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ASSUNTOS - ÂMBITO FEDERAL
NOVOS SISTEMAS REDESIM AJUDAM A DIMINUIR O TEMPO DE ABERTURA DE
PESSOA JURÍDICA NO BRASIL
A Receita Federal disponibilizou, no Portal da Rede Nacional para Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), uma consulta à base Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) que pode ser parametrizada por nome empresarial, nome fantasia,
UF e situação cadastral.
Para utilizar o serviço basta acessar o Portal da Redesim, no endereço www.redesim.gov.br, e
realizar o login na área do usuário. Caso a pessoa ainda não possua uma conta na área do
usuário da Redesim, é só realizar o cadastro online. É bem simples.
Esse é só o primeiro serviço oferecido. Novas funcionalidades que facilitarão a vida do cidadão
empreendedor já estão programadas e serão ofertadas em breve. Não deixe de acompanhar.
A Receita Federal seguirá contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios e da
competitividade do País.
Um dos objetivos de Resultado do Mapa Estratégico 2016-2019 da Receita Federal é
“Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios e da competitividade do País”.
Hoje, quase metade dos processos de abertura de pessoa jurídica no Brasil são concluídos em
até três dias, para negócios considerados de baixo risco. A Receita Federal, em articulação
com diversos outros órgãos que compõe a Redesim, tem implementado sistemas que estão
favorecendo a diminuição do tempo de abertura dessas pessoas jurídicas.
A Receita Federal, em seu papel de Integrador Nacional desta grande Rede, desenvolveu um
sistema que monitora os tempos do processo de constituição das pessoas jurídicas,
denominado Portal de Gestão e Monitoramento da Redesim, além de ser possível discriminar
por atividades econômicas e por períodos diversos, a partir de janeiro de 2017.
A aferição do perfil de tempo para abertura das pessoas jurídicas no Brasil, em setembro e
outubro de 2018 foi o seguinte:
• 48% das pessoas jurídicas são constituídas em até 3 dias;
• 22% das pessoas jurídicas são constituídas entre 3 e 5 dias;
• 11% das pessoas jurídicas são constituídas entre 5 e 7 dias;
• 19% das pessoas jurídicas são constituídas em mais de 7 dias.
Fonte: Portal de Gestão e Monitoramento da Redesim: (acesso em 12/nov/2018)
O objetivo é que o processo de abertura de pessoas jurídicas para baixo risco fique em até 3
dias. Nessa situação, são duas etapas para completar o processo:
Etapa de Viabilidade – momento em que o empresário especula, junto à Prefeitura do
Município, se seu empreendimento pode ser realizado naquele endereço com as atividades
econômicas pretendidas e, também, se o nome escolhido para a futura empresa pode ser
utilizado.
Etapa de Registro e Inscrições Tributárias – após a aprovação da Viabilidade do seu negócio o
empresário preenche os demais dados necessários à constituição da empresa, recolhe taxas
para o registro e obtém os números constitutivos da empresa: CNPJ, Registro e demais
inscrições tributárias do Estado e do Município se estes estiverem integrados ao processo.
Recentemente o Doing Business divulgou seu relatório anual e o índice apontado para abertura
de empresas no Brasil foi de 20,5 dias. Essa percepção tende a diminuir ainda mais na medida
em que os produtos previstos pela Redesim venham a ser entregues.
FONTE: Receita Federal– 19/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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RECEITA FEDERAL REGULAMENTA ADESÃO AO PRR COM NOVO PRAZO
Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje, a Instrução Normativa RFB nº 1.844, de
2018, que regulamenta, no âmbito da Receita Federal, o Programa de Regularização Tributária
Rural (PRR).
O PRR foi originalmente instituído pela Medida Provisória nº 793, de 2017, convertida na Lei nº
13.606, de 2018, e teve seu prazo alterado pela Lei nº 13.729, de 2018, que foi publicada em 9
de novembro. O novo prazo para os produtores rurais renegociarem suas dívidas junto ao
Fisco se encerra em 31/12/2018.
Entretanto, como não haverá expediente bancário em 31/12/2018, o pagamento da primeira
antecipação do parcelamento deve ser realizado até 28/12/2018 (sexta-feira).
Os contribuintes que já aderiram ao programa em momento anterior não necessitam efetuar
novamente o procedimento.
FONTE: Receita Federal – 20/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
CONSULTA PÚBLICA SOBRE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA É ABERTA PELA
RECEITA FEDERAL
