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ASSUNTOS - ÂMBITO FEDERAL
RECEITA FEDERAL PUBLICA PARECER SOBRE COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS DE
IRPJ E DE CSLL
Foi publicado, no Diário Oficial da União de hoje, o Parecer Normativo Cosit/RFB nº 2, de
2018, que uniformiza a interpretação sobre a compensação de estimativas referentes ao IRPJ
e à CSLL efetuada por meio de Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida até 31 de
maio de 2018, data a partir da qual passou a ser vedada por força da lei nº 13.670, de 2018.
O Parecer Normativo esclarece que os valores apurados por estimativa são antecipação do
IRPJ e CSLL devidos em 31/12 do respectivo ano-calendário a que se referem e como tal não
podem ser cobrados nem serem inscritos em Dívida Ativa da União antes desta data.
No entanto, as estimativas extintas por compensação, que tenham sido consideradas no ajuste
anual do IRPJ/CSLL e venham a ser não homologadas depois de 31/12 do ano-calendário
respectivo, deixam de ser mera antecipação e passam a ser crédito tributário devido que
compôs o imposto apurado reduzindo o saldo a pagar ou aumentando o saldo negativo
indevidamente e, portanto, passam a ser passíveis de cobrança e inscrição em DAU.
Considerando que os valores indevidamente compensados, na hipótese acima, são crédito
tributário passíveis de cobrança, o saldo negativo decorrente dessa compensação pode ser
deferido como direito creditório do sujeito passivo já que as estimativas não serão glosadas de
sua composição. Se quitados esses valores estimados, confirmado estará o saldo negativo. Se
não quitadas essas estimativas, os valores serão objeto de cobrança e o saldo negativo
permanece o mesmo. Com isso evita-se que se desfaça uma cadeia de compensações
efetuadas com o saldo negativo que seria reduzido pela não homologação das compensações
das estimativas que as compunham.
FONTE: Receita Federal – 04/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RECEITA FEDERAL ATUALIZA REGRAS DA DCTFWEB
Alterada regras relativas ao cronograma da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb), que substitui a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP).
Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje, a Instrução Normativa RFB nº 1.853, de
2018, que atualiza a obrigatoriedade de entrega da Declaração de Débitos e Créditos Federais
– Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb). A nova norma altera a IN RFB
nº 1.787, de 2018.
Com isso a declaração deverá ser entregue em relação aos tributos cujos fatos geradores
ocorrerem:
a) a partir do mês de abril de 2019, para as entidades empresariais com faturamento no anocalendário de 2016 abaixo de R$ 78 milhões, exceto as optantes pelo Simples Nacional em 1º
de julho de 2018 e as optantes pela utilização do eSocial na forma especificada no § 3º do art.
2º da Resolução do Comitê Diretivo do eSocial nº 2, de 30 de agosto de 2016; e
b) a partir do mês de outubro de 2019, para os sujeitos passivos não enquadrados nos demais
grupos.
O prazo de entrega da DCTFWeb pelos órgãos públicos das administrações federal, distrital,
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estaduais e municipais, bem como suas autarquias e fundações, e pelas organizações
internacionais e outras instituições extraterritoriais será estabelecido futuramente pela Receita
Federal.
FONTE: Receita Federal – 04/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
PRAZO DE REGISTRO DE INFORMAÇÃO NO SISCOSERV É ALTERADO
Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje, a Instrução Normativa RFB nº 1.852, de
2018, que altera a IN RFB nº 1.277, de 2012, que instituiu a obrigação de prestar informações
relativas às transações entre residentes ou domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados
no exterior que compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam
variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes
despersonalizados.
As informações são prestadas por meio de um sistema automatizado denominado Siscoserv
(Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que
Produzam variação no Patrimônio).
O objetivo da alteração é atualizar o aspecto temporal relacionado ao prazo para registro no
Siscoserv com referência às informações relativas ao pagamento e ao faturamento das
operações de aquisição e venda, respectivamente.
Neste novo formato, a referência será a data de inclusão dos registros das operações de
aquisição e de venda, substituindo o modelo anterior que era o início da prestação do serviço,
da comercialização de intangível ou da realização da operação que produza variação no
patrimônio.
FONTE: Receita Federal – 04/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PERT – DEMAIS DÉBITOS
No período de 10 a 28 de dezembro de 2018, os contribuintes optantes pelo Programa
Especial de Regularização Tributária (Pert) – demais débitos (inciso II do § 1º do art. 4º da
Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 2017) deverão prestar as informações necessárias para
a consolidação do parcelamento.
O contribuinte deverá indicar os débitos que serão incluídos no parcelamento, a quantidade de
parcelas pretendidas e o valor dos créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou de outros créditos próprios, passíveis de
utilização na modalidade, se for o caso.
Se no momento da opção pelo Pert o contribuinte indicou indevidamente modalidade para a
qual não possui débitos a serem parcelados, será possível a correção da modalidade.
Os contribuintes que não prestarem as informações para a consolidação ou não pagarem o
saldo devedor vencido até dezembro de 2018 serão excluídos do programa.
FONTE: Receita Federal – 29/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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TABELA DE INCIDÊNCIA DO IPI É ATUALIZADA
Foi republicado, no Diário Oficial da União de hoje, o Ato Declaratório Executivo RFB nº 6, de
2018, promovendo adequações da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi) à Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Esse Ato Declaratório Executivo tem por finalidade republicar o ADE RFB nº 6, de 23 de
outubro de 2018, que adequou a Tipi - aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de
2016 -, às alterações ocorridas na NCM em função da publicação da Resolução Camex nº 11,
de 28 de fevereiro de 2018.
A republicação se justifica para corrigir erro identificado na redação original do citado Ato
Declaratório.
FONTE: Receita Federal – 29/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RECEITA FEDERAL PUBLICA NOVA REGRA PARA LIVRO-CAIXA DE PRODUTORES
RURAIS PESSOA FÍSICA
A nova regra aplica-se somente àqueles com faturamento anual acima de R$ 3,6 milhões de
reais obtidos do exercício das atividades rurais empreendidas durante o ano.
Foi publicada hoje, no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa RFB nº 1.848, de 2016,
que regulamenta a nova declaração para entrega das informações relacionadas ao Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física dos produtores rurais que simplifica e aprimora a
apresentação das informações que devem constar dos Livros Caixa.
Além de simplificar a entrega dos dados, a nova declaração confere maior clareza às
informações prestadas pelos contribuintes, evitando burocracia decorrente de eventuais
pedidos de informações e esclarecimentos adicionais.
A nova regra aplica-se somente aos contribuintes cujo faturamento anual supere R$ 3,6
milhões de reais obtidos do exercício das atividades rurais empreendidas durante o ano.
De acordo com estimativa da Secretaria da Receita Federal, os contribuintes com potencial de
alcançar os limites estabelecidos pela nova regulamentação respondem por aproximadamente
40% do faturamento da atividade rural de pessoas físicas declarantes na DIRPF.
FONTE: Receita Federal – 30/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RECEITA FEDERAL ABRE CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROCEDIMENTOS DE
VERIFICAÇÃO DE ORIGEM DE MERCADORIAS IMPORTADAS COM TRATAMENTO
TARIFÁRIO PREFERENCIAL
Já está disponível, no site da Receita Federal, a consulta pública com proposta de Instrução
Normativa RFB dispondo sobre os procedimentos de verificação de origem de mercadorias
importadas com tratamento tarifário preferencial.
Esta nova norma visa modernizar e simplificar os procedimentos de verificação de origem, em
conformidade com o Regime de Origem do Mercosul (ROM) e os demais acordos
internacionais firmados pelo Mercosul e pelo Brasil.
