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ASSUNTOS - ÂMBITO FEDERAL
ABERTO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO PERT
Está aberto, desde o dia 10/12/2018, o prazo para prestação de informações para
consolidação dos parcelamentos do Programa Especial de Regularização Tributária (Pert),
instituído pela Lei nº 13.496, de 2017, relativamente aos demais débitos administrados pela
Receita Federal.
Todos os contribuintes que são optantes ativos do Pert demais débitos deverão, até o dia
28/12/2018, prestar tais informações e pagar todo o saldo devedor vencido até o mês de
novembro de 2018. Quem deixar de cumprir qualquer uma dessas obrigações terá o
parcelamento indeferido, perderá todos os benefícios do programa e a cobrança de todos os
débitos passíveis de consolidação será retomada.
A prestação das informações deverá ser feita por meio do link Parcelamento - solicitar e
acompanhar disponível no portal e-CAC do sítio da Receita Federal na internet.
FONTE: Receita Federal do Brasil – 11/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RECEITA FEDERAL DISPONIBILIZA NOVA VERSÃO DO PER/DCOMP WEB
A Receita Federal informa que, a partir desta segunda-feira, 10 de dezembro, os contribuintes
poderão utilizar o Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação WEB (PER/DCOMP Web) para créditos de Saldos Negativos de
IRPJ e CSLL.
2. Dessa forma, os contribuintes não precisarão mais utilizar o programa (PGD) PER/DCOMP
para qualquer pedido de restituição ou declaração de compensação de créditos de saldos
negativos de IRPJ ou CSLL.
3. Destaca-se também que já está disponível a possibilidade de utilização do PER/DCOMP
Web para a realização da compensação entre créditos fazendários e débitos previdenciários e
vice-versa, ou seja, a chamada compensação cruzada.
4. A compensação cruzada pode ser realizada pelos contribuintes que utilizam o eSocial para
apuração das contribuições, desde o mês de setembro de 2018.
5. Estima-se que 82% das empresas conseguirão utilizar, no próprio ano de apuração, a
totalidade de seus créditos na compensação com débitos previdenciários, o que possibilitará o
aproveitamento imediato de créditos pelos contribuintes optantes pelo e-Social.
6. O serviço está disponível no Portal e-CAC e o acesso para a PJ será exclusivamente por
meio de certificado digital.
FONTE: Receita Federal do Brasil – 10/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
PRAZO PARA ENTREGA DA DCTFWEB TERMINA NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA
As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que
realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os
MEI – Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa física,
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as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado
especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas
obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita
bruta devem apresentar até o dia 14-12, a DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, com informações
relativas ao mês de novembro/2018.
A multa por falta de entrega ou entrega fora do prazo da DCTFWeb será de 2%, ao mêscalendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas na declaração,
limitada a 20%, reduzida à metade se apresentada antes de qualquer procedimento de ofício
ou em 25%, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
A multa mínima a ser aplicada será de R$ 200,00, no caso de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores ou de R$ 500,00, nos demais casos.
Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do 1º Grupo do eSocial, com
faturamento anual acima de R$ 78 milhões no ano de 2016. As entidades promotoras de
espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no
prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
FONTE: SINDCONT – 11/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RECEITA EXIGIRÁ COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DE RECURSOS DA REPATRIAÇÃO
Brasileiros que mantinham dinheiro não declarado no exterior e, há pouco mais de dois anos,
aderiram ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) poderão ser
intimados a comprovar, por meio de documentos, a origem de tais recursos. Aqueles que não
conseguirem demonstrar que os bens são oriundos de atividade econômica lícita correm o
risco de exclusão do programa - o que pode acarretar complicações penais.
Essas intimações não serão, no entanto, feitas de ofício, para todo e qualquer contribuinte que
tenha aderido, em uma das duas fases, ao que ficou conhecido como o regime da repatriação,
afirma o subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Iágaro Jung Martins. Ele diz que
estão relacionadas ao que chama de "procedimentos de gestão de risco", casos em que há
indícios de irregularidades.
Martins compara a situação ao que ocorre com o Imposto de Renda da Pessoa Física. O
contribuinte faz a declaração sem apresentar, por exemplo, comprovação de consultas
médicas. Isso não quer dizer, porém, que tais documentos não possam ser exigidos em um
momento posterior, caso o Fisco entenda necessário.
"Será a mesma coisa em relação ao RERCT. Todo o procedimento de adesão foi digital.
Naquele momento não havia como juntar nenhum documento", diz Martins. "Mas é evidente
que a Receita pode pedir para que ele [o contribuinte] comprove que preenche os requisitos do
regime. O RERCT só se presta a recursos de origem lícita. Não pode se tratar de tráfico de
drogas, corrupção, terrorismo. Então, se for necessário, abriremos um procedimento e o
contribuinte terá que provar", acrescenta.
No meio jurídico, no entanto, esse não era um posicionamento tão evidente. A informação da
Receita sobre a possibilidade de o contribuinte ter que comprovar a origem dos recursos
objetos do RERCT foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última semana, por meio
do Ato Declaratório Interpretativo nº 5, e desde lá vem sendo alvo de contestação.
Advogados têm classificado a mudança como "pegadinha" e "ato desleal" contra o contribuinte.
Isso porque havia o entendimento, a partir de textos da própria Receita Federal, de que, para
os casos do RERCT, não seriam exigidos documentos relacionados à origem dos recursos.
"A Receita está modificando o Perguntas e Respostas da Dercat [Declaração de Regularização
Cambial e Tributária], que era a base para esclarecer os procedimentos operacionais do
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processo de adesão do regime. Estamos falando de adesões que foram feitas em 2016
[primeira fase], ou seja, de um jogo que já acabou", pondera o advogado Alessandro Fonseca,
do escritório Mattos Filho.
A Receita, por meio do Ato Declaratório nº 5, modificou o item 40 do Perguntas e Respostas ao
qual o advogado se refere. Esse texto havia sido publicado no site da Receita, na época das
adesões ao RERCT, para instruir os contribuintes sobre como interpretar a lei que instituiu o
regime (nº 13.254).
A versão original estabelecia que o contribuinte deveria declarar a origem do bem, mas sem a
obrigatoriedade de comprovação. "O ônus da prova de demonstrar que as informações são
falsas é da Receita Federal do Brasil", dizia o texto.
Essa resposta ainda consta lá. Só que agora, com a interferência do Ato nº 5, existem três
novas notas complementares. Na primeira delas, a Receita afirma que a desobrigação de
comprovar a origem, por meio de documentos, valia somente para o momento da adesão. Na
segunda, estabelece que o ingresso e a permanência no regime poderá ser objeto de
fiscalização e na terceira informa que concederá "prazo razoável" para que o contribuinte
apresente os documentos depois que for intimado.
"Estamos diante de uma pegadinha contra o contribuinte. A Receita atrai as pessoas para o
programa com base em um critério e depois inventa outro completamente diferente", critica o
advogado Luiz Gustavo Bichara, do Bichara Advogados.
Ele chama a atenção que a lei que instituiu o RERCT não impõe essa condição. Estabelece
somente a declaração, sem os documentos, e no artigo 4º consta ainda, por exemplo, que não
podem ser usadas "como único indício ou elemento para efeitos de expediente investigatório
ou procedimento criminal".
Arthur Ferreira Neto, professor da PUC-RS e vice-presidente do Instituto de Estudos
Tributários (IET), diz que há casos de contribuintes que já foram intimados a apresentar a
documentação. Ele atuou em pelo menos três e em todos eles enviou petição à Receita com o
trecho do artigo 4º da lei.
"A lógica do quem não deve não teme não pode ser aplicada a esses casos simplesmente
porque a lei criou regras especiais. O que está acontecendo agora é uma absoluta deslealdade
do governo", aponta. "Não é que a Receita não possa fiscalizar. Ela deve. Mas cabe a ela
apresentar as provas contra o contribuinte. Cabe a ela demonstrar que os recursos declarados
não são lícitos."
Essa é uma questão que preocupa, segundo advogados, porque há uma parcela considerável
de contribuintes que não conseguiu provar, com documentos, a origem dos recursos.
Especialmente em razão do tempo. São vários os casos de contas bancárias, por exemplo,
afirmam, passadas de pai para filho em décadas passadas ou mesmo de pessoas que
receberam por serviços prestados fora há muito anos.
Haveria, nessas situações, a possibilidade de apresentar os extratos bancários, com as
movimentações dos últimos anos, mas não o documento específico da origem do dinheiro.
Iágaro Jung Martins, da Receita Federal, afirma, no entanto, que não há motivo para pânico.
"Para essas situações vai prevalecer o princípio da razoabilidade. As pessoas vão conseguir
comprovar com algum documento, algum registro de conta bancária. Como ele soube que o
dinheiro era dele? Esse documento pode ser apresentado", diz. "Sabemos diferenciar essas
situações das que envolvem, por exemplo, recursos de corrupção."
FONTE: CRCSP – 11/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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DCTF MENSAL ESTÁ DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD
A versão 3.5a do Programa Gerador de Declaração (PGD) DCTF Mensal, com a correção do
erro que estava impedindo o correto preenchimento da "Ficha Suspensão" nos casos em que o
"Motivo da Suspensão" era igual a "Depósito Judicial do Montante Integral", está disponível
para download e deverá ser utilizada para o preenchimento da DCTF, original ou retificadora,
inclusive em situação de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial, relativa a fatos
geradores que ocorrerem a partir de 1º de agosto de 2014.
A versão 3.5 do PGD DCTF Mensal foi aprovada pelo Ato Declaratório Executivo Codac nº 20,
de 5 de outubro de 2018.
FONTE: Receita Federal do Brasil – 06/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
PUBLICADA VERSÃO 1.28 DO GUIA PRÁTICO DA EFD CONTRIBUIÇÕES
Com a função de orientar a adequada escrituração das operações praticadas pelas Pessoas
Jurídicas, foi publicada a versão 1.28 do Guia Prático da EFD Contribuições.
Principais Alterações do Guia Prático – Versão 1.28 (27.11.2018)
1. Capítulo III - Seção 1 – Especificações Gerais dos Blocos e Registros: Inclusão dos
Registro M215 (Detalhamento dos Ajustes da Base de Cálculo do PIS/Pasep), Registro M615
(Detalhamento dos Ajustes da Base de Cálculo da Cofins) e do Registro 1050 (Detalhamento
dos Ajustes da Base de Cálculo do PIS/Pasep e da Cofins – Valores Extra Apuração).
2. Tabela 3.1.1: Atualização da tabela "3.1.1 – Tabela Versão do Leiaute", com a inclusão do
código “005”, referente à versão 3.1.0 do programa gerador da escrituração (PGE) da EFDContribuições, a ser utilizado para os fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de
2019.
3. Tabela 4.3.18: Inclusão da tabela "4.3.18 – Tabela Código de Ajuste da Base de Cálculo
Mensal das Contribuições", a ser utilizada na escrituração dos Registros "M215: Ajustes da
Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada" e "M615: Ajustes da Base de
Cálculo da Cofins Apurada", bem como no registro de controle “1050 – Detalhamento dos
Ajustes da Base de Cálculo Mensal de PIS/Pasep e Cofins – Valores Extra Apuração”.
4. Registros C120 e C199 – Operações de Importação: Alteração do conteúdo dos campos 02
(COD_DOC_IMP) e 03 (NUM_DOC_IMP).
5. Bloco P - Apuração da Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB):
Complemento das instruções gerais de escrituração da CPRB, referente à migração da
escrituração para a EFD-Reinf.
6. Registros M210 (Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período) e M610
(Detalhamento da Cofins do Período): Alteração do leiaute para os fatos geradores a partir de
01.01.2019, com a inclusão dos campos 05, 06 e 07, a serem utilizados para a escrituração
dos ajustes na base de cálculo mensal das referidas contribuições.
7. Registros M215 (Ajustes da Base de Cálculo Mensal do PIS/Pasep Apurado) e M615
(Ajustes da Base de Cálculo da Cofins Apurada): Alteração do leiaute para os fatos geradores
a partir de 01.01.2019, com a inclusão dos Registros M215 e M615, para fins de detalhamento
dos ajustes da base de cálculo mensal das contribuições, decorrentes de processo judicial, da
legislação tributária ou de atos administrativos.
8. Registro 1050 (Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo – Valores Extra Apuração):
Alteração do leiaute para os fatos geradores a partir de 01.01.2019, com a inclusão do Registro
1050, para fins de detalhamento dos ajustes da base de cálculo mensal das contribuições,
decorrentes de processo judicial, da legislação tributária ou de atos administrativos,
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segregando os ajustes por código de situação tributaria (CST) das receitas escrituradas em
cada período.
FONTE: Portal SPED – 05/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
TABELA DE INCIDÊNCIA DO IPI É ATUALIZADA
Foram publicados, no Diário Oficial de hoje, os Atos Declaratórios Executivos RFB nºs 8 e 9,
de 2018, ambos promovendo adequações da Tabela de Incidência do IPI (Tipi) à Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM).
No caso do ADE RFB nº 8, de 2018, a alteração se dá em função da edição da Resolução
Camex nº 71, de 2 de outubro de 2018. Dentre os produtos abrangidos pela alteração da TIPI,
decorrente da publicação desse ADE, estão produtos constantes dos capítulos referentes a
produtos químicos, farmacêuticos e de filamentos sintéticos.
Já a mudança ocorrida por meio do ADE RFB nº 9, de 2018, tem relação com a edição da
Resolução Camex nº 58, de 31 de agosto de 2018. Nesse caso, dentre os produtos alcançados
pela alteração da TIPI estão os constantes dos capítulos referentes a óleos, adubos e produtos
químicos.
Ambas as alterações introduzidas na Tipi não resultam em modificação da tributação, pois são
mantidas as alíquotas vigentes.
FONTE: Receita Federal do Brasil – 06/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RECEITA FEDERAL E INCRA LANÇAM NOVA VERSÃO DO CNIR
A nova versão do Cadastro Nacional dos Imóveis Rurais (CNIR), lançada no dia 30 de
novembro pela Receita Federal e pelo Incra, disponibilizou a funcionalidade "Atualizar dados
do imóvel no Cafir" que atualiza de forma automática e imediata os dados na Receita Federal.
A ferramenta poderá ser utilizada pelo Titular sempre que constatar divergência entre os dados
cadastrais constantes no CNIR e no Cafir.
Essa atualização já ocorria de forma automática, mediante batimento diário com os dados do
Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) e pelo procedimento de vinculação (entre o
SNCR e o Cafir). O que mudou foi a possibilidade de o próprio Titular comandar essa
atualização.
A nova versão contempla ainda outras novidades:
1 - suspensão do processamento automático dos pedidos de desvinculação, sendo necessário
agora a análise de um servidor da Receita Federal;
2 - implementação da notificação de Ciência do resultado nas solicitações deferidas, como já
ocorria com as solicitações indeferidas ou alteradas de ofício;
3 - disponibilizada a identificação do Titular principal nos casos de condomínio. Como Titular
principal entende-se aquele que tiver apresentado a Declaração para Cadastro Rural ao Incra;
4 - cancelamento automático da solicitação não transmitida no prazo de 30 (trinta) dias.
Além dessas, outras novidades foram implementadas, como a criação de novos campos de
preenchimento e a alteração de formulários e de formatos de documentos expedidos pelo
sistema.
FONTE: Receita Federal do Brasil – 10/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A DERCAT É ATUALIZADO
Foi publicado, no Diário Oficial da União de 6/12, o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) 5, de
2018, atualizando o entendimento da Receita Federal sobre a aplicação do Regime Especial
de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) que diz respeito à declaração voluntária de
recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente,
remetidos ou mantidos no exterior ou repatriados por residentes e domiciliados no País.
A nova versão do Perguntas e Respostas sobre a Dercat mantém as disposições já existentes
no “Dercat - Perguntas e Respostas 1.3” e insere, no novo “Dercat - Perguntas e Respostas
1.4”, as notas 5 e 6 na Pergunta de nº 39, e as notas 1, 2 e 3 na Pergunta de nº 40. Também
insere o Parecer PGFN/CAT/Nº 12/2018, de 2018, como fonte de orientação para o
contribuinte.
Todas as alterações refletem fielmente as manifestações já externadas pela Receita Federal e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Disciplinam valores que devem constar da
Dercat e como a Receita Federal atuará para manter a retidão e integridade do RERCT.
Com as novas disposições, o “Dercat – Perguntas e Respostas 1.3”, passará a ser chamado
de “Dercat – Perguntas e Respostas 1.4”. Clique aqui para conhecer esse material.
FONTE: Receita Federal do Brasil – 07/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
NORMA SOBRE DESPACHO DE IMPORTAÇÃO É ATUALIZADA
Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje, a Instrução Normativa (IN) RFB nº 1.854, de
2018, que trata do despacho aduaneiro de importação.
Dando prosseguimento às alterações nesse despacho aduaneiro, para permitir maior
flexibilidade e celeridade fluxo, as IN RFB nº 1.169, de 2011 e IN RFB nº 1.282, de 2012 estão
sendo alteradas para adaptar essas normas às mudanças no procedimento de despacho
aduaneiro de importação em função da entrada em produção da quebra de jurisdição.
Previamente a essas alterações, já foram realizadas adaptações no processo de trabalho e nos
sistemas informatizados correlatos aos procedimentos de importação, como também
modificada a IN RFB nº 680, de 2006.
A seleção das operações a serem submetidas ao procedimento especial previsto na IN RFB nº
1.169, de 2011, pode ocorrer em três momentos distintos: antes, durante e após o despacho
aduaneiro. Na quebra de jurisdição o despacho aduaneiro será processado na unidade de
análise fiscal e torna-se necessário conceder ao chefe dessa unidade, quando diferente da
unidade de despacho, o poder de decidir sobre a aplicação do procedimento especial no curso
do despacho.
No caso de mercadorias transportadas a granel objeto de descarga direta, os procedimentos
de comunicação da descarga, de quantificação e de retirada de amostras para emissão de
laudo pericial, por força do disposto na IN RFB nº 1.282, de 2012, e por questões logísticas,
devem ser conduzidos pela unidade de despacho, que, no caso, é a unidade onde será
descarregada a mercadoria. Atualmente tais procedimentos são realizados sem uniformidade
pelas diferentes unidades da Receita Federal e a alteração da referida norma trará
harmonização e segurança na atuação das unidades de despacho.
FONTE: Receita Federal do Brasil – 07/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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RECEITA ABRIU NA SEGUNDA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO, CONSULTA AO SÉTIMO
LOTE DE RESTITUIÇÃO DO IRPF 2018
A partir das 9 horas de segunda-feira, 10 de dezembro, estará disponível para consulta o
sétimo lote de restituição do IRPF 2018. O lote de restituição do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017.
O crédito bancário para 151.248 contribuintes será realizado no dia 17 de dezembro,
totalizando mais de R$ 319 milhões. Desse total, R$ 127.393.752,50 referem-se ao quantitativo
de contribuintes de que tratam o art. 16 da Lei nº 9.250/95 e o Art. 69-A da Lei nº 9.784/99,
sendo 2.764 contribuintes idosos acima de 80 anos, 19.081 contribuintes entre 60 e 79 anos,
3.157 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 9.297
contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.
Os montantes de restituição para cada exercício, e a respectiva taxa selic aplicada, podem ser
acompanhados na tabela a seguir:

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita
na Internet , ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC,
é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas
pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a
autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.
A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às
declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele será possível consultar
diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do
IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.
9

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate
nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido
de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento
da DIRPF.
Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência
do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes
auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer
banco.
Malha
A Receita informa que terminado o processamento das Declarações do IRPF 2018, 628 mil
declarações ainda estão retidas na malha até esta data, devido a inconsistências nas
informações prestadas.
A quantidade de declarações retidas hoje em malha fiscal corresponde a 2,00% do total de
31.435.539 declarações do IRPF 2018 apresentadas neste ano.
Desse conjunto de declarações retidas em malha, 70,35% apresenta imposto a restituir,
25,88% tem imposto a pagar e 3,77% não apresenta imposto a restituir ou a pagar.
As principais razões pelas quais as declarações foram retidas são:
· Omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes: 379.547 declarações com esta
ocorrência.
· Divergências entre o IRRF informado na declaração e o informado em DIRF: 183.274
declarações com esta ocorrência.
· Despesas médicas: 163.594 declarações com esta ocorrência.
· Dedução de previdência oficial ou privada, dependentes, pensão alimentícia e outras:
128.536 declarações com estas ocorrências.
Obs.: uma declaração pode estar retida em malha por uma ou mais razões.
Para saber se a declaração está na malha fina, os contribuintes também podem acessar o
Extrato de Processamento da DIRPF no sítio da Receita Federal na internet. Para acessar o
extrato da declaração, é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da
Receita Federal ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.
Ao acessar o extrato, é importante prestar atenção na seção "Pendências de malha". É nessa
seção que o contribuinte pode identificar se a declaração está retida em malha fiscal, ou se há
alguma outra pendência que possa ser regularizada por ele mesmo.
Se a declaração estiver retida em malha fiscal, nessa seção, o contribuinte encontrará links
para verificar com detalhes o motivo da retenção e consultar orientações de procedimentos.
Constatando erro na declaração apresentada, o contribuinte pode regularizar sua situação
apresentando declaração retificadora.
Inexistindo erro na declaração apresentada e estando de posse de todos os documentos
comprobatórios, o contribuinte pode optar por aguardar intimação ou agendar pela internet uma
data e local para apresentar os documentos e antecipar a análise de sua declaração pela
Receita Federal.
O agendamento para declarações do exercício 2018 começa a partir de janeiro de 2019.
FONTE: Receita Federal do Brasil – 07/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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RECEITA FEDERAL ALERTA PARA MENSAGENS FALSAS EM NOME DA INSTITUIÇÃO
A Receita Federal alerta aos cidadãos para tentativas de fraude eletrônica envolvendo o nome
da instituição e tentativas de aplicação de golpes via e-mail.
Tais mensagens utilizam indevidamente nomes e timbres oficiais e iludem o cidadão com a
apresentação de telas que misturam instruções verdadeiras e falsas, na tentativa de obter
ilegalmente informações fiscais, cadastrais e, principalmente, financeiras. Os links contidos em
determinados pontos indicados na correspondência costumam ser a porta de entrada para
vírus e malwares no computador.
A Receita esclarece que não envia mensagens sem a autorização do contribuinte, nem
autoriza terceiros a fazê-lo em seu nome.
A única forma de comunicação eletrônica com o contribuinte é por meio do Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), localizado em sua página na Internet.
Veja como proceder perante estas mensagens:
1. não abrir arquivos anexados, pois normalmente são programas executáveis que podem
causar danos ao dispositivo ou capturar informações confidenciais do usuário;
2. não acionar os links para endereços da Internet, mesmo que lá esteja escrito o nome da
RFB, ou mensagens como "clique aqui", pois não se referem à Receita Federal; e
3. excluir imediatamente a mensagem.
Para esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais os contribuintes podem procurar as
unidades da Receita Federal.
Veja abaixo um dos modelos de mensagem falsa