Foi disponibilizada hoje, no site da Receita Federal, a Consulta Pública nº 7, de 2018, que trata
de Instrução Normativa dispondo sobre o procedimento de imputação de responsabilidade
tributária no âmbito da Receita Federal.
Os objetivos são preencher lacuna existente na legislação tributária e garantir o contraditório e
a ampla defesa. Em prol da transparência fiscal, é fundamental que a atuação da Receita
Federal na responsabilização tributária seja uniforme, dando conhecimento aos sujeitos
passivos acerca do procedimento adotado e de como deverão proceder para exercerem o
contraditório para se insurgirem contra a imputação.
Conforme parágrafo único do art. 1º, considera-se que: (i) a responsabilidade tributária
pressupõe duas normas autônomas: a regra- matriz de incidência tributária e a regra-matriz de
responsabilidade tributária; e (ii) a imputação de responsabilidade tributária é o procedimento
para atribuí-la a terceiro que não consta da relação tributária como contribuinte ou substituto
tributário.
Atualmente, a Portaria RFB nº 2.284, de 29 de dezembro de 2010, dispõe sobre os
procedimentos a serem adotados quando da constatação de pluralidade de sujeitos passivos
de uma mesma obrigação tributária, especificamente no momento do lançamento de ofício.
Contudo, verificou-se a existência de lacuna quanto ao procedimento de imputação de
responsabilização tributária em outras circunstâncias, criando tratamento desigual por parte
das unidades descentralizadas. Assim, partindo-se do pressuposto ser possível a imputação da
responsabilidade pela Receita Federal fora da restrita hipótese do que é feito no lançamento de
ofício, a minuta de norma em voga sistematiza o procedimento de imputação de
responsabilidade tributária nas seguintes hipóteses:
1 - no lançamento de ofício, cujo procedimento segue, regra geral, o atualmente adotado pela
já mencionada Portaria RFB nº 2.284, de 2010;
2 - no despacho decisório que não homologou Declaração de Compensação (Dcomp);
3 - durante o processo administrativo fiscal (PAF) - Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972 , desde que seja antes do julgamento em primeira instância;
4 - após a decisão definitiva de PAF e antes do encaminhamento para inscrição em dívida
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ativa; e
5 - por crédito tributário confessado em declaração constitutiva.
Em todas as hipóteses a minuta busca garantir o direito de o sujeito passivo responsabilizado
exerça o contraditório e a ampla defesa para se insurgir contra o vínculo de responsabilidade.
Nas três primeiras hipóteses o rito a ser seguido é o do Decreto nº 70.235, de 1972. Isso
porque o lançamento de ofício ou o despacho decisório ainda não são definitivos, devendo o
vínculo de responsabilidade ser julgadas em conjunto com aqueles atos decisórios.
Nas duas últimas hipóteses, o rito a ser seguido é o da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Isso porque o crédito tributário já está definitivamente constituído, nos termos do art. 42 do
Decreto nº 70.235, de 1972, não tendo mais que se discuti-lo em âmbito administrativo. O
julgamento, que se restringe à imputação da responsabilidade tributária, será realizado pelo
chefe da unidade, após análise do auditor-fiscal (autoridade responsável pela imputação de
responsabilidade tributária), com recurso subsequente ao Superintendente, que o analisará em
última instância.
FONTE: Receita Federal – 20/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL TEM NOVO
PRAZO
O prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), instituído pela Lei nº
13.606, de 2018, foi prorrogado na última quinta-feira, 8 de novembro, por meio de alteração
inserida na Lei nº 13.729 que foi publicada em 9 de novembro de 2018.
Originalmente, o PRR foi instituído pela Medida Provisória nº o.793, de 2017, posteriormente
convertida na Lei nº 13.606, de 2018.
Com a medida, o prazo para os produtores rurais renegociarem suas dívidas junto ao Fisco fica
reaberto até 31 de dezembro deste ano. No entanto, como não haverá expediente bancário em
31/12/2018, o pagamento da primeira antecipação do parcelamento deve ser realizado até
28/12/2018 (sexta-feira).
Os contribuintes que já aderiram ao programa em momento anterior não necessitam efetuar
novamente o procedimento.
Na próxima semana, a Receita Federal publicará Instrução Normativa que definirá as regras
para que os interessados efetuem a nova adesão.
FONTE: Receita Federal 14/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________

