 937,00

R$ 937,00 até R$ 5.531,31

ALÍQUOTA (%)
5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de
Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)*
11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de
Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)**
20%

Portaria Ministerial MF nº 8, de 13 de janeiro de 2017
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VALOR

R$ 46,85

R$ 103,07
Entre R$ 187,40 (saláriomínimo) e R$ 1.106,26 (teto)

FONTE: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
_____________________________Fim de Matéria__________________________________
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