FONTE: Receita Federal do Brasil – 06/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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CAMEX ALTERA LISTA DE EXCEÇÕES À TARIFA EXTERNA COMUM
Doze produtos tiveram redução do Imposto de Importação.
Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a Resolução Camex nº 98 que modifica a Lista
de Exceções à Tarifa Externa Comum (Letec). Com a medida, seis produtos foram incluídos na
Letec e dois mantidos, com redução de alíquotas, e quatro foram excluídos, também com efeito
de redução do Imposto de Importação (II). As alterações foram feitas com base no trabalho
técnico de revisão dos produtos que estão há mais de 24 meses na Letec, como determina o
art. 12 da Resolução Camex nº 22/2017, e no âmbito da revisão semestral da Letec.
Os seis produtos incluídos na Letec são:
1 - Inseticidas, classificados no código 3808.69.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul e
utilizados nas principais culturas de algodão, feijão, milho, soja, cana-de-açúcar e café, tiveram
o Imposto de Importação reduzido de 8% para zero;
2 - Equipamentos para parques temáticos classificados no código NCM 9508.90.90, tiveram as
alíquotas para compra no exterior reduzidas de 20% para zero;
3 - Sulfato de Cromo (NCM 2833.29.60), insumo utilizado na fase de curtimento do couro, teve
redução de 10% para 2%;
4 - O produto "Ex 001 Poliamida 6, sem carga, com viscosidade relativa superior ou igual a
2,38 e inferior ou igual a 2,46" (NCM 3908.10.24) - usado no processo de fiação têxtil para
produção de fios sintéticos destinados à confecção de meias, roupas de banho, moda praia,
moda íntima, artigos esportivos, carpetes, calçados esportivos - teve o Imposto de Importação
diminuído de 14% para 2%; O item "Ex 002 Poliamida-6, com viscosidade, em ácido sulfúrico,
superior ou igual a 128 cm3/g e inferior ou igual a 154 cm3/g" (NCM 3908.10.24), teve redução
de 14% para 2%. O produto destina-se à fabricação de compostos termoplásticos para o
mercado automotivo e eletroeletrônico.
5 - O cabo com condutor de alumínio (NCM 8544.60.00) teve redução de 16% para zero. O
produto tem como função a transmissão de energia elétrica, permitindo o escoamento da
energia, por meio subterrâneo, entre subestações.
6 - A caseína de coalho - paracaseína - (NCM 3501.10.00) teve alteração de 14% para zero.
Caseína Renina é a proteína do leite utilizada na fabricação de derivados lácteos,
especialmente em queijos processados.
Além disso, permanecem na Letec, com redução de alíquota do Imposto de Importação para
0%:
1- Copolímero de estireno-acrinolitrila – SAN (NCM 3903.20.00), utilizado na fabricação de
embalagem de cosméticos, artigos eletrônicos e de escritório entre outros, com diminuição de
14% para zero.
2 - Copolímero de estireno-butadieno-acrilonitrila (ABS) sem carga (NCM 3903.30.20),
utilizados nos setor automobilístico, de eletrodomésticos, de eletrônicos, construção civil e
outros, com diminuição de 14% para zero.
Quatro produtos foram excluídos do mecanismo e voltam a ter o Imposto de Importação
cobrado no nível da Tarifa Externa Comum (TEC), também com alíquota reduzida.
1 - Óleos minerais brancos (NCM 2710.19.91), com retorno do Imposto de Importação de de
20% para 4%;
2 - Ferramentas de embutir, de estampar ou de puncionar (NCM 8207.30.00), de 25% para
14%;
3 - Centros de usinagem (NCM 8457.10.00), de 20% para 14% e
4 - Borracha de nitrilo butadieno (NCM 4002.59.00) de 25% para 12%.
FONTE: LegisWeb – 11/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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NOVOS SISTEMAS REDESIM DIMINUEM O TEMPO DE ABERTURA DAS EMPRESAS
Já está disponível, no portal da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização
de Empresas e Negócios, uma consulta à base do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) que pode ser feita por nome empresarial, nome fantasia, UF e situação cadastral.
Para o conselheiro do CFC, João Altair Caetano dos Santos, esses sistemas trarão benefícios
para o cidadão empreendedor. “A entrada única de documentos significará redução de custos
com a formalização de processos de legalização e trará maior rapidez na obtenção das
licenças necessárias para o início de suas atividades operacionais”, afirma.
Segundo a Receita, atualmente, no Brasil, quase metade dos processos de abertura de
pessoas jurídicas são concluídos em até três dias. Com os órgãos quem compõem a Redesim
e com a implantação desses sistemas, o tempo de abertura tem diminuído. “O prazo para
abertura de uma empresa no país será reduzido drasticamente. Acredito que em menos de 24
horas será possível, visto que a grande maioria são empreendimentos de baixo e médio risco
ambiental”, esclarece Altair.
De acordo Altair, a redução no tempo para abrir uma empresa terá efeito positivo para o
cidadão. “Teremos mais opções compras ou de serviços”, avalia. Já para os empreendedores,
ele avalia que será possível cumprir as metas previstas no planejamento de investimento.
“Com a velocidade das operações, os custos operacionais serão reduzidos, evitando-se perdas
com locação de imóveis, contratação de pessoal, dentre outros”, avalia o conselheiro do CFC.
Para utilizar o sistema, o empreendedor deve acessar o Portal da Redesim e realizar o login.
Se a pessoa jurídica não possuir conta, é possível efetuar o cadastro online.
FONTE: LegisWeb – 06/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RECEITA FEDERAL ABRE CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROCEDIMENTOS DE
VERIFICAÇÃO DE ORIGEM DE MERCADORIAS IMPORTADAS COM TRATAMENTO
TARIFÁRIO PREFERENCIAL
As sugestões podem ser encaminhadas no período de 4 a 17/12/2018.
Já está disponível, no site da Receita Federal, a consulta pública com proposta de Instrução
Normativa RFB dispondo sobre os procedimentos de verificação de origem de mercadorias
importadas com tratamento tarifário preferencial.
Esta nova norma visa modernizar e simplificar os procedimentos de verificação de origem, em
conformidade com o Regime de Origem do Mercosul (ROM) e os demais acordos
internacionais firmados pelo Mercosul e pelo Brasil.
As principais inovações trazidas pela norma são: introdução da declaração de origem, além do
certificado de origem, como uma das possíveis provas de origem utilizadas como base para a
concessão de preferências tarifárias, quando previsto no acordo comercial respectivo;
adequação do texto normativo aos demais acordos já existentes e àqueles ora em negociação;
a delegação de competência para verificar a origem da mercadoria às unidades da Receita
Federal com jurisdição sobre o estabelecimento matriz do importador; e a previsão expressa da
possibilidade de autorregularização por parte do importador, atendidas certas condições, no
caso de desqualificação da origem das mercadorias importadas, antes que a Receita Federal
inicie um procedimento para constituição, de ofício, dos créditos tributários correspondentes.
FONTE: LegisWeb –05/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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PARECER NORMATIVO Nº 3, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 – IPI
Dúvidas são frequentemente suscitadas a respeito da possibilidade de que certos insumos
possam gerar direito a crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
especificamente quando tais insumos são caracterizados como partes e peças de máquinas.
2. Em 2014, foi editada a Solução de Consulta Cosit nº 24, de 23 de janeiro daquele ano, em
que se admitiu, ainda que de forma limitada e em tese, que certos produtos caracterizados
como partes e peças de máquinas pudessem gerar, para o adquirente, direito ao crédito de IPI.
3. Ocorre que o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil vem rechaçando,
reiteradamente, qualquer possibilidade de que a aquisição de partes e peças de máquinas
possam gerar o referido direito.
4. Em razão disso, é fundamental que se analise mais uma vez o assunto, de forma a
esclarecer o entendimento a respeito da matéria, sobretudo porque as manifestações em
processo de consulta são vinculantes para toda a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
5. A Solução de Consulta Cosit nº 24, de 2014, assim analisou a matéria:
(...)
7. Evidentemente, "manchões, roletes e viajantes" - peças e acessórios que servem para
condução dos fios nas máquinas de fiação - não são matéria prima ou material de embalagem.
Portanto, resta examinar se configuram produtos intermediários.
(...)
8. Depreende-se que somente os bens que se integrem ao produto final, ou os bens que,
mesmo não se integrando ao produto final, sofram algum tipo de desgaste em função do
contato direto com este, são os que podem ser considerados, no âmbito do IPI, como matériasprimas ou produtos intermediários, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
imobilizado.(1)
9. Com efeito, a aquisição de um bem que deva ser contabilizado - de acordo com os princípios
contábeis geralmente aceitos - no ativo imobilizado do estabelecimento industrial não gera
qualquer direito à apropriação de créditos de IPI. Esse entendimento restou confirmado por
reiteradas decisões judiciais que sustentam a Súmula nº 495 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que assim dispõe:
SÚMULA Nº 495 - A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera
direito a creditamento de IPI.
10. Por outro lado, o bem classificado no Ativo Imobilizado da empresa sujeita-se a
manutenção regular, o que inclui a substituição de partes e peças. Quando a troca de partes e
peças implicar em aumento de vida útil do bem superior a 1 (um) ano, tal dispêndio deverá ser
capitalizado, integrando o Ativo Imobilizado, à luz do art. 346, § 1º, do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/99), que assim dispõe:
Art. 346 - Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com reparos e
conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições eficientes de
operação.
§ 1º - Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar aumento
de vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas correspondentes,
quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de
base a depreciações futuras.
10.1 Nessa situação, resta evidente a impossibilidade de creditamento do IPI pago na
aquisição de partes e peças, uma vez que esse dispêndio estará compreendido entre os bens
do ativo imobilizado, hipótese claramente abarcada pela vedação constante na parte final do
art. 226, I, do Ripi/2010 ("... salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente ...). No
mesmo diapasão, veda-se o creditamento do IPI na aquisição de partes e peças de bens do
Ativo Imobilizado quando esses componentes não se consumirem em decorrência de uma
ação diretamente exercida (contato físico) sobre o produto fabricado. O desgaste indireto (sem
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contato físico) de partes e peças de bem do
Ativo Imobilizado não proporciona direito à apropriação de crédito do imposto.
11.Para que a aquisição de partes e peças propicie ao estabelecimento industrial a apropriação
de crédito de IPI faz-se necessário o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) que
as partes ou peças tenham contato físico direto com o produto industrializado; b) que o produto
industrializado seja tributado pelo imposto; c) que desse contato físico resulte desgaste,
consumo ou alteração de propriedades físicas ou químicas dessas partes e peças, exigindo
sua constante substituição; d) que a troca das partes e peças não aumente a vida útil do bem
em mais de 1 (um) ano; e) que haja incidência do IPI na aquisição desses insumos,
devidamente destacado nas Notas Fiscais de
Entrada.
(...)
12.No caso trazido à apreciação, abrangendo "manchões, roletes e viajantes", afirma a
Consulente que tais "peças de reposição ... são consumidas no processo de industrialização",
que "têm contato direto com o produto fabricado e se desgastam em função da ação exercida
sobre o produto em processo de fabricação, inutilizando-se no prazo máximo de 12 meses". Se
o produto por ela fabricado for tributado pelo IPI, e se na aquisição dos aludidos "manchões,
roletes e viajantes" houver incidência do imposto, devidamente destacado na Nota Fiscal de
Entrada, estariam, assim, supridos todos os requisitos mencionados no item 11 para configurar
"produtos intermediários", consoante preconiza o PN CST nº 65, de 1979.
12.1.Contudo, verifica-se a existência de decisões de algumas Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) desta RFB que negaram o crédito, por entenderem que
"manchões, roletes e viajantes" são peças que não têm contato físico com o produto em
fabricação, podendo-se citar, como exemplo, o Acórdão DRJ/POA nº 10-06, de 9 de março de
2006, da 3a Turma da DRJ Porto Alegre.
13.Dessa forma, tendo em mente a possibilidade de existirem peças como as citadas que
possam ou não ter contato físico com o produto, a depender da configuração da máquina
utilizada pela indústria, é de se orientar à Consulente que analise o caso concreto de sua linha
de produção para concluir pela possibilidade ou não de creditamento, considerados todos os
requisitos mencionados no item 11 desta Solução de Consulta, em especial, a necessidade de
contato físico dos "manchões, roletes e viajantes" com o produto em fabricação.
Fundamentos
6.Como se viu, a Solução de Consulta nº 24, de 2014, admitiu a possibilidade de que partes e
peças de máquinas pudessem gerar direito a crédito de IPI, desde que atendidas as seguintes
condições: a) que as partes ou peças tenham contato físico direto com o produto
industrializado; b) que o produto industrializado seja tributado pelo imposto; c) que desse
contato físico resulte desgaste, consumo ou alteração de propriedades físicas ou químicas
dessas partes e peças, exigindo sua constante substituição; d) que a troca das partes e peças
não aumente a vida útil do bem em mais de 1 (um) ano; e) que haja incidência do IPI na
aquisição desses insumos, devidamente destacado nas Notas Fiscais de Entrada.
7.Entretanto, o entendimento administrativo sedimentado acerca da matéria não faz a distinção
constante do item d) acima.
8.O Parecer Normativo CST nº 181, de 1974, tratou da matéria da seguinte forma:
(...)
4 - Com exceção dos casos de novas saídas tributadas dos mesmos produtos
(comercialização) e dos incentivos previstos em outros dispositivos, a lei só considera
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, para efeito de crédito do
imposto, aqueles que devam ser submetidos a um dos processos de industrialização citados,
para saírem novamente do estabelecimento, com lançamento do imposto.
5 - Tendo em vista que as matérias-primas e produtos intermediários nem sempre incorporam
fisicamente o produto final, os regulamentos anteriores ao RIPI/72, desde a vigência do
Decreto nº 56.791/65, estabeleciam, que, para efeito de crédito do imposto, compreendiam-se,
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entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando no
novo produto, fossem consumidos no processo de industrialização.
6 - Muitos contribuintes, então, passaram a interpretar os regulamentos, isoladamente dos
dispositivos legais regulamentados, pretendendo alguns até mesmo a utilização de crédito do
imposto pago na aquisição de partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos,
instalações e ferramentas, alegando que tais produtos também se consomem no processo de
industrialização.
7 - As dúvidas levantadas deram origem a reiteradas decisões administrativas, do extinto
Departamento de rendas Internas e da Secretaria da Receita Federal, fixando o entendimento
de que o consumo no processo de industrialização, a que se referiam os regulamentos,
significava:
"... uma aplicação direta dos ingredientes empregados, mesmo que alguns destes sejam
volatilizados, constituam veículo de reação, surjam em fases intermediárias do método ou
processo industrial, mas sempre, consumo estreitamente relacionado com os componentes
indispensáveis à obtenção do produto. As reposições causadas pelos desgastes, pelo uso e
decorrentes da própria atividade industrial têm, evidentemente, peculiaridades diversas."(PN nº
260/71, transcrevendo parte do despacho do Departamento de Rendas Internas com relação
ao Parecer nº 1.005-A, da extinta J.C.I.C., no processo nº 1004/66).
8 - Com efeito, as máquinas, equipamentos e instalações, bem como suas partes, peças e
acessórios e ferramentas não se confundem com as matérias-primas e produtos
intermediários: estes são submetidos ao processo de industrialização, sendo sua participação
intrínseca, ao mesmo; ao passo que aqueles agem sobre o processo, de modo extrínseco.
(...)
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei, não
geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações industriais, as
partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo que se
desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos,
inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento. Entre outros, são
produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâminas de serra, mandris, brocas, tijolos refratários
usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos etc.
9.Verifica-se, então, que o crédito de IPI está ligado diretamente ao fato de o insumo participar
intrinsecamente do processo produtivo. E isso não ocorre com as máquinas e suas partes e
peças e nem com equipamentos e instalações.
10 Tal entendimento foi corroborado pelo Parecer 65/79:
(...)
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos "que, embora não se integrando no novo produto, forem consumidos, no processo de
industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-primas
e os produtos intermediários stricto sensu , semelhança esta que reside no fato de exercerem
na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se consumirem em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as restrições "imediata e
integralmente", constantes do dispositivo correspondente do Regulamento anterior, foram
omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo, exemplificativamente, o
desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que
decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorrida em face da
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norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros bens
que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de sua qualificações
tecnológicas, se enquadram no que ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida). (...)
10. Não se vislumbra qualquer alteração legislativa ou regulamentar que imponha alteração
desse entendimento acerca da matéria. Assim, não se vê razão para admitir-se, ainda que em
tese (como fez a SC 24), a possibilidade de crédito de IPI para partes e peças de máquinas.
Reitere-se que, pelas mesmas razões, não se admite apuração de crédito de IPI na aquisição
de equipamentos e instalações.
11. Portanto, deve ser corroborado o entendimento administrativo assentado no sentido de que
não cabe crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas, suas partes e peças, equipamentos e
instalações.
Conclusão
12. Com base no exposto, conclui-se que não há direito a crédito de IPI relativo à aquisição de
máquinas, suas partes e peças, equipamentos e instalações, ainda que se desgastem com o
uso.
13. Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de Consulta ou em
Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato, independentemente de
comunicação aos consulentes.
(1) Segundo a atual redação do art. 178, § 1º, incisos I e II da Lei nº 6.404, de 1976, dada pela
Lei nº 11.941, de 2009, na classificação de contas do Balanço Patrimonial o Ativo é dividido em
dois grupos de contas: 1) Ativo Circulante e 2) Ativo Não Circulante, composto por Ativo
Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível. No Ativo Imobilizado, devem
ser registrados os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção
das atividades da empresa (cf. art. 179, Inc. IV, da Lei nº 6.404/76)
MARCOS VINÍCIOS C. L. TAPAJÓS
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
De acordo. Encaminhe-se à Coordenação de Tributos sobre a Produção e o Comércio Exterior.
ALUISIO BANDEIRA DE MELLO DA CUNHA
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe da Divisão de Impostos sobre Produtos Industrializados
De acordo. Encaminhe-se à Coordenação-Geral da Cosit.
OTHONIEL LUCAS DE SOUSA JÚNIOR
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Coordenador da Cotex
De acordo. Encaminhe-se à Subsecretaria de Tributação e Contencioso.
FERNANDO MOMBELLI
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Coordenador-Geral de Tributação
De acordo. Ao Secretário da Receita Federal do Brasil, para aprovação.
LUIZ FERNANDO TEIXEIRA NUNES
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Subsecretário de Tributação e Contencioso
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal do Brasil
FONTE: CENOFISCO – 05/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 81, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 - IMPOSTO DE
RENDA - E-FINANCEIRA - MANUAL
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO no uso das atribuições que lhe confere o
inciso II do art. 334 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017; declara:
Art. 1º - Fica aprovada a versão 1.1.0 do Manual de Preenchimento da e- Financeira, de que
trata o inciso II do art. 15 da Instrução Normativa RFB nº 1.571, de 02 de julho de 2015,
constante do anexo único disponível para download na página da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço <http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1767>.
Art. 2º - Este Ato declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
JORDÃO NÓBRIGA DA SILVA JUNIOR
FONTE: Receita Federal do Brasil – 06/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO Nº 5, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 - IMPOSTO
DE RENDA - REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA
(RERCT) - PERGUNTAS E RESPOSTAS
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista
o disposto na Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016, na Lei nº 13.428, de 30 de março de
2017, na Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 11 de março de 2016, e na Instrução
Normativa RFB nº 1.704, de 31 de março de 2017, declara:
Art. 1º - Fica aprovada a versão "Dercat - Perguntas e Respostas 1.4", que acrescenta ao
"Dercat - Perguntas e Respostas 1.3" as notas 5 e 6 da Pergunta nº 39 e as notas 1, 2 e 3 da
Pergunta nº 40.
Art. 2º - O "Dercat - Perguntas e Respostas 1.4" ficará disponível no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço http://rfb.gov.br.
Art. 3º - Publique-se no Diário Oficial da União.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
FONTE: Receita Federal do Brasil – 04/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.855, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018 - TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - PERT – CONSOLIDAÇÃO
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 na Lei
nº 13.496, de 24 de outubro de 2017, e no § 3º do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.711,
de 16 de junho de 2017, resolve:
Art. 1º - Esta Instrução Normativa disciplina as regras relativas à prestação das informações
necessárias à consolidação de débitos no Programa Especial de Regularização Tributária
(Pert), instituído pela Lei nº 13.496, de 24 de outubro de 2017, e regulamentado, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), pela Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 16
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de junho de 2017.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 2º - A prestação das informações de que trata o art. 1º refere-se aos parcelamentos e
pagamentos à vista relativos aos demais débitos administrados pela RFB, conforme os termos
do inciso II do § 1º do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 2017.
§ 1º - Deverão ser incluídos nos parcelamentos e pagamentos à vista a que se refere o caput
os débitos que forem recolhidos por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(Darf) decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, conforme os termos do § 2º do art. 4º da Instrução Normativa nº 1.711, de 2017.
§ 2º - Deve cumprir as regras estabelecidas nesta Instrução Normativa o sujeito passivo que
optou pelo parcelamento ou pagamento à vista dos demais débitos de que trata o inciso II do §
1º do art. 4º da Instrução Normativa nº 1.711, de 2017.
§ 3º - As regras previstas nesta Instrução Normativa não se aplicam ao sujeito passivo que
optou pelo parcelamento ou pagamento à vista dos débitos previdenciários que foram
arrecadados por meio de Guia da Previdência Social (GPS), de que trata o inciso I do § 1º do
art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 2017.
§ 4º - Observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, enquadra-se nas regras previstas
nesta Instrução Normativa o sujeito passivo que recebeu a comunicação na forma prevista nos
§§ 8º e 9º do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 2017, e que não foi excluído do
Pert.
CAPÍTULO II
DAS INFORMAÇÕES E DO PRAZO PARA SUA PRESTAÇÃO
Art. 3º - O sujeito passivo que optou pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento dos demais
débitos de que trata o caput do art. 2º deverá indicar, exclusivamente no sítio da RFB na
Internet, no endereço <http://rfb.gov.br>, nos dias úteis do período de 10 a 28 de dezembro de
2018, das 7 horas às 21 horas, horário de Brasília:
I - os débitos que deseja incluir no Pert;
II - o número de prestações pretendidas, se for o caso;
III - os montantes dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se for o caso; e
IV - o número, a competência e o valor do pedido eletrônico de restituição efetuado por meio
do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e declaração de
Compensação (PER/DCOMP), relativos aos demais créditos próprios a serem utilizados no
Pert, se for o caso.
§ 1º - O sujeito passivo que tenha selecionado modalidade de liquidação incorreta poderá, no
momento da prestação das informações de que trata este artigo, corrigir a opção para a
modalidade de liquidação na qual possui débitos.
§ 2º - Se, no momento da prestação das informações, não for disponibilizada a opção de
seleção de débitos para os quais houve desistência de impugnações ou de recursos
administrativos e de ações judiciais, realizada na forma prevista nos §§ 2º e 3º do art. 8º da
Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 2017, o sujeito passivo deverá comparecer a uma
unidade da RFB para solicitar a inclusão desses débitos no Pert.
§ 3º - Os débitos dos órgãos públicos de quaisquer dos poderes dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, inclusive dos fundos públicos da administração direta deverão ser
regularizados em nome do respectivo ente federativo a que estiverem vinculados.
CAPÍTULO III
DO PARCELAMENTO E DO PAGAMENTO À VISTA COM UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS
Art. 4º - Os créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL a
serem indicados deverão corresponder aos saldos disponíveis para utilização após deduzidos
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os valores já utilizados em:
I - compensação com base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou
da CSLL em períodos anteriores à data da prestação das informações de que trata esta
Instrução Normativa; ou
II - outras modalidades de pagamento ou de parcelamento.
§ 1º - O sujeito passivo deverá efetuar a baixa, na escrituração fiscal, dos créditos decorrentes
de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL utilizados na forma prevista nesta
Instrução Normativa.
§ 2º - Na hipótese de ter sido solicitada a utilização de créditos decorrentes de base de cálculo
negativa da CSLL, a baixa deverá ser efetuada na seguinte ordem:
I - créditos da atividade geral; e
II - créditos da atividade rural.
§ 3º - Na hipótese de ter sido solicitada a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal, a
baixa será efetuada na seguinte ordem:
I - créditos de prejuízo não operacional;
II - créditos de prejuízo da atividade geral;
III - créditos de prejuízo da atividade rural de 1986 a 1990; e
IV - créditos de prejuízo da atividade rural a partir de 1991.
Art. 5º - A utilização dos demais créditos relativos a tributos administrados pela RFB somente
será possível caso:
I - se refira a período de apuração anterior à adesão ao Pert; e
II - o sujeito passivo tenha transmitido, até 9 de dezembro de 2018, o respectivo pedido
eletrônico de restituição, efetuado por meio do programa PER/ DCOMP.
Art. 6º - A RFB dispõe do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da prestação das
informações para consolidação, para análise dos montantes de créditos indicados para
utilização.
CAPÍTULO IV
DAS CONDIÇÕES PARA A CONSOLIDAÇÃO
Art. 7º - A consolidação somente será efetivada se o sujeito passivo tiver efetuado o
pagamento até 28 de dezembro de 2018:
I - da parcela correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida
consolidada, em espécie, na hipótese de opção pela modalidade de liquidação prevista no
inciso I do caput do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 2017, caso todo o saldo
restante tenha sido liquidado com créditos de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da
CSLL ou demais créditos próprios relativos a tributo administrado pela RFB;
II - da parcela correspondente a, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor da dívida
consolidada, em espécie, na hipótese de liquidação prevista na alínea "a" do inciso III do art. 3º
da Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 2017, combinada com o § 2º do art. 3º da referida
Instrução Normativa, desde que todo o valor restante tenha sido liquidado com créditos de
prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL ou demais créditos próprios relativos a
tributo administrado pela RFB; ou
III - de todos os pagamentos ou prestações vencidos até a data mencionada no caput, nas
demais modalidades previstas no art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 2017.
§ 1º - A consolidação dos débitos terá por base o mês do requerimento de adesão ao
parcelamento ou ao pagamento à vista com utilização de créditos.
§ 2º - O pagamento dos valores de que trata o caput e das parcelas com vencimento a partir de
dezembro de 2018 deverão ser feitos exclusivamente por meio de Darf, emitido por
funcionalidade específica disponível no sítio da RFB na Internet.
CAPÍTULO V
DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO
Art. 8º - Considera-se deferido o parcelamento na data em que o sujeito passivo concluir a
apresentação das informações necessárias à consolidação, desde que cumprido o disposto no
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art. 7º.
Parágrafo único - Os efeitos do deferimento retroagem à data da adesão ao Pert.
Art. 9º - O descumprimento do disposto nesta Instrução Normativa implicará a exclusão do
devedor do Pert e o prosseguimento da cobrança de todos os débitos passíveis de inclusão no
respectivo parcelamento.
CAPÍTULO VI
DA REVISÃO DA CONSOLIDAÇÃO
Art. 10 - A revisão da consolidação será efetuada pela RFB, a pedido do sujeito passivo ou de
ofício, e poderá resultar em recálculo de todas as parcelas devidas ou alteração de
modalidade, se for o caso.
Parágrafo único - O parcelamento será rescindido caso o sujeito passivo não quite as
prestações devedoras decorrentes da revisão da consolidação até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que ocorreu a ciência da revisão.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 - Poderão ser incluídos no Pert, observado o disposto no caput e no § 1º do art. 2º:
I - os débitos a que se refere o inciso II do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.711, de
2017, cuja ciência do lançamento ocorra até a data da prestação das informações nos termos
desta Instrução Normativa;
II - os débitos de outros parcelamentos cuja formalização de desistência, na forma definida no
art. 10 da Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 2017, seja realizada até 7 de dezembro de
2018; e
III - os débitos cujas declarações, originais ou retificadoras, sejam transmitidas até 7 de
dezembro de 2018.
Art. 12 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
FONTE: Receita Federal do Brasil – 11/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
LEI Nº 13.755, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS
- DESISTÊNCIA - AÇÃO - RECURSO
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA A
COMERCIALIZAÇÃO E PARA A IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS NO PAÍS
Seção I
Dos Requisitos Obrigatórios
Art. 1º - O Poder Executivo Federal estabelecerá requisitos obrigatórios para a comercialização
de veículos novos produzidos no País e para a importação de veículos novos classificados nos
códigos 87.01 A 87.06 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(Tipi), aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016, relativos a:
I - rotulagem veicular;
II - eficiência energética veicular; e
III - desempenho estrutural associado a tecnologias assistivas à direção.
§ 1º - A fixação dos requisitos previstos nos incisos I, II e III do caput deste artigo considerará
critérios quantitativos e qualitativos, tais como o número de veículos comercializados ou
importados, o atingimento de padrões internacionais e o desenvolvimento de projetos.
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§ 2º - O cumprimento dos requisitos de que trata o caput deste artigo será comprovado perante
o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que definirá os termos e os prazos de
comprovação e emitirá ato de registro dos compromissos.