RECEITA FEDERAL PUBLICA NORMA SOBRE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS
Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje, a Portaria RFB nº 1.750, de 2018, que dispõe
sobre representação fiscal para fins penais (RFPFP) referente a diversos crimes associados à
ordem tributária, à Previdência Social, ao contrabando ou ao descaminho, à Administração
Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional ou contra administração pública
estrangeira, à falsidade de títulos, papéis e documentos públicos e à “lavagem” ou ocultação
de bens, direitos e valores, e sobre representação referente a atos de improbidade
administrativa.
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A referida Portaria foi dividida em cinco capítulos: (I) do dever de representar; (II) da
representação fiscal para fins penais; (III) da representação para fins penais; (IV) da
representação relativa a ato de improbidade; (V) disposições gerais, sendo que o art. 1º
especifica que a norma dispõe sobre:
(i) representação fiscal para fins penais referente a fatos que configuram, em tese, crimes
contra a ordem tributária, contra a Previdência Social, e de contrabando ou descaminho;
(ii) representação para fins penais referente a fatos que configuram, em tese, crimes contra a
Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional ou contra administração
pública estrangeira, de falsidade de títulos, papéis e documentos públicos e de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores; e
(iii) representação referente a ilícitos que configuram, em tese, atos de improbidade
administrativa de que tratam os arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
relacionados às atividades e competências da Receita Federal.
Em relação à atual portaria que trata do tema, há duas grandes novidades: a previsão de
representação por ato de improbidade e a disponibilização na internet dos dados referentes às
representações fiscais para fins penais (e não as demais, ressalte-se) encaminhadas ao
Ministério Público Federal (MPF).
Quanto à representação por ato de improbidade, ela será feita quando a improbidade é
verificada nas atividades da Receita Federal. Ela deve ser encaminhada ao MPF ou ao MP
estadual, a depender da situação, e ao tribunal de contas.
Quanto à disponibilização na internet das representações fiscais para fins penais, se baseia no
inciso I do § 3º do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), pela qual não é vedada a divulgação de informações relativas a RFPFP,
combinado com o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei
de Acesso à Informação. Trata-se da afirmação da transparência fiscal. As informações serão
apuradas mensalmente e incluídas em lista a ser divulgada até o dia 10 do mês posterior ao de
sua extração.
A informação será excluída com a extinção integral do crédito tributário se a pessoa deixar de
ser considerada responsável pelo fato que configuraria o ilícito ou por determinação judicial.
A nova norma revoga as Portarias RFB nº 326, de 15 de março de 2005; nº 2.439, de 21 de
dezembro de 2010; e nº 3.182, de 29 de julho de 2011.
FONTE: Receita Federal – 14/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - DMED: CONTRAPRESTAÇÕES DE PLANOS
COLETIVOS DE ADESÃO
A Instrução Normativa RFB Nº 1843 DE 16/11/2018, alterou a Instrução Normativa RFB nº
985/2009, que instituiu a Declaração de Serviços Médicos (Dmed), a qual deve conter
informações de pagamentos recebidos por pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde
e operadoras de planos privados de assistência à saúde, caso a pessoa jurídica contratante
não forneça, de forma correta e discriminada, às operadoras de plano privado de assistência à
saúde os valores cujo ônus financeiro tenha sido suportado pela pessoa física, devem ser
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informados os valores integrais das contraprestações pecuniárias recebidas de cada segurado,
independentemente de eventual participação financeira da pessoa jurídica contratante no
pagamento.
Na hipótese de contratação por plano coletivo por adesão, a responsabilidade por todas
informações exigidas na Dmed sobre seus segurados (titular e dependentes), será:
