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ASSUNTOS - ÂMBITO FEDERAL
DECRETO QUE DISPENSA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS PARA TODAS
AS EMPRESAS QUE UTILIZAM O SPED É PUBLICADO
Foi publicado, no Diário Oficial de ontem (7/11), o Decreto nº 9.555, de 2018, que trata da
autenticação de livros contábeis de pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio.
Este ato complementa os avanços introduzidos pelo Decerto nº 8.683, de 25 de fevereiro de
2016, que passou a permitir a dispensa de autenticação dos livros contábeis no Registro do
Comércio para as pessoas jurídicas que apresentem a escrituração contábil digital por meio do
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
Agora todas as pessoas jurídicas, incluindo associações, fundações e demais entidades,
empresariais ou não, estão alcançadas pela norma, permitindo a racionalização das
obrigações e economia de recursos.
A comprovação da autenticação dos livros contábeis digitais se dá pelo recibo de entrega da
escrituração contábil digital, emitido pelo Sped, dispensada qualquer outra forma de
autenticação.
O Decreto também considera autenticados os livros contábeis transmitidos ao Sped até a data
de publicação do Decreto, ainda que não analisados pelo órgão de registro, desde que
apresentada a escrituração contábil digital correspondente.
FONTE: Receita Federal– 08/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL VAI ATÉ 28 DE DEZEMBRO, INFORMA COMITÊ
GESTOR
O agendamento é um serviço que objetiva facilitar o processo de ingresso no Simples
Nacional, possibilitando ao contribuinte manifestar o seu interesse pela opção para o ano
subsequente, antecipando as verificações de pendências impeditivas ao ingresso no Regime.
Assim, o contribuinte poderá dispor de mais tempo para regularizar as pendências porventura
identificadas.
Esta funcionalidade estará disponível entre o dia 1º de novembro e o dia 28 de dezembro de
2018 no Portal do Simples Nacional > Simples – Serviços > Opção > “Agendamento da
Solicitação de Opção pelo Simples Nacional”.
Não havendo pendências, a solicitação de opção para 2019 já estará confirmada. No dia
01/01/2019, será gerado o registro da opção pelo Simples Nacional, automaticamente.
Caso sejam identificadas pendências, o agendamento não será aceito. O contribuinte poderá
regularizar essas pendências e proceder a um novo agendamento, até 28/12/2018.
Após este prazo, a empresa ainda poderá solicitar a opção pelo Simples Nacional até 31 de
janeiro de 2019, no Portal do Simples Nacional > Simples – Serviços > Opção > “Solicitação de
Opção pelo Simples Nacional”.
É possível realizar o cancelamento do agendamento da opção, no mesmo período do
agendamento, por meio de aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional.
Não haverá agendamento para opção pelo SIMEI, sistema de recolhimento em valores fixos
mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, devidos pelo Microempreendedor
Individual.
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Não haverá agendamento para empresas em início de atividade.
FONTE: Comitê Gestor Simples Nacional – 08/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
NOVO MODELO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS)
Na próxima segunda-feira, 12 de novembro de 2018, o Documento de Arrecadação do Simples
Nacional (DAS) terá um novo modelo.
Destacamos:
- Não houve alteração do código de barras do DAS, mas apenas dos elementos visuais. Desta
forma, o procedimento para pagamento continuará o mesmo.
- Uma vez que o novo modelo trará informações de forma mais detalhada, dependendo da
composição do DAS, este poderá ter mais de uma página. Neste caso, o contribuinte poderá
imprimir somente a primeira página, onde consta o código de barras, para efetuar o
pagamento.
- Não será possível fazer a reimpressão (2º via) do DAS. Caso o contribuinte não salve ou não
imprima o arquivo PDF logo após a geração do DAS, terá que gerar outro DAS, com novo
número, para efetuar o pagamento.
FONTE: SECRETARIA-EXECUTIVA DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL
______________________________Fim de Matéria__________________________________
EMISSÃO DA PARCELA COM REDUÇÃO DO PERT-SN E DO PERT-MEI
Os contribuintes que fizeram adesão ao Pert-SN e ao Pert-MEI no mês de junho/2018 e que
quitaram integralmente os 5% correspondentes à entrada do Programa, até o final de
outubro/2018, deverão emitir, a partir de 19 de novembro de 2018, as parcelas com redução,
de acordo com a modalidade selecionada no momento da adesão.
Para os que fizeram a adesão no mês de julho/2018, a emissão da parcela começará em 17 de
dezembro de 2018, desde que a entrada tenha sido quitada até o final de novembro/2018.
Não será possível a alteração da modalidade de parcelamento. O contribuinte terá que
confirmar os débitos, mais uma vez, antes de prosseguir para a emissão da parcela.
FONTE: SECRETARIA-EXECUTIVA DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL
______________________________Fim de Matéria__________________________________
NOTA DE ESCLARECIMENTO- SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT Nº 13
Em decorrência de várias manifestações, equivocadas, sobre a Solução de Consulta Interna
Cosit nº 13, de 18 de outubro de 2018, a Secretaria da Receita Federal do Brasil vem
esclarecer e informar seus termos e fundamentos, nos limites do contido no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal.
Inicialmente, registre-se que a Receita Federal pauta todas as suas ações na estrita e
constante observância das disposições contidas na Constituição Federal, na legislação
infraconstitucional, e em respeito e cumprimento às decisões emanadas pelo Poder Judiciário,
em todas as suas instâncias, nos termos prescritos para cada caso concreto, à luz da
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legislação processual e tributária aplicável.
Na apreciação de recurso extraordinário nº 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, o
Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela exclusão do ICMS na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
O fato de o precedente firmado no julgamento do referido recurso ainda não haver transitado
em julgado, visto que ainda pendente de apreciação dos embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, não obsta que a decisão proferida produza, desde logo, todos os efeitos
próprios de tal julgamento, devendo, por isso mesmo, os demais órgãos do Poder Judiciário
fazer a aplicação imediata da diretriz consagrada no tema em questão, consoante
entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito da Suprema Corte.
De forma consubstanciada e contundente, todos os votos dos Ministros do STF, formadores da
tese vencedora da inconstitucionalidade, recaíram sobre a parcela mensal do ICMS a recolher
a ser excluída da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins. Senão, veja-se, dos votos
transcritos no Acórdão:
Ministra Relatora Cármem Lúcia, à folha 26: “Contudo, é inegável que o ICMS respeita a todo o
processo e o contribuinte não inclui como receita ou faturamento o que ele haverá de repassar
à Fazenda Pública.”
Ministra Rosa Weber, às folhas 79 e 80: “Quanto ao conteúdo específico do conceito
constitucional, a receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, na esteira da
clássica definição que Aliomar Baleeiro cunhou acerca do conceito de receita pública.
Acompanho Vossa Excelência, Senhora Presidente, pedindo vênia às compreensões
contrárias.”