§ 3º - O disposto no caput deste artigo não exime os veículos da obtenção prévia do
Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT) e do código de marca-modeloversão do veículo do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), do Departamento
Nacional de Trânsito do Ministério das Cidades, e da Licença para Uso da Configuração de
Veículo ou Motor (LCVM), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama).
§ 4º - Na fixação dos requisitos de que trata este artigo, será concedido aos bens importados
tratamento não menos favorável que o concedido aos bens similares de origem nacional.
Art. 2º - O Poder Executivo federal poderá reduzir as alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) para os veículos de que trata o caput do art. 1º desta Lei em:
I - até dois pontos percentuais para os veículos que atenderem a requisitos específicos de
eficiência energética; e
II - até um ponto percentual para os veículos que atenderem a requisitos específicos de
desempenho estrutural associado a tecnologias assistivas à direção.
§ 1º - Observado o disposto no § 2º, a redução de alíquota de que trata o inciso II do caput
poderá ser concedida somente ao veículo cuja alíquota de IPI aplicável já tenha sido reduzida,
nos termos do inciso I do caput deste artigo, em, no mínimo, um ponto percentual.
§ 2º - O somatório das reduções de alíquotas de que tratam os incisos I e II do caput deste
artigo fica limitado a dois pontos percentuais.
§ 3º - Na redução de alíquotas de que trata este artigo, será concedido aos bens importados
tratamento não menos favorável que o concedido aos bens similares de origem nacional.
§ 4º - Os veículos híbridos equipados com motor que utilize, alternativa ou simultaneamente,
gasolina e álcool (flexibe fuel engine) devem ter uma redução de, no mínimo, três pontos
percentuais na alíquota do IPI em relação aos veículos convencionais, de classe e categoria
similares, equipados com esse mesmo tipo de motor.
Seção II
Das Sanções Administrativas
Art. 3º - A comercialização ou a importação de veículos no País sem o ato de registro dos
compromissos de que trata o § 2º do art. 1º, por parte do fabricante ou do importador,
acarretará multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre a receita decorrente
da venda dos veículos de que trata o art. 1º desta Lei.
Parágrafo único - Na hipótese de veículos importados, a multa compensatória de que trata o
caput deste artigo incidirá, no momento da importação, sobre o valor aduaneiro acrescido dos
tributos incidentes na nacionalização.
Art. 4º - O não cumprimento da meta de eficiência energética de que trata o inciso II do caput
do art. 1º desta Lei ensejará multa compensatória, nos seguintes valores:
I - R$ 50,00 (cinquenta reais), para até o primeiro centésimo, inclusive, maior que o consumo
energético correspondente à meta de eficiência energética estabelecida, expressa em
megajoules por quilômetro;
II - R$ 90,00 (noventa reais), a partir do primeiro centésimo, exclusive, até o segundo
centésimo, inclusive, maior que o consumo energético correspondente à meta de eficiência
energética estabelecida, expressa em megajoules por quilômetro;
III - R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), a partir do segundo centésimo, exclusive, até o
terceiro centésimo, inclusive, maior que o consumo energético correspondente à meta de
eficiência energética estabelecida, expressa em megajoules por quilômetro; e
IV - R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), a partir do terceiro centésimo, exclusive, para cada
centésimo maior que o consumo energético correspondente à meta de eficiência energética
estabelecida, expressa em megajoules por quilômetro.
Art. 5º - O descumprimento das metas de rotulagem veicular de âmbito nacional ou de
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desempenho estrutural associado a tecnologias assistivas à direção de que tratam os incisos I
e III do caput do art. 1º desta Lei ensejará multa compensatória, nos seguintes valores:
I - R$ 50,00 (cinquenta reais), para até 5% (cinco por cento), inclusive, menor que a meta
estabelecida;
II - R$ 90,00 (noventa reais), de 5% (cinco por cento), exclusive, até 10% (dez por cento),
inclusive, menor que a meta estabelecida;
III - R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), de 10% (dez por cento), exclusive, até 15% (quinze
por cento), inclusive, menor que a meta estabelecida;
IV - R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), de 15% (quinze por cento), exclusive, até 20%
(vinte por cento), inclusive, menor que a meta estabelecida; e
V - 20% (vinte por cento), exclusive, menor que a meta estabelecida e, a cada 5 (cinco) pontos
percentuais, será acrescido o valor de que trata o inciso IV do caput deste artigo.
Art. 6º - Os valores de que tratam os arts. 4º e 5º serão multiplicados pelo número de veículos
licenciados a partir da regulamentação desta Lei e serão pagos na forma disposta no § 3º do
art. 10 desta Lei.
Parágrafo único - O somatório das multas compensatórias de que tratam os arts. 4º e 5º desta
Lei está limitado a 20% (vinte por cento) incidente sobre a receita decorrente da venda ou
sobre o valor aduaneiro acrescido dos tributos incidentes na nacionalização, no caso de
veículos importados, dos veículos que não cumprem os requisitos obrigatórios de que trata o
art. 1º desta Lei.
CAPÍTULO II
DO PROGRAMA ROTA 2030-MOBILIDADE E LOGÍSTICA
Seção I
Dos Objetivos e das Diretrizes do Programa
Art. 7º - Fica instituído o Programa Rota 2030-Mobilidade e Logística, com o objetivo de apoiar
o desenvolvimento tecnológico, a competitividade, a inovação, a segurança veicular, a
proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade de automóveis, de
caminhões, de ônibus, de chassis com motor e de autopeças.
Art. 8º - O Programa Rota 2030-Mobilidade e Logística terá as seguintes diretrizes:
I - incremento da eficiência energética, do desempenho estrutural e da disponibilidade de
tecnologias assistivas à direção dos veículos comercializados no País;
II - aumento dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação no País;
III - estímulo à produção de novas tecnologias e inovações, de acordo com as tendências
tecnológicas globais;
IV - incremento da produtividade das indústrias para a mobilidade e logística;
V - promoção do uso de biocombustíveis e de formas alternativas de propulsão e valorização
da matriz energética brasileira;
VI - garantia da capacitação técnica e da qualificação profissional no setor de mobilidade e
logística; e
VII - garantia da expansão ou manutenção do emprego no setor de mobilidade e logística.
Seção II
Das Modalidades de Habilitação ao Programa
Art. 9º - Poderão habilitar-se ao Programa Rota 2030-Mobilidade e Logística as empresas que:
I - produzam, no País, os veículos classificados nos códigos 87.01 a 87.06 da Tipi, aprovada
pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016, as autopeças ou os sistemas estratégicos
para a produção dos veículos classificados nos referidos códigos da Tipi, conforme
regulamento do Poder Executivo federal; ou
II - tenham projeto de desenvolvimento e produção tecnológica aprovado para a produção, no
País, de novos produtos ou de novos modelos de produtos já existentes referidos no inciso I do
caput deste artigo, ou de novas soluções estratégicas para a mobilidade e logística, conforme
regulamento do Poder Executivo federal.
§ 1º - A habilitação ao Programa Rota 2030-Mobilidade e Logística será concedida por ato do
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Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, com a comprovação anual do
atendimento aos compromissos assumidos.
§ 2º - O projeto de desenvolvimento e produção tecnológica de que trata o inciso II
docaputdeste artigo compreenderá a pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou
de novos modelos de produtos já existentes, ou de novas soluções estratégicas para a
mobilidade e logística, e investimentos em ativos fixos.
§ 3º - Poderão ainda habilitar-se ao Programa Rota 2030-Mobilidade e Logística, nos termos
do inciso II do caput, observado o disposto no § 2º deste artigo e conforme regulamento do
Poder Executivo federal, as empresas que:
I - tenham em execução, na data de publicação da Medida Provisória nº 843, de 5 de julho de
2018, projeto de desenvolvimento e produção tecnológica para a instalação de novas plantas
ou de projetos industriais;
II - tenham projeto de investimento nos termos dispostos no inciso III do § 2º do art. 40 da Lei
nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, com a finalidade de instalação, no País, de fábrica de
veículos leves com capacidade produtiva anual de até 35.000 (trinta e cinco mil) unidades e
com investimento específico de, no mínimo, R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) por veículo;
III - tenham projeto de investimento relativo à instalação de fábrica de veículos leves com
capacidade produtiva anual de até 35.000 (trinta e cinco mil) unidades e com investimento
específico de, no mínimo, R$ 23.300,00 (vinte e três mil e trezentos reais) por veículo; ou
IV - tenham projeto de investimento relativo à instalação, no País, de linha de produção de
veículos com tecnologias de propulsão alternativas à combustão.
§ 4º - As empresas de autopeças ou sistemas estratégicos ou soluções estratégicas para a
mobilidade e logística de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo deverão:
I - ser tributadas pelo regime de lucro real; e
II - possuir centro de custo de pesquisa e desenvolvimento.
§ 5º - No fim do prazo a que se refere o art. 29 desta Lei, as habilitações vigentes serão
consideradas canceladas e seus efeitos serão cessados, exceto quanto ao cumprimento dos
compromissos assumidos.
Seção III
Dos Requisitos para a Habilitação
Art. 10 - Para fins de habilitação ao Programa Rota 2030-Mobilidade e Logística, o Poder
Executivo federal estabelecerá requisitos relativos a:
I - rotulagem veicular;
II - eficiência energética veicular;
III - desempenho estrutural associado a tecnologias assistivas à direção; e
IV - dispêndios com pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
§ 1º - Poderá habilitar-se ao Programa Rota 2030-Mobilidade e Logística a empresa que
estiver em situação regular em relação aos tributos federais.
§ 2º - A empresa interessada em habilitar-se ao Programa Rota 2030-Mobilidade e Logística
deverá comprovar que está formalmente autorizada a:
I - realizar, no território nacional, as atividades de prestação de serviços de assistência técnica
e de organização de rede de distribuição; e
II - utilizar as marcas do fabricante em relação aos veículos objeto de importação, mediante
documento válido no Brasil.
§ 3º - Os dispêndios de que trata o inciso IV docaputdeste artigo poderão ser realizados sob a
forma de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de programas prioritários de
apoio ao desenvolvimento industrial e tecnológico para o setor automotivo e sua cadeia,
conforme regulamento do Poder Executivo federal, em parceria com:
I - Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs);
II - entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas pelo poder público;
III - empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado que mantenham
fundos de investimento que se destinem a empresas de base tecnológica, com foco no
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desenvolvimento e na sustentabilidade industrial e tecnológica para a mobilidade e logística; ou
IV - organizações sociais, qualificadas conforme a Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, ou
serviços sociais autônomos, que mantenham contrato de gestão com o governo federal e que
promovam e incentivem a realização de projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento e
inovação para o setor automotivo e sua cadeia.
§ 4º - A realização dos projetos de que trata o § 3º deste artigo, conforme regulamento do
Poder Executivo federal, desonera as empresas beneficiárias da responsabilidade quanto à
efetiva utilização dos recursos nos programas e projetos de interesse nacional nas áreas de
que trata este artigo.
§ 5º - Nas hipóteses de glosa ou de necessidade de complementação residual de dispêndios
em pesquisa e desenvolvimento tecnológico de que trata o inciso IV do caput deste artigo, a
empresa poderá cumprir o compromisso por meio de depósitos em contas específicas para
aplicação em programas prioritários de apoio ao desenvolvimento industrial e tecnológico para
a mobilidade e logística, limitados ao montante equivalente a 20% (vinte por cento) do valor
mínimo necessário para o cumprimento do requisito.
§ 6º - O cumprimento dos requisitos de que trata este artigo será comprovado perante o
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que definirá os termos e os prazos de
comprovação.
§ 7º - O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços encaminhará à Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, em até 3 (três) anos, contados da
utilização dos créditos de que trata esta Lei, os resultados das auditorias relativas ao
cumprimento dos requisitos de habilitação ao Programa Rota 2030-Mobilidade e Logística.
§ 8º - Os requisitos mínimos estabelecidos nos incisos I, II e III docaputdeste artigo serão
iguais ou superiores àqueles estipulados, respectivamente, nos incisos I, II e III do caput do art.
1º desta Lei.
§ 9º - Na fixação dos requisitos previstos neste artigo, será concedido aos bens importados
tratamento não menos favorável que o concedido aos bens similares de origem nacional.
Seção IV
Dos Incentivos do Programa
Art. 11 - A pessoa jurídica habilitada no Programa Rota 2030-Mobilidade e Logística poderá
deduzir do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) devidos o valor correspondente à aplicação da alíquota e
adicional do IRPJ e da alíquota da CSLL sobre até 30% (trinta por cento) dos dispêndios
realizados no País, no próprio período de apuração, desde que sejam classificáveis como
despesas operacionais pela legislação do IRPJ e aplicados em:
I - pesquisa, abrangidas as atividades de pesquisa básica dirigida, de pesquisa aplicada, de
desenvolvimento experimental e de projetos estruturantes; e
II - desenvolvimento, abrangidas as atividades de desenvolvimento, de capacitação de
fornecedores, de manufatura básica, de tecnologia industrial básica e de serviços de apoio
técnico.
§ 1º - A dedução de que trata o caput deste artigo não poderá exceder, em cada período de
apuração, o valor do IRPJ e da CSLL devido com base:
I - no lucro real e no resultado ajustado trimestral;
II - no lucro real e no resultado ajustado apurado no ajuste anual; ou
III - na base de cálculo estimada, calculada com base na receita bruta e acréscimos ou com
base no resultado apurado em balanço ou balancete de redução.
§ 2º - O valor deduzido do IRPJ e da CSLL apurado a partir da base de cálculo estimada de
que trata o inciso III do § 1º deste artigo:
I - não será considerado IRPJ e CSLL pagos por estimativa para fins do cálculo do tributo
devido no ajuste anual e do tributo devido no balanço de redução e suspensão posteriores; e
II - poderá ser considerado na dedução do IRPJ e da CSLL devidos no ajuste anual, observado
o limite de que trata o § 1º deste artigo.
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§ 3º - A parcela apurada na forma do caput excedente ao limite de dedução previsto no § 1º
deste artigo somente poderá ser deduzida do IRPJ e da CSLL devidos, respectivamente, em
períodos de apuração subsequentes, e a dedução será limitada a 30% (trinta por cento) do
valor dos tributos.
§ 4º - Na hipótese de dispêndios com pesquisa e desenvolvimento tecnológico considerados
estratégicos, sem prejuízo da dedução de que trata o caput deste artigo, a empresa poderá
beneficiar-se de dedução adicional do IRPJ e da CSLL correspondente à aplicação da alíquota
e adicional do IRPJ e da alíquota da CSLL sobre até 15% (quinze por cento) incidentes sobre
esses dispêndios, limitados a 45% (quarenta e cinco por cento) dos dispêndios de que trata o
caput deste artigo.
§ 5º - São considerados dispêndios estratégicos com pesquisa e desenvolvimento aqueles que
atendam ao disposto no caput deste artigo e, adicionalmente, sejam relativos à manufatura
avançada, conectividade, sistemas estratégicos, soluções estratégicas para a mobilidade e
logística, novas tecnologias de propulsão ou autonomia veicular e suas autopeças,
desenvolvimento de ferramental, moldes e modelos, nanotecnologia, pesquisadores
exclusivos, big data, sistemas analíticos e preditivos (data analytics) e inteligência artificial,
conforme regulamento do Poder Executivo federal.
§ 6º - As deduções de que trata este artigo:
I - somente poderão ser efetuadas a partir de 1º de janeiro de 2019 para as empresas
habilitadas até essa data; e
II - somente poderão ser efetuadas a partir da habilitação para as empresas habilitadas após 1º
de janeiro de 2019.
§ 7º - O valor do benefício fiscal não estará sujeito a qualquer correção, inclusive pela taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
§ 8º - O valor da contrapartida do benefício fiscal previsto neste artigo, reconhecido no
resultado operacional, não será computado na base de cálculo das contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep), da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
do IRPJ e da CSLL.
Art. 12 - Os benefícios fiscais de que trata o art. 11 desta Lei não excluem os benefícios
previstos no Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, na Lei nº 8.248, de 23 de outubro
de 1991, nos arts. 11-B e 11-C da Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997, no art. 1º da Lei nº
9.826, de 23 de agosto de 1999, no regime especial de tributação de que trata o art. 56 da
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e na Lei nº 11.196, de 21 de
novembro de 2005.
Seção V
Do Acompanhamento do Programa
Art. 13 - Fica instituído o Grupo de Acompanhamento do Programa Rota 2030-Mobilidade e
Logística, composto por representantes do Ministério da Fazenda, do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, com o objetivo de definir os critérios para monitoramento dos impactos do
Programa, conforme ato do Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
§ 1º - O Grupo de Acompanhamento de que trata o caput deste artigo:
I - deverá ser implementado até 31 de dezembro de 2018;
II - terá o prazo de 6 (seis) meses, após sua implementação, para definir os critérios para
monitoramento e avaliação dos impactos do Programa; e
III - deverá divulgar, anualmente, relatório com os resultados econômicos e técnicos advindos
da aplicação do Programa no ano anterior.
§ 2º - O relatório de que trata o inciso III do § 1º deste artigo:
I - será elaborado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, sob a supervisão
do Grupo de Acompanhamento do Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística; e
II - deverá conter os impactos decorrentes dos dispêndios beneficiados pelo Programa Rota
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2030 - Mobilidade e Logística na produção, no emprego, nos investimentos, na inovação e na
agregação de valor do setor automobilístico.
Art. 14 - Ficam criados o Observatório Nacional das Indústrias para a Mobilidade e Logística e
o Conselho Gestor do Observatório, constituído por representantes do governo, do setor
empresarial, dos trabalhadores e da comunidade científica, responsável, entre outras
atribuições, por acompanhar o impacto do Programa Rota 2030-Mobilidade e Logística no setor
e na sociedade, conforme ato do Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
Seção VI
Das Sanções Administrativas
Art. 15 - O descumprimento de requisitos, de compromissos, de condições e de obrigações
acessórias previstos nesta Lei, no seu regulamento ou em atos complementares do Programa
Rota 2030 - Mobilidade e Logística poderá acarretar as seguintes penalidades:
I - cancelamento da habilitação com efeitos retroativos;
II - suspensão da habilitação; ou
III - multa de até 2% (dois por cento) sobre o faturamento apurado no mês anterior à prática da
infração.
Art. 16 - A penalidade de cancelamento da habilitação:
I - poderá ser aplicada nas hipóteses de:
a) descumprimento do requisito de que trata o inciso IV do caput do art. 10 desta Lei; ou
b) não realização do projeto de desenvolvimento e produção tecnológica de que trata o inciso II
do caput do art. 9º desta Lei; e
II - implicará o recolhimento do valor equivalente ao IRPJ e à CSLL não recolhido ou o estorno
do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL formados em função do benefício até
o último dia útil do mês seguinte ao cancelamento da habilitação.
Parágrafo único - Na hipótese de a empresa possuir mais de uma habilitação ao Programa
Rota 2030-Mobilidade e Logística, o cancelamento de uma delas não afetará as demais.
Art. 17 - A penalidade de suspensão da habilitação poderá ser aplicada nas hipóteses de:
I - verificação de não atendimento pela empresa habilitada da condição de que trata o § 1º do
art. 10 desta Lei; ou
II - descumprimento, por mais de 3 (três) meses consecutivos, de obrigação acessória de que
trata o art. 18 desta Lei.
Parágrafo único - Ficará suspenso o usufruto dos benefícios de que trata esta Lei enquanto
não forem sanados os motivos que deram causa à suspensão da habilitação.
Art. 18 - A penalidade de multa de que trata o inciso III docaputdo art. 15 desta Lei poderá ser
aplicada à empresa que descumprir obrigação acessória relativa ao Programa Rota 2030 Mobilidade e Logística prevista nesta Lei, em seu regulamento ou em ato específico do
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
Art. 19 - O descumprimento dos requisitos de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 10
desta Lei pelas empresas habilitadas no Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística enseja a
aplicação das sanções previstas nos arts. 4º, 5º e 6º desta Lei.
CAPÍTULO III
DO REGIME DE AUTOPEÇAS NÃO PRODUZIDAS
Art. 20 - Fica instituído o regime tributário para a importação das partes, peças, componentes,
conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos, sem capacidade de
produção nacional equivalente, todos novos
Art. 21 - Será concedida isenção do imposto de importação para os produtos a que se refere o
art. 20 desta Lei quando destinados à industrialização de produtos automotivos.
§ 1º - O beneficiário do regime tributário poderá realizar a importação diretamente ou por sua
conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
§ 2º - O Poder Executivo federal relacionará os bens objeto da isenção a que se refere o caput
deste artigo por classificação fiscal na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Seção I
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Dos Conceitos
Art. 22 - Para fins do disposto nos arts. 20 e 21 desta Lei, considera-se:
I - capacidade de produção nacional: a disponibilidade de tecnologia, de meios de produção e
de mão de obra para fornecimento regular em série;
II - equivalente nacional: o produto intercambiável de mesma tecnologia ou que cumpra a
mesma função;
III - produtos automotivos:
a) automóveis e veículos comerciais leves com até 1.500 kg (mil e quinhentos quilogramas) de
capacidade de carga;
b) ônibus;
c) caminhões;
d) tratores rodoviários para semirreboques;
e) chassis com motor, incluídos os com cabina;
f) reboques e semirreboques;
g) carrocerias e cabinas;
h) tratores agrícolas, colheitadeiras e máquinas agrícolas autopropulsadas;
i) máquinas rodoviárias autopropulsadas; e
j) autopeças; e
IV - autopeças: peças, incluídos pneumáticos, subconjuntos e conjuntos necessários à
produção dos veículos listados nas alíneas a a i do inciso III do caput, e as necessárias à
produção dos bens indicados na alínea j do inciso III do caput deste artigo, incluídas as
destinadas ao mercado de reposição.
Seção II
Dos Beneficiários
Art. 23 - São beneficiários do regime tributário instituído no art. 20 desta Lei as empresas
habilitadas que importem autopeças destinadas à industrialização dos produtos automotivos a
que se refere o art. 22 desta Lei.
Parágrafo único - Poderão habilitar-se a operar no regime tributário instituído no art. 20 desta
Lei as empresas que atendam aos termos, aos limites e às condições estabelecidos pelo Poder
Executivo federal.
Seção III
Do Prazo e da Aplicação do Regime
Art. 24 - Os bens importados com a isenção de que trata o art. 21 desta Lei serão
integralmente aplicados na industrialização dos produtos automotivos pelo prazo de 3 (três)
anos, contado da data de ocorrência do fato gerador do imposto de importação.
§ 1º - O beneficiário que não promover a industrialização no prazo a que se refere o caput
deste artigo fica obrigado a recolher o imposto de importação não pago em decorrência da
isenção usufruída, acrescido de juros e multa de mora, nos termos de legislação específica,
calculados a partir da data de ocorrência do fato gerador.
§ 2º - O Poder Executivo federal disporá sobre o percentual de tolerância no caso de perda
inevitável no processo produtivo.
Art. 25 - A isenção do imposto de importação de que trata o art. 21 desta Lei fica condicionada
à realização, pela empresa habilitada, de dispêndios, no País, correspondentes ao montante
equivalente à aplicação da alíquota de 2% (dois por cento) do valor aduaneiro em projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação e em programas prioritários de apoio ao
desenvolvimento industrial e tecnológico para o setor automotivo e sua cadeia, conforme
regulamento do Poder Executivo federal, em parceria com:
I - ICTs;
II - entidades brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas pelo poder público;
III - empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado que mantenham
fundos de investimento que se destinem a empresas de base tecnológica, com foco no
desenvolvimento e na sustentabilidade industrial e tecnológica para a mobilidade e logística; ou
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IV - organizações sociais, qualificadas conforme a Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, ou
serviços sociais autônomos, que mantenham contrato de gestão com o governo federal e que
promovam e incentivem a realização de projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento e
inovação para o setor automotivo e sua cadeia.
§ 1º - Para fins do disposto no caput deste artigo, aplicam-se os §§ 4º e 6º do art. 10 desta Lei.
§ 2º - Os dispêndios de que trata o caput deste artigo deverão ser realizados até o último dia
útil do segundo mês-calendário posterior ao mês de realização das importações, contado o
prazo a partir da data do desembaraço aduaneiro.
Seção IV
Das Sanções Administrativas
Art. 26 - O beneficiário do regime tributário deverá comprovar anualmente a realização dos
dispêndios de que trata o art. 25 desta Lei, conforme regulamento do Poder Executivo federal.
§ 1º - Aplica-se sanção de suspensão da habilitação ao beneficiário que não comprovar a
realização dos dispêndios de que trata o art. 25 desta Lei, até o pagamento da multa de que
trata o § 2º deste artigo.
§ 2º - Aplica-se multa de 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o valor do dispêndio de
que trata o caput do art. 25 desta Lei e o valor efetivamente realizado.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27 - As políticas públicas e as regulações dirigidas ao setor automotivo observarão os
objetivos e as diretrizes do Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística.
Art. 28 - O Poder Executivo federal regulamentará esta Lei no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data de sua publicação.
Art. 29 - Os benefícios de que trata esta Lei poderão ser usufruídos pelo prazo de 5 (cinco)
anos, na forma da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017.
Art. 30 - A Lei nº 9.440, de 14 de março de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 11-C - As empresas referidas no § 1º do art. 1º desta Lei, habilitadas nos termos do art. 12
desta Lei, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nºs 7, de 7 de
setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, em relação às vendas ocorridas entre 1º
de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2025, desde que apresentem projetos que
contemplem novos investimentos e pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou de
novos modelos de produtos já existentes, podendo contemplar os produtos constantes dos
projetos de que trata o § 1º do art. 11-B que estejam em produção e que atendam aos prazos
dispostos no § 2º do art. 11-B desta Lei.
§ 1º - Os novos projetos de que trata o caput deste artigo deverão ser apresentados até 30 de
junho de 2020 e deverão atender aos valores mínimos de investimentos realizados pela
empresa habilitada na região incentivada no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de
dezembro de 2025, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.
§ 2º - O crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas previstas
no art. 1º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das vendas no mercado
interno, em cada mês, dos produtos constantes dos projetos de que trata o caput deste artigo,
multiplicado por:
I - 1,25 (um inteiro e vinte e cinco centésimos), até o 12º (décimo segundo) mês de fruição do
benefício;
II - 1,0 (um inteiro), do 13º (décimo terceiro) ao 48º (quadragésimo oitavo) mês de fruição do
benefício;
III - 0,75 (setenta e cinco centésimos), do 49º (quadragésimo nono) ao 60º (sexagésimo) mês
de fruição do benefício.
§ 3º - (VETADO).
§ 4º - O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de investimentos em
pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região, inclusive na área de engenharia
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automotiva, correspondentes a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do crédito presumido
apurado.
§ 5º - O cumprimento dos requisitos apresentados nos §§ 1º e 4º deste artigo será comprovado
perante o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que definirá os termos e os
prazos de comprovação.
§ 6º - O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços encaminhará à Secretaria da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, em até 3 (três) anos, contados da
utilização dos créditos de que trata este artigo, os resultados das auditorias relativas ao
cumprimento dos requisitos referidos no § 5º deste artigo.
§ 7º - (VETADO)."
"Art. 16 - ................................................................................................................
Parágrafo único - Para efeito de interpretação, o regime de tributação de que trata o art. 56 da
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não impede nem prejudica a fruição
dos benefícios e incentivos fiscais de que tratam os arts. 1º, 11, 11-A, 11-B e 11-C desta Lei."
(NR)
Art. 31 - (VETADO).
Art. 32 - (VETADO).
Art. 33 - Os arts. 7º e 9º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 7º - ................................................................................................................
...............................................................................................................................
§ 13 - O tratamento tributário estabelecido no caput e nos §§ 4º e 9º deste artigo, aplicáveis às
posições 8711 a 8714, estende-se aos quadriciclos e triciclos e às respectivas partes e peças,
independentemente do código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
§ 14 - (VETADO)." (NR)
"Art. 9º - ................................................................................................................
...............................................................................................................................
§ 2º - A isenção de que trata este artigo não se aplica às mercadorias referidas no § 1º do art.
3º deste Decreto-Lei, excetuados os quadriciclos e triciclos e as respectivas partes e peças."
(NR)
Art. 34 - (VETADO).
Art. 35 - (VETADO).
Art. 36 - (VETADO).
Art. 37 - (VETADO).
Art. 38 - (VETADO).
Art. 39 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos:
I - a partir de 2022, quanto ao art. 2º;
II - a partir de 1º de agosto de 2018, quanto aos arts. 7º a 19 e 27;
III - a partir de 1º de janeiro de 2019, quanto aos arts. 20 a 26; e
IV - na data de sua publicação, quanto aos demais artigos.
Brasília, 10 de dezembro de 2018; 197ºda Independência e 130ºda República.
MICHEL TEMER
Eduardo Refinetti Guardia
Marcos Jorge
Grace Maria Fernandes Mendonça
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).
FONTE: Cenofisco – 10/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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JUCESP PUBLICA COMUNICADO SOBRE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS
A edição da última terça-feira, 4 de dezembro, do Diário Oficial do Estado de São Paulo, trás
um comunicado da Coordenadora da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso,
instituída pela Portaria JUCESP 18, de 20-02-2017, publicada no Diário Oficial de 23-02-2017,
informando que, a partir do 30º dia subsequente à data de publicação deste Edital, a Junta
Comercial do Estado de São Paulo eliminará alguns documentos - Clique AQUI para conferir.
Diante das informações publicadas, o Sindcont-SP orienta os seus Associados e demais
Profissionais da Contabilidade a retirarem seus processos até o dia 4 de janeiro de 2019,
exclusivamente nesta Entidade – Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, mediante
apresentação de protocolo original da época, ou com a declaração de extravio de protocolo
constando número de protocolo e razão social, assinado e com firma reconhecida pelo sócio
responsável da empresa.
FONTE: SINDCONT – 05/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________