a) da administradora de benefícios, quando contratado com participação ou intermediação de
administradora de benefícios;
b) da operadora, quando contratado diretamente com a operadora de planos de saúde.
FONTE: LegisWeb – 20/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
NVE: NOVA VERSÃO TEM INICIO DE VIGÊNCIA PRORROGADO
Por meio da Portaria COANA Nº 87 DE 14/11/2018, a nova versão da NVE – Nomenclatura de
Valor Estatístico - tem prorrogado o início de sua vigência para 31 de dezembro de 2018.
Instituída pela IN SRF 80/96, a Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística tem por
finalidade identificar mercadorias importadas de forma mais detalhada tanto para efeito de
valoração aduaneira quanto para aprimoramento dos dados estatísticos do comércio exterior
brasileiro.
A nova versão consta na Portaria COANA Nº 82 DE 18/10/2018.
FONTE: LegisWeb – 16/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
SISCOMEX: MÓDULO CCT E EXPORTAÇÃO - PRAZOS, CONDIÇÕES E
PROCEDIMENTOS
Publicado o Ato Declaratório Executivo COANA Nº 12 DE 05/11/2018 que estabelece prazos,
condições e procedimentos a serem observados pelos intervenientes na prestação de
informações no módulo de Controle de Carga e Trânsito (CCT) do Portal Siscomex sobre as
operações que executarem com cargas de exportação.
O Ato define que se denomina “registro” o conjunto de informações sobre determinada
operação de interesse para o controle aduaneiro, prestada por interveniente em operação de
exportação.
São intervenientes o exportador, o declarante, o depositário, o agente de carga, o operador
portuário e o transportador.
FONTE: LegisWeb – 14/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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ROTA 2030 E REGIME DE AUTOPEÇAS NÃO PRODUZIDAS
Publicado no último dia 9, o Decreto Nº 9557 DE 08/11/2018, regulamenta a Medida Provisória
nº 843, de 5 de julho de 2018, que estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de
veículos no País, institui o Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística e dispõe sobre o
regime tributário de autopeças não produzidas.
Em substituição ao Inovar-Auto, o Programa Rota 2030 estabelece compromisso de
atendimento a requisitos obrigatórios aos fabricantes e importadores de veículos, a partir de 1º
de dezembro de 2018.
Entre os compromissos estão programas de rotulagem veicular de eficiência energética e de
segurança e níveis de desempenho estrutural e tecnologias assistivas à direção.
O Regime de Autopeças não Produzidas isenta o Imposto de Importação para partes, peças,
componentes, conjuntos e os subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos, novos,
sem capacidade de produção nacional equivalente, destinados à industrialização de produtos
automotivos, importadas no âmbito do regime.
Consideram-se automotivos os automóveis e veículos comerciais leves com até mil e
quinhentos quilogramas de capacidade de carga, ônibus, caminhões, tratores rodoviários para
semirreboques, chassis com motor, incluídos aqueles com cabina, reboques e semirreboques,
carrocerias e cabinas, tratores agrícolas, colheitadeiras e máquinas agrícolas autopropulsadas,
máquinas rodoviárias autopropulsadas e autopeças.
A importação pode ocorrer de forma direta ou por conta e ordem de terceiros, para os produtos
relacionados no Anexo X do Decreto.
FONTE: LegisWeb – 14/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
NOVOS SISTEMAS REDESIM AJUDAM A DIMINUIR O TEMPO DE ABERTURA DE
PESSOA JURÍDICA NO BRASIL
A Receita Federal disponibilizou, no Portal da Rede Nacional para Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), uma consulta à base Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) que pode ser parametrizada por nome empresarial, nome fantasia,
UF e situação cadastral.
Para utilizar o serviço basta acessar o Portal da Redesim, no endereço www.redesim.gov.br, e
realizar o login na área do usuário. Caso a pessoa ainda não possua uma conta na área do
usuário da Redesim, é só realizar o cadastro online. É bem simples.
Esse é só o primeiro serviço oferecido. Novas funcionalidades que facilitarão a vida do cidadão