Ministro Luiz Fux, às folhas 83 e 84: “Por outro lado, Senhora Presidente, impressionou-me
muitíssimo, no voto de Vossa Excelência, essa última conclusão, porque ela é absolutamente
irrefutável e acaba por aniquilar qualquer possibilidade de se afirmar que o tributo pago
compõe o faturamento da empresa.
Para fechar o meu raciocínio e firmar meu convencimento – porque não tive oportunidade de
fazê-lo no Superior Tribunal de Justiça, que acompanhava a jurisprudência já lá sumulada -,
destaco o seguinte trecho da doutrina do caso julgado e erigida pelo nosso Decano, Ministro
Celso de Mello.
"Portanto, a integração do valor do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS traz como
inaceitável consequência que contribuintes passe a calcular as exações sobre receitas que não
lhes pertence, mas ao Estado-membro (ou ao Distrito Federal) onde se deu a operação
mercantil (art. 155, II, da CF).
A parcela correspondente ao ICMS pago não tem, pois, natureza de faturamento (e nem
mesmo de receita), mas de simples ingresso de caixa (na acepção ‘supra’), não podendo, em
razão disso, comporta a base de cálculo que do PIS, quer da COFINS.”
Ministro Ricardo Lewandowski, à folha 101: “Não me impressiona, com o devido acatamento, o
argumento que foi manejado aqui hoje nesta Sessão de que o contribuinte teria uma
disponibilidade momentânea, transitória, do valor a ser repassado pelo Estado, inclusive
passível de aplicação no mercado financeiro. É que essa verba correspondente ao ICM é do
Estado, sempre será do Estado e terá que um dia ser devolvida ao Estado; não ingressa
jamais, insisto, no patrimônio do contribuinte.
Portanto, Senhora Presidente, louvando mais uma vez o voto de Vossa Excelência, o cuidado
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que Vossa Excelência teve em estudar uma matéria intrincada, difícil, eu acompanho
integralmente o seu voto, dando provimento ao recurso e acolhendo a tese proposta por Vossa
Excelência.
Ministro Marco Aurélio, à folha 107: “Digo não ser o ICMS fato gerador do tributo, da
contribuição. Digo também, reportando-me ao voto, que, seja qual for a modalidade utilizada
para recolhimento do ICMS, o valor respectivo não se transforma em faturamento, em receita
bruta da empresa, porque é devido ao Estado. E muito menos é possível pensar, uma vez que
não se tem a relação tributária Estado-União, em transferir, numa ficção jurídica, o que
decorrente do ICMS para o contribuinte e vir a onerá-lo.
Acompanho Vossa Excelência, portanto, provendo o recurso, que é do contribuinte.”
Ministro Celso de Mello, às folhas 185, 192 e 193: “Irrecusável, Senhora Presidente, tal como
assinalado por Vossa Excelência, que o valor pertinente ao ICMS é repassado ao Estadomembro (ou ao Distrito Federal), dele não sendo titular a empresa, pelo fato, juridicamente
relevante, de tal ingresso não se qualificar como receita que pertença, por direito próprio, à
empresa contribuinte.
Tenho para mim que se mostra definitivo, no exame da controvérsia ora em julgamento, e na
linha do que venho expondo neste voto, a doutíssima manifestação do Professor HUMBERTO
ÁVILA, cujo parecer, na matéria, bem analisou o tema em causa, concluindo, acertadamente,
no sentido da inconstitucionalidade da inclusão dos valores pertinentes ao ICMS na base de
cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, em razão de os valores recolhidos a título de
ICMS não se subsumirem à noção conceitual de receita ou de faturamento da empresa.
....
2.2.12 Mas se o fato gerador das contribuições corresponde às operações ou atividades
econômicas das empresas geradoras da receita ou do faturamento, é evidente que os valores
recolhidos em razão da incidência do ICMS não podem compor a sua base de cálculo, por dois
motivos. De um lado, porque os valores recebidos a título de ICMS apenas ‘transitam
provisoriamente’ pelos cofres da empresa, sem ingressar definitivamente no seu patrimônio.
Esses valores não são recursos ‘da empresa’, mas ‘dos Estados’, aos quais serão
encaminhados. Entender diferente é confundir ‘receita’ com ‘ingresso’.”
Não bastasse os votos do Ministros que formaram a tese vencedora, com entendimentos
convergentes quanto à exclusão recair sobre o ICMS a ser recolhido aos cofres públicos,
merecem registro referências contidas nos votos de Ministros divergentes que, embora não
comungando da tese de inconstitucionalidade da exclusão do ICMS, registraram na
manifestação de seus votos:
Ministro Edson Fachin, à folha 32: “Observa-se que a controvérsia posta em juízo cinge-se em
definir se o valor recolhido a título de ICMS consiste em faturamento, ou mesmo receita em
contexto mais amplo, do contribuinte, por sua vez base de cálculo das contribuições para o PIS
e a COFINS.”
Ministro Dias Toffoli, à folha 95: “Ora, se o ICMS recolhido pelo contribuinte compõe o valor
das operações de vendas que serve de base de cálculo do imposto estadual, com mais razão
deve integrar a receita bruta da pessoa jurídica, base de cálculo do PIS/Cofins.”
O fato de não estar explicitada na ementa do referido acórdão a operacionalidade da exclusão
do referido imposto da base de cálculo das contribuições, tem acarretado a existência de
decisões judiciais sobre a matéria com entendimentos os mais variados, ora no sentido de que
o valor a ser excluído seja aquele relacionado ao arrecadado a título de ICMS, outras no
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sentido de que o valor de ICMS a ser excluído seja aquele destacado nas notas fiscais de
saída, bem como decisões judiciais que não especificam como aplicar o precedente firmado
pelo STF.
Diante desta diversidade de sentenças judiciais, fez-se necessário a edição da Solução de
Consulta Interna Cosit nº 13, de 2018, objetivando disciplinar e esclarecer os procedimentos a
serem observados no âmbito da Receita Federal, no tocante ao cumprimento de decisões
judiciais transitadas em julgado referente à matéria, objetivando explicitar, de forma analítica e
objetiva, a aplicação do acórdão paradigma firmado pelo STF às decisões judiciais sobre a
mesma matéria, quando estas não especifiquem, de forma analítica e objetiva, a parcela de
ICMS a ser excluída nas bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
Conforme se extrai do teor dos votos formadores da tese vencedora no julgamento de referido
recurso, os valores a serem considerados como faturamento ou receita, para fins de integração
da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devem corresponder tão
somente aos ingressos financeiros que se integrem em definitivo ao patrimônio da pessoa
jurídica, na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
Fundamentados na conceituação e distinção doutrinária entre “ingressos” e “receitas”, para fins
de incidência das contribuições, os Ministros que formaram a tese vencedora definiram e
consolidaram o entendimento de que a parcela mensal correspondente ao ICMS a recolher não
pode ser considerada como faturamento ou receita da empresa, uma vez que não são de sua
titularidade, mas sim, de titularidade dos Estados-membros. São ingressos que embora
transitem provisoriamente na contabilidade da empresa, não se incorporam ao seu patrimônio,
uma vez que, por injunção constitucional, as empresas devem encaminhar aos cofres públicos.