ÂMBITO - ESTADUAL
DECRETO Nº 63.884, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 - ICMS - REGULAMENTO DO
IMPOSTO
MÁRCIO FRANÇA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto no Convênio ICMS-16/15, com as alterações dos Convênios ICMS
130/15 e 18/18, aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e no
Parecer PA nº 35/07, da Procuradoria Geral do Estado, Decreta:
2 citaçõesArt. 1º - Passam a vigorar, com a redação que se segue, os dispositivos adiante
indicados do § 1º do artigo 166 do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490,
de 30 de novembro de 2000:
I - o item 1:
"1 - aplica-se somente à compensação de energia elétrica produzida por microgeração e
minigeração definidas na resolução normativa referida no caput, cuja potência instalada seja,
respectivamente, menor ou igual a 75 kW e superior a 75 kW e menor ou igual a 1 MW
(Convênio ICMS 18/18);" (NR).
II - o item 3:
"3 - fica condicionado:
a) à observância, pelas distribuidoras e pelos microgeradores e minigeradores, dos
procedimentos previstos em Ajuste SINIEF;
b) a que as operações estejam contempladas com desoneração das contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
(Convênio ICMS 130/15)." (NR).
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 4 de dezembro de 2018
MÁRCIO FRANÇA
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Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho - Secretário da Fazenda
Aldo Rebelo - Secretário-Chefe da Casa Civil
Saulo de Castro Abreu Filho - Secretário de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 4 de dezembro de 2018.
OFÍCIO GS-CAT Nº
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa minuta de decreto, que introduz
alteração no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de
2000.
A medida decorre da aprovação, pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ,
dos Convênio ICMS nº 130/15 e nº 18/18, que alteraram o Convênio ICMS-16/15, para
condicionar à desoneração do PIS/PASEP e COFINS, e incluir limites de 75 kW e 1 MW, para
a isenção de ICMS no fornecimento da energia elétrica correspondente à compensação de
produção por microgeração e minigeração, realizada nos termos da Resolução Normativa
ANEEL nº 482, de 17 de abril de 2012.
Com essas justificativas e propondo a edição de decreto conforme a minuta, aproveito o ensejo
para reiterar-lhe meus protestos de estima e alta consideração.
Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho - Secretário da Fazenda
A Sua Excelência o Senhor
MÁRCIO FRANÇA - Governador do Estado de São Paulo
Palácio dos Bandeirantes
FONTE: Cenofisco – 04/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
DECRETO Nº 63.885, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 - ICMS - REGULAMENTO DO
IMPOSTO
MÁRCIO FRANÇA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e
considerando o disposto no artigo 8º, inciso XXIV e § 10, da Lei 6.374, de 1º de marco de
1989, Decreta:
Art. 1º - Fica acrescentada, com a redação que se segue, a Seção XXXVII, composta pelo
artigo 400-Z2, ao Capítulo IV do Título II do Livro II do Regulamento do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto
45.490, de 30 de novembro de 2000:
"SEÇÃO XXXVII - DAS OPERAÇÕES COM RESINA DE POLIPROPILENO
Art. 400-Z2 - O lançamento do imposto incidente na saída interna de resina de polipropileno,
classificada no código 3902.10.20 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, fica diferido
para o momento em que ocorrer a sua entrada no estabelecimento fabricante cuja atividade
econômica principal seja identificada pelo código 1354-5/00 (fabricação de tecidos especiais,
inclusive artefatos) ou 2099-1/99 (fabricação de outros produtos químicos não especificados
anteriormente) da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.
§ 1º - O contribuinte que promover saída interna de resina de polipropileno nos termos do
caput deverá emitir documento fiscal inserindo, no campo "Informações Complementares", a
expressão "Diferimento do ICMS - artigo 400-Z2 do RICMS".
§ 2º - Relativamente à entrada da mercadoria, o estabelecimento fabricante deverá:
1 - escriturar o documento fiscal correspondente no livro Registro de Entradas, utilizando as
colunas sob os títulos "ICMS - Valores Fiscais - Operações ou Prestações com Crédito do
Imposto", quando o crédito for admitido, com a expressão "Entrada de Resina de Polipropileno
- artigo 400-Z2 do RICMS";
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2 - escriturar o valor do imposto devido no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro
"Débito do Imposto - Outros Débitos", com a expressão "Entrada de Resina de Polipropileno artigo 400-Z2 do RICMS ";
3 - tratando-se de contribuinte que recolha o ICMS nos termos do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - "Simples Nacional", proceder conforme o item 1 e efetuar o recolhimento do
ICMS devido, mediante guia de recolhimento especial, até o último dia do segundo mês
subsequente ao da operação." (NR).
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1º de janeiro de 2019.
Palácio dos Bandeirantes, 4 de dezembro de 2018
MÁRCIO FRANÇA
Vinicius Almeida Camarinha - Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia
e Inovação
Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho - Secretário da Fazenda
Maurício Juvenal - Secretário de Planejamento e Gestão
Aldo Rebelo - Secretário-Chefe da Casa Civil
Saulo de Castro Abreu Filho - Secretário de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 4 de dezembro de 2018.
OFÍCIO GS-CAT Nº /2018
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa - minuta de decreto, que introduz
alterações no Regulamento - do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de
2000.
A minuta prevê a concessão de diferimento do lançamento do imposto na saída interna de
resina de polipropileno, para o momento que ocorrer a entrada no estabelecimento fabricante.
Propondo a edição de decreto conforme a minuta, aproveito o ensejo para reiterar-lhe meus
protestos de estima e alta consideração.
Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho - Secretário da Fazenda
A Sua Excelência o Senhor
MÁRCIO FRANÇA - Governador do Estado de São Paulo
Palácio dos Bandeirantes
FONTE: Cenofisco – 04/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
DECRETO Nº 63.886, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 - ICMS - REGULAMENTO DO
IMPOSTO
MÁRCIO FRANÇA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto no Convênio ICMS-190/17, de 15 de dezembro de 2017, e nos
artigos 8º, XVII, e 84-B da Lei 6.374, de 1º de março de 1989, decreta:
2 citaçõesArt 1º - Passam a vigorar, com a redação que se segue, os dispositivos adiante
indicados do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000:
I - o caput do artigo 391, mantidos os seus incisos:
"Art. 391 - O lançamento do imposto incidente nas operações internas com pescados, exceto
os crustáceos e os moluscos, em estado natural, resfriados, congelados, salgados, secos,
eviscerados, filetados, postejados ou defumados para conservação, desde que não enlatados
ou cozidos, excluídas as saídas internas realizadas por estabelecimento que tenha como
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CNAE principal os códigos 1020-1/01 ou 1020-1/02, fica diferido para o momento em que
ocorrer:"; (NR)
II - o § 6º do artigo 40 do Anexo III:
"§ 6º - O disposto neste artigo aplica-se também à saída interna de pescados, exceto os
crustáceos e os moluscos, em estado natural, resfriados, congelados, salgados, secos,
eviscerados, filetados, postejados ou defumados para conservação, desde que não enlatados
ou cozidos, realizada por estabelecimento que tenha como CNAE principal os códigos 10201/01 ou 1020-1/02.". (NR)
1 citaçãoArt. 2º - Fica revogado o parágrafo único do artigo 391 do Regulamento do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto
45.490, de 30 de novembro de 2000.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1º de dezembro de 2018.
Palácio dos Bandeirantes, 4 de dezembro de 2018
MÁRCIO FRANÇA
Vinicius Almeida Camarinha Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação
Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho - Secretário da Fazenda
Maurício Juvenal - Secretário de Planejamento e Gestão
Aldo Rebelo - Secretário-Chefe da Casa Civil
Saulo de Castro Abreu Filho - Secretário de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 4 de dezembro de 2018.
Ofício GS-CAT Nº /2018
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa minuta de decreto, que introduz
alterações no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de
2000.
A minuta amplia o alcance do diferimento do lançamento do ICMS de que trata o artigo 391 do
RICMS (operações compescados).
Com a medida, o diferimento, que era aplicável ao desembaraço de mercadoria importada do
exterior e à saída interna realizada por piscicultor ou pescador, passa a abarcar todas as
operações internas com os pescados de que trata o referido dispositivo, com exceção das
saídas realizadas pelos estabelecimentos que tenham como CNAE principal os códigos 10201/01 ou 1020-1/02, os quais fazem jus ao crédito de que trata o artigo 40, § 6º, do Anexo III do
RICMS.
Com essas justificativas e propondo a edição de decreto conforme a minuta, aproveito o ensejo
para reiterar-lhe meus protestos de estima e alta consideração.
Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho - Secretário da Fazenda
A Sua Excelência o Senhor
MÁRCIO FRANÇA - Governador do Estado de São Paulo
Palácio dos Bandeirantes
FONTE: Cenofisco – 04/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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DECRETO Nº 63.887, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 - ICMS - REGULAMENTO DO
IMPOSTO
MÁRCIO FRANÇA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto no Convênio ICMS-38/12, de 30 de março de 2012, com as
alterações realizadas pelo Convênio ICMS -11/18, 20 de fevereiro de 2018, decreta:
Art. 1º - Passam a vigorar, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados do
artigo 19 do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000:
I - do § 4º:
a) o item 4:
"4 - autorização expedida pela Receita Federal do Brasil para aquisição do veículo com
isenção do IPI;" (NR);
b) o item 6:
"6 - Carteira Nacional de Habilitação - CNH de todos os condutores do veículo;" (NR);
II - os parágrafos 6º e 7º:
"§ 6º - Caso a pessoa com deficiência física, beneficiária da isenção, seja a própria condutora
do veículo, para fins de obter o benefício deverá apresentar, além dos documentos dispostos
no § 4º, Carteira Nacional de Habilitação - CNH, na qual constem as restrições referentes ao
condutor e as adaptações necessárias ao veículo
§ 7º - Quando o interessado necessitar do veículo com característica específica para obter a
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, poderá adquiri-lo com isenção do imposto sem a
apresentação da CNH, na qual constem as restrições referentes ao condutor e as adaptações
necessárias ao veículo, desde que observado o disposto na alínea "a" do item 2 do § 9º." (NR);
III - do § 9º:
a) o item 1:
"1 - até o décimo quinto dia útil, cópia da Nota Fiscal relativa à aquisição;" (NR);
b) as alíneas "a" e "b" do item 2:
"a) Carteira Nacional de Habilitação - CNH, na qual constem as restrições referentes ao
condutor e as adaptações necessárias ao veículo;
b) cópia da Nota Fiscal referente à colocação do acessório ou adaptação efetuada pela oficina
especializada ou pela concessionária autorizada, caso o veículo não tenha saído de fábrica
com as características específicas discriminadas no documento previsto no § 6º." (NR).
Art. 2º - Fica acrescentado, com a redação que se segue, o item 8 ao § 4º do artigo 19 do
Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000: (efeitos a partir de 1º
de janeiro de 2019)
"8 - cédula de identidade e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda - CPF da pessoa com deficiência ou autista, beneficiária da isenção,
caso esta não seja a condutora do veículo por qualquer motivo." (NR).
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, exceto o artigo 2º, que produz
efeitos em relação aos pedidos protocolizados a partir de 1º de janeiro de 2019.
Palácio dos Bandeirantes, 4 de dezembro de 2018
MÁRCIO FRANÇA
Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho - Secretário da Fazenda
Aldo Rebelo - Secretário-Chefe da Casa Civil
Saulo de Castro Abreu Filho - Secretário de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 4 de dezembro de 2018.
OFÍCIO GS-CAT Nº /2018
Senhor Governador,
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa minuta de decreto, que altera a
legislação que concede isenção de ICMS à saída interna e interestadual de veículo automotor
novo adquirido por pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista.
A minuta elimina a necessidade de autenticação de cópia de documentos, simplificando os
procedimentos para a solicitação da isenção por meio eletrônico, bem como passa a exigir
cédula de identidade e comprovante de inscrição no CPF do beneficiário da isenção caso este
não seja o condutor do veículo, com o objetivo de aprimorar o controle das concessões do
benefício.
Com essas justificativas e propondo a edição de decreto conforme a minuta, aproveito o ensejo
para reiterar-lhe meus protestos de estima e alta consideração.
Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho - Secretário da Fazenda
A Sua Excelência o Senhor
MÁRCIO FRANÇA - Governador do Estado de São Paulo
Palácio dos Bandeirantes
FONTE: Cenofisco – 04/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
DECRETO Nº 63.888, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2018 - ICMS - REGULAMENTO DO
IMPOSTO
MÁRCIO FRANÇA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto no Convênio ICMS 129/04, com alterações dos Convênios ICMS
218/17 e 27/18, ambos aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e
no Parecer PA nº 35/2007, da Procuradoria Geral do Estado, decreta:
Art. 1º - Passam a vigorar, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados do
Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490, de 30 de novembro de 2000:
I - o caput do artigo 113:
"Art. 113 (AMIGOS DO BEM) - Operações a seguir indicadas, promovidas pela organização
não-governamental "AMIGOS DO BEM - Instituição Nacional Contra a Fome e a Miséria no
Sertão Nordestino", inscrita no CNPJ sob número 05.108.918/0001-72, destinada a compor
suas ações para a melhoria da situação alimentar e nutricional de famílias em situação de
pobreza nas regiões Norte e Nordeste (Convênio ICMS 129/04, com alterações dos Convênio
ICMS 218/17 e 27/18):
I - saída de bens e mercadorias recebidas em doação;
II - saída das seguintes mercadorias, por ela produzidas ou comercializadas, inclusive na forma
de "kits":
a) castanha de caju e seus subprodutos, NCM 0801.32.00, 0802.90.00, 1806.20.00 e
2007.99.29;
b) doce de leite, NCM 1901.90.20;
c) cocada, geleias, doces glaceados ou cristalizados, NCM 2007.99.10 e 2007.99.90;
d) pimenta em conserva, NCM 2001.90.00;
e) mel, NCM 0409.00.00;
f) artesanatos em palha ou babaçu, NCM 4601.94.00 e 4602.19.00;
g) produtos institucionais personalizados, NCM 4821.10.00, 4901.10.00, 6911.10.90,
6912.00.00 e 8523.41.10;
h) artesanatos têxteis, NCM 6217.10.00, 6302.60.00, 6302.5, 6302.9 e 6304.9;
i) produtos de confecção personalizados, NCM 6106.90.00, 6109.10.00 e 6505.00.90;
j) embalagens personalizadas, NCM 3924.90.00, 4804.11.00, 4819.50.00 e 5806.39.00;
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k) perfumaria, NCM 3304.99.10, 3307.30.00, 3307.49.00, 3401.20.10 e 3406.00.00;
l) artesanato em madeira, NCM 4420.10.00;
m) artesanato em barro, NCM 9703.00.00;
n) artesanato em cerâmica, NCM 6914.90.00."; (NR)
II - o § 1º do artigo 113:
"§ 1º - O disposto neste artigo aplica-se, também:
1 - à prestação de serviço de transporte, quando a responsabilidade pelo pagamento do
imposto tenha sido atribuída à beneficiária;
2 - à parcela do imposto correspondente ao diferencial de alíquota nas entradas interestaduais
destinadas à entidade referida no caput, quando aplicável.". (NR)
Art. 3º - Ficam convalidados os procedimentos e dispensada a exigência do imposto incidente
nas operações indicadas no artigo 113 do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto
nº 45.490, de 30 de novembro de 2000, ocorridas anteriormente à data da publicação deste
decreto (Convênio ICMS 218/17, cláusula segunda, e Convênio ICMS 27/18, cláusula terceira).
Nota Editorial
Trecho em negrito: Publicado conforme DOE-SP
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1º de janeiro de 2019.
Palácio dos Bandeirantes, 4 de dezembro de 2018
MÁRCIO FRANÇA
Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho - Secretário da Fazenda
Aldo Rebelo - Secretário-Chefe da Casa Civil
Saulo de Castro Abreu Filho - Secretário de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 4 de dezembro de 2018.
OFÍCIO GS-CAT Nº
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa minuta de decreto, que
implementa, na legislação tributária de São Paulo, as disposições do Convênio ICMS 218/17 e
do Convênio ICMS 27/18, ambos aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ.
A minuta concede isenção do ICMS para saídas de mercadorias específicas, quando
realizadas pela organização não governamental "AMIGOS DO BEM - Instituição Nacional
Contra a Fome e a Miséria no Sertão Nordestino", bem como convalida os procedimentos
adotados anteriormente à data da publicação do presente decreto.
Com essas justificativas e propondo a edição de decreto conforme a minuta, aproveito o ensejo
para reiterar-lhe meus protestos de estima e alta consideração.
Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho - Secretário da Fazenda
A Sua Excelência o Senhor
MÁRCIO FRANÇA - Governador do Estado de São Paulo
Palácio dos Bandeirantes
FONTE: Cenofisco – 04/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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PORTARIA CAT 105, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018 CAT/SF - TRIBUTOS ESTADUAIS SISTEMA AMBIENTE DE PAGAMENTOS – INSTITUIÇÃO
O Coordenador da Administração Tributária, no intuito de propiciar melhoria na qualidade das
informações relativas aos recolhimentos dos tributos e demais receitas públicas do Estado de
São Paulo, expede a seguinte portaria:
Art. 1º - Passa a vigorar, com a redação que se segue, o Anexo Único da Portaria CAT-125/11,
de 09-09-2011, com a inclusão do Código de Receita 021-8:
"ANEXO ÚNICO
Débitos recolhidos por DARE-SP
CÓDIGO
013-9
014-0
015-2
017-6
021-8
027-9
028-0
031-0