empreendedor já estão programadas e serão ofertadas em breve. Não deixe de acompanhar.
A Receita Federal seguirá contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios e da
competitividade do País.
Um dos objetivos de Resultado do Mapa Estratégico 2016-2019 da Receita Federal é
“Contribuir para a melhoria do ambiente de negócios e da competitividade do País”.
Hoje, quase metade dos processos de abertura de pessoa jurídica no Brasil são concluídos em
até três dias, para negócios considerados de baixo risco. A Receita Federal, em articulação
com diversos outros órgãos que compõe a Redesim, tem implementado sistemas que estão
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favorecendo a diminuição do tempo de abertura dessas pessoas jurídicas.
A Receita Federal, em seu papel de Integrador Nacional desta grande Rede, desenvolveu um
sistema que monitora os tempos do processo de constituição das pessoas jurídicas,
denominado Portal de Gestão e Monitoramento da Redesim, além de ser possível discriminar
por atividades econômicas e por períodos diversos, a partir de janeiro de 2017.
A aferição do perfil de tempo para abertura das pessoas jurídicas no Brasil, em setembro e
outubro de 2018 foi o seguinte:
• 48% das pessoas jurídicas são constituídas em até 3 dias;
• 22% das pessoas jurídicas são constituídas entre 3 e 5 dias;
• 11% das pessoas jurídicas são constituídas entre 5 e 7 dias;
• 19% das pessoas jurídicas são constituídas em mais de 7 dias.
Fonte: Portal de Gestão e Monitoramento da Redesim: (acesso em 12/nov/2018)
O objetivo é que o processo de abertura de pessoas jurídicas para baixo risco fique em até 3
dias. Nessa situação, são duas etapas para completar o processo:
Etapa de Viabilidade – momento em que o empresário especula, junto à Prefeitura do
Município, se seu empreendimento pode ser realizado naquele endereço com as atividades
econômicas pretendidas e, também, se o nome escolhido para a futura empresa pode ser
utilizado.
Etapa de Registro e Inscrições Tributárias – após a aprovação da Viabilidade do seu negócio o
empresário preenche os demais dados necessários à constituição da empresa, recolhe taxas
para o registro e obtém os números constitutivos da empresa: CNPJ, Registro e demais
inscrições tributárias do Estado e do Município se estes estiverem integrados ao processo.
Recentemente o Doing Business divulgou seu relatório anual e o índice apontado para abertura
de empresas no Brasil foi de 20,5 dias. Essa percepção tende a diminuir ainda mais na medida
em que os produtos previstos pela Redesim venham a ser entregues.
FONTE: Receita Federal – 19/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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ASSUNTOS - ÂMBITO ESTADUAL
CONSULTA: SITUAÇÃO DAS EMPRESAS PARA A OPÇÃO 2019 PELO SIMPLES
NACIONAL
Esta consulta informa a todos os contribuintes paulistas do ICMS sua situação para a opção
2019 pelo Simples Nacional.
Os contribuintes que não apresentarem nenhum tipo de vedação junto à Secretaria da
Fazenda de São Paulo poderão realizar normalmente o agendamento da sua opção no Portal
do Simples Nacional, nos termos dos artigos 6º e 7º da Resolução CGSN nº 140/2018. Aqueles
que apresentarem algum tipo de vedação deverão seguir as seguintes orientações:
•Caso a vedação ocorra por estouro de faturamento, não há formas de regularização. A
empresa estará definitivamente vedada;
•Caso a vedação seja por existência de débitos de IPVA e/ou ICMS, o contribuinte deverá
quitar todos os débitos existentes (inclusive multa e juros) para se regularizar;
•Caso a vedação seja por problema cadastral, existem as seguintes possibilidades:
1.IE inapta ou suspensa – Necessidade de procurar o Posto Fiscal para se regularizar;
2.Empresa sem Inscrição Estadual cadastrada com CNAE que exige Inscrição – A empresa
deve solicitar a abertura de IE através do programa PGD disponível no site da Receita Federal
do Brasil;
3.Se a empresa não estiver mais exercendo a atividade econômica representada por esta
CNAE ela deve solicitar essa alteração através deste mesmo programa PGD.
FONTE: Secretaria da Fazenda
______________________________Fim de Matéria__________________________________