Dispõe a Constituição Federal que o ICMS é imposto não-cumulativo, o qual se apura e
constitui o seu valor (imposto a recolher) com base no resultado mensal entre o que for devido
em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores pelo mesmo ou por
outro Estado ou pelo Distrito Federal. De forma que o imposto só se constitui após o confronto
dos valores destacados a débito e a crédito, em cada período.
O ICMS a recolher aos Estados-membros não corresponde ao valor destacado em notas
fiscais de saídas. Querer imputar ao valor do imposto incidente na operação de venda e
destacado em nota fiscal, como o sendo o ICMS apurado e a recolher no período, é querer
enquadrar e classificar o imposto como se cumulativo fosse, em total contraponto e
desconformidade com a natureza do imposto definida pela Constituição Federal, de sua
incidência não cumulativa.
Nenhum dos votos dos Ministros que participaram do julgamento do RE nº 574.706/PR
endossou ou acatou o entendimento de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo mensal
das contribuições corresponde à parcela do imposto destacada nas notas fiscais de vendas.
Como assentado com muita propriedade no próprio Acórdão, bem como na Lei Complementar
nº 87, de 1996, os valores destacados nas notas fiscais (de vendas, transferências, etc.)
constituem mera indicação para fins de controle, não se revestindo no imposto a ser
efetivamente devido e recolhido aos Estados-membros.
Portanto, o entendimento prescrito na Solução de Consulta Interna Cosit nº 13, de 2018, no
qual indica que a parcela a ser excluída da base de cálculo mensal das contribuições vem a
ser o valor mensal do ICMS a recolher, está perfeitamente alinhado, convergente e
harmonizado com o entendimento pontificado nos votos dos Ministros formadores da tese
vencedora, uma vez que o ICMS a ser repassado aos cofres públicos, não é receita da pessoa
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jurídica e, por conseguinte, não compõe a base de cálculo das contribuições.
FONTE: Receita Federal– 06/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL É PRORROGADA
Foi publicada, no Diário Oficial da União de sexta-feira (9/11), a Lei nº 13.729 alterando a Lei nº
13.606, ambas de 2018, prorrogando a adesão ao parcelamento do Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural), para 31 de dezembro de 2018.
Em função dessa alteração do prazo para adesão ao PRR, também conhecido como Refis do
Funrural, a Receita Federal informa que em breve publicará as orientações por meio de
Instrução Normativa.
FONTE: Receita Federal – 12/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RECEITA BAIXA NORMA PARA TENTAR REDUZIR PERDAS DO PIS/COFINS
A Receita Federal baixou uma norma para deixar claro como as empresas devem recolher o
PIS/Cofins, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) mandar excluir o Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da base de cálculo dos tributos. As perdas na
arrecadação já são visíveis e tendem a crescer nos próximos meses, prejudicando o ajuste
fiscal.
Depois da decisão do Supremo, que considerou ilegal a incidência de PIS/Cofins sobre o
ICMS, os contribuintes passaram a adotar vários critérios para calcular o tributo a ser pago,
potencializando a perda para o governo federal. Os dois tributos são a terceira maior fonte de
receita, com R$ 281,13 bilhões arrecadados em 2017, atrás apenas da contribuição
previdenciária e do Imposto de Renda.
A Receita optou por fazer a comunicação às empresas porque o STF ainda não delimitou os
efeitos da decisão, embora o julgamento tenha ocorrido em março de 2017. Apesar da lacuna
jurídica, as empresas já começaram a pagar a menos os dois tributos, sem esperar a palavra
final da corte. A depender do alcance da decisão do Supremo, a perda pode chegar a R$ 200
bilhões, se a decisão retroagir para os últimos cinco anos.
As consequências do imbróglio jurídico devem se agravar porque as empresas também
buscam retirar o ISS (principal tributo cobrado pelos municípios) da base de cálculo. Decisão
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) contrária à União, que amplificou o conceito de insumo
que vale para gerar crédito tributário, pode provocar perdas de R$ 50 bilhões.
Segundo fontes da área econômica, essas duas derrotas do governo com o PIS/Cofins estão
entre os problemas mais urgentes a serem resolvidos com a equipe de transição de Jair
Bolsonaro (PSL). O governo aguarda o pronunciamento final do STF, a “modulação”, para
elevar as alíquotas e evitar a perda de arrecadação.
O coordenador-geral de Tributação da Receita, Fernando Mombelli, disse que quem adotar
entendimento diferente da Receita será autuado e cobrado pelos valores que deixaram de ser
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pagos. Também corre o risco de ser fiscalizado quem abate o ICMS sem ter ingressado com
ação na Justiça. Para o Fisco, o efeito da decisão para todas as empresas só vale depois que
o STF der a palavra final sobre o caso.
Segundo Mombelli, a tese dos contribuintes é de que é o ICMS cheio, destacado na nota fiscal,
que deve ser retirado da base de cálculo do PIS/Cofins. A Receita defende que é preciso levar
em conta os créditos abatidos pelos contribuintes e descontar da base do PIS/Cofins apenas o
ICMS efetivamente recolhido.
FONTE: Estadão – 13/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
SIMPLES NACIONAL: BASE DE CÁLCULO NA VENDA DE INGRESSOS
De acordo com a Solução de Consulta Cosit nº 171, de 26 de setembro de 2018, da Receita
Federal, no Simples Nacional, a base de cálculo a ser oferecida à tributação pela empresa que
vende ingressos para produtores de eventos é o valor da comissão que ela retém quando do
repasse dos valores pertencentes a seus contratantes, não o total dos valores depositados
pelas operadoras de cartão em sua conta bancária.
Assim, para calcular o Simples Nacional, a empresa vai considerar como receita o valor da
comissão retida do repasse dos valores pertencentes a seus contratantes.
FONTE: LegisWeb – 09/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
CONVÊNIO ICMS Nº 127, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018- ICMS - DISPÕE SOBRE ADESÃO
DO ESTADO DE SÃO PAULO AO CONVÊNIO ICMS Nº 99/98
Dispõe sobre adesão do Estado de São Paulo ao Convênio ICMS 99/98, que autoriza as
unidades federadas que menciona a conceder isenção nas saídas internas destinadas aos
estabelecimentos localizados em Zona de Processamento de Exportação - ZPE.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 310ª Reunião Extraordinária,
realizada em Brasília, DF, no dia 6 de novembro de 2018, tendo em vista o disposto na Lei
Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte CONVÊNIO
Cláusula primeira - Fica o Estado de São Paulo incluído nas disposições do Convênio ICMS
99/98, de 18 de setembro de 1998.
Cláusula segunda - Fica alterada a cláusula primeira do Convênio ICMS 99/98, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato
Grosso, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São
Paulo, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal autorizados a isentar do ICMS as saídas
internas de produtos previstos na Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, ou outro diploma que
venha a substituí-la, com destino a estabelecimento localizado em Zona de Processamento de
Exportação - ZP.".