032-2
103-0
104-1
162-4
164-8
165-0
230-6
231-8
232-0
233-1
234-3
244-6
261-6
304-9
318-9
370-0
427-3
428-5
429-7
430-3
490-0
491-1
499-6
517-4
596-4

DISCRIMINAÇÃO
ITBI doações - débitos inscritos na dívida ativa
ITBI doações
ITCMD doações
ITCMD causa mortis
ITCMD exigido em Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM
ITBI - causa mortis - débitos inscritos na dívida ativa
ITBI causa mortis
IR - retido na fonte, incidente sobre rendimentos de trabalho assalariado e
decorrentes da prestação de serviços a terceiros, pagos a qualquer título por
autarquias e funda- ções, e de títulos da dívida pública pagos pelo Estado
IR - retido na fonte, incidente sobre rendimentos de trabalho assalariado e
decorrentes da prestação de serviços a terceiros, pagos a qualquer título por
autarquias e fundações, e de títulos da dívida pública pagos pelo Estado - débitos
inscritos na dívida ativa
Fundo estadual de combate e erradicação da pobreza (FECOEP) - por operação
Fundo estadual de combate e erradicação da pobreza (FECOEP) - por apuração
Emissão de segunda via e vias subsequentes de carteira de identidade
Serviços no Âmbito da Administração Tributária (Capítulo III do Anexo I da
Lei 15.266/2013 )
Tarifa de Postagem para entrega pelos Correios de segunda via e subsequentes da
Carteira de Identidade
Custas judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais
Custas judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais - dívida ativa
Custas pertencentes ao Estado, referentes a atos extrajudiciais - divida ativa
Taxa judiciária - cartas de ordem ou precatórias
Taxa judiciária - petição de agravo de instrumento
Custas pertencentes ao Estado, referentes a atos extrajudiciais
Custas judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais estampagem ou autenticação mecânica
Contribuição para Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo
Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro - Carteira das
Serventias
Emolumentos da Junta Comercial do Estado de São Paulo
Serviços de Segurança Pública (Capítulo VI do Anexo I da Lei 15.266/2013 )
Atos de Licença para Pesca Amadora (Capítulo VII do Anexo I da
Lei 15.266/2013 )
Atos de Vigilância Sanitária (Capítulo V do Anexo I da Lei 15.266/2013 )
Taxas decorrentes das atividades de segurança contra incêndios e emergências FESIE
Serviços no Âmbito do Arquivo Público do Estado (Capítulo II do Anexo I da
Lei 15.266/2013 )
Taxas da Coordenadoria de Defesa Agropecuária
Atos de Serviços em Geral (Capítulo I do Anexo I da Lei 15.266/2013 )
Contribuições de melhoria
Multas por infração à legislação da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania
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597-6
620-8
621-0
622-1
623-3
624-5
625-7
626-9
627-0
628-2
650-6
657-9
660-9
661-0
662-2
663-4
664-6
666-0
667-1
668-3
669-5
670-1
673-7
674-9
730-4
740-7
741-9
743-2
744-4
750-0
751-1
760-2
761-4
762-6
763-8
764-0
765-1
766-3
773-0
776-6

Multa por infração à legislação da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania dívida ativa
Multas por infração à legislação da Secretaria do Meio Ambiente - dívida ativa
Multa aplicada pelo Condephaat da Secretaria da Cultura
Multa aplicada pelo Condephaat da Secretaria da Cultura - dívida ativa
Multa penal
Multa penal inscrita na dívida ativa
Multa por Infração à Legislação da Coordenadoria de Defesa Agropecuária
Multa por Infração à Legislação da Coordenadoria de Defesa Agropecuária - Dívida
Ativa
Receitas do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM) - débitos
inscritos na dívida ativa
Receitas do Ministério Público Estadual - dívida ativa
Multas por infração à legislação da Secretaria dos Transportes Metropolitanos
Multa por infração à legislação da Secretaria da Administração e Modernização do
Serviço Público - dívida ativa
Multas por infração à legislação - outras dependências
por infração à legislação - outras dependências - dívida ativa
Multas por infração à legislação da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
- PROCON - municípios conveniados
Multas por infração à legislação de sorteios, concursos de prognósticos e similares
Multa por infração à legislação da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON - municípios conveniados - dívida ativa
Multa por infração à legislação de sorteios, concursos de prognósticos e similares dívida ativa
Multas da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - Auto de
Infração Nota Fiscal Paulista - dívida ativa
Multas de Infração Nota Fiscal Paulista - PROCON
Multas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - dívida ativa
Multas do Centro de Vigilância Sanitária
Indenizações e restituições
indenizações e restituições - dívida ativa
Receitas a Classificar - dívida ativa
Repasse nos termos da cláusula quarta, inciso III, alínea c do Convênio GSSP/ATP
67/2003
Receitas da Escola de Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Receitas do Fundo para Preservação da Biodiversidade e Recursos Naturais FPBRN
Receitas do Fundo de Despesas do Gabinete da Secretaria do Meio Ambiente
Contribuição de solidariedade às Santas Casas de Misericórdia
Receitas do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes da Secretaria da
Agricultura e Abastecimento - produtos e serviços
Receitas do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP - dívida
ativa
Receitas da São Paulo Previdência - SPPREV - dívida ativa
Receitas da Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades - SUTACO dívida ativa
Receitas do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) - dívida ativa
Receitas do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) - dívida ativa
Receitas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) - dívida ativa
Receitas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) - dívida ativa
Multas por infração à legislação da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
- PROCON - municípios não conveniados
Multas por infração à legislação da Fundação Proteção e Defesa do Consumidor PROCON - municípios não conveniados - dívida ativa
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802-3
807-2
808-4

Custas Adiantadas - Oficiais de Justiça
Fianças criminais
Fianças diversas

810-2

Depósitos diversos

811-4
812-6
813-8

Honorários Advocatícios
Honorários Advocatícios da Defensoria Pública - dívida ativa
Cauções

815-1
830-8
831-0
840-0
843-6
856-4
865-5
890-4

Pensões alimentícias
Vencimentos, vantagens e proventos recebidos a maior pagos pelo DDPE
Vencimentos, vantagens e proventos recebidos a maior pagos pela Unidade
Multa por infração à legislação do trânsito (DETRAN) - dívida ativa
Multas e Outras Receitas do DER - dívida ativa
Multa por infração à legislação do trânsito (DERSA) - dívida ativa
Multa por infração ao regulamento da CETESB - dívida ativa
Outras receitas não discriminadas

FONTE: SINDCONT – 05/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
DECRETO Nº 63.912, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 - ICMS - NOTA FISCAL PAULISTA ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS - ADEQUAÇÃO - PRAZO
ADICIONAL
MÁRCIO FRANÇA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e
considerando a importância do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São
Paulo, instituído pela Lei 12.685, de 28 de agosto de 2007, para as entidades de direito privado
sem fins lucrativos; decreta:
1 citaçãoArt. 1º - Passa a vigorar, com a redação que se segue, o artigo 2º do Decreto 63.363,
de 20 de abril de 2018:
"Art. 2º - A autorização prevista no artigo 1º terá vigência até 31 de dezembro de 2019." (NR).
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 10 de dezembro de 2018
MÁRCIO FRANÇA
Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho - Secretário da Fazenda
Márcio Fernando Elias Rosa - Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
Aldo Rebelo - Secretário-Chefe da Casa Civil
Saulo de Castro Abreu Filho - Secretário de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 10 de dezembro de 2018.
OFÍCIO GS Nº /2018
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa minuta de decreto, que altera o
Decreto 63.363, de 20 de abril de 2018, o qual institui, no âmbito do Estado de São Paulo,
prazo adicional de adequação para Entidades de Direito Privado sem
Fins Lucrativos participantes e beneficiárias do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do
Estado de São Paulo, instituído pela Lei 12.685, de 28 de agosto de 2007.
A alteração proposta visa prorrogar, até 30 de junho de 2019, o prazo para que as entidades
de direito privado sem fins lucrativos possam cadastrar, no site da Nota Fiscal Paulista,
documentos fiscais sem indicação do CNPJ ou do CPF do consumidor, para fins de
recebimento de créditos no âmbito do programa popularmente conhecido como "Nota Fiscal
Paulista".
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Com essas justificativas e propondo a edição de decreto conforme a minuta, aproveito o ensejo
para reiterar-lhe meus protestos de estima e alta consideração.
Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho - Secretário da Fazenda
Márcio Fernando Elias Rosa - Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
A Sua Excelência o Senhor
MÁRCIO FRANÇA - Governador do Estado de São Paulo
Palácio dos Bandeirantes
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).
FONTE: Cenofisco – 10/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________