As principais inovações trazidas pela norma são: introdução da declaração de origem, além do
certificado de origem, como uma das possíveis provas de origem utilizadas como base para a
concessão de preferências tarifárias, quando previsto no acordo comercial respectivo;
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adequação do texto normativo aos demais acordos já existentes e àqueles ora em negociação;
a delegação de competência para verificar a origem da mercadoria às unidades da Receita
Federal com jurisdição sobre o estabelecimento matriz do importador; e a previsão expressa da
possibilidade de autorregularização por parte do importador, atendidas certas condições, no
caso de desqualificação da origem das mercadorias importadas, antes que a Receita Federal
inicie um procedimento para constituição, de ofício, dos créditos tributários correspondentes.
FONTE: Receita Federal – 04/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RECEITA FEDERAL INICIA INTERCÂMBIO DA DECLARAÇÃO PAÍS-A-PAÍS (DPP)
Na última terça-feira, 27 de novembro, a Divisão de Assuntos Internacionais (Disin) da
Coordenação-Geral de Programação e Estudos (Copes) iniciou o compartilhamento da
Declaração País-a-País (Country-by-Country Report), obrigação acessória instituída pela
Instrução Normativa nº 1681 de 28 de dezembro de 2016.
A DPP consiste num relatório anual por meio do qual grupos multinacionais devem fornecer à
administração tributária da jurisdição de residência de seu controlador final diversas
informações e indicadores relacionados à localização de suas atividades, à alocação global de
renda e aos impostos pagos e devidos. A declaração também deve identificar as jurisdições
nas quais esses grupos multinacionais operam, bem como todas as entidades integrantes do
grupo localizadas nessas jurisdições, incluindo estabelecimentos permanentes, e as atividades
econômicas que desempenham.
A referida obrigação acessória está sendo implementada coordenadamente pelos países
participantes do Projeto BEPS (sigla em inglês para Base Erosion and Profit Shifting - Erosão
da Base Tributável e Transferência de Lucros), coordenado pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com o objetivo de estudar medidas de
combate à evasão fiscal por meio da transferência artificial de lucros para países com baixa
tributação. Dentre os compromissos assumidos nesse contexto está o compartilhamento da
Declaração País-a-País entre os países nos quais os grupos multinacionais estão presentes,
por meio de acordos para a troca automática de informações em matéria tributária.
As informações relativas ao ano-calendário 2016 estão sendo compartilhadas entre o Brasil e
38 jurisdições. Dentre os países que já enviaram Declarações País-a-País para o Brasil estão
Ilhas Cayman, Luxemburgo e Irlanda. Para o ano-calendário 2017, atualmente o Brasil conta
com 55 países parceiros para o intercâmbio da declaração, que deverá ser compartilhada em
março do ano que vem. A relação completa de países com os quais o Brasil firmou acordo para
o compartilhamento da DPP pode ser acessada na página da OCDE na internet (clique aqui
para acessar).
No Brasil, a DPP é entregue à Receita Federal do Brasil via Escrituração Contábil Fiscal, e as
informações relativas a 2016 já estão disponíveis para consulta no DW ECF e no Receita Data.
Neste último ambiente também serão disponibilizadas, em breve, as declarações recebidas de
outros países.
FONTE: Receita Federal – 30/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RECEITA FEDERAL ALTERA NORMA SOBRE REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE LOJA
FRANCA
Foi publicada hoje, no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa (IN) RFB nº 1.849, de
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2018, alterando as IN RFB nº 1.799, de 2018, e nº 863, de 2008, que dispõem,
respectivamente, sobre o regime aduaneiro especial de loja franca em fronteiras terrestres e
em zonas primárias de portos ou aeroportos alfandegados, bem como alterando as IN SRF nº
369, de 2003, e nº 121, de 2002, as quais dispõem, respectivamente, sobre o despacho
aduaneiro de exportação sem exigência de saída do produto do território nacional, nas
situações que especifica, e sobre a transferência de mercadoria importada e admitida em
regime aduaneiro especial ou atípico para outro.
Às normas atualmente vigentes foi inserida a vedação à importação ao amparo do regime
aduaneiro especial de loja franca de produtos sujeitos à aplicação de direitos antidumping ou
compensatórios, definidos em Resolução da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX),
publicada no Diário Oficial da União, e em relação as IN SRF nºs 121 e 369, dispositivos foram
alterados de modo a adequar sua redação ao escopo da Instrução Normativa 1.799, de 2018.
O regime aduaneiro especial de loja franca é o que permite a estabelecimentos instalados em
zonas primárias de portos ou aeroportos alfandegados ou em cidades gêmeas de cidades
estrangeiras na linha de fronteira do Brasil a venda de mercadoria nacional ou estrangeira, sem
pagamento de tributos, a passageiros em viagem internacional, conforme disposições das
Instruções Normativas RFB nº 863, de 2008, e nº 1.799, de 2018.
Considerando que a logística operacional do regime aduaneiro especial de loja franca
inviabiliza a cobrança dos direitos antidumping e compensatórios e objetivando o pleno
cumprimento do estabelecido em negociações internacionais, optou-se por promover
alterações normativas para que os bens sujeitos a aplicação de tais medidas não possam ser
objeto do regime aduaneiro em questão.
Além disso, fazendo um batimento da IN RFB nº 1.799 com outros normativos existentes, os
quais podem, direta ou indiretamente, interferir no que está disposto naquela Instrução
Normativa, percebeu-se a necessidade de ajustes em dois pontos, tanto na IN 121, de 2002,
quanto na IN RFB nº 369, de 2003.
A IN RFB nº 121, que dispõe sobre a transferência de mercadoria importada e admitida em
regime aduaneiro especial ou atípico para outro, em seu § 1º do art. 1º, prevê que a
transferência de mercadorias entre regimes aduaneiros especiais ou atípicos somente se
aplica às operações de importação realizadas a título não definitivo e sem cobertura cambial,
com exceção de transferências entre regimes de Zona Franca de Manaus (ZFM) e Área de
Livre Comércio (ALC).
Para sanar a questão, incluiu-se o inciso III no § 3º do art. 2º, prevendo expressamente, no rol
das exceções ao preconizado no § 1º, a possibilidade da transferência de mercadorias do
regime aduaneiro especial de loja franca aplicado em fronteira terrestre para qualquer outro
regime aduaneiro especial ou aplicado em área especial autorizado, devendo ser observadas
as condições e os requisitos próprios do novo regime.
Já no caso da IN RFB nº 369, que prevê o despacho de exportação ficta, a questão se
concentra no art. 2º, que o procedimento de exportação e o subsequente despacho de
admissão em loja franca nas situações referidas no art. 1º serão realizados no recinto
alfandegado administrado pela empresa beneficiária do regime aduaneiro especial loja franca.
Todavia, no caso das lojas francas de fronteira terrestres os beneficiários não administram
recintos alfandegados. Por essa razão, foi necessário alterar a IN RFB nº 369 de modo a
prever como serão realizados os despachos de exportação sem exigência de saída do produto
do território nacional e de despacho de admissão no regime aduaneiro especial de loja franca
aplicado em fronteira terrestre. Sendo assim, deu-se nova redação ao § 4º, deixando clara a
forma como serão realizados os despachos de exportação sem exigência de saída do produto
do território nacional e de despacho de admissão no regime aduaneiro especial de loja franca
aplicado em fronteira terrestre.
FONTE: Receita Federal – 30/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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NORMA SOBRE REMESSAS INTERNACIONAIS É ATUALIZADA
Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje, a Instrução Normativa RFB nº 1.847, de
2018, alterando a Instrução Normativa RFB nº 1.737, de 2017, que trata de remessas
internacionais
Os formulários vêm sendo utilizados de forma habitual para exportações até o limite de US$
10.000,00, mesmo que não haja mais qualquer impedimento para seu registro em formato
eletrônico, via Declaração Única de Exportação (DU-E) no Portal Único de Comércio Exterior.
Tal uso indiscriminado aumenta a burocracia institucional, traz danos efetivos à facilitação
comercial e ao controle aduaneiro, impedindo a aplicação de técnicas de gestão de risco sobre
as operações.