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Cláusula terceira - Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da
União de sua ratificação nacional, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês
subsequente ao da sua ratificação
Presidente do CONFAZ, Ana Paula Vitali Janes Vescovi, em exercício; Acre - Joaquim Manoel
Mansour Macêdo, Alagoas - George André Palermo Santoro, Amapá - Josenildo Santos
Abrantes, Amazonas - Alfredo Paes dos Santos, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho, Ceará João Marcos Maia, Distrito Federal - Wilson José de Paula, Espírito Santo - Bruno Funchal,
Goiás - Manoel Xavier Ferreira Filho, Maranhão - Marcellus Ribeiro Alves, Mato Grosso Rogério Luiz Gallo, Mato Grosso do Sul - Guaraci Luiz Fontana, Minas Gerais - José Afonso
Bicalho Beltrão da Silva, Pará - Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha, Paraíba - Marconi
Marques Frazão, Paraná - José Luiz Bovo, Pernambuco - Marcelo Andrade Bezerra Barros,
Piauí - Rafael Tajra Fonteles, Rio de Janeiro - Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, Rio
Grande do Norte - André Horta Melo, Rio Grande do Sul - Luiz Antônio Bins, Rondônia - Franco
Maegaki Ono, Roraima - Ronaldo Marcílio Santos, Santa Catarina - Paulo Eli, São Paulo - Luiz
Cláudio Rodrigues de Carvalho, Sergipe - Ademario Alves de Jesus, Tocantins - Sandro
Henrique Armando.
BRUNO PESSANHA NEGRIS
FONTE: Cenofisco – 06/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018 - TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - ATENDIMENTO
Dispõe sobre o atendimento ao contribuinte relativo aos serviços da PGFN realizado nas
unidades de atendimento da RFB.
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL E O SECRETÁRIO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 82 do Regimento
Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 36, de 24
de janeiro de 2014, e 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, resolve:
Art. 1º - O atendimento ao contribuinte relativo aos serviços da Procuradoria- Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) realizado nas unidades de atendimento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) obedecerá ao disposto na Portaria MF nº 515, de 23 de dezembro de 2014, bem
como nesta Portaria Conjunta.
Parágrafo único - A disponibilidade de canal de atendimento digital para a prestação dos
serviços da PGFN, quando necessário à natureza dos serviços e ao público-alvo, não substitui
o atendimento presencial, de que trata o art. 2º.
Art. 2º - Serão objeto de atendimento presencial nas unidades de atendimento da RFB:
I - os requerimentos de serviços cadastrados no Sistema de Controle da Atividade do
Atendimento Integrado (SICAR), mediante protocolo nas unidades da RFB e tramitação para a
PGFN via Sicar;
II - a emissão de documentos de arrecadação, a adesão a parcelamentos e a consulta a
débitos inscritos, mediante utilização dos sistemas disponibilizados na intranet da PGFN, tais
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como o Sida, o Dívida Previdenciária e o Sispar;
III - a prestação de orientações gerais sobre os serviços previstos nos incisos I e II, desde que
tenham sido encaminhadas previamente pela PGFN à RFB que, sendo o caso, as incluirá no
Siscac WEB; e
IV - o autoatendimento orientado para serviços disponibilizados na plataforma virtual de
atendimento da PGFN, exceto o cadastramento inicial.
§ 1º - O disposto nos incisos I a IV do caput não se aplica aos casos em que a RFB definir para
seus próprios serviços análogos o canal exclusivamente digital de atendimento.
§ 2º - Os serviços disponibilizados na plataforma de atendimento virtual da PGFN poderão ser
objeto do autoatendimento orientado, desde que atendidos os requisitos de segurança
estabelecidos pela RFB.
Art. 3º - A PGFN deverá promover treinamento e capacitação aos servidores da RFB, bem
como disponibilizar suporte técnico à plataforma virtual de atendimento, quando necessário,
para fins de viabilizar a prestação dos serviços relacionados no art. 2º.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FABRÍCIO DA SOLLER - Procurador-Geral da Fazenda Nacional
JORGE ANTONIO DEHER RACHID - Secretário da Receita Federal do Brasil
FONTE: Cenofisco – 12/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 52, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018- CONTABILIDADE PROCEDIMENTOS DE REGISTRO DIGITAL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS
MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS
Dispõe sobre os procedimentos de Registro Digital dos atos que competem ao Registro Público
de Empresas Mercantis e Atividades Afins e altera os Anexos I, II e III da Instrução Normativa
Drei nº 48, de 3 de agosto de 2018.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO - DREI,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, o
art. 4º do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, e o art. 33 do Decreto nº 9.260, de 29 de
dezembro de 2017, e
considerando as melhorias que o registro digital promove ao ambiente de negócios no Brasil,
seja sob a perspectiva dos usuários (comodidade e agilidade na tramitação de documentos,
redução no prazo para registro e facilidade de acesso aos documentos digitais registrados),
seja sob a das Juntas Comerciais (maior segurança no armazenamento dos documentos,
redução de custos e garantia de autenticidade das assinaturas dos signatários dos
documentos);
considerando o disposto no art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil e confere presunção de
veracidade em relação aos signatários do documento produzido por meio eletrônico certificado
nos termos de tal diploma normativo;
considerando que quantidade significativa dos usuários dos serviços de registro público de
empresas ainda necessita se adaptar às formalidades e ter acesso aos meios necessários para
realização do registro digital;
considerando a necessidade de fomentar a redução de custos do certificado digital, para
viabilizar sua aquisição;
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considerando que os diplomas normativos atinentes ao registro de empresas se aplicam
integralmente ao registro digital, tratando esta Instrução Normativa, apenas das especificidades
que carecem de regulamentação;
considerando a necessidade de promover, de forma eletrônica, a integração dos órgãos de
registro e de legalização de empresas e pessoas jurídicas, nos termos da Lei nº 11.598, de 3
de dezembro de 2007, que cria a Redesim, e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006; e
considerando que, no que tange à integridade dos documentos, a certificação digital e a
tramitação de processos em meio exclusivamente digital torna desnecessários o termo de
autenticação e a chancela da Junta Comercial em todas as páginas dos instrumentos levados
à registro, resolve:
Art. 1º - Para fins desta Instrução Normativa, Registro Digital consiste na prestação dos
serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins por meio da tecnologia
digital.
§ 1º - As Juntas Comerciais poderão adotar exclusivamente o Registro Digital ou em
coexistência com os métodos tradicionais.
§ 2º - As Juntas Comerciais que optarem pelo Registro Digital observarão os procedimentos
disciplinados nesta Instrução Normativa.