ÂMBITO MUNICIPAL
PORTARIA SF Nº 357, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018 SF/SÃO PAULO - PROJETOS
CULTURAIS - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS CULTURAIS (PRO-MAC) PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E TÉCNICOS
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA , no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei,
Resolve:
1 citaçãoArt. 1º - O art. 8º da Portaria SF nº 173/2018 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8º - Os Certificados de Incentivo terão prazo de validade, para sua utilização, de 2 (dois)
anos, a contar de sua expedição, corrigidos mensalmente pelos mesmos índices aplicáveis na
correção do imposto.
§ 1º - Vencido o prazo de validade para utilização dos certificados, as notas de liquidações e
pagamentos a ele vinculadas deverão ser canceladas pela Secretaria Municipal da Cultura.
§ 2º - A correção dos valores dos certificados fica condicionada à emissão de Nota de
Empenho e Nota de Liquidação no valor da respectiva correção, onerando o limite anual
estabelecido conforme previsto no art. 19 do Decreto nº 58.041, de 20 de dezembro de 2017.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário
FONTE: Cenofisco – 07/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________

ASSUNTOS - ÂMBITO TRABALHISTA
TRABALHO: EXAME MÉDICO DEMISSIONAL DEVE SER REALIZADO EM ATÉ DEZ DIAS
A Portaria do Ministério do Trabalho nº 1031 de 2018 altera o subitem 7.4.3.5 da Norma
Regulamentadora nº 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO,
aprovada pela Portaria MTb nº 3.214/1978, que passa a vigorar com o seguinte texto:
"7.4.3.5 No exame médico demissional, será obrigatoriamente realizada em até 10 (dez) dias
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contados a partir do término do contrato, desde que o último exame médico ocupacional tenha
sido realizado há mais de:
- 135 (centro e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro
I da NR-4;
- 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR-4."
A Portaria MTB nº 1031, de 06/12/2018 foi publicada no DOU em 10/12/2018.
FONTE: LegisWeb – 10/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
PORTARIA Nº 1.031, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2018 - SEGURANÇA E SAÚDE NO
TRABALHO
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso
II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, o inciso VI do art. 55, da Lei nº 13.502,
de 1º de novembro de 2017 e os arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, resolve:
Art. 1º - Alterar o subitem 7.4.3.5 da Norma Regulamentadora nº 07 - Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, aprovada pela Portaria MTb nº 3.214/1978, com
redação dada pela redação dada pela Portaria SSST nº 24, de 29 de dezembro de 1994, que
passa a vigorar com o seguinte texto:
"7.4.3.5 No exame médico demissional, será obrigatoriamente realizada em até 10 (dez) dias
contados a partir do término do contrato, desde que o último exame médico ocupacional tenha
sido realizado há mais de:
- 135 (centro e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro
I da NR-4;
- 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR-4."
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
CAIO VIEIRA DE MELLO
FONTE: Cenofisco - 06/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________