ASSUNTOS - ÂMBITO MUNICIPAL
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SF/SUREM Nº 1, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018
SUREM/SF - ITBI IV - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - MARCO INICIAL - INTERPRETAÇÃO
Fixa interpretação do marco inicial do prazo previsto no artigo 173, I, do Código Tributário
Nacional, relativamente ao Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - ITBI-IV,
nos casos que especifica.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
considerando a necessidade de conferir segurança jurídica aos Auditores-Fiscais Tributários
Municipais e aos munícipes paulistanos quanto à interpretação e a aplicação do artigo 173, I,
do Código Tributário Nacional, relativamente ao Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de
Bens Imóveis - ITBI-IV,
Resolve:
Art. 1º - Relativamente ao Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - ITBI-IV
incidente sobre as transmissões realizadas por termo judicial, em virtude de sentença judicial, o
prazo de que trata o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional terá início a partir do
primeiro dia do exercício subsequente àquele em que a Administração Tributária municipal
tomar inequívoca ciência da decisão judicial.
Parágrafo único - Não caracteriza inequívoca ciência da Administração Tributária a mera
publicação da sentença judicial em Diário Oficial.
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Art. 2º - Quando o lançamento do ITBI-IV depender da apuração da preponderância de
atividade da pessoa jurídica adquirente, o prazo de que trata o artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional terá início a partir do primeiro dia do exercício subsequente àquele em que:
I - se exaurirem os prazos referidos nos §§ 1º e 2º do artigo 37 do Código Tributário Nacional,
caso a Administração Tributária tome conhecimento da ocorrência do fato gerador dentro
desse período;
II - a Administração Tributária tomar conhecimento da ocorrência do fato gerador, se essa
ciência se der após o decurso dos prazos referidos nos §§ 1º e 2º do artigo 37 do Código
Tributário Nacional.
Art. 3º - Ressalvadas as hipóteses descritas nos artigos 1º e 2º, tratando-se de fatos geradores
do ITBI-IV decorrentes de qualquer ato ou instrumento de que a Administração Tributária não
tenha sido notificada, o prazo de que trata o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
terá início a partir do primeiro dia do exercício subsequente àquele em que a Administração
Tributária deles tomar inequívoco conhecimento.
Parágrafo único - Não caracteriza inequívoco conhecimento da Administração Tributária o
simples registro em junta comercial quanto a ato de transmissão praticado ou de direitos a ela
relativos.
Art. 4º - Este ato declaratório interpretativo entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogado o Ato Declaratório Interpretativo SF/SUREM nº 01, de 29 de novembro de 2016.
FONTE: Cenofisco – 12/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________