Com a alteração da norma restringe-se a utilização dos formulários até o limite de US$
1.000,00, valor sugerido em consulta pública, normatizando que o despacho aduaneiro de
exportação das remessas deve utilizar principalmente a Declaração Única de Exportação (DUE), que é a declaração de exportação comum e atualmente utilizada nas exportações
brasileiras, não importando o modal.
Com isso, tenta-se reduzir a utilização dos formulários no despacho de exportação via
remessas internacionais, pois o uso acentuado desse instrumento além de trazer danos ao
controle aduaneiro impede a coleta de dados estatísticos essenciais para o estudo da evolução
das exportações do País. Para os operadores, reduz-se a quantidade de limites existentes,
deixando mais claro para seus clientes a utilização do modal postal ou expresso em suas
diversas possibilidades.
No tocante à importação de bagagem desacompanhada realizada por meio de remessa
expressa internacional, a alteração vem permitir que servidor da Receita Federal lotado na
unidade responsável pelo despacho aduaneiro possa transmitir a Declaração Simplificada de
Importação em nome do contribuinte, facilitando o trâmite de desembaraço da bagagem.
Também foi realizada uma alteração na redação do art. 5º da IN RFB nº 1.737, de 2017,
visando deixar claro que é permitido, na habilitação especial, que uma empresa certificada
como transportadora OEA inicie suas operações em recinto aduaneiro de zona secundária,
desde que este recinto também possua a certificação OEA.
FONTE: Receita Federal – 30/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RECEITA FEDERAL ATUALIZA NORMA SOBRE PROCEDIMENTO AMIGÁVEL PARA
EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
Foi publicada, no Diário Oficial da União de hoje, a Instrução Normativa RFB nº 1.846, de
2018, que promove eficiência e transparência na instrução e na apreciação do requerimento
para instauração de procedimento amigável no âmbito dos acordos e convenções
internacionais para evitar a dupla tributação (ADT).
Além de esclarecer a obrigatoriedade de o interessado juntar cópia de eventual documentação
de requerimento similar junto à autoridade competente do outro Estado Contratante e de
informar à Receita Federal sobre alterações surgidas durante a apreciação do requerimento
que possam impactá-la, a nova Instrução Normativa explicita o procedimento e o prazo para
emendar o requerimento.
Esclareceu-se também a vinculação da apreciação do requerimento às decisões
administrativas e judiciais sobre a mesma matéria, proferidas antes ou durante o procedimento
amigável, e os momentos em que o requerente será notificado do andamento processual do
seu requerimento. Adicionalmente, incluiu-se a hipótese de o residente no outro Estado
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Contratante poder apresentá-lo no Brasil que somente é válida no caso do ADT BrasilArgentina que previu essa hipótese em alteração recente.
Por fim, os dispositivos receberam melhorias de estrutura e de redação, proporcionando maior
eficiência e clareza para o requerimento de instauração de procedimento amigável.
A nova norma revoga a Instrução Normativa RFB nº 1.669, de 2016.
FONTE: Receita Federal – 29/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
MINUTA DO MANUAL DA ECF – LEIAUTE 5
Foi publicada a Minuta do Manual de Orientação do Leiaute 5 da ECF, referente ao anocalendário 2018 e situações especiais do ano-calendário 2019.
O programa da ECF com as alterações do leiaute 5 estará disponível no site do Sped no final
de dezembro de 2018.
FONTE: Portal Sped – 04/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
ANTIDUMPING: REVISÃO - ALTO-FALANTES NCM 8518.21.00, 8518.22.00 E 8518.29.90
Por meio da Circular SECEX Nº 59 DE 28/11/2018, publicada no DOU de hoje (29/11) o
Secretário de Comércio Exterior, Substituto, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, informa o início da revisão do direito antidumping instituído pela Resolução CAMEX
nº 101, de 28 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 29 de
novembro de 2013, aplicado às importações brasileiras de alto-falantes, comumente
classificadas nos itens 8518.21.00, 8518.22.00 e 8518.29.90 da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL - NCM, originárias da China.
De acordo com o contido no § 2º do art. 112 do Decreto nº 8.058, de 2013, as medidas
antidumping de que trata a Resolução CAMEX nº 101, de 2013, permanecerão em vigor, no
curso da revisão.
FONTE: LEGISWEB– 29/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
EFD CONTRIBUIÇÕES – NOVO GUIA PRÁTICO – VERSÃO 1.28
Saiu o novo Manual da EFD CONTRIBUIÇÕES, com os ajustes para abarcar as novidades do
processo de Exclusão do ICMS da BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS.
Publicada versão 1.28 do Guia Prático da EFD Contribuições
Publicado em 28/11/2018
Com a função de orientar a adequada escrituração das operações praticadas pelas Pessoas
Jurídicas, foi publicada a versão 1.28 do Guia Prático da EFD Contribuições.
Principais Alterações do Guia Prático – Versão 1.28 (27.11.2018)
1. Capítulo III – Seção 1 – Especificações Gerais dos Blocos e Registros: Inclusão dos
Registro M215 (Detalhamento dos Ajustes da Base de Cálculo do PIS/Pasep), Registro M615
(Detalhamento dos Ajustes da Base de Cálculo da Cofins) e do Registro 1050 (Detalhamento
dos Ajustes da Base de Cálculo do PIS/Pasep e da Cofins – Valores Extra Apuração).
2. Tabela 3.1.1: Atualização da tabela “3.1.1 – Tabela Versão do Leiaute”, com a inclusão do
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código “005”, referente à versão 3.1.0 do programa gerador da escrituração (PGE) da EFDContribuições, a ser utilizado para os fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de
2019.
3. Tabela 4.3.18: Inclusão da tabela “4.3.18 – Tabela Código de Ajuste da Base de Cálculo
Mensal das Contribuições”, a ser utilizada na escrituração dos Registros “M215: Ajustes da
Base de Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada” e “M615: Ajustes da Base de
Cálculo da Cofins Apurada”, bem como no registro de controle “1050 – Detalhamento dos
Ajustes da Base de Cálculo Mensal de PIS/Pasep e Cofins – Valores Extra Apuração”.
04. Registros C120 e C199 – Operações de Importação: Alteração do conteúdo dos campos 02
(COD_DOC_IMP) e 03 (NUM_DOC_IMP).
5. Bloco P – Apuração da Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB):
Complemento das instruções gerais de escrituração da CPRB, referente à migração da
escrituração para a EFD-Reinf.
6. Registros M210 (Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período) e M610
(Detalhamento da Cofins do Período): Alteração do leiaute para os fatos geradores a partir de
01.01.2019, com a inclusão dos campos 05, 06 e 07, a serem utilizados para a escrituração
dos ajustes na base de cálculo mensal das referidas contribuições.
7. Registros M215 (Ajustes da Base de Cálculo Mensal do PIS/Pasep Apurado) e M615
(Ajustes da Base de Cálculo da Cofins Apurada): Alteração do leiaute para os fatos geradores
a partir de 01.01.2019, com a inclusão dos Registros M215 e M615, para fins de detalhamento
dos ajustes da base de cálculo mensal das contribuições, decorrentes de processo judicial, da
legislação tributária ou de atos administrativos.
8. Registro 1050 (Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo – Valores Extra Apuração):
Alteração do leiaute para os fatos geradores a partir de 01.01.2019, com a inclusão do Registro
1050, para fins de detalhamento dos ajustes da base de cálculo mensal das contribuições,
decorrentes de processo judicial, da legislação tributária ou de atos administrativos,
segregando os ajustes por código de situação tributaria (CST) das receitas escrituradas em
cada período.