NORMAS PROFISSIONAIS
NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, CTA 26, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTABILIDADE - AUDITORES INDEPENDENTES - ALCANCE DOS TRABALHOS E A
EMISSÃO DE RELATÓRIO
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e
regimentais e com fundamento no disposto na alínea "f" do Art. 6º do Decreto-Lei nº
9.295/1946, alterado pela Lei nº 12.249/2010, faz saber que foi aprovada em seu Plenário, a
seguinte Norma Brasileira de Contabilidade (NBC):
CTA 26 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE O DEMONSTRATIVO DO
DIRECIONAMENTO DOS RECURSOS DE POUPANÇA
OBJETIVO
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1.Este comunicado técnico tem por objetivo orientar os auditores independentes sobre o
alcance dos trabalhos e a emissão de relatório para atendimento às Resoluções nº 3.932/2010
e nº 4.464/2016 do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre o demonstrativo de remessa
obrigatória pelas instituições financeiras que devem, anualmente, ser objeto de asseguração
realizada por auditoria independente, conforme previsto no Art. 19 do regulamento anexo à
Resolução nº 3.932/2010.
INTRODUÇÃO
2. A Resolução nº 3.932/2010 e alterações advindas da Resolução nº 4.464/2016 do CMN
alteram e consolidam as normas de direcionamento dos recursos captados em depósitos de
poupança pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos
(SBPE). O regulamento anexo à Resolução nº 3.932/2010 estabelece, no parágrafo único do
Art. 19, que: "as informações encaminhadas ao Banco Central do Brasil (BCB) devem,
anualmente, ser objeto de asseguração realizada por auditoria independente". O Art. 19
também informa que "o Banco Central do Brasil instituirá documento de remessa obrigatória
pelas instituições financeiras, para acompanhar as operações de que trata este regulamento"
(o demonstrativo em questão é denominado usualmente como Mapa 4).
3.A Carta-Circular nº 3.492/2011 do BCB esclareceu os procedimentos para a prestação de
informações relativas ao direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança de
que trata a Resolução nº 3.932/2010. A referida Carta-Circular detalha os critérios a serem
adotados para apresentação das informações no Mapa 4, para cada uma das linhas do referido
demonstrativo.
ENTENDIMENTO E ORIENTAÇÃO
4.As normas do CMN e do BCB acima citadas dizem respeito ao direcionamento a ser
observado pelas entidades integrantes do SBPE para os recursos captados em depósitos de
poupança em percentuais mínimos em operações de financiamento imobiliário, em encaixe
obrigatório no BCB e em outras operações definidas nessa regulamentação. As referidas
normas definem que a base de cálculo dos percentuais de direcionamento é a média aritmética
dos saldos diários dos depósitos de poupança. Definem também que, para atendimento das
exigibilidades, são computados, entre outros, os financiamentos imobiliários, as cédulas de
crédito imobiliário e as cédulas hipotecárias, pelo saldo devedor bruto atualizado, observadas
as mesmas regras de apuração de seus valores para contabilização previstas no Plano
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif). Como mencionado
anteriormente, o direcionamento dos recursos previsto nessa resolução é demonstrado ao BCB
por meio do Mapa 4, que apresenta os valores captados e aplicados, segundo os critérios
contábeis definidos no Cosif e apurados, para fins de enquadramento, segundo normas
específicas que definem percentuais mínimos em cada tipo de operação, cálculo de médias,
entre outras definições.
5.Considerando o exposto, a norma de auditoria a ser seguida para esse trabalho previsto na
Resolução nº 3.932/2010 e regulamentações complementares, é a NBC TA 805 Considerações Especiais - Auditoria de Quadros Isolados das Demonstrações Contábeis e de
Elementos, Contas ou Itens Específicos das Demonstrações Contábeis. Esse comunicado
orienta, mas não substitui a referida norma, na realização da auditora dos demonstrativos de
direcionamento dos recursos de poupança. Como previsto na referida norma, considerando a
natureza e o alcance dos trabalhos a serem realizados, se espera que o trabalho seja realizado
pelo auditor independente das demonstrações contábeis da instituição financeira.
6.A NBC TA 805 trata das considerações especiais para a auditoria de quadros isolados, de
elemento, de conta ou de item específico de demonstração contábil. Os quadros isolados das
demonstrações contábeis e os elementos, as contas ou os itens específicos das
demonstrações contábeis podem ser elaborados de acordo com uma estrutura conceitual para
fins gerais ou propósitos especiais. A citada norma define, também, que "informações
contábeis históricas" são informações expressas em termos financeiros em relação a uma
entidade específica, derivadas, principalmente, do sistema contábil da entidade, a respeito de
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eventos econômicos ocorridos em períodos passados ou de condições ou circunstâncias
econômicas em determinada data no passado. A própria norma menciona que o trabalho de
asseguração razoável que não seja auditoria de informações financeiras históricas é realizado
de acordo com a NBC TO 3000 específica para informações não históricas.
7.Ou seja, entende-se que o referido trabalho trata da auditoria de quadro definido pelo BCB,
que tem como origem os saldos contábeis apurados segundo os critérios contábeis do Cosif, e
submetidos a determinadas regras de direcionamento, incluindo situações de médias e
alocações definidas em regulamentação específica do BCB.
8.Os demonstrativos (Mapa 4), que devem ser elaborados pela administração da instituição
financeira (instituição) e sob sua responsabilidade, devem estar acompanhados de nota
explicativa que descreva que: a) os critérios adotados na apuração dos saldos, base dos
depósitos de poupança e das aplicações dos recursos, estão de acordo com os critérios do
BCB (Cosif); e b) os demonstrativos foram elaborados para auxiliar a instituição a cumprir os
requisitos da Resolução nº 3.932/2010 e complementares do BCB e que, portanto, podem não
ser adequados para outras finalidades.
PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES
9.O trabalho de auditoria realizado no contexto da NBC TA 805 requer que o auditor obtenha
segurança razoável quanto aos quadros isolados ou elementos, contas ou itens específicos
das demonstrações contábeis, no caso deste comunicado, os demonstrativos de
direcionamento dos recursos de poupança (Mapa 4). Desta forma, o auditor, na execução dos
seus trabalhos, deve observar todas as normas brasileiras e internacionais de auditoria e os
procedimentos específicos ao alcance desse trabalho, destacados abaixo. Esses
procedimentos não são exaustivos e cabe ao auditor exercer o seu julgamento profissional
para identificar outros procedimentos adicionais que ele julgue necessário para permitir a
emissão de seu relatório: (a)verificar as evidências de que a instituição elaborou políticas e
procedimentos para a identificação e a captura das informações relativas ao direcionamento
dos recursos captados em depósitos de poupança; (b)obter o entendimento dos controles
internos mantidos pela instituição que permitam aferir o cumprimento do direcionamento dos
recursos captados em depósitos de poupança, de acordo com a Resolução nº 3.932/2010 e
regulamentações posteriores; (c)por ocasião do entendimento do ambiente de controles gerais
e de tecnologia da informação da instituição, realizado em conexão com o exame das
demonstrações contábeis, verificar os aspectos referentes à tecnologia da informação dos
sistemas utilizados na obtenção das informações relativas ao direcionamento dos recursos
captados em depósitos de poupança, tais como desenvolvimento e manutenção dos sistemas,
segurança da informação e operação computacional; (d)verificação dos relatórios da auditoria
interna e avaliação dos respectivos resultados e constatações; (e)revisão do cálculo mensal da
apuração das aplicações de poupança e da correspondente exigibilidade de recolhimento de
encaixe sobre os depósitos e o respectivo recolhimento; (f)revisão do demonstrativo mensal
das obrigações de aplicação e de poupança (Mapa 4), considerando: comparação dos saldos
base (recursos captados e recursos aplicados) com os saldos contábeis da instituição; testes
de cálculo da média aritmética dos saldos diários; verificação, em base amostral, das
alocações previstas na Carta-Circular nº 3.492/2011 para o Mapa 4; confronto dos totais dos
relatórios suporte com os referidos valores informados nas respectivas linhas do demonstrativo
(Mapa 4); (g) o auditor independente deve obter da administração da instituição auditada as
representações formais nos termos da NBC TA 580 - Representações Formais, datadas o mais
próximo possível, mas, não, depois da data do relatório de auditoria previsto neste
comunicado.
MODELO DE RELATÓRIO
10.Para que se mantenha a consistência na emissão dos relatórios por parte dos auditores
independentes, este comunicado inclui um anexo com o modelo de relatório a ser emitido. O
referido modelo não contempla eventuais modificações que podem ser necessárias em
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circunstâncias específicas. O exemplo de relatório a seguir é apenas para orientação e não
pretende ser completo ou aplicável a todas as situações.
Este comunicado entra em vigor na data de sua publicação.
ZULMIR IVÂNIO BREDA Presidente do Conselho
FONTE: Cenofisco- 05/12/2018
_____________________________Fim de Matéria__________________________________
NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, CTG 2002, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTABILIDADE - PADRÕES TÉCNICOS E PROFISSIONAIS - LAUDO DE AVALIAÇÃO
DOS ATIVOS LÍQUIDOS
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e
regimentais e com fundamento no disposto na alínea "f" do Art. 6º do Decreto-Lei nº
9.295/1946, alterado pela Lei nº 12.249/2010, faz saber que foi aprovada em seu Plenário a
alteração da seguinte Norma Brasileira de Contabilidade (NBC):
CTG 2002 - LAUDO DE AVALIAÇÃO EMITIDO POR CONTADOR
Alcance
1.Este comunicado técnico estabelece critérios e procedimentos para os contadores em geral,
incluindo aqueles que atuam na elaboração de demonstrações contábeis, os auditores
independentes e os peritos contábeis. Trata, portanto, dos padrões técnicos e profissionais a
serem observados para a emissão de laudo de avaliação dos ativos líquidos a valor contábil ou
dos ativos líquidos contábeis ajustados a preços de mercado. Geralmente, esses laudos são
destinados a apoiar processos de incorporação, cisão ou fusão de entidades, de
reestruturações societárias, de retirada ou ingresso de sócios, de encerramento de atividades,
de operações específicas previstas em lei ou em norma de órgãos reguladores.
2.Os contadores responsáveis pela emissão de laudos de avaliação devem observar as
normas profissionais de independência com relação ao impedimento ético e ao conflito de
interesses (NBCs PG 100, 200 e 300, NBCs PA 290 e 291 e NBC PP 01), assim como as
determinações de outros órgãos reguladores, sempre que suas orientações forem diferentes
das diretrizes deste comunicado.
3.O contador que elabora a escrituração contábil da entidade para a qual o laudo está sendo
emitido está impedido de elaborar laudo de avaliação contábil dos ativos líquidos dessa
entidade e de entidade do grupo econômico a que ela pertença, seja o laudo pelo valor contábil
ou pelo valor contábil ajustado a preços de mercado.
4.Nos termos das normas profissionais de independência, o contador que atue como auditor
das demonstrações contábeis da contratante não tem impedimento ético ou conflito de
interesses quando for contratado para emitir laudo de avaliação contábil sobre os bens, direitos
e obrigações que compõem o patrimônio líquido ou acervo líquido da contratante.
5.Esses laudos devem ser conduzidos com observância ao descrito neste comunicado e, no
que forem aplicáveis, as diretrizes estabelecidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade. A
emissão do laudo de avaliação ao valor contábil ou contábil ajustado a preços de mercado
pressupõe como requisito mandatório que os valores dos bens, direitos e obrigações, que
compõem o patrimônio líquido ou acervo líquido da entidade, objeto de avaliação, tenham sido
examinados pelo profissional responsável pela emissão de laudo. Na dúvida sobre que
procedimentos adotar para elaboração do trabalho de avaliação, pode o contador responsável
pelo processo de avaliação consultar e utilizar subsidiariamente: a NBC TA 230 para
documentação e papéis de trabalho; a NBC TA 560 para eventos subsequentes; a NBC TA
580 para cartas de representação; a NBC TA 620 para a contratação de especialista; e outras
normas aplicáveis.
Situações em que são requeridas avaliações contábeis
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6.As avaliações contábeis de que trata este comunicado, com a consequente emissão de laudo
de avaliação, são geralmente requeridas pela legislação societária brasileira ou por normas de
outros órgãos reguladores. As situações que requerem o laudo de avaliação, de que trata este
comunicado, são as seguintes:
(a)Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976): (i) bens incorporados ao capital e à
formação do capital (artigos 7º e 8º); (ii) aumentos de capital (Art. 170); (iii) incorporações,
cisões e fusões (artigos 227, 228, 229 e 264); (iv) constituição de companhia fechada por
subscrição particular (Art. 88); (b)Código Civil (Lei nº 10.406/2002): da transformação, da
incorporação, da fusão e da cisão das sociedades (artigos de 1.113 a 1.122); e (c)Normas de
outros órgãos reguladores.
Conceito de avaliação contábil
7.A avaliação contábil consiste na determinação do valor do patrimônio líquido da entidade em
determinada data, ou de componentes específicos do ativo líquido, (acervo líquido parcial), da
entidade na mesma data. Assim, para fins deste comunicado, o laudo de avaliação pode
compreender:
(a) patrimônio líquido contábil formado por todos os componentes do balanço patrimonial
(bens, direitos e obrigações); ou
(b) acervo líquido contábil formado por determinados ativos e passivos especificamente
selecionados pela administração da entidade solicitante do laudo de avaliação.
Objetivo
8.O objetivo deste comunicado é tratar, apropriadamente, das seguintes considerações
especiais que são relevantes para o emitente do laudo de avaliação:
(a)aceitação do trabalho e restrições profissionais;
(b)planejamento e execução do referido trabalho;
(c)formação de conclusão sobre o valor dos componentes do patrimônio líquido (ou do acervo
líquido parcial) da entidade em determinada data, com base na avaliação das evidências
obtidas; e
(d)emissão do laudo de avaliação.
Definições
9.Para fins deste comunicado, os termos abaixo listados possuem os seguintes significados
atribuídos:
(a)Avaliação pelo valor contábil - mensuração do ativo líquido, ou patrimônio líquido, de acordo
com as práticas contábeis brasileiras, ou, quando se tratar de laudo elaborado para instituições
financeiras ou para outras entidades cuja prática contábil normatizada pelo correspondente
órgão regulador for diferente, de acordo com essas práticas. A expressão "práticas contábeis
brasileiras" está definida no item 7 da NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações
Contábeis.
(b)Avaliação pelo valor contábil ajustado a preços de mercado dos ativos e dos passivos mensuração do ativo líquido, ou patrimônio líquido, pelo valor contábil, acrescido de mais ou
menos valia decorrente de determinadas premissas para se determinar os valores de mercado
dos ativos e dos passivos.
(c)Preço de mercado (ou valor justo), segundo o § 1º do Art. 183 da Lei das Sociedades por
Ações, deve ser utilizado em conjunto com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis
que tratam da mensuração ao valor justo.
Laudo de avaliação contábil
10.A documentação do trabalho executado, que suporta a emissão do laudo de avaliação,
deve conter toda a informação necessária para permitir que o laudo seja emitido. Essa
documentação deve ser suficiente para que outro profissional experiente, sem qualquer
envolvimento anterior com o trabalho executado, possa entender a natureza, a época e a
extensão dos procedimentos executados pelo emitente do laudo, seus resultados e suas
conclusões. O laudo e sua documentação que deram suporte devem ser mantidos sob a
guarda do contador pelo prazo de cinco anos.
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11.A elaboração de laudo de avaliação contábil (ativos líquidos avaliados a valor contábil)
requer a verificação da existência, da avaliação e da integridade dos ativos e dos passivos,
cujo patrimônio líquido ou acervo líquido está sendo avaliado ao seu valor contábil. Assim, o
contador deve efetuar procedimentos para cobrir as seguintes afirmações:
(a)existência: os ativos e os passivos que compõem o patrimônio líquido ou o acervo parcial
existem na data do laudo;
(b)avaliação: esses ativos e passivos estão registrados e avaliados pelo seu valor contábil
apropriado, de acordo com as práticas contábeis brasileiras, e com relação ao laudo elaborado
para instituições financeiras e para outras entidades cuja prática contábil for diferente, devem
observar as normas específicas do correspondente órgão regulador;
(c)integridade: não existem ativos ou passivos que não tenham sido apropriadamente
registrados e considerados no laudo de avaliação; e
(d)direitos e obrigações: os ativos e os passivos registrados e considerados no laudo de
avaliação pertencem à entidade.
Laudo de avaliação contábil ajustado a preços de mercado
12.No que se refere à emissão de laudo de avaliação contábil ajustado a preços de mercado
(NBC TG 46), o trabalho deve obter evidências apropriadas e suficientes sobre os ativos e
passivos que compõem o patrimônio líquido contábil ou o acervo líquido parcial contábil,
permitindo concluir sobre as afirmações relacionadas com a existência, avaliação e integridade
desses bens, direitos e obrigações.
Ajustes dos valores contábeis a preços de mercado
13.A conceituação do que seja valor de mercado (ou valor justo) para cada elemento de ativo e
passivo deve observar as normas e os critérios aos quais está associado o laudo a ser emitido
(item 6) e as demais definições constantes do item 17.
14.Ao utilizar especialistas externos para seus trabalhos de emissão de laudos de avaliação, o
profissional emitente do laudo deve levar em consideração a competência, a habilidade e a
objetividade do especialista para o entendimento da avaliação procedida por esse profissional
externo. Nesse caso específico, devem ser observados os objetivos e requisitos da NBC TA
620.
Divulgação dos critérios de avaliação
15.Ao emitir laudo de avaliação, o contador deve observar se o critério utilizado para
mensuração das contas objeto do laudo foi adequadamente divulgado. Isso requer, por
exemplo, a existência de notas explicativas em anexo que acompanhe o quadro sumário do
patrimônio ou acervo líquido. Essa divulgação é importante mesmo nos casos em que as
contas foram avaliadas de acordo com as práticas contábeis brasileiras e deve existir pelo
menos a descrição das principais políticas contábeis, semelhante às exigências de divulgações
aplicáveis às demonstrações contábeis consideradas como um todo, mas não
necessariamente, dado o fim a que se destina, a divulgação de todas as composições de
saldos e outras divulgações requeridas. Entretanto, a administração da entidade deve manter
todos os arquivos analíticos com a composição dos saldos contábeis. Quando os ativos e os
passivos estiverem a preços de mercado, as premissas, os critérios e os procedimentos
utilizados para determinar os correspondentes ajustes precisam ser divulgados em notas que
complementam o quadro que demonstra o objeto do laudo. Esse quadro deve conter o sumário
dos ativos e dos passivos que compõem o patrimônio líquido (ou acervo parcial) pelos seus
valores contábeis e valores de mercado, incluindo os ajustes procedidos.
16.As notas explicativas devem informar, quando aplicável, a utilização de especialistas
contratados pela administração da entidade para avaliação de ativos e de passivos. A
administração da entidade é responsável pela aprovação final dos valores atribuídos aos ativos
e passivos.
Atividades técnicas e profissionais
17.As atividades técnicas e profissionais visam fundamentar o laudo contábil e abrangem, total
ou parcialmente, em conformidade com a natureza e a complexidade da matéria, exame,
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vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação, entre
outros, em consonância com as definições a seguir:
(a)exame é a análise de livros, registros das transações e documentos;
(b)vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato,
de forma circunstancial;
(c)indagação é a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou de
fato relacionada ao trabalho para efeito de conclusão do laudo;
(d)investigação é a pesquisa que busca trazer ao laudo contábil o que está oculto por
quaisquer circunstâncias;
(e)arbitramento é a determinação de valores, quantidades ou a solução de controvérsia por
critério técnico-científico;
(f)mensuração é o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e
obrigações;
(g)avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e
receitas;
(h)certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo.
Responsabilidade do contador
18.O cumprimento da responsabilidade profissional do contador, relacionada com a emissão
de laudo de avaliação, está baseado neste comunicado e nas normas técnicas e profissionais
editadas pelo CFC.
Responsabilidade dos administradores
19.A administração e, quando apropriado, os responsáveis pela governança precisam
reconhecer e entender que eles têm responsabilidades que são fundamentais para que o
contador possa conduzir seus trabalhos e emitir o laudo de avaliação. Essas responsabilidades
compreendem a elaboração das informações contábeis em conformidade com as práticas
contábeis brasileiras e, quando se tratar de laudo elaborado para instituições financeiras e para
outras entidades cuja prática contábil normatizada pelo correspondente órgão regulador for
diferente, observar as orientações do órgão específico. Além disso, deve ser observada a
manutenção de controles internos cujos administradores determinem como sendo necessário
para permitir a elaboração de informações contábeis que estejam livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
20.Cabe, também, à administração fornecer ao contador acesso às informações contábeis,
como registros e documentação para a realização de seus trabalhos. A administração também
é responsável por proporcionar: (a) proteção ao patrimônio e prevenção e detecção de fraudes;
(b) escrituração fidedigna das transações por meio de registros que dão suporte às
informações contábeis; (c) elaboração de informações contábeis de acordo com as práticas
contábeis brasileiras; (d) guarda, em boa ordem, de documentos que constituem as evidências
comprobatórias das transações efetuadas; e (e) quando aplicável, a elaboração de
informações de ativos e de passivos, mensurados a valor de mercado, e a divulgação
adequada e completa dos critérios em notas explicativas.
21.O contador deve solicitar à administração que forneça representação formal no sentido de
que essas responsabilidades foram observadas.
Valores de avaliação contábil divergentes dos livros contábeis
22.O laudo de avaliação deve ser conclusivo quanto aos valores do patrimônio líquido ou
acervo líquido. Entretanto, é possível que a entidade tenha adotado, na escrituração de suas
transações, práticas contábeis consideradas inadequadas pelo contador. No caso de laudos de
ativos líquidos a valor de mercado, também pode ser possível que a determinação do valor de
mercado de certos ativos ou passivos seja considerada inadequada.
23.Desde que os aspectos inadequados possam ser quantificados de forma satisfatória,
permitindo identificar os ajustes aos itens objeto da avaliação, o fato não deve impedir a
emissão de laudo conclusivo sobre os itens avaliados, mesmo que esses ajustes não sejam
contabilizados pela entidade, mas que sejam considerados para apuração do saldo final
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ajustado. A representação formal da administração mencionada no item 21 deve confirmar o
saldo final ajustado.
24.Nessas circunstâncias, no corpo do laudo de avaliação, devem ser incluídos parágrafos
explicativos dos ajustes considerados, inserindo a utilização de práticas contábeis
consideradas inadequadas pelo contador, e o parágrafo de conclusão deve mencionar, de
forma explícita, os valores ajustados.
Limitações ao alcance dos trabalhos de avaliação
25.A existência de limitações ao alcance dos trabalhos é inconsistente com a natureza e o
propósito do trabalho, que têm por objetivo a emissão de laudo de avaliação. Portanto, o
contador, antes de aceitar tal trabalho, deve se questionar quanto à inexistência de limitações,
as quais o impedirão de atingir o seu objetivo. Se essas limitações forem conhecidas antes da
aceitação, o contador não deve aceitar o trabalho.
26.Nos casos em que o contador, após a aceitação do trabalho, constatar restrições ou
limitações ao alcance do seu trabalho e se deparar com a impossibilidade de emitir laudo de
avaliação conclusivo, deve encaminhar carta aos contratantes do trabalho, identificando as
razões que o levaram a essa decisão. O Apêndice VI deste comunicado contém modelo de
carta sugerido para essas circunstâncias.
Eventos subsequentes
27.A emissão de laudo de avaliação contábil tem como premissa básica o fato de que os
valores dos componentes avaliados reflitam as transações ocorridas até a data-base. O
contador pode identificar eventos subsequentes que requerem ajuste no laudo de avaliação.
Nessas circunstâncias, o contador deve determinar se cada um desses eventos está refletido
de maneira apropriada no referido laudo de avaliação, de acordo com as práticas contábeis
brasileiras.
Incertezas
28.Durante a realização de seus trabalhos, o contador pode identificar incertezas cujo desfecho
dependa de eventos futuros, mas que, se o desfecho fosse conhecido antes da emissão do
laudo, poderia afetar o valor da avaliação pretendida.
29.Dessa forma, em princípio, as referidas incertezas não precisariam ser mencionadas no
laudo de avaliação conclusivo emitido. No entanto, laudos de avaliação contábil podem ser
emitidos e utilizados como um instrumento essencial em processos de negociação de ativos e
de passivos. Assim, a necessidade de se emitir laudo conclusivo sobre itens contábeis que
estão registrados em determinada data não impossibilita o contador de divulgar, em seu laudo
de avaliação, eventuais incertezas relevantes, fundamentais para entendimento do patrimônio
líquido ou do acervo líquido, cujo desfecho, se conhecido, poderia alterar significativamente o
valor da avaliação ou o rumo das negociações em curso e, assim, levar à adoção, entre as
partes, de cláusulas contratuais restritivas ou condicionantes a eventos futuros.
30.Assim sendo, eventos dessa natureza devem ser divulgados em parágrafo de ênfase a
expressão que deixe claro não se tratar de ressalva, que não é admitida em laudos de
avaliação, como, por exemplo, "Nossa conclusão sobre o patrimônio líquido [ou acervo líquido]
contábil não está ressalvada em função desse assunto".
31.O parágrafo de ênfase significa divulgar incertezas que podem ter desfechos relevantes e
cuja solução dependa de eventos futuros, mas que não afetam a conclusão sobre o valor
contábil dos itens avaliados na data-base, segundo os fatos conhecidos no presente.
32.A decisão de divulgar, ou não, determinadas incertezas relevantes deve ser devidamente
documentada nos papéis de trabalho do contador.
Avaliação contábil do patrimônio líquido negativo
33.Para fins de laudo de avaliação contábil, a situação na qual a entidade apresenta patrimônio
líquido negativo ou, quando o valor dos passivos supera o valor dos ativos, geralmente não
causa, por si só, impedimento para que o contador emita o seu laudo de avaliação em relação
à insuficiência de patrimônio líquido.
Utilização do trabalho de outros contadores e/ou especialistas
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34.O contador deve assumir responsabilidade integral pelo laudo que emite e não pode dividir
responsabilidade com outros contadores ou com especialistas que possam ser por ele
utilizados.
Estrutura do laudo de avaliação
35.A seguinte estrutura deve ser utilizada para a elaboração do laudo de avaliação:
(a)Destinatário: O laudo é endereçado ao contratante do serviço, que normalmente é o
conselho de administração, diretoria executiva ou outro órgão equivalente da entidade que
providenciou a contratação do contador nomeado em assembleia dos acionistas ou sócios da
entidade.
(b)Dados do contador ou da organização contábil: Identificação do contador ou da organização
contábil, com indicação do endereço, inscrição no CPF ou CNPJ e no CRC, informações de
seu Contrato Social e do sócio (profissional habilitado) que assina o laudo de avaliação.
(c)Objetivo da avaliação: Identificação do objeto da avaliação e da data-base da avaliação.
(d)Metodologia aplicada na avaliação: Inclui métodos, procedimentos e critérios adotados pelo
contador com destaque dos instrumentos utilizados na execução do processo de avaliação e
elaboração do laudo de avaliação.
(e)Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis e os ajustes a preço de
mercado (quando aplicável): Deve descrever a responsabilidade da administração sobre as
informações contábeis que serviram de base para a elaboração do laudo de avaliação.
(f)Responsabilidade do contador: Deve descrever as responsabilidades do contador
relacionadas com os trabalhos efetuados, que propiciam o suporte necessário para emissão do
laudo de avaliação.
(g)Conclusão: Neste título, deve ser indicada a conclusão sobre o objeto do laudo de avaliação
(patrimônio líquido total ou acervo líquido parcial), de forma precisa e completa, com destaque
se o valor obtido consta dos registros contábeis, escriturado de acordo com as práticas
contábeis brasileiras, observando-se as orientações diferentes decorrentes de outros órgãos
reguladores (se for o caso), ou se o valor constante da conclusão foi obtido pelo contador,
mediante ajuste aos livros contábeis para atender àquelas práticas e, dessa forma, não está
escriturado nos registros contábeis. Isto implica a necessidade de destacar, dependendo do
objetivo do laudo:
(i)critérios de avaliação adotados no processo de avaliação;
(ii)situação patrimonial da empresa avaliada na data da avaliação;
(iii)resultado da avaliação dos componentes do ativo (segregados por grupo e subgrupos de
contas);
(iv)resultado da avaliação dos componentes do passivo exigível (segregados em circulante e
não circulante);
(v)resultado da avaliação dos componentes do patrimônio líquido e seus respectivos subgrupos
de contas.
(h)Local e data de emissão: A data de emissão do laudo deve corresponder à data de
encerramento e conclusão dos trabalhos de avaliação contábil.
(i)Identificação do contador e assinatura do laudo: Essa identificação deve ser realizada de
forma que atenda aos requisitos de identificação do registro profissional em Conselho Regional
de Contabilidade (CRC) e demais formalidades.
(j)Anexos: São documentos elaborados pelas partes ou terceiros com o intuito de
complementar a argumentação ou elementos de prova, arrecadados ou requisitados, pelo
profissional durante o seu trabalho.
(k)Apêndices: São documentos elaborados pelo próprio profissional com o intuito de
complementar a argumentação ou elementos de prova no seu laudo. O Apêndice ao laudo de
avaliação deve apresentar as seguintes informações:
(i)composição do patrimônio líquido contábil, ou do acervo líquido parcial, e dos ajustes a valor
de mercado (quando aplicável);
(ii)notas explicativas sobre as práticas contábeis (ou determinação de valor de mercado)
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utilizadas, conforme mencionado no item 15 deste comunicado.
(l)Alterações e mudanças à estrutura sugerida:
(i)Valor contábil ajustado para refletir as práticas contábeis adotadas no laudo específico:
Nesse caso, antes da conclusão, deve ser incluída uma seção específica no relatório
denominada "Base para Ajuste do Patrimônio Líquido às Práticas Contábeis Adotadas",
contendo breve descrição do assunto e referência para a nota explicativa que detalha os
ajustes efetuados aos registros contábeis para refletir a adoção das referidas práticas. Nesse
caso a conclusão deve ser adaptada para indicar o efeito dos ajustes que foram considerados
na emissão do laudo de avalição contábil. O modelo de laudo de avaliação contemplando essa
situação está apresentado no Apêndice III.
(ii)Existência de situação de incerteza: Nessa circunstância, logo após o parágrafo de
conclusão sobre o valor do patrimônio líquido ou do acervo líquido parcial, deve ser incluído
parágrafo que relate as incertezas existentes, conforme abordado nos itens de 28 a 32. O
modelo de laudo de avaliação contemplando essa situação está apresentado no Apêndice IV.
(iii)Valor contábil ajustado para refletir os preços de mercado: Como mencionado no item 15,
os procedimentos e os critérios utilizados para determinar o valor contábil necessitam ser
divulgados em notas explicativas. Da mesma forma, nos casos em que os valores contábeis
incluírem ajustes a preços de mercado, os critérios e/ou elementos de comparação necessitam
também ser divulgados em notas explicativas, que serão parte integrante do laudo de
avaliação, para fins de atendimento ao § 1º do Art. 8º da Lei das Sociedades por Ações. O
modelo de laudo de avaliação contemplando essa situação está apresentado no Apêndice V.
Vigência
Este comunicado entra em vigor na data de sua publicação e revoga o CTA 20 e sua revisão
(R1), publicados no DOU, Seção 1, de 15/4/2014 e 3/10/2014, respectivamente.
ZULMIR IVÂNIO BREDA Presidente do Conselho
FONTE: Cenofisco- 05/12/2018
_____________________________Fim de Matéria__________________________________
NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, CTO 5, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 CONTABILIDADE - AUDITORES INDEPENDENTES - RELATÓRIO DEMONSTRATIVO
ANUAL (RDA)
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e
regimentais e com fundamento no disposto na alínea "f" do Art. 6º do Decreto-Lei nº
9.295/1946, alterado pela Lei nº 12.249/2010, faz saber que foi aprovada em seu Plenário, a
seguinte Norma Brasileira de Contabilidade (NBC):
CTO 05 TRABALHO DE ASSEGURAÇÃO RAZOÁVEL SOBRE AS INFORMAÇÕES DO
RELATÓRIO DEMONSTRATIVO ANUAL (RDA)
Objetivo
1.Este comunicado técnico tem o objetivo de orientar os auditores independentes quanto aos
procedimentos a serem executados para a emissão do relatório de asseguração razoável
sobre as informações contidas no Relatório Demonstrativo Anual (RDA) a partir do ano-base
2017, para fins de cumprimento dos requisitos da Lei nº 8.248/1991 e alterações posteriores,
regulamentada pelo Decreto nº 5.906/2006.
Introdução
2. De acordo com o Art. 4º da Lei nº 8.248/1991, as entidades beneficiárias de
desenvolvimento ou produção de bens e serviços de tecnologias da informação e comunicação
que investirem em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação desse setor farão jus
aos benefícios previstos na Lei nº 8.191/1991, que trata da isenção ou redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e depreciação acelerada para máquinas e equipamentos.
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3. Pela Lei nº 8.248/1991, as entidades beneficiárias devem encaminhar anualmente ao Poder
Executivo, conforme regulamento a ser editado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC):
demonstrativos de cumprimento, no ano anterior, das obrigações estabelecidas nessa lei,
mediante apresentação de relatórios descritivos das atividades de pesquisa, desenvolvimento
e inovação previstas no projeto elaborado e dos resultados alcançados; e
relatório conclusivo sobre as informações contidas no Relatório Demonstrativo Anual (RDA),
elaborados por auditoria independente, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
cadastrada no MCTIC (conforme Portaria nº 3.118/2018), que ateste a veracidade das
informações prestadas.
Definições
4.Para fins deste comunicado e para o cumprimento dos requerimentos da Lei nº 8.248/1991 e
alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto nº 5.906/2006, os termos possuem os
seguintes significados:
Relatório de asseguração razoável sobre as informações contidas no Relatório Demonstrativo
Anual (RDA): Expressão utilizada neste comunicado para se referir ao relatório consolidado e
parecer conclusivo a ser emitido pelo auditor independente sobre os demonstrativos do inciso I
do § 9º do Art. 11 da Lei nº 13.674/2018.
Relevante: São consideradas relevantes as distorções, incluindo omissões, se elas,
individualmente ou em conjunto, puderem influenciar as decisões relevantes dos usuários
previstos tomadas com base na informação do objeto. A determinação do que é relevante é
baseada no julgamento profissional do auditor que utiliza a materialidade no contexto dos
fatores qualitativos e, quando aplicável, quantitativos. A importância relativa dos fatores
qualitativos e quantitativos, ao considerar a materialidade de trabalho específico, é uma
questão para o julgamento profissional do auditor independente.
Entendimento e orientação aos auditores independentes
5.A NBC TO 3000 - Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão (ISAE 3000 Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information)
estabelece que deve ser aplicada a toda asseguração que não se constitua em auditoria nem
em revisão de informações financeiras históricas.
6.Conforme o item 10 da NBC TO 3000, ao conduzir o trabalho de asseguração, os objetivos
dos auditores independentes são: (a)obter segurança razoável ou segurança limitada,
conforme apropriado, sobre se a informação do objeto está livre de distorções relevantes;
(b)expressar a conclusão acerca do resultado da mensuração ou avaliação de determinado
objeto, por meio de relatório escrito que transmita uma asseguração razoável ou uma
conclusão de asseguração limitada e descreva a base para a conclusão; e (c)adicionalmente,
proceder as comunicações requeridas pela NBC TO 3000 que sejam também aplicáveis.
7.O trabalho de asseguração é o trabalho no qual o auditor independente tem por objetivo
obter evidências apropriadas e suficientes de forma a expressar uma conclusão para aumentar
o nível de confiança dos outros usuários, que não seja a parte responsável sobre a informação
do objeto, ou seja, compreende o resultado da mensuração ou da avaliação de determinado
objeto com base nos critérios aplicáveis.
Para fins deste comunicado, os trabalhos devem ser de asseguração razoável. O trabalho de
asseguração razoável é o trabalho de asseguração no qual o auditor independente reduz o
risco do trabalho para um nível aceitavelmente baixo nas circunstâncias do trabalho como base
para a sua conclusão. A conclusão do auditor independente é emitida de forma que o
possibilite expressar sua opinião sobre o resultado da mensuração ou da avaliação de
determinado objeto, de acordo com os critérios aplicáveis. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas, não, uma garantia de que os procedimentos de asseguração, de acordo
com a NBC TO 3000, sempre detectem as eventuais distorções relevantes existentes.
8.O escopo do trabalho possui características específicas, destacando-se os aspectos
quantitativos e qualitativos, principalmente no que se refere à avaliação sobre o
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enquadramento dos projetos como atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação e
análise dos dispêndios. A asseguração sobre as informações contidas no RDA, para fins de
cumprimento dos requisitos da Lei nº 8.248/1991, se aplica a trabalho de asseguração
razoável, a ser executado consoante às normas gerais previstas na NBC TO 3000 e as
orientações deste comunicado, que dispõe, entre outros, dos procedimentos mínimos e
específicos a serem executados pelo auditor.
9.Dessa forma, o auditor deve executar os procedimentos necessários para cumprir com as
exigências previstas na Lei nº 8.248/1991 e alterações posteriores, regulamentada pelo
Decreto nº 5.906/2006, com o objetivo de emitir uma opinião no sentido de que as informações
contidas no RDA da entidade beneficiária foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes,
de acordo com a Metodologia de Avaliação de RDA, versão 1.1, aprovada pela Secretaria de
Políticas Digitais (Sepod) e pelo Manual de instruções para preenchimento do Sistema de
Gestão da Lei de Informática (Sigplani), para fins do cumprimento dos requisitos da legislação
citada, incluindo os critérios de análise de enquadramento de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (P,D&I) e sua gradação.
Planejamento
10.De acordo com o item 40 da NBC TO 3000, o auditor independente deve planejar o trabalho
para que ele seja executado de forma eficaz, incluindo a definição do alcance, da época e da
coordenação do trabalho, assim como determinar a natureza, a época e a extensão dos
procedimentos planejados que são requeridos de forma a alcançar o seu objetivo.
Materialidade
11.O auditor independente deve levar em consideração a materialidade quando planejar e
executar o seu trabalho, inclusive ao determinar a natureza, a época e a extensão dos
procedimentos; e avaliar se a informação do objeto está livre de distorções relevantes,
conforme item 4.
Controles internos
12.O auditor independente deve obter entendimento dos controles internos relacionados com a
elaboração da informação contida no Relatório Demonstrativo Anual (RDA). Isso inclui a
avaliação do desenho dos controles relevantes ao trabalho e à determinação se eles foram
implementados, mediante execução de procedimentos em adição às indagações feitas aos
responsáveis pela informação do objeto.
13.No trabalho de asseguração razoável, entender os controles internos sobre a informação do
objeto auxilia o auditor independente a identificar os tipos de distorções e fatores que afetam o
risco de distorções relevantes na informação do objeto. O auditor independente é requerido a
avaliar o desenho dos controles relevantes e a determinar se eles foram implementados ao
realizar procedimentos adicionais às indagações da parte responsável. O julgamento
profissional é necessário para determinar quais controles são relevantes nas circunstâncias do
trabalho.
Trabalho de especialistas
14.O trabalho sobre a avaliação do enquadramento dos projetos na atividade de pesquisa e
desenvolvimento requer especialização, o que demandará o uso de especialistas com
capacidade técnica e experiência em projetos de P,D&I e/ou na área de Tecnologias da
Informação e Comunicações (TICs), que podem ser internos e/ou externos. De acordo com o
item 52 da NBC TO 3000, o auditor independente deve se envolver no trabalho e compreender
o serviço para o qual o especialista é utilizado na extensão que lhe permita aceitar a
responsabilidade pela conclusão em relação às informações sobre o objeto. O auditor
independente avalia até que ponto os serviços de especialista devem ser utilizados para formar
a sua própria conclusão.
Considerações de fraude e de atos ilegais
15.A responsabilidade primária pela prevenção e detecção da fraude é dos responsáveis pela
governança e da administração da entidade beneficiária. Portanto, é importante que a
administração, com a supervisão geral dos responsáveis pela governança, enfatize a
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prevenção da fraude, o que pode reduzir as oportunidades de sua ocorrência, e a dissuasão da
fraude, o que pode persuadir os indivíduos a não perpetrar fraude por causa da probabilidade
de detecção e punição.
16.Por sua vez, o auditor é responsável por obter segurança de que as informações, como um
todo, não contêm distorções relevantes, causadas por fraude ou erro. Devido às limitações
inerentes nos trabalhos do auditor, há risco inevitável de que algumas distorções relevantes
nas informações possam não ser detectadas, apesar dos procedimentos executados pelos
auditores tenham sido devidamente planejados e realizados.
Exigências éticas relevantes
17.O auditor deve cumprir com as exigências éticas relevantes aplicáveis aos trabalhos de
asseguração ou outras exigências profissionais impostas por leis ou regulamentos que
contenham requisitos ou exigências similares aplicáveis a esses trabalhos.
Representações formais
18.O auditor deve obter representações formais da administração da entidade beneficiária
contendo, entre outras, as declarações de:
que ela forneceu todas as informações das quais ela tenha conhecimento e que sejam
relevantes ao trabalho;
que ela é responsável pela elaboração das informações contidas no RDA, as quais foram
elaboradas para fins do cumprimento dos requerimentos da Lei nº 8.248/1991 e alterações
posteriores, regulamentada pelo Decreto nº 5.906/2006;
que ela é responsável pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir que as informações estejam livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
19.Se o auditor independente determinar que é necessário obter uma ou mais representações
adicionais para dar suporte a outras evidências relevantes para a informação do objeto, o
auditor deve requerer tais representações por escrito.
20.As representações devem estar na forma de carta endereçada ao auditor independente
datada o mais próximo possível, mas, não, depois da data do relatório de asseguração do
auditor.
Obtenção de evidência - Consideração de riscos e respostas aos riscos
21.Com base no seu entendimento, o auditor independente deve: (a)identificar e avaliar os
riscos de distorção relevante nas informações contidas no RDA; e (b)planejar e executar
procedimentos para responder aos riscos avaliados e para obter segurança razoável que dê
suporte à sua opinião. Em adição a qualquer outro procedimento nas informações do RDA que
sejam apropriadas nas circunstâncias do trabalho, os procedimentos do auditor devem incluir a
obtenção de evidência apropriada e suficiente sobre a efetiva operação dos controles
relevantes quando: (i)a avaliação de riscos pelo auditor incluir a expectativa de que os
controles estejam operando de forma efetiva; ou (ii)outros procedimentos, que não sejam
testes de controles, não podem, sozinhos, fornecer evidências apropriadas e suficientes.
Procedimentos mínimos a serem executados pelos auditores independentes
22.De forma a orientar os auditores independentes na execução dos trabalhos e emissão do
seu relatório de acordo com a NBC TO 3000, este comunicado apresenta a seguir a descrição
dos procedimentos mínimos sugeridos para a asseguração, os quais não são exaustivos,
cabendo ao auditor exercer seu julgamento profissional para determinar a necessidade de
executar procedimentos adicionais. Procedimentos específicos para as informações de
faturamento
Faturamento total
23.Avaliar o desenho dos controles relevantes da entidade beneficiária relacionado ao
faturamento e reconhecimento de receitas para possibilitar identificar riscos de distorções
relevantes nas informações contidas no RDA e determinar se os controles internos foram
implementados de forma apropriada. Com base no julgamento do auditor e na avaliação dos
controles internos da entidade beneficiária, levando-se em consideração os aspectos contidos
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no item 21, o auditor deve planejar e executar os procedimentos apropriados e suficientes,
relacionados às informações de faturamento.
24.Efetuar o confronto dos relatórios fiscais auxiliares com os registros contábeis,
inspecionando, quando aplicável, as necessárias conciliações preparadas pela administração
da entidade beneficiária, bem como do faturamento total constante no relatório fiscal auxiliar
com o informado no RDA.
Faturamento incentivado
25.Avaliar o desenho dos controles relevantes da entidade beneficiária relacionado com o
processo de classificação de cada tipo de produto incentivado por Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) e de elaboração do relatório fiscal auxiliar contendo as informações do
faturamento incentivado apresentadas no RDA e determinar se os controles internos foram
implementados de forma apropriada. Com base no julgamento do auditor e na avaliação dos
controles internos da entidade beneficiária, levando-se em consideração os aspectos contidos
no item 21, o auditor deve planejar e executar os procedimentos apropriados e suficientes,
relacionados às informações de faturamento.
26.Obter o relatório elaborado pela entidade beneficiária que identifica a classificação NCM de
cada tipo de produto identificado como incentivado, e confrontar sua classificação NCM com
aquelas previstas no Art. 9º do Decreto nº 5.906/2006.
27.Obter o relatório fiscal auxiliar elaborado pela entidade beneficiária contendo informações
sobre o faturamento gerado por produto incentivado, a região, as devoluções e os impostos
incidentes sobre a venda e confrontar essas informações com aquelas apresentadas no RDA.
Procedimentos específicos para os dispêndios
28.Avaliar o desenho dos controles relevantes da entidade beneficiária relacionado aos
dispêndios, inclusive em relação aos processos utilizados para rateio, para identificar riscos de
distorções relevantes nas informações e determinar se os controles internos foram
implementados de forma apropriada para fornecer uma base para planejar e executar
procedimentos de asseguração relacionados aos dispêndios. Com base no julgamento do
auditor e na avaliação dos controles internos da entidade beneficiária, levando-se em
consideração os aspectos contidos no item 21, o auditor deve planejar e executar os
procedimentos apropriados e suficientes, relacionados às informações de faturamento.
29.Para os projetos em que não foram identificadas exceções de enquadramento de atividade
de P,D&I, nos termos da legislação vigente, o auditor independente deve, para cada um dos
projetos: (a)inspecionar a documentação suporte dos dispêndios, como, por exemplo, nota
fiscal/fatura, folha de pagamento, planilhas gerenciais de rateio de dispêndios, etc.; (b)analisar,
com o apoio de especialistas, se os dispêndios atendem aos critérios de elegibilidade definidos
de acordo com a Metodologia de Avaliação de RDA, versão 1.1, aprovada pela Sepod e pelo
Manual de instruções para preenchimento do Sigplani; e (c)reportar no Anexo II que
acompanha o relatório do auditor as exceções consideradas, no seu julgamento, como
relevantes.
30.Para fins dos procedimentos mencionados no item 29, o auditor deve determinar a amostra
com base na materialidade consolidada do total de dispêndios dos projetos. Caso existam
projetos para os quais a metodologia de seleção do auditor não resulte na seleção de pelo
menos um item de dispêndio para testes em sua amostra, incluir, adicionalmente, na amostra
pelo menos um item de dispêndio para tais projetos.
Procedimentos específicos para a distribuição de investimentos em P,D&I - Obrigação
31.Para fins do atendimento dos artigos 8, 9 e 11 do Decreto nº 5.906/2006, o auditor deve
confirmar se a entidade beneficiária aplicou em projetos de P,D&I o percentual mínimo do seu
faturamento, conforme previsto na legislação vigente, e: (a)no caso dos investimentos do Art.
8, § 1º, incisos I e II, obter a composição analítica dos convênios celebrados e, com base em
amostragem, confrontar as informações reportadas no RDA sobre o convênio com o contrato e
o termo aditivo de acordo firmado; (b)no caso dos investimentos do Art. 8, § 1º, inciso III, obter
evidência se, durante o ano-base, a entidade beneficiária repassou os recursos de 0,4% do
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seu faturamento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento; ou (c)nos casos das entidades
fabricantes dos produtos descritos no Art. 9 do Decreto nº 5.906/2006, o auditor deve observar
a aplicação das reduções previstas nos §§ 4º - e 5º do Art. 8.
32.Para fins do atendimento do Art. 26 do Decreto nº 5.906/2006, que trata da produção
terceirizada, efetuar procedimento de confirmação de informação com a contraparte e
confrontar os dados referentes à tela "projetos executados por contratantes" no RDA, com as
informações contidas no contrato de assunção de obrigações entre contratante e contratada.
Procedimentos específicos para avaliação da atividade de pesquisa e desenvolvimento
33.O auditor deve aplicar os seguintes procedimentos, com o apoio de especialistas, para cada
um dos projetos informados no RDA: (a)efetuar a leitura do material descritivo dos projetos
elencados no RDA e, baseados no Manual do Sigplani, obter evidências (i) se os campos
foram adequadamente preenchidos, (ii) se as atividades foram desenvolvidas dentro do
período válido para o ano-base relativo ao RDA apresentado, (iii) se as atividades se referem à
Tecnologia da Informação e (iv) se o projeto reportado foi apresentado de forma
individualizada; (b)observar se a entidade beneficiária efetuou a correta classificação dos
projetos reportados entre stricto sensu ou projetos de formação e capacitação nos termos
definidos na Lei nº 8.248/1991 e alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto nº
5.906/2006; (c)efetuar leitura do material descrito nos projetos reportados no RDA e avaliar o
enquadramento desses projetos como atividades de P,D&I, nos termos definidos na Lei nº
8.248/1991 e alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto nº 5.906/2006, por meio da
gradação do conjunto de critérios estabelecidos no modelo de referência da Metodologia
Específica de Avaliação de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento.
Procedimentos específicos para certas declarações da entidade beneficiária
34.Obter evidência de que a entidade beneficiária cumpriu com o prazo de entrega do RDA.
35.Obter evidência da existência do Processo Produtivo Básico (PPB) definido por meio da Lei
nº 8.387/1991 e regulado por portaria específica emitida pelo MC TIC.
36.Obter evidência de que a entidade beneficiária está com regularidade fiscal e previdenciária
com base em Certidão Negativa de Débitos (CND).
37.Obter evidência de que a entidade beneficiária possui Programa de Participação dos
Trabalhadores nos Lucros e Resultados (PPLR) devidamente homologado no sindicato de
categoria de classe.
38.Obter evidência de que a entidade beneficiária possui a certificação de qualidade baseada
nas normas ISO 9001, conforme estabelecido no Decreto nº 5.906/2006.
Formação da opinião dos auditores independentes
39.O auditor independente deve expressar uma opinião sem modificação quando ele concluir
que, com base nos procedimentos executados e nas evidências obtidas, as informações
contidas no RDA foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo a Metodologia
de Avaliação de RDA, versão 1.1, aprovada pela Sepod e pelo Manual de instruções para
preenchimento do Sigplani, para fins do cumprimento dos requisitos da Lei nº 8.248/1991 e
alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto nº 5.906/2006.
40.O auditor independente deve expressar uma opinião com modificação nas seguintes
circunstâncias, quando no seu julgamento profissional: (a)existir uma limitação no alcance e o
efeito desse assunto seja relevante. Em tais casos, o auditor deve expressar uma opinião com
ressalva se os possíveis efeitos forem relevantes ou se abster de apresentar uma opinião se os
possíveis efeitos forem relevantes e generalizados; (b)a informação do objeto estiver distorcida
de forma relevante. Em tais casos, o auditor deve expressar uma opinião com ressalvas se os
efeitos forem relevantes ou uma opinião adversa, se os efeitos forem relevantes e
generalizados.
Modelos
41.Com o objetivo de manter a consistência por parte dos auditores independentes na emissão
dos relatórios, este comunicado contém um modelo de relatório de asseguração razoável, que
possui a seguinte estrutura:
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Modelo de relatório de asseguração razoável sobre as informações contidas no Relatório
Demonstrativo Anual (RDA);
Anexo I - Relatório Demonstrativo Anual (RDA);
Anexo II - Síntese dos procedimentos executados e exceções identificadas.
42.O Anexo II - Síntese dos procedimentos executados e exceções identificadas deve conter
as principais informações inseridas no RDA elaborado pela administração da entidade
beneficiária, os principais procedimentos executados pelo auditor e as exceções relevantes
identificadas quando da execução dos seus procedimentos, com o apoio de seu especialista.
43.O exemplo de relatório é apenas uma orientação e não contempla eventuais modificações
que possam ser necessárias em circunstâncias específicas, nos termos previstos na NBC TO
3000.
Vigência
Este comunicado entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos trabalhos sobre o
processo de elaboração das informações contidas no RDA a partir do ano-base 2017.
ZULMIR IVÂNIO BREDA Presidente do Conselho
FONTE: Cenofisco – 05/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
CFC COLOCA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA A NORMA TÉCNICA DE AUDITORIA NBC TA 250
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) oferece à Audiência Pública a minuta da Norma
Técnica de Auditoria NBC TA 250 - Consideração de Leis e Regulamentos na Auditoria de
Demonstrações Contábeis.
Solicita-se que as sugestões e os comentários façam referência ao item, objeto de alteração, e
que sejam enviados no formato Word ao Conselho Federal de Contabilidade - endereço
eletrônico: ap.nbc@cfc.org.br , fazendo referência à minuta.
DOCUMENTO