§ 3º - A Junta Comercial dará, com o mínimo de 90 (noventa) dias de antecedência, ampla
publicidade da data a partir da qual adotará exclusivamente o Registro Digital nos atos
submetidos a arquivamento, sendo observados cumulativamente os seguintes critérios:
I - comunicação ao Drei, via Ofício, assinado pelo Presidente da Junta Comercial;
II - divulgação da implantação do Registro Digital em local de destaque em seu sítio eletrônico;
III - fixação de comunicados nas respectivas sedes, delegacias, postos avançados e em todos
os locais onde são recebidos documentos físicos;
IV - ofício dirigido ao Conselho Regional de Contabilidade da respectiva jurisdição;
V - ofício dirigido ao Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas - SESCON do respectivo estado ou do
Distrito Federal; e
VI - ofício dirigido ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do respectivo
estado ou do Distrito Federal.
§ 4º - A Junta Comercial disponibilizará, com no mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da
data a partir da qual adotará exclusivamente o Registro Digital, capacitação aos seus usuários
para utilização deste registro que contemple, inclusive, requisitos mínimos necessários para
acesso e utilização do serviço.
§ 5º - A capacitação a qual se refere o parágrafo anterior será divulgada no sítio eletrônico da
Junta Comercial e será promovida por uma das opções abaixo, sem prejuízo de outras
adotadas cumulativamente:
I - por meio de treinamentos presenciais ou à distância;
II - por aulas gravadas ou ao vivo; e
III - mediante disponibilização para download de materiais didáticos, tais como cartilhas e
manuais.
§ 6º - As Juntas Comerciais manterão permanentemente em seus sítios manuais de utilização
de seus sistemas voltados aos usuários de seus serviços e a indicação dos requisitos mínimos
necessários para acesso a estes serviços.
§ 7º - As Juntas Comerciais que já se utilizam com exclusividade do Registro Digital quando da
publicação desta Instrução Normativa observarão o disposto no parágrafo anterior.
Art. 2º - O Registro Digital deverá obedecer às normas atinentes ao Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins quanto à publicidade do registro, publicação dos atos,
proibições de arquivamento, autenticação, exame das formalidades, processo decisório e
processo revisional, bem como seus respectivos prazos.
11

§ 1º - No exame das formalidades devem ser verificados os requisitos referentes aos
certificados digitais utilizados, especialmente no que diz respeito a sua validade.
§ 2º - As exigências ou indeferimento do registro digital deverão estar disponíveis
eletronicamente ao interessado observado o disposto na Instrução Normativa DREI 48, de 3 de
agosto de 2018.
Art. 3º - Os sistemas eletrônicos adotados pelas Juntas Comerciais devem:
I - controlar o acesso e procedimentos de segurança que garantam a confidencialidade, a
integridade, a disponibilidade e a autenticidade dos documentos;
II - conter mecanismos de recuperação nas hipóteses de perdas provocadas por sinistros,
falhas no sistema ou de segurança ou degradação do suporte; e
III - disponibilizar dispositivos de monitoramento e acompanhamento da realização das cópias
de segurança (backup), com vistas a prevenir a perda de informações.
§ 1º - Os procedimentos de backup devem ser feitos regularmente e, pelo menos, uma cópia
deve ser armazenada remotamente off-site.
§ 2º - A observância quanto ao disposto neste artigo deve ser certificada anualmente por
entidade ou órgão não subordinado à Junta Comercial.
Art. 4º - Fica facultada, a critério de cada Junta Comercial, a recepção e aceitação de
documento certificado digitalmente por sistema de terceiros ou Portais de Assinaturas, que se
submetam às regras de recepção de cada Junta e às regulamentações da ICP Brasil.
Parágrafo único - Na hipótese do caput é obrigatória a utilização de carimbo de tempo.
Art. 5º - Os documentos que instruírem obrigatoriamente os pedidos de arquivamento
eletrônico nas Juntas Comerciais deverão observar o seguinte:
I - os atos constitutivos, modificativos, extintivos ou outros documentos sujeitos à decisão
singular ou colegiada, assim como procurações, protocolos de intenções, laudos de avaliação,
balanços, documento de interesse, declarações, ou outros atos empresariais produzidos por
meio eletrônico, deverão ser assinados digitalmente pelos seus signatários, com certificado
digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
II - intervindo outras pessoas no ato, estas também deverão assiná-lo digitalmente, observado
o disposto no inciso anterior;
III - a certificação digital aposta nos documentos mencionados no inciso I deste artigo e na
forma nele prevista supre a exigência de apresentação de prova de identidade nos casos
exigidos pela legislação e normas do Registro Mercantil.
IV - os dados específicos de registro constantes da Ficha de Cadastro Nacional e os dados
comuns, coletados eletronicamente pela Receita Federal do Brasil, deverão ser transmitidos
eletronicamente para a Junta Comercial;
V - a Capa de Processo ou Requerimento Eletrônico deverá ser assinada digitalmente pelo
requerente, na forma do inciso I;
VI - a prova do recolhimento do preço do serviço da Junta Comercial e do valor relativo ao
Cadastro Nacional de Empresas - CNE serão anexadas ao processo ou terão seus dados
informados na Capa do Processo ou Requerimento Eletrônico, quando não for possível sua
verificação por rotina automatizada; e
VII - quando se tratar de publicações em jornais, de aprovações governamentais, de decisões
ou determinações judiciais, de documentos exigidos para o registro, inclusive aqueles oriundos
dos serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado por delegação do Poder
Público, deverão ser apresentados:
a) em arquivo eletrônico, devidamente identificado e certificado digitalmente pelo ente emissor;
b) em arquivo eletrônico, inclusive imagem, com elementos que possibilitem a verificação da
autenticidade pela internet sem a necessidade do pagamento de taxas e independentemente
de autenticação de usuário; ou c) pela via original em papel.
§ 1º - Os atos, instrumentos e declarações certificados digitalmente na forma do inciso I
deverão possuir carimbo de tempo ou outro mecanismo que ateste a data e hora em que foram
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assinados.
§ 2º - Na hipótese da alínea b do inciso VII, a Junta Comercial registrará o URL do sítio
eletrônico consultado, a data e a hora da verificação.
Art. 6º - No recebimento do documento digital deverá ser registrada a data e hora.
Art. 7º - O arquivo eletrônico que contém o documento original produzido pelas partes deverá
ser armazenado de forma a assegurar a integridade das certificações digitais nele contidas.
§ 1º - A Junta Comercial, na eventualidade de suas rotinas internas comprometerem a
integridade da certificação a que se refere o caput, declarará que os termos do documento
correspondem integralmente ao assinado digitalmente pelas partes e armazenará o documento
original assinado.
§ 2º - Se o documento receber exigência na análise que não implique na alteração do arquivo
eletrônico que o contém, a Junta Comercial deverá assegurar a integridade das assinaturas
nos termos do caput ou realizar o procedimento previsto no § 1º deste artigo.