FONTE: LEGISWEB– 29/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 24, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 - TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS – DARF
O COORDENADOR-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA SUBSTITUTO, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso II do art. 334 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e tendo em
vista o disposto no art. 7º da Lei nº 9.019, de 30 de março de 1995, e nos arts. 772 e 773 do
Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, declara:
Art. 1º - Ficam instituídos os seguintes códigos de receita para serem utilizados em Documento
de Arrecadação de Receitas Federais (Darf):
I - 5622 - Receitas de Medidas Compensatórias;
II - 5651 - Receitas de Medidas de Salvaguarda;
III - 5668 - Receitas de Medidas Compensatórias - Lançamento de Ofício; e
IV - 5674 - Receitas de Medidas de Salvaguarda - Lançamento de Ofício.
Art. 2º - Este Ato declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário
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Oficial da União.
MARCOS HUBNER FLORES
FONTE: Cenofisco– 27/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
PORTARIA Nº 1.946-SEI, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 - CONTABILIDADE TRATAMENTO DIFERENCIADOE SIMPLIFICADO - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE
O MINISTRO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso IX do art. 170 e no art. 179 da Constituição,
resolve:
Art. 1º - Esta Portaria estabelece diretrizes e procedimentos para o tratamento diferenciado e
simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e de suas entidades vinculadas.
Parágrafo único - A Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa (SEMPE) será
responsável por acompanhar e zelar pela aplicação das disposições desta Portaria, devendo
ser consultada quando houver dúvida sobre a existência de interesse das microempresas e
empresas de pequeno porte nas ações desenvolvidas pelo Ministério e por suas entidades
vinculadas.
Art. 2º - A possibilidade de tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e
empresas de pequeno porte deverá ser previamente verificada nas hipóteses de:
I - negociações internacionais de interesse do MDIC que afetem direitos ou interesses das
empresas referidas no caput;
II - programas, projetos e editais de chamamento públicos celebrados pelo MDIC ou por suas
entidades vinculadas;
III - licitações e contratos administrativos celebrados pelo MDIC ou por suas entidades
vinculadas;
IV - formulação de políticas públicas de competência do MDIC ou de suas entidades
vinculadas;
V - exercício do poder de polícia do MDIC ou suas entidades vinculadas.
§ 1º - Nas hipóteses dos incisos I a V, a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
(Sempe) deverá se manifestar quando identificar a existência de interesse das microempresas
e empresas de pequeno porte.
§ 2º - Nas hipóteses do inciso II, sempre que possível, será conferido tratamento diferenciado e
simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 3º - Nas hipóteses do inciso V, as atividades de fiscalização terão caráter prioritariamente
orientador, observando o disposto no art. 55 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, particularmente no que se refere à exigência de dupla visita para constatação de
irregularidades e lavratura de autos de infração, sob pena de nulidade.
Art. 3º - Nas licitações e nos contratos administrativos celebrados pelo MDIC ou por suas
entidades vinculadas será conferido, sempre que possível, tratamento diferenciado e
simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 1º - Para contratações e aquisições cujos itens ou lotes de licitação tenham valor conforme o
da alínea "a", Inciso II, Art. 1º do Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018, deverá ser
realizado processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e
empresas de pequeno porte.
§ 2º - Para contratações e aquisições que ultrapassem os valores do § 1º, deverá ser
observado o disposto no art. 7º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, observada a
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ressalva do seu art. 10, incisos II e IV.
§ 3º - Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, deverá ser reservada cota
de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte, observadas as condições e procedimentos previstos no caput, do art. 8º, do
Decreto nº 8.538, de 2015.
§ 4º - Nas hipóteses dos §§ 1º e 3º, os respectivos editais e contratos conterão cláusulas
estabelecendo prazos de pagamento inferiores ao previsto no art. 40, XIV, "a", da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993.
§ 5º - Os responsáveis pelo pagamento da fatura apresentada pelas empresas referidas no §
4º, após a liberação do processo para pagamento pelos gestores e fiscais de contratos,
deverão adimplí-la no prazo previsto no art. 40, XIV, "c", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, sob pena de responsabilidade.
Art. 4º - Nas hipóteses do art. 3º, os responsáveis pelas licitações e contratos administrativos,
bem como pela gestão e fiscalização dos contratos poderão, justificada e motivadamente,
afastar a incidência das prescrições dos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS JORGE
FONTE: Cenofisco– 26/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RESOLUÇÃO CNPC Nº 30, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018 - CONTABILIDADE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - APURAÇÃO DO
RESULTADO - DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SUPERÁVIT E NO EQUACIONAMENTO
DE DÉFICIT
A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EM
EXERCÍCIO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 17 do Decreto nº 7.123, de 3 de
março de 2010, c/c os arts. 14 e 17 do Regimento Interno, com fundamento no art. 5º da Lei
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e no art. 13 da Lei nº 12.154, de 23 de
dezembro de 2009, e tendo em vista o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 7º da Lei
nº 13.341, de 29 de setembro de 2016, torna público que o Conselho, em sua 30ª Reunião
Ordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2018, resolveu:
Art. 1º - As entidades fechadas de previdência complementar - EFPC deverão observar na
estruturação, na apuração de resultado, na destinação e utilização de superávit e no
equacionamento de déficit dos planos de benefícios de caráter previdenciário que administram,
parâmetros técnico-atuariais previstos nesta Resolução, com fins específicos de assegurar
transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial.
TÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
1 citaçãoArt. 2º - Para fins desta Resolução, entende-se por:
I - avaliação atuarial: o estudo técnico desenvolvido por atuário, que deverá ter registro junto ao
Instituto Brasileiro de Atuária, que terá por base a massa de participantes, de assistidos e de
beneficiários do plano de benefícios de caráter previdenciário, admitidas hipóteses biométricas,
demográficas, econômicas e financeiras, e será realizado com o objetivo principal de
dimensionar os compromissos do plano de benefícios e estabelecer o plano de custeio de
forma a manter o equilíbrio e a solvência atuarial, bem como o montante das reservas
matemáticas e fundos previdenciais;
II - duração do passivo: a média ponderada dos prazos dos fluxos de pagamentos de
benefícios de cada plano, líquidos de contribuições incidentes sobre esses benefícios;
III - estrutura a Termo de Taxa de Juros - ETTJ Média: a média dos últimos cinco anos das
Estruturas a Termo de Taxa de Juros diárias baseadas nos títulos públicos federais indexados
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ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA;
IV - taxa de juros parâmetro: aquela cujo ponto da ETTJ Média, divulgada anualmente pela
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, seja o mais próximo à
duração do passivo do plano de benefícios;
V - ajuste de precificação: valor correspondente à diferença entre o valor dos títulos públicos
federais atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o
vencimento, calculado considerando a taxa de juros real anual utilizada na respectiva avaliação
atuarial, e o valor contábil desses títulos;
VI - revisão do plano de benefícios: readequação visando restabelecer o equilíbrio econômicofinanceiro e atuarial do plano;
VII - reserva de contingência: montante decorrente do resultado superavitário, para garantia de
benefícios;
VIII - reserva especial: montante decorrente do resultado superavitário, obtido após a
constituição da reserva de contingência, para a revisão do plano de benefícios;
IX - destinação da reserva especial: decisão da EFPC quanto às formas, prazos, valores e
condições para a utilização da reserva especial, observadas as normas legais e
regulamentares;
X - utilização da reserva especial: dispêndio dos recursos da reserva especial mediante a
adoção dos procedimentos necessários ao cumprimento da decisão a que se refere o inciso IX,
observadas as normas legais e regulamentares;
XI - equacionamento de déficit: decisão da EFPC quanto às formas, prazos, valores e
condições em que se dará o completo reequilíbrio do plano de benefícios.
Parágrafo único - O ajuste de que trata o inciso V está restrito aos títulos públicos federais
atrelados a índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento cujos
prazos e montantes de recebimento de principal e juros sejam iguais ou inferiores aos prazos e
montantes de pagamentos de benefícios que tenham seu valor ou nível previamente
estabelecidos e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua
concessão e manutenção, bem como àqueles que adquiriram característica de benefício
definido na fase de concessão.