DATA DE INÍCIO

PRAZO PARA SUGESTÕES

NBC TA 250

07/12/2018

07/01/2019

Sempre que o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) julgar adequado, será utilizado o
instrumento da audiência pública para promover o debate de questões normativas de grandes
efeitos práticos ou de notável repercussão pelo assunto tratado.
As manifestações recebidas na audiência são consideradas públicas a não ser que o
manifestante solicite expressamente que as contribuições sejam tratadas de forma reservada.
No exercício de seu papel institucional, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) oportuniza
espaço democrático para a participação da classe contábil e da sociedade no processo das
audiências públicas.
FONTE: CRCSP – 10/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 03/2018 - CPC 42 – CONTABILIDADE EM
ECONOMIA HIPERINFLACIONÁRIA
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) oferecem à Audiência Pública Conjunta as minutas
do Pronunciamento Técnico CPC 42 – Contabilidade em Economia Hiperinflacionária
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(correspondente à IAS 29 – Financial Reporting in Hyperinflationary Economies) e da
Interpretação Técnica ICPC 23 – Aplicação da Abordagem de Atualização Monetária prevista
no CPC 42 (correspondente à IFRIC 7 – Applying the Restatement Approach under IAS 29).
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) deliberou oferecer à audiência pública o
pronunciamento sobre economia hiperinflacionária e a correspondente interpretação técnica
considerando que, apesar da sua inaplicabilidade na situação brasileira atual (tendo em vista
que os níveis inflacionários no Brasil estão abaixo dos limites convencionados
internacionalmente como hiperinflação), esses normativos contábeis são requeridos nas
situações de investidas em países com hiperinflação e fornecem uma normatização segura
para que as demonstrações contábeis elaboradas pelas empresas brasileiras estejam
completamente convergentes às normas internacionais de contabilidade.
Consoante externado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) já em 2009, quando
da edição do Pronunciamento Técnico CPC 43 – Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos
CPCs 15 a 41, pronunciamento este que consolidou a segunda e última fase do processo de
convergência das normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais emitidas pelo
IASB (as IFRS);
“O Pronunciamento Técnico CPC 42 (...) (IAS 29 do IASB) não foi emitido tendo em vista sua
inaplicabilidade na situação brasileira atual e pela experiência brasileira anterior com a
correção integral de demonstrações contábeis. Esta é mencionada nos Pronunciamentos
Técnicos que se referem à situação de alta inflação. Não obstante, é obrigatória a aplicação do
conteúdo do IAS 29, com a técnica da correção integral, para as situações de investidas em
países com alta inflação.”
O entendimento do CPC é que essa afirmação continua válida e atual, tendo em vista que os
níveis inflacionários no Brasil estão abaixo dos limites convencionados internacionalmente, não
obstante, com base em dados divulgados publicamente nota-se que certas jurisdições tem
experimentado o aumento dos índices internos de inflação, o que torna mais relevante a edição
desse pronunciamento no Brasil.
Após cumprido o devido processo de aprovação do CPC 42, o CPC irá revisar as outras
normas vigentes que se referem a efeitos de hiperinflação como é o caso do CPC 02 – Efeitos
das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis.
O CPC 02, em seu item 14, determina o que se segue, quanto à necessidade de consideração
dos efeitos de hiperinflação na elaboração das demonstrações contábeis:
“14. Se a moeda funcional é a moeda de economia hiperinflacionária, as demonstrações
contábeis da entidade devem ser reelaboradas nos moldes do Pronunciamento Técnico CPC
42 – Contabilidade e Evidenciação em Economia Altamente Inflacionária (pelo método da
correção integral enquanto não emitido esse Pronunciamento). A entidade não pode evitar a
reapresentação nos moldes requeridos pelo Pronunciamento Técnico CPC 42 mediante, por
exemplo, a eleição de outra moeda que não seja aquela determinada em consonância com
este Pronunciamento Técnico como sua moeda funcional (tal como a moeda funcional de sua
controladora).”
Sobre essas alterações em outros normativos como consequência da aprovação do CPC 42 e
da ICPC 23 também gostaríamos de receber comentários.
Feitas essas considerações, estamos divulgando as minutas do CPC 42 e da ICPC 23,
solicitando que as sugestões e os comentários relativos a essas minutas sejam enviados, até o
dia 5 de dezembro de 2018, ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ao Conselho Federal
de Contabilidade e à Comissão de Valores Mobiliários 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: AudPublicaSNC0318@cvm.gov.br, ou para a Rua Sete de Setembro,
111/27º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20050-901;
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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 – 05/10/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 03/2018 - ICPC 23 – APLICAÇÃO DA ABORDAGEM
DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PREVISTA NO CPC 42
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) oferecem à Audiência Pública Conjunta as minutas
do Pronunciamento Técnico CPC 42 – Contabilidade em Economia Hiperinflacionária
(correspondente à IAS 29 – Financial Reporting in Hyperinflationary Economies) e da
Interpretação Técnica ICPC 23 – Aplicação da Abordagem de Atualização Monetária prevista
no CPC 42 (correspondente à IFRIC 7 – Applying the Restatement Approach under IAS 29).
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) deliberou oferecer à audiência pública o
pronunciamento sobre economia hiperinflacionária e a correspondente interpretação técnica
considerando que, apesar da sua inaplicabilidade na situação brasileira atual (tendo em vista
que os níveis inflacionários no Brasil estão abaixo dos limites convencionados
internacionalmente como hiperinflação), esses normativos contábeis são requeridos nas
situações de investidas em países com hiperinflação e fornecem uma normatização segura
para que as demonstrações contábeis elaboradas pelas empresas brasileiras estejam
completamente convergentes às normas internacionais de contabilidade.
Consoante externado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) já em 2009, quando
da edição do Pronunciamento Técnico CPC 43 – Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos
CPCs 15 a 41, pronunciamento este que consolidou a segunda e última fase do processo de
convergência das normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais emitidas pelo
IASB (as IFRS);
“O Pronunciamento Técnico CPC 42 (...) (IAS 29 do IASB) não foi emitido tendo em vista sua
inaplicabilidade na situação brasileira atual e pela experiência brasileira anterior com a
correção integral de demonstrações contábeis. Esta é mencionada nos Pronunciamentos
Técnicos que se referem à situação de alta inflação. Não obstante, é obrigatória a aplicação do
conteúdo do IAS 29, com a técnica da correção integral, para as situações de investidas em
países com alta inflação.”
O entendimento do CPC é que essa afirmação continua válida e atual, tendo em vista que os
níveis inflacionários no Brasil estão abaixo dos limites convencionados internacionalmente, não
obstante, com base em dados divulgados publicamente nota-se que certas jurisdições tem
experimentado o aumento dos índices internos de inflação, o que torna mais relevante a edição
desse pronunciamento no Brasil.
Após cumprido o devido processo de aprovação do CPC 42, o CPC irá revisar as outras
normas vigentes que se referem a efeitos de hiperinflação como é o caso do CPC 02 – Efeitos
das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis.
O CPC 02, em seu item 14, determina o que se segue, quanto à necessidade de consideração
dos efeitos de hiperinflação na elaboração das demonstrações contábeis:
“14. Se a moeda funcional é a moeda de economia hiperinflacionária, as demonstrações
contábeis da entidade devem ser reelaboradas nos moldes do Pronunciamento Técnico CPC
42 – Contabilidade e Evidenciação em Economia Altamente Inflacionária (pelo método da
correção integral enquanto não emitido esse Pronunciamento). A entidade não pode evitar a
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reapresentação nos moldes requeridos pelo Pronunciamento Técnico CPC 42 mediante, por
exemplo, a eleição de outra moeda que não seja aquela determinada em consonância com
este Pronunciamento Técnico como sua moeda funcional (tal como a moeda funcional de sua
controladora).”
Sobre essas alterações em outros normativos como consequência da aprovação do CPC 42 e
da ICPC 23 também gostaríamos de receber comentários.
Feitas essas considerações, estamos divulgando as minutas do CPC 42 e da ICPC 23,
solicitando que as sugestões e os comentários relativos a essas minutas sejam enviados, até o
dia 5 de dezembro de 2018, ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ao Conselho Federal
de Contabilidade e à Comissão de Valores Mobiliários 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: AudPublicaSNC0318@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 – 05/10/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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
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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: Comunicação Ibracon – 10/12/2018
______________________________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

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
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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%

VALOR
R$ 46,85
R$ 103,07
Entre R$ 187,40 (saláriomínimo) e R$ 1.106,26 (teto)

Portaria Ministerial MF nº 8, de 13 de janeiro de 2017
FONTE: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
_____________________________Fim de Matéria__________________________________
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