Art. 8º - O ato empresarial será assinado pelos agentes públicos que o deferiram, singular ou
colegiadamente, mediante certificado digital de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Parágrafo único - O certificado digital de titularidade da Junta Comercial e o utilizado pelo
Secretário Geral em rotinas automatizadas poderão ser do tipo A1, emitido por entidade
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Art. 9º - A Junta Comercial autenticará os atos submetidos ao registro digital, mediante a
utilização de chancela digital ao final do documento que permita comprovar e certificar a
autenticidade e que contenha, no mínimo:
I - identificação da Junta Comercial;
II - Protocolo de Registro ou Protocolo Redesim;
III - número do arquivamento e a respectiva data;
IV - nome empresarial;
V - Nire da sede;
VI - CNPJ da sede, quando disponível;
VII - assinatura do Secretário Geral, nos termos do art. 28, V, do Decreto nº 1800, de 30 de
janeiro de 1996; e
VIII - sequência alfa numérica e hash.
§ 1º - A chancela digital não comprometerá o arquivo eletrônico que contém o documento
original produzido pelas partes e nem a integridade das respectivas certificações digitais.
§ 2º - O disposto no inciso VIII do caput é passível de substituição por outro mecanismo que
permita a verificação a que se refere o § 2º do art. 10, podendo figurar ou não na chancela
digital.
§ 3º - A Junta Comercial que optar por fazer uso do termo de autenticação, deverá emiti-lo em
separado do arquivo que contiver as certificações digitais do ato submetido a registro, sem
prejuízo do disposto no caput.
Art. 10 - Após o registro, a Junta Comercial disponibilizará o ato arquivado ao interessado.
§ 1º - O documento ficará à disposição do interessado no meio eletrônico indicado pela Junta
Comercial por 30 (trinta) dias.
§ 2º - A Junta Comercial disponibilizará pela internet meio de verificação da autenticidade do
documento arquivado independentemente de autenticação de usuário e sem a necessidade do
pagamento de taxas.
Art. 11 - Os documentos eletrônicos certificados digitalmente por uma Junta Comercial têm fé
pública perante as demais, inclusive na hipótese do § 1º do art. 7º.
Art. 12 - Com vistas a fomentar a redução de custos por meio da livre concorrência, sugere-se
às Juntas Comerciais divulgarem diariamente em seus portais eletrônicos os 3 (três) menores
valores praticados pelas entidades certificadoras para o certificado do tipo A3 ICP-Brasil.
Art. 13 - O Anexo I da Instrução Normativa Drei nº 48, de 2018, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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Art. 14. O Anexo II da Instrução Normativa Drei nº 48, de 2018, passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 14. O Anexo II da Instrução Normativa DREI nº 48, de 2018, passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 15 - O Anexo III da Instrução Normativa Drei nº 48, de 2018, passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 16 - Fica revogada a Instrução Normativa Drei nº 12, de 5 de dezembro de 2013.
Art. 17 - Os artigos 13, 14 e 15 desta Instrução Normativa entram em vigor na data de sua
publicação, os demais artigos entrarão em vigor no dia 12 de dezembro de 2018.
CONRADO VITOR LOPES FERNANDES
FONTE: Cenofisco – 09/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
ESTABELECIDA MULTA PELA DECLARAÇÃO INCORRETA OU FORA DO PRAZO DA
EFD-REINF
De acordo com a Instrução Normativa RFB n.º 1.701/2017, a EFD-Reinf deverá ser transmitida
ao Sped mensalmente até o dia 15 do mês subsequente ao mês a que se refere a
escrituração, salvo para as entidades promotoras de eventos desportivos, cujo prazo é até dois
dias úteis após a sua realização.
A Instrução Normativa RFB n.º 1.842/2018, que alterou a instrução normativa citada acima,
estabeleceu que o sujeito passivo que deixar de apresentar a EFD-Reinf no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar a declaração
original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no
prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e ficará sujeito às
seguintes multas:
I – Falta de Entrega ou Entrega Após o Prazo
14

Multa de 2% ao mês calendário ou fração, incidentes sobre o montante dos tributos informadas
na EFD-Reinf, ainda que integralmente pagas, limitada a 20%.
Neste caso, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não
apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento.
II – Entrega com Informações Incorretas ou Omitidas
Multa de R$ 20,00 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas.
III – Multa Mínima a ser Aplicada
A multa mínima a ser aplicada será de:
a) R$ 200,00 (duzentos reais), no caso de omissão de declaração sem ocorrência de fatos
geradores ou
b) R$ 500,00 (quinhentos reais), se o sujeito passivo deixar de apresentar a declaração no
prazo fixado ou apresentá-la com incorreções ou omissões.
IV – Possibilidade de Redução das Multas para as Empresas em Geral
Para as empresas em geral, as multas estabelecidas nos incisos I e II acima mencionados,
poderão ser reduzidas:
a) em 50%, quando a declaração for apresentada após o prazo previsto legalmente, mas antes
de qualquer procedimento de ofício ou
b) em 25%, se houver a apresentação da declaração após o prazo previsto legalmente, mas
até o prazo estabelecido na intimação.
V – Possibilidade de Redução das Multas para Microempreendedor Individual, Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte
Para o microempreendedor individual (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno
porte (EPP) enquadradas no Simples Nacional, as multas estabelecidas nos incisos I, II e III
acima mencionados, poderão ser reduzidas:
a) em 90% para o MEI e
b) em 50% para a ME e EPP.
Nota: a redução do item V não se aplica em caso de fraude, resistência ou embaraço à
fiscalização ou falta de pagamento da multa prevista neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias
após a notificação.
As multas acima mencionadas serão exigidas mediante lançamento de ofício.
No caso de órgãos públicos da administração direta dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, as multas acima serão lançadas em nome do respectivo ente da Federação a que
pertencem.
No caso de autarquia ou fundação pública federal, estadual, distrital ou municipal, em nome
desta serão lançadas as multas acima mencionadas.

FONTE: CRCSP –07/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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ASSUNTOS - ÂMBITO ESTADUAL
DECRETO Nº 63.785, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018 - ICMS - REGULAMENTO DO
IMPOSTO
Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - RICMS
MÁRCIO FRANÇA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e
com fundamento no artigo 46 da Lei 6.374, de 01 de março de 1989, Decreta:
Art. 1º - Passa a vigorar com a redação que se segue o inciso II do artigo 84 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:
"II - a transferência de crédito acumulado entre estabelecimentos de empresas que não forem
interdependentes, sem prejuízo do disposto no inciso IX e § 3º, ambos do artigo 73.". (NR)
Art. 2º - Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados
ao artigo 73 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 inciso IX ao caput:
"IX - para estabelecimento de empresa não interdependente, observado o disposto no § 3º.";
II - o § 3º:
"§ 3º - Relativamente ao inciso IX, observar-se-á o seguinte:
1 - aplica-se à transferência de crédito acumulado cujo titular seja:
a) fabricante de veículos automotores estabelecidos neste Estado que produza os produtos
classificados nas posições 8701 a 8706 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM;
b) empresa sistemista e fornecedor de autopeças estabelecidos neste Estado;
2 - o montante correspondente ao valor da transferência deverá ser utilizado integral e
exclusivamente na aquisição de bens de ferramentaria e equipamentos classificados nas
posições 8207, 8480 e 9031 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, fabricados pelas
seguintes estabelecimentos localizados neste Estado:
a) fabricante de ferramentais e moldes de peças metálicas estampadas ou injetadas e
dispositivos de controle;
b) fabricante de ferramentais e moldes de peças plásticas injetadas;
c) fabricante de veículos automotores com desenvolvimento e construção internos de
ferramentais e moldes de peças estampadas ou injetadas;
3 - a transferência ficará sujeita à forma e condições estabelecidas em resolução do Secretário
da Fazenda, que disciplinará, dentre outros aspectos:
a) apresentação do respectivo projeto de desenvolvimento e construção de ferramental;
b) cronograma de utilização do crédito acumulado;
c) contribuintes passíveis de receberem o crédito acumulado em transferência, que poderão
ser diversos dos indicados no item 2;
d) montante da transferência;
e) obrigações acessórias;
f) eventuais contrapartidas por parte dos contribuintes;
g) condições a serem observadas pelas empresas que vierem a se estabelecer neste Estado.".