TÍTULO II
DAS BASES TÉCNICAS
CAPÍTULO I
DA ADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES
Art. 3º - As hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras devem estar
adequadas às características da massa de participantes e assistidos, patrocinadores e
instituidores, bem como do plano de benefícios de caráter previdenciário.
§ 1º - A comprovação de adequação das hipóteses referidas no caput às características da
massa de participantes e assistidos do plano de benefícios é exigida para os planos cujos
benefícios tenham seu valor ou nível previamente estabelecido e cujo custeio seja determinado
atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção, bem como para os planos
que adquiram característica de benefício definido na fase de concessão.
§ 2º - A EFPC deverá solicitar do patrocinador ou, se for o caso, do instituidor do plano de
benefícios manifestação fundamentada sobre as hipóteses econômicas e financeiras que
guardem relação com suas respectivas atividades, cuja declaração fornecida deverá ser
arquivada, ficando à disposição da Previc.
§ 3º - Caso o plano de benefícios possua fundo previdencial que adote hipótese atuarial em
sua constituição ou manutenção, aplica-se a comprovação de que trata o § 1º.
CAPÍTULO II
DAS HIPÓTESES BIOMÉTRICAS
Art. 4º - As tábuas biométricas utilizadas nas avaliações atuariais dos planos de benefícios
serão sempre aquelas adequadas à respectiva massa.
Parágrafo único - A Previc regulamentará os parâmetros mínimos a serem observados pelas
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EFPC na adoção das hipóteses biométricas nos planos de benefícios.
CAPÍTULO III
DA TAXA DE JUROS
5 citaçõesArt. 5º - A taxa de juros real anual a ser utilizada como taxa de desconto para
apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições de um plano de benefícios
corresponderá ao valor esperado da rentabilidade futura de seus investimentos.
§ 1º - Deverá ser demonstrada, em estudo técnico, a convergência das hipóteses de
rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro de receitas de
contribuições e de pagamento de benefícios.
§ 2º - A EFPC poderá adotar taxa de juros real anual limitada ao intervalo compreendido entre
70% (setenta por cento) da taxa de juros parâmetro e 0,4% (quatro décimos por cento) ao ano
- a.a. acima da taxa de juros parâmetro.
§ 3º - Caso a taxa de juros real correspondente ao ponto de dez anos da Estrutura a Termo de
Taxa de Juros Média, seja inferior a 4% (quatro por cento) a.a., o limite superior do intervalo
definido no parágrafo anterior, será ampliado em 0,03% (três centésimos por cento) a.a. a cada
decréscimo de 0,1% (um décimo por cento) a.a. naquela taxa.
§ 4º - A EFPC deverá enviar estudo técnico específico para autorização pela Previc, caso
pretenda adotar taxa de juros real anual que não esteja no intervalo estabelecido no § 2º,
observado o disposto no § 3º.
CAPÍTULO IV
DO REGIME E DO MÉTODO DE FINANCIAMENTO
Art. 6º - Serão admitidos os seguintes regimes financeiros:
I - capitalização: nos seus diversos métodos, sendo obrigatório para o financiamento dos
benefícios que sejam programados e continuados, e facultativo para os demais, na forma de
renda ou pagamento único;
II - repartição de capitais de cobertura: para benefícios pagáveis por invalidez, por morte, por
doença ou reclusão, cuja concessão seja estruturada na forma de renda; e
III - repartição simples: para benefícios pagáveis por invalidez, por morte, por doença ou por
reclusão, todos na forma de pagamento único.
Parágrafo único - Mediante justificativa do atuário responsável pelo plano, será admitida a
adoção do regime financeiro de repartição simples, cujo evento gerador seja a doença ou a
reclusão de participante, concedido sob a forma de renda temporária por até 5 (cinco) anos.
Art. 7º - No plano de benefícios oferecido por patrocinador, o critério de custeio poderá prever a
separação dos encargos correspondentes ao período anterior à implantação do plano,
denominado serviço passado, e ao período posterior à implantação do plano, denominado
serviço futuro.
Art. 8º - A alteração do método de financiamento ou do regime financeiro dos benefícios deverá
embasar-se em estudo técnico e parecer atuarial, não sendo admitida a sua ocorrência apenas
com a finalidade de alterar o resultado do plano de benefícios.
CAPÍTULO V
DA CONSTITUIÇÃO E DA MANUTENÇÃO DOS FUNDOS PREVIDENCIAIS
Art. 9º - Na constituição de fundos previdenciais e na manutenção dos já existentes, observada
a estrutura técnica do plano de benefícios, cabe ao atuário responsável a indicação de sua
fonte de custeio e de sua finalidade, que deverá guardar relação com um evento determinado
ou com um risco identificado, avaliado, controlado e monitorado.
Parágrafo único - As regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais deverão
constar da nota técnica atuarial, do parecer atuarial e das notas explicativas às demonstrações
contábeis.
CAPÍTULO VI
DO PLANO DE CUSTEIO
Art. 10 - O plano de benefícios deverá prever o custeio por meio de contribuições de
patrocinadores, participantes e assistidos, de forma isolada ou conjunta, segundo critérios
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definidos previamente no regulamento e nota técnica atuarial do plano.
Parágrafo único - Com exceção dos planos de benefícios em extinção, o método de
financiamento dos benefícios estruturados na modalidade de benefício definido, em que a
adoção do regime financeiro por capitalização seja obrigatória, deverá apresentar valor dos
encargos atuariais não inferior ao obtido pelo método do crédito unitário.
Art. 11 - Deverão ser enviados à Previc os fluxos de contribuições, bem como os fluxos de
pagamentos de benefícios utilizados para a definição da duração do passivo.
TÍTULO III
DA APURAÇÃO DO RESULTADO
CAPÍTULO I
DO PERÍODO DE APURAÇÃO
1 citaçãoArt. 12 - Observadas as prescrições legais e as demais normas regulamentares, a
apuração do resultado do plano de benefícios, ao final de cada exercício, coincidente com o
ano civil, dar-se-á mediante o levantamento de suas demonstrações contábeis e de sua
avaliação atuarial.
Parágrafo único - A EFPC deverá promover o contínuo acompanhamento do equilíbrio entre os
compromissos do plano de benefícios e os respectivos recursos garantidores, estabelecendo
sistemática adequada para a evolução das reservas matemáticas no período compreendido
entre duas avaliações atuariais.
CAPÍTULO II
DA PRECIFICAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS
1 citaçãoArt. 13 - Preliminarmente à apuração do resultado do plano de benefícios, a EFPC
deverá considerar, no mínimo:
I - a satisfação das exigências regulamentares relativas ao custeio do plano, mediante o uso de
modelos e critérios consistentes;
II - os riscos que possam comprometer a realização dos objetivos do plano de benefícios, nos
termos da Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004;
III - a adequada precificação dos recursos garantidores do plano de benefícios, levando em
conta o valor ajustado ao risco para cada modalidade operacional, mediante o uso de modelos
e critérios consistentes;
IV - os parâmetros técnico-atuariais estabelecidos nesta Resolução e outros a serem
regulamentados pela Previc; e
V - o correto provisionamento das contingências passivas imputáveis ao plano de benefícios,
observados os princípios contábeis e as normas legais vigentes.
TÍTULO IV
DA PROPORÇÃO CONTRIBUTIVA
Art. 14 - Para a destinação da reserva especial ou equacionamento de déficit, deverão ser
identificados quais os montantes atribuíveis aos participantes e assistidos, de um lado, e ao
patrocinador, de outro, observada a proporção contributiva das contribuições normais vertidas
no período em que se deu a constituição da reserva especial, no caso de superávit, e as
contribuições vigentes no período em que o resultado deficitário foi apurado, no caso de déficit,
sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que tenham dado causa a dano
ou prejuízo ao plano do benefício administrado pela EFPC.