ASSUNTOS - ÂMBITO TRABALHISTA
RECEITA FEDERAL EM SÃO PAULO LANÇA SALA ON LINE DO ESOCIAL
Após promover duas palestras presenciais sobre o eSocial, a Divisão de Interação com o
Cidadão (Divic) da 8ª Região Fiscal lançou uma sala online para o compartilhamento de
conteúdo sobre o assunto. O ambiente virtual disponibiliza gratuitamente cursos, videoaulas e
textos, além de realizar palestras e transmissões ao vivo (webinar).
A partir do dia 27 de novembro, representantes da Receita Federal, do Ministério do Trabalho,
da Caixa Econômica Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) responderão
dúvidas por meio de transmissões ao vivo semanais, realizadas todas as terças-feiras, das 14h
às 17h. Todas as transmissões serão gravadas e ficarão disponíveis na sala virtual para quem
perdeu a apresentação ao vivo poder conferir depois.
Para a chefe da Divic08, a principal vantagem da sala virtual é a maior interação com o
contribuinte. "Podemos transmitir de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo",
explica.
Cada Estado possui uma organização da Sala de Atendimento de acordo com as
características locais.
Como acessar
Para ter acesso às Sala eSocial online, é preciso se cadastrar no site CuboZ. Em seguida,
clique em "Webnars", escolha os webinários dos quais deseja participar e esteja presente na
sala virtual na data e horário escolhidos.
Antes de participar dos webinários, é recomendado que o usuário assista aos cursos
disponíveis na plataforma, pois as transmissões servem apenas para responder dúvidas e
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fazer esclarecimentos. Para acessar todos os cursos disponíveis, clique em "Turmas", escolha
a turma "Cursos Gratuitos eSocial" e selecione "Acessar Aulas".
FONTE: Receita Federal – 16/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
ESOCIAL: NOTA ORIENTATIVA 2018.12 – ALTERAÇÃO DE CPF
A Nota Orrientativa eSocial 2018.12 contém orientações sobre o procedimento de alteração de
CPF do trabalhador.
Em situações raras e excepcionais o número de CPF de uma pessoa pode ser alterado pela
Receita Federal do Brasil. O CPF, contudo, é utilizado pelo eSocial como o principal
identificador do trabalhador e com base nele são aplicadas inúmeras regras e validações,
portanto, qualquer solução para a situação de fato - alteração de CPF - tem que levar em
consideração que: o CPF é chave, e é necessária a vinculação entre o CPF antigo e o novo.
Por esta razão, apesar de tratar-se de um dado pessoal do trabalhador, essa alteração não
pode ser feita através de um evento S-2205 – Alteração de dados Cadastrais.
Assim, para evitar que o empregador tenha que excluir e reenviar com o novo CPF todos os
eventos do empregado/TSVE, foi criado um procedimento especial para tratar esses casos
excepcionais de alteração de número de CPF, baseado no envio de um evento de S-2299 –
Desligamento seguido de um novo evento de S- 2200 – Admissão, nos moldes do
procedimento já utilizado para o empregado que é transferido entre empresas de um mesmo
grupo econômico ou no caso de sucessão de empregadores.
Como é sabido, uma empresa que transfere um empregado de uma empresa para outra do
mesmo grupo econômico, deve enviar ao eSocial um evento S-2299 com motivo 11 –
“Transferência de empregado para empresa do mesmo grupo empresarial (...)” e, em seguida,
deve enviar o evento S-2200 na empresa que está recebendo o trabalhador, com o campo
{tpAdmissao} igual a 2 – “Transferência de empresa do mesmo grupo econômico”, mantendo a
data da admissão inicial e informando a data da transferência.
Nesse caso, o contrato de trabalho não sofre qualquer alteração, afinal, as empresas que
formam um grupo econômico são consideradas um empregador único e o que ocorre no
sistema é apenas a alteração do número de identificação do empregador.
A mesma lógica foi aplicada para a mudança do número de identificação do trabalhador, ou
seja, quando o CPF de um trabalhador é alterado, o empregador que quiser evitar o trabalho
de excluir todas as informações enviadas com o CPF antigo e reenviá-las com o novo CPF,
deve executar procedimento análogo ao da transferência de empregados entre empresas, ou