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 8 de novembro de 2018
MÁRCIO FRANÇA
16

Sergio Ricardo Ciavolih Mota - Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da
Secretaria da Fazenda
Maurício Juvenal - Secretário de Planejamento e Gestão
Vinicius Almeida Camarinha - Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia
e Inovação
Aldo Rebelo - Secretário-Chefe da Casa Civil
Saulo de Castro Abreu Filho - Secretário de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 8 de novembro 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 as hipóteses de transferência de crédito do ICMS, beneficiando a indústria de
ferramentaria deste Estado, ao viabilizar a aquisição de bens de ferramentaria e equipamentos
que resultem em melhoria de produtividade e competitividade.
Com esses esclarecimentos e propondo a edição de decreto conforme a minuta, aproveito o
ensejo para reiterar-lhe meus protestos de estima e alta consideração.
Sergio Ricardo Ciavolih Mota - Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da
Secretaria da Fazenda
A Sua Excelência o Senhor
MÁRCIO FRANÇA - Governador do Estado de São Paulo
Palácio dos Bandeirantes
FONTE: Cenofisco – 08/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
DECRETO Nº 63.786, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018 - ICMS - REGULAMENTO DO
IMPOSTO
Introduz alteração no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - RICMS
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 no artigo
84-B da Lei 6.374, de 1º de março de 1989, Decreta:
1 citaçãoArt. 1º - Fica acrescentado, com a seguinte redação, o artigo 42 ao Anexo III 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. 42 (MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA SEM CENTRÍFUGA) - O estabelecimento fabricante
localizado neste Estado que promover saídas internas ou interestaduais de máquina
semiautomática sem centrífuga, classificada no código 8450.19.00 da Nomenclatura Comum
do Mercosul - NCM, poderá creditar-se de importância de forma que a carga tributária dessas
saídas resulte no percentual de 3% (três por cento) nas operações internas e de 1,5% (um e
meio por cento) nas operações interestaduais.
§ 1º - O benefício previsto neste artigo condiciona-se a que a saída do mencionado produto
seja tributada.
§ 2º - O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo "Outros Créditos" do
Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão "Crédito Outorgado - artigo
42 do Anexo III do RICMS".
§ 3º - Não se compreende na operação de saída referida no caput aquela cujos produtos sejam
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objeto de posterior retorno, real ou simbólico.
§ 4º - O benefício previsto neste artigo é opcional e sua adoção implicará vedação ao
aproveitamento de quaisquer créditos." (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, 8 de novembro de 2018
MÁRCIO FRANÇA
Sergio Ricardo Ciavolih Mota - Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da
Secretaria da Fazenda
Maurício Juvenal - Secretário de Planejamento e Gestão
Vinicius Almeida Camarinha - Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia
e Inovação
Aldo Rebelo - Secretário-Chefe da Casa Civil
Saulo de Castro Abreu Filho - Secretário de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 8 de novembro de 2018
OFÍCIO GS-CAT Nº /2018
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 minuta concede crédito outorgado ao fabricante de máquina semiautomática sem centrífuga
localizado neste Estado,
de forma que a carga tributária seja equivalente a 3% (três por cento) nas operações internas e
de 1,5% (um e meio por cento) nas operações interestaduais.
O benefício concedido justifica-se para que o fabricante paulista possa competir no mercado
em igualdade de condições com outros fabricantes situados em outras unidades da federação,
que concedem benefícios da mesma natureza aos seus contribuintes, a exemplo do Decreto nº
42.649/2010 do Estado do Rio de Janeiro.
Ressalto que, de acordo com o disposto na cláusula décima terceira do Convênio ICMS
190/2017, os Estados e o Distrito Federal podem aderir aos benefícios fiscais concedidos ou
prorrogados por outra unidade federada da mesma região, enquanto vigentes.
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.
Sergio Ricardo Ciavolih Mota - Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da
Secretaria da Fazenda
A Sua Excelência o Senhor
MÁRCIO FRANÇA - Governador do Estado de São Paulo
Palácio dos Bandeirantes
FONTE: Cenofisco – 08/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________

ASSUNTOS - ÂMBITO MUNICIPAL
PARECER NORMATIVO SF Nº 4, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 SF/SÃO PAULO - ISS COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO - LOCAL DE INCIDÊNCIA
ISS. Local de incidência. Serviços descritos no subitem 4.02 da lista de serviços do caput do
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art. 1º da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA , no uso de suas atribuições legais, considerando
a decisão do Superior Tribunal de Justiça exarada no Recurso Especial nº 1.439.753/PE e
publicada em 12 de dezembro de 2014,
Resolve :
Art. 1º - Relativamente aos serviços descritos no subitem 4.02 da lista de serviços do caput do
art. 1º da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, considera-se local de incidência do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS o município onde a coleta do material
biológico é efetuada, independentemente do local em que será feita a análise clínica do
material coletado.
Art. 2º - Este parecer normativo, de caráter interpretativo, é impositivo e vinculante para todas
as unidades e colegiados da estrutura desta Secretaria.
FONTE: Cenofisco – 06/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________

ASSUNTOS - ÂMBITO TRABALHISTA
MINISTÉRIO DO TRABALHO LANÇA O SEGURO-DESEMPREGO PELA INTERNET
O que é
Atualmente para encaminhar o Seguro-Desemprego o trabalhador precisa agendar o
comparecimento a um posto de atendimento do Sine, preencher um formulário e entregar a
documentação. O atendimento leva aproximadamente 15 minutos. Apenas depois de
comparecer ao Sine, começa a contar o prazo de 30 dias para recebimento do benefício.
Com a mudança que irá ocorrer a partir de 21 de novembro, assim que receber a
documentação para encaminhar o Seguro-Desemprego, o trabalhador poderá fazer o pedido
imediatamente pela internet, por onde ele já irá preencher o formulário que hoje é respondido
no Sine. O prazo de 30 dias para receber o benefício começará a contar a partir deste
momento.