§ 1º - A destinação da reserva especial aos participantes e assistidos ou o equacionamento do
resultado deficitário pelos participantes e assistidos, relativamente ao montante que lhes
couber na divisão de que trata o caput, deverá se dar considerando a reserva matemática
individual ou o benefício efetivo ou projetado atribuído a cada um deles ou a cada um desses
grupos.
§ 2º - Na hipótese de não ter havido contribuições no período em que foi constituída a reserva
especial ou apurado o resultado deficitário, observada como limite temporal a data de 29 de
maio de 2001, deverá ser considerada a proporção contributiva adotada pelo menos nos três
exercícios que antecederam:
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I - a redução integral, a suspensão ou a supressão de contribuições no caso de constituição de
reserva especial; ou
II - a formação do resultado deficitário.
§ 3º - Em relação aos planos de benefícios que não estejam sujeitos à disciplina da Lei
Complementar nº 108, de 2001:
I - a destinação da reserva especial poderá ser adotada de forma exclusiva ou majoritária em
prol dos participantes e dos assistidos, sem a observância da proporção contributiva de que
trata o caput, desde que haja prévia anuência do patrocinador neste sentido; ou
II - o resultado deficitário poderá ser equacionado pelos patrocinadores, de forma exclusiva ou
majoritária, sem a observância da proporção contributiva de que trata o caput, desde que a
opção adotada não resulte em ônus adicionais ou prejuízos aos participantes.
TÍTULO V
DA DESTINAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT
CAPÍTULO I
DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E DA RESERVA ESPECIAL
Art. 15 - O resultado superavitário do plano de benefícios será destinado à constituição de
reserva de contingência para garantia dos benefícios contratados, em face de eventos futuros
e incertos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das provisões matemáticas ou
até o limite calculado pela seguinte fórmula, o que for menor: Limite da Reserva de
Contingência = [10% + (1% x duração do passivo do plano)] x Provisão Matemática.
Parágrafo único - Para os fins do disposto no caput, serão consideradas as provisões
matemáticas atribuíveis aos benefícios cujo valor ou nível seja previamente estabelecido e cujo
custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção,
bem como àqueles que adquiriram característica de benefício definido na fase de concessão,
deduzidas das respectivas provisões matemáticas a constituir.
Art. 16 - Após a constituição da reserva de contingência, no montante estabelecido no art. 15,
os recursos excedentes serão empregados na constituição da reserva especial para a revisão
do plano de benefícios.
Art. 17 - Anteriormente à destinação, o valor do ajuste de precificação negativo será deduzido
da reserva especial, para fins de cálculo do montante a ser destinado.
CAPÍTULO II
DAS CONDIÇÕES PARA REVISÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS
Seção I
Do Enquadramento das Aplicações dos Recursos Garantidores
Art. 18 - A EFPC, previamente à revisão do plano de benefícios a que se refere o art. 16, tendo
como base parecer atuarial e estudo econômico-financeiro, deverá identificar, mensurar e
avaliar a perenidade das causas que deram origem ao superávit.
Art. 19 - A destinação da reserva especial somente se aplica às EFPC que observarem os
limites relativos à composição e diversificação dos recursos garantidores nos termos da norma
do Conselho Monetário Nacional que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos
garantidores dos planos administrados pelas EFPC.
Parágrafo único - Relativamente aos planos de benefícios que estejam executando plano de
enquadramento das aplicações de seus recursos garantidores, nos termos da norma do
Conselho Monetário Nacional que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos
garantidores dos planos administrados pelas EFPC, a destinação da reserva especial, para fins
de cálculo, somente poderá ocorrer mediante a dedução, do resultado superavitário
acumulado, do montante financeiro equivalente ao desenquadramento.
Seção II
Das Dívidas do Patrocinador
Art. 20 - Anteriormente à destinação, serão deduzidos da reserva especial, para fins de cálculo
do montante a ser destinado, os valores correspondentes a contratos de confissão de dívida
firmados com patrocinadores relativamente, entre outros, a contribuições em atraso, a
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equacionamento de déficit e a serviço passado.
CAPÍTULO III
DA REVISÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS
Seção I
Da Revisão Voluntária e da Revisão Obrigatória
1 citaçãoArt. 21 - A revisão do plano de benefícios poderá se dar de forma voluntária, a partir
da constituição da reserva especial, e será obrigatória após o decurso de três exercícios.
§ 1º - A EFPC deverá manter controle dos valores apurados a título de reserva especial em
cada exercício.
§ 2º - Na revisão voluntária do plano de benefícios, admite-se a destinação parcial da reserva
especial.
§ 3º - Na revisão voluntária, a destinação e a utilização da reserva especial oriunda de
superávit com causa conjuntural somente deverão ocorrer se estiverem embasadas em
parecer atuarial e em estudos que comprovem sua viabilidade e segurança, os quais deverão
permanecer na EFPC à disposição da Previc.
§ 4º - Deve ser integralmente destinado, até o final do exercício subsequente, o valor apurado
a título de reserva especial há mais de três exercícios ou, no caso de ter havido revisão
voluntária, o seu remanescente.
Seção II
Dos Fundos Previdenciais para Destinação e Utilização da Reserva Especial
Art. 22 - Os valores atribuíveis aos participantes, assistidos e ao patrocinador, relativos à
destinação da reserva especial, identificados na forma do caput do art. 14, serão alocados em
fundos previdenciais segregados, constituídos especialmente para esta finalidade.
Art. 23 - A utilização da reserva especial será interrompida e os fundos previdenciais de que
trata o art. 22 serão revertidos total ou parcialmente para recompor a reserva de contingência
ao patamar estabelecido no art. 15, quando for inferior ao montante apurado a título de reserva
de contingência.
Seção III
Das Formas de Revisão do Plano de Benefícios
Art. 24 - Admite-se a adoção sucessiva das seguintes formas para revisão do plano de
benefícios:
I - redução parcial de contribuições;
II - redução integral ou suspensão da cobrança de contribuições no montante equivalente a,
pelo menos, três exercícios; ou
III - melhoria dos benefícios e/ou reversão de valores de forma parcelada aos participantes,
aos assistidos e/ou ao patrocinador.
§ 1º - Caso as formas previstas nos incisos I e II não alcancem os assistidos, a EFPC poderá
promover a melhoria dos benefícios dos assistidos prevista no inciso III simultaneamente com
aquelas formas.
§ 2º - A destinação da reserva especial para melhoria dos benefícios dos participantes e
assistidos está condicionada à sua previsão no regulamento e na nota técnica atuarial do plano
de benefícios.
§ 3º - A EFPC, na determinação das formas e dos prazos para a utilização da reserva especial,
deverá levar em consideração a perenidade das causas que deram origem ao superávit que
ensejou a constituição da reserva especial, bem como a necessidade de liquidez para fazer
frente aos compromissos do plano de benefícios.
§ 4º - Em relação aos planos de benefícios patrocinados pelos entes de que trata o art. 1º da
Lei Complementar nº 108, de 2001, a utilização da reserva especial para melhoria dos
benefícios deverá se dar sob a forma de benefício temporário, não incorporado ao benefício
mensal contratado, a ser pago enquanto houver recursos específicos destinados a este fim,
observado o disposto no art. 23.
Art. 25 - A destinação da reserva especial para os participantes e assistidos e para o
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patrocinador na forma de suspensão, redução parcial ou integral de contribuições normais está
condicionada:
I - relativamente aos participantes e assistidos, à utilização da reserva especial para quitação
das contribuições extraordinárias porventura devidas; e
II - relativamente ao patrocinador, à utilização da reserva especial para quitação das
contribuições extraordinárias e das eventuais dívidas existentes perante o plano de benefícios.