seja, deve executar os seguintes passos:
– Enviar evento de S-2299 – Desligamento com o motivo 36 – “Mudança de CPF”, indicando
no campo {novoCPF} o novo número de inscrição do empregado; – Em seguida, deve enviar
evento S-2200 – Admissão, com o campo {tpAdmissao} preenchido com o valor 6 – “Mudança
de CPF”, mantendo a data de admissão original do trabalhador. Deve, ainda, preencher o
grupo {mudancaCPF} com os números de CPF e matrícula anteriores e com a data em que
houve a alteração. O eSocial não permite que uma matrícula seja reaproveitada, portanto,
quando o CPF é alterado, nova matrícula deve ser atribuída ao trabalhador.
Da mesma forma como ocorre na transferência de empregados, apesar de existir um novo
evento de admissão (S-2200), o vínculo contratual do trabalhador não é alterado, sendo
considerado desde a data de admissão original e transpassando a data de transferência ou
mudança de CPF.
Assim, caso haja uma alteração contratual, por exemplo, com data de efeito anterior a data de
mudança de CPF, o sistema recepcionará normalmente o evento, desde que essa data de
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efeito seja posterior a sua admissão. Bem como qualquer informação de pagamento retroativo,
informada no grupo {remunPerAnt}, pode indicar período de referência {perRef} anterior a
mudança de CPF, desde que a competência seja igual ou posterior a sua admissão.
Ressalte-se que os eventos extemporâneos referentes ao período anterior à mudança de CPF
devem ser enviados com o CPF antigo do trabalhador.
É importante frisar que, como o vínculo/contrato não sofre alteração com a mudança do CPF,
todas as informações cadastrais e contratuais do novo evento S-2200 devem ser idênticas
àquelas vigentes no contrato anterior, exceto a matrícula. O sistema realizará validações para
garantir que a data de admissão e opção de FGTS, que a categoria do trabalhador e que o tipo
de regime de trabalho e de previdência sejam mantidos idênticos. O sistema também realizará
validação para garantir que o evento de admissão por mudança de CPF seja enviado no dia
imediatamente seguinte ao evento de desligamento pelo mesmo motivo.
O mesmo procedimento descrito nesta nota também se aplica para TSVE – Trabalhadores
Sem Vínculo de Emprego nos eventos S-2300 e S-2399. O evento S-2399 deve ser enviado
com o campo {mtvDesligTSV} igual a 7 – “Mudança de CPF” e a informação do novo CPF
preenchida no grupo {mudancaCPF}. O novo evento S-2300 deve ser enviado no dia
imediatamente seguinte com o grupo {mudancaCPF} preenchido, desta vez com os dados do
CPF anterior. Os seguintes campos do novo evento S-2300 devem ser idênticos aos existentes
no RET: {codCateg}, {dtInicio}, {dtOpcFGTS} e todos dos grupos {infoDirigenteSindical} e
{infoTrabCedido}.
O procedimento descrito nessa nota técnica estará disponível a partir de 21 de janeiro de 2019,
com a entrada em produção da versão 2.5 do leiaute do eSocial.
FONTE: Portal eSocial - 19/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________

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

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

Até 1.903,98

-

-

De 1.903,99 até 2.826,65

7,5

142,80

De 2.826,66 até 3.751,05

15

354,80

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
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Tabela progressiva mensal de janeiro/2014 a março/2015
Base de Cálculo (R$)

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

Até 1.787,77

-

-

De 1.787,78 até 2.679,29

7,5

134,08

De 2.679,30 até 3.572,43

15

335,03

De 3.572,44 até 4.463,81

22,5

602,96

Acima de 4.463,81

27,5

826,15

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

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
(R$)

até 1.693,72

8%

de 1.693,73 até 2.822,90

9%

De 2.822,91 até 5.645,80

11%

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

R$ 937,00

R$ 937,00 até R$ 5.531,31

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

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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