O trabalhador ainda precisará comparecer a uma agência do Sine pessoalmente
(procedimento necessário para evitar fraudes). Mas o atendimento deve ser mais rápido já que
a parte mais demorada dos atendimentos presenciais é o preenchimento cadastral que já terá
sido feito pelo computador.
Como vai funcionar
O encaminhamento do Seguro-Desemprego será feito pelo site Emprega Brasil, no
endereço:https://empregabrasil.mte.gov.br/ Para ter acesso aos serviços do Emprega Brasil, a
primeira coisa que o trabalhador precisa fazer é se cadastrar no site: Ao clicar em “Cadastrar”
abrirá a tela do cidadão.br, a ferramenta de autenticação do trabalhador no site:
Será necessário informar dados pessoais (CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe,
estado de nascimento (se for nascido no exterior, a opção será “Não sou brasileiro”). Essas
informações serão validadas no Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis). Caso
estejam corretas, o trabalhador será direcionado a responder um questionário com cinco
perguntas sobre seu histórico laboral. Por isso, é importante ter em mãos a Carteira de
Trabalho física. É preciso acertar pelo menos quatro das cinco perguntas. Em seguida, o
trabalhador receberá uma senha provisória que deverá ser trocada no primeiro acesso.
Caso o usuário não consiga acertar as respostas, terá de aguardar 24 horas para uma nova
tentativa ou entrar em contato com a central 135 do INSS para auxílio.
Ao finalizar o cadastro, o trabalhador terá acesso aos serviços do Emprega Brasil. Uma das
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opções será “Solicitar Seguro-Desemprego”.
Será necessário preencher um cadastro com informações pessoais e profissionais, o mesmo
que era preenchido anteriormente nos postos do Sine.
O cadastro está dividido em oito páginas com informações pessoais, profissionais,
acadêmicas, vagas de emprego e cursos de qualificação disponíveis.
Ao finalizar o preenchimento de cada página, o próprio programa direciona o trabalhador
automaticamente para a página seguinte:
Uma das páginas permite ao trabalhador colocar informações sobre sua qualificação
acadêmica e profissional, dados importantes para que o programa busque vagas de emprego
disponíveis na área do trabalhador: As vagas de emprego são relacionadas automaticamente
pelo programa O agendamento para as vagas de emprego é muito simples e intuitivo O
trabalhador tem ainda a opção de se inscrever em cursos de qualificação Ao final, basta
confirmar o interesse em solicitar o benefício do Seguro-Desemprego:
Aí, é só agendar o atendimento presencial para confirmar o cadastro e aguardar a liberação
das parcelas, o que deve ocorrer 30 dias após o preenchimento do documento pela internet.
Se a data para o atendimento presencial ultrapassar o prazo de 30 dias, a emissão da parcela
ocorrerá na semana seguinte ao atendimento.
O passo a passo explicativo de como solicitar o benefício Seguro-Desempego pela internet
está disponível clicando aqui.
FONTE: LegisWeb – 13/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
COMITÊ GESTOR APROVA A VERSÃO 2.5 DO LEIAUTE DO ESOCIAL
O Comitê Gestor do eSocial publicou a Resolução nº 19, de 9 de novembro de 2018,
aprovando a versão 2.5 do leiaute do eSocial, disponível na área de Documentação Técnica do
portal.
A versão 2.5 do leiaute acompanha um controle de alterações da versão. Nesta versão, foram
incorporadas as Notas Técnicas de 01 a 09, além de outras melhorias.
Esta versão será utilizada a partir das seguintes datas:
Ambiente de Produção Restrita (testes): 17/12/2018
Ambiente de Produção: 21/01/2019
FONTE: Portal eSocial -12/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
MTB PUBLICA RETIFICAÇÃO DE NORMA SOBRE A FISCALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A Instrução Normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho nº 146 de 2018 foi retificada no
Diário Oficial da União de 12/11/2018, para correção do parágrafo 1º do artigo 16, onde se lê:
"Para os aprendizes que completaram o ensino médio...",
Leia-se:
"Para os aprendizes que completaram o ensino fundamental...".
“Art. 16. A duração da jornada de trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias,
durante a qual poderão ser desenvolvidas atividades teóricas e práticas ou apenas uma delas,
nos limites dos parâmetros estabelecidos no programa de aprendizagem.
§ 1º Para os aprendizes que completaram o ensino fundamental, é permitida a jornada de até
oito horas diárias, desde que nela sejam incluídas atividades teóricas, na proporção prevista no
contrato e no programa de aprendizagem, devendo ser computado na jornada o tempo de
20

deslocamento entre os locais da teoria e da prática.
§ 2º Ao aprendiz são vedadas, em qualquer caso, a prorrogação e a compensação da jornada
de trabalho, não se aplicando as hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 413 da CLT.
§ 3º A fixação do horário de trabalho do aprendiz deverá ser feita pela empresa em conjunto
com a entidade formadora, com respeito à carga horária estabelecida no programa de
aprendizagem e ao horário escolar.
§ 4º As atividades devem ser desenvolvidas em horário que não prejudique a frequência à
escola do aprendiz com idade inferior a dezoito anos, nos termos do art. 427 da CLT e do
inciso III do art. 63 da Lei 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.”
A Instrução Normativa RFB nº 146 de 25/07/2018 foi retificada através de publicação no DOU
em 12/11/2018.
FONTE: LegisWeb -12/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
PORTARIA Nº 937, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018 – TRABALHISTA
Insere a atividade ou categoria econômica "Comércio Varejista de Supermercados e de
Hipermercados" no Quadro a que se refere o artigo 577 da CLT.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
570 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943; Considerando que a Súmula 677 do Excelso Supremo Tribunal Federal expressa que
"até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro
das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade", e esse registro tem
por norma disciplinadora principal o Quadro de Atividades e Profissões a que se refere o artigo
577 da CLT; Considerando que o comércio varejista de Supermercados e de Hipermercados,
há muito extrapolou a mera comercialização em varejo de gêneros alimentícios, desta última se
diferenciando e distinguindo, com a realidade atual da primeira atividade empresarial sendo
específica, existente em todo o mundo com normatização própria; e Considerando que o
Decreto Federal nº 9.127, de 16 de agosto de 2017, veio a reconhecer a essencialidade à
população e a diferenciação do comércio varejista de Supermercados e de hipermercados do
mero comércio varejista de gêneros alimentícios, resolve:
Art. 1º - Inserir no "2º. Grupo - Comércio Varejista", do Plano da Confederação Nacional do
Comércio - CNC, do Quadro de Atividades e Profissões a que se refere o artigo 577 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, a atividade ou categoria econômica" comércio
varejista de supermercados e de hipermercados".
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CAIO VIEIRA DE MELLO
FONTE: Cenofisco -07/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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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 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

ALÍQUOTA (%)
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VALOR

CONTRIBUIÇÃO (R$)
R$ 937,00
R$ 937,00
R$ 937,00 até R$ 5.531,31

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%

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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