Art. 26 - A destinação da reserva especial por meio da reversão de valores de forma parcelada
aos participantes e assistidos e ao patrocinador está condicionada à comprovação do excesso
de recursos garantidores no plano de benefícios em extinção, mediante:
I - a cobertura integral do valor presente dos benefícios do plano; e
II - a realização prévia de auditoria independente.
§ 1º - A reversão de valores aos participantes e assistidos e ao patrocinador deverá ser
previamente submetida à Previc e somente deverá ser iniciada após a aprovação de que trata
o art. 27.
§ 2º - A reversão de valores deverá ser parcelada, respeitados o prazo mínimo de 36 (trinta e
seis) meses e o cumprimento das obrigações fiscais.
Seção IV
Da Aprovação da Previc
Art. 27 - A destinação da reserva especial de que trata o art. 26 deverá ser submetida à
aprovação da Previc antes do início da reversão parcelada de valores.
§ 1º - A Previc poderá determinar a adoção de hipóteses biométricas, demográficas,
econômicas e financeiras na avaliação atuarial do plano de benefícios.
§ 2º - Caso seja necessário recompor a reserva de contingência nos termos do art. 23, é
obrigatória a interrupção da utilização da reserva especial, que somente poderá ser retomada
após nova aprovação da Previc.
Art. 28 - A destinação da reserva especial será precedida de comunicação ao patrocinador do
plano de benefícios.
Parágrafo único - Em relação aos planos de benefícios patrocinados pelos entes de que trata o
art. 1º da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, a destinação da reserva especial,
quando ocorrer nos termos do disposto no inciso III do art. 24, deverá ser precedida da
manifestação favorável do patrocinador e do órgão responsável pela sua supervisão,
coordenação e controle.
TÍTULO VI
DO EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT
CAPÍTULO I
DAS CONDIÇÕES PARA EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT
2 citaçõesArt. 29 - Observadas as informações constantes em estudo específico da situação
econômico-financeira e atuarial acerca das causas do déficit técnico, deverá ser elaborado e
aprovado o plano de equacionamento de déficit até o final do exercício subsequente, se o
déficit for superior ao limite calculado pela seguinte fórmula: Limite de Déficit Técnico
Acumulado = 1% x (duração do passivo - 4) x Provisão Matemática.
§ 1º - Para os fins do disposto no caput, serão consideradas as provisões matemáticas
atribuíveis aos benefícios cujo valor ou nível seja previamente estabelecido e cujo custeio seja
determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção, bem como
àqueles que adquiriram característica de benefício definido na fase de concessão, deduzidas
das respectivas provisões matemáticas a constituir.
§ 2º - O plano de equacionamento deverá contemplar, ao menos, o resultado deficitário
acumulado apurado ao final de cada exercício social que ultrapassar o limite de déficit, não
podendo ser inferior a 1% (um por cento) das provisões matemáticas.
§ 3º - Na hipótese de estarem em curso, simultaneamente, 3 (três) planos de equacionamento
ou mais, e enquanto perdurar esta condição, os novos planos de equacionamento não poderão
contemplar resultados inferiores a 2% (dois por cento) das provisões matemáticas.
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§ 4º - Remanescendo déficit a equacionar de responsabilidade do patrocinador em situações
de duração do passivo igual ou inferior a quatro anos, a EFPC deverá apresentar à Previc
instrumento contratual reconhecido em cartório com garantia real e em valor no mínimo
equivalente ao respectivo déficit remanescente no plano de benefícios.
§ 5º - A garantia de que trata o parágrafo anterior poderá ser representada por hipoteca,
caução, fiança bancária ou outras garantias que resultem na cobertura total do débito
contratado.
§ 6º - O plano de equacionamento de déficit aprovado deverá ser disponibilizado aos
participantes, assistidos e patrocinadores e à Previc.
Art. 30 - O valor do ajuste de precificação, caso seja positivo, será deduzido do resultado
deficitário acumulado e, caso negativo, será acrescido a esse mesmo resultado para fins de
equacionamento.
Art. 31 - O plano de equacionamento deverá iniciar-se, no máximo, até o início de vigência do
plano de custeio estabelecido pela avaliação atuarial de encerramento de exercício em que se
deu a aprovação do referido plano de equacionamento, observado o disposto nos arts. 34 e 35.
§ 1º - Em relação aos planos de benefícios patrocinados pelos entes de que trata o art. 1º da
Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, a implementação do plano de
equacionamento deverá ser precedida da manifestação favorável do órgão responsável pela
sua supervisão, coordenação e controle.
§ 2º - Na situação prevista no parágrafo anterior o plano de equacionamento deverá ser
enviado para manifestação do órgão responsável pela supervisão, coordenação e controle até
o final do exercício subsequente em que o resultado deficitário foi apurado.
3 citaçõesArt. 32 - Os instrumentos contratuais utilizados para amortização de insuficiências
patrimoniais que cabem ao patrocinador deverão estar à disposição da Previc, juntamente com
as avaliações atuariais anuais, os fluxos anuais de receitas, despesas e patrimônio de
cobertura, pelo período de pagamento.
§ 1º - Na ocorrência de parcela não coberta de reserva matemática de benefícios concedidos,
a parte desta que couber ao patrocinador deverá ser objeto de instrumento contratual com
garantias.
§ 2º - É facultada a inserção no instrumento contratual de cláusula sobre a revisão anual do
saldo devedor em função das perdas e ganhos, observados nas avaliações atuariais anuais,
nas proporções definidas no rateio da insuficiência entre participantes, assistidos e
patrocinadores, conforme o caso.
Art. 33 - A Previc, dentro de suas competências e atribuições legais, poderá exigir a adoção de
planos de equacionamento em situações que evidenciem riscos à solvência dos planos de
benefícios.
CAPÍTULO II
DO PRAZO PARA AMORTIZAÇÃO
1 citaçãoArt. 34 - Na ocorrência de insuficiência de cobertura patrimonial, não coberta pela
contribuição normal, o prazo máximo para a sua amortização, quando exigida, equivalerá a
uma vez e meia o prazo de duração do passivo do plano de benefícios.
§ 1º - No caso de planos em extinção, o prazo referido no caput poderá ser estendido e
compatibilizado com aquele previsto para a liquidação dos compromissos abrangidos pelo
passivo atuarial do plano de benefícios, desde que o plano de equacionamento contemple o
valor atualizado da totalidade do déficit técnico acumulado.
§ 2º - No caso referido no parágrafo anterior, a extensão do prazo deverá ser comprovada e
demonstrada mediante estudo de liquidez e solvência.
CAPÍTULO III
DAS FORMAS DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DO PLANO DE BENEFÍCIOS
Art. 35 - Observado o disposto nesta Resolução e nas demais normas estabelecidas pelo
órgão regulador, o plano de equacionamento referido no art. 29 poderá contemplar, dentre
outras, as seguintes formas, de maneira individual ou combinada:
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I - instituição ou aumento de contribuição extraordinária;
II - redução do valor dos benefícios a conceder; ou
III - outras formas estipuladas no regulamento do plano de benefícios.
§ 1º - A redução do valor dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, neste
caso, a instituição de contribuição extraordinária para a cobertura do déficit apurado.
§ 2º - Na hipótese de retorno à EFPC dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput
deste artigo, em consequência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou
administrativa, os respectivos valores deverão ser incorporados aos recursos garantidores do
plano de benefícios, observando-se, para a revisão do plano, os procedimentos previstos nesta
Resolução.
§ 3º - Registrado o equilíbrio atuarial do plano de benefícios antes do prazo estabelecido para
equacionamento do déficit, deverá ser avaliada a necessidade de revisão do plano de custeio e
de suspensão do plano para equacionamento do déficit com vistas à desoneração das partes
quanto ao pagamento das contribuições futuras estabelecidas para essa finalidade, a partir do
exercício subsequente.
TÍTULO VII
DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA
Art. 36 - Sem prejuízo da responsabilidade do patrocinador ou do instituidor, a adoção e
aplicação das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras são de
responsabilidade dos membros estatutários da EFPC, na forma de seu estatuto, a qual deverá
nomear, dentre os membros de sua Diretoria Executiva, administrador responsável pelo plano
de benefícios.
Art. 37 - Os estudos técnicos destinados a demonstrar a adequação das hipóteses deverão
ser:
I - elaborados por atuário habilitado e legalmente responsável pelo plano de benefícios;
II - aprovados pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Deliberativo;
III - acompanhados de parecer do Conselho Fiscal; e
IV - disponibilizados, quando requisitados, aos participantes, aos assistidos, aos
patrocinadores, aos instituidores e à Previc.
Art. 38 - Cabe ao Conselho Deliberativo, por maioria absoluta de seus membros:
I - deliberar acerca das medidas, prazos, valores e condições para a utilização da reserva
especial, a serem sucessivamente adotadas de acordo com art. 24;
II - aprovar o plano de equacionamento de déficit, observado, quando for o caso, o disposto no
parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001.
Art. 39 - Compete ao Conselho Fiscal atestar, mediante fundamentação e documentação
comprobatória, a existência de controles internos destinados a garantir o adequado
gerenciamento dos riscos atuariais.
Art. 40 - O atendimento aos padrões mínimos estabelecidos nesta Resolução e em normas
correlatas não exime os responsáveis do ônus de demonstrar tempestivamente a adequação
das hipóteses e premissas atuariais, regimes financeiros e métodos de financiamento adotados
no plano de benefícios.
TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 41 - A Previc fica autorizada a aprovar a adoção de proporção contributiva referente ao
período de verificação diverso do estabelecido no art. 14 nos casos de superávit ou déficit
apurados até 29 de setembro de 2008.
Art. 42 - Fica a Previc autorizada a editar instruções complementares que se fizerem
necessárias à execução do disposto nesta Resolução, assim como resolver os casos omissos.
Art. 43 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
obrigatórios a partir de 01 de janeiro de 2019, e efeitos facultativos, desde a sua publicação.
§ 1º - A critério da EFPC, os planos de equacionamento em vigor anteriormente à vigência
desta Resolução poderão ser revistos, obedecendo as regras constantes nesta norma.
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§ 2º - A facultatividade referida no caput não se aplica ao cálculo da ETTJ Média referida no
inciso III do art. 2º, relativamente ao exercício de 2018.
Art. 44 - Ficam revogadas, a partir de 1º de janeiro de 2019, as Resoluções CGPC nº 18, de 28
de março de 2006, e CGPC nº 26, de 29 de setembro de 2008.
ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
FONTE: Cenofisco – 10/10/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
INSTRUÇÃO Nº 10, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - CONTABILIDADE REGULAMENTAÇÃO - ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SUPERÁVIT E NO EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT
A DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR - PREVIC, na sessão 421ª realizada em de 30 de novembro de 2018, com
fundamento no art. 2º, inciso III, da Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009, nos arts. 2º,
inciso III, e 10, inciso VIII, do Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, resolve:
Art. 1º - As entidades fechadas de previdência complementar - EFPC deverão observar as
orientações e os procedimentos estabelecidos na presente instrução para o cumprimento do
disposto na Resolução CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, quanto à apuração de
resultado, à destinação e utilização de superávit, ao equacionamento de déficit, à realização
dos estudos técnicos e aos parâmetros técnicoatuariais dos planos de benefícios de caráter
previdenciário que administram.
Art. 2º - Para o cumprimento do disposto no art. 12 da Resolução CNPC nº 30/2018, o
resultado do plano de benefícios a ser registrado no balanço deve ser apurado mediante
avaliação atuarial posicionada no encerramento de cada exercício.
§ 1º - Ocorrendo fato relevante deverá ser realizada nova avaliação atuarial, posicionada na
data da efetivação do fato que a motivou.
§ 2º - Considera-se fato relevante:
I - a alteração do regulamento com impacto no custo, no custeio ou no resultado do plano de
benefícios;
II - a cisão, fusão ou incorporação de planos de benefícios;
III - a migração de participantes ou assistidos entre planos de benefícios;
IV - o saldamento de plano de benefícios;
V - a retirada parcial de patrocínio; ou
VI - outros eventos supervenientes com impacto significativo no custo, no custeio ou no
resultado do plano de benefícios que necessitem de imediata resposta da EFPC, devidamente
fundamentados.
CAPÍTULO I
DA DURAÇÃO DO PASSIVO
Art. 3º - A duração do passivo corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamentos de
benefícios de cada plano, líquidos de contribuições normais e extraordinárias incidentes sobre
esses benefícios, ponderada pelos valores presentes desses fluxos, conforme a fórmula
abaixo:
Fi = somatório dos pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições
incidentes sobre esses benefícios, relativos ao i-ésimo prazo;
i = prazo, em anos, resultante da diferença entre o ano de ocorrência dos fluxos (Fi) e o ano de
cálculo; e
TA = a taxa de juros real anual aplicada no ano anterior pelo respectivo plano de benefícios.
Art. 4º - Os fluxos de pagamentos de benefícios de cada plano devem considerar os benefícios
a conceder e concedidos que tenham seu valor ou nível previamente estabelecido e cujo
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custeio seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção,
bem como os benefícios concedidos que adquiriram característica de benefício definido na fase
de concessão.
Art. 5º - A duração do passivo a ser utilizada para o cálculo do Limite de Reserva de
Contingência, do Limite de Déficit Técnico Acumulado e do prazo máximo para amortização do
valor a ser equacionado, observado o disposto no inciso II do art. 2º da Resolução CNPC nº
30/2018, deverá ser aquela apurada em anos na planilha de Duração do Passivo e Ajuste de
Precificação - DPAP, representada pela totalidade de casas decimais apuradas nessa planilha
e calculada para o encerramento do exercício de referência.
Parágrafo único - Caso ocorra o equacionamento de déficit no próprio encerramento do
exercício no qual se está apurando o resultado deficitário, a duração do passivo para fins de
atendimento ao disposto no caput deverá ser a calculada previamente ao lançamento do
correspondente fluxo de contribuições extraordinárias futuras.
CAPÍTULO II
DA TAXA DE JUROS PARÂMETRO
Art. 6º - A taxa de juros parâmetro corresponde àquela cujo ponto da Estrutura a Termo de
Taxa de Juros Média seja o mais próximo à duração do passivo do respectivo plano de
benefícios.
§ 1º - A duração do passivo a ser considerada para encontrar a taxa de juros a que se refere o
caput é aquela calculada considerando o fluxo projetado na avaliação de encerramento do
exercício anterior.
§ 2º - Na ocorrência de fato relevante que enseje a elaboração de nova avaliação atuarial,
deverá ser considerado o fluxo projetado que reflita a nova realidade do plano de benefícios.
§ 3º - Os pontos das Estruturas a Termo de Taxa de Juros Média serão apurados com database de primeiro de abril de cada exercício.
§ 4º - Os pontos das Estruturas a Termo de Taxa de Juros Média e correspondentes taxas de
juros parâmetro, bem como limites inferior e superior, serão divulgados anualmente pela
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, por meio de portaria, até 30
de abril de cada exercício.
Art. 7º - Para efeito do cálculo da taxa de juros parâmetro de que trata o art. 6º deve ser
considerada a duração do passivo com uma casa decimal.
Parágrafo único - Para o arredondamento do algarismo da casa decimal de que trata o caput
serão considerados os algarismos relativos à 1ª (primeira) e 2ª (segunda) casas decimais,
efetuando-se o arredondamento da seguinte forma:
I - arredonda-se para o número inteiro inferior, quando os algarismos relativos à 1ª (primeira) e
2ª (segunda) casas decimais estiverem compreendidos no intervalo de 01 a 24;
II - arredonda-se o algarismo relativo à 1ª (primeira) casa decimal para 5, os algarismos
relativos à 1ª (primeira) e 2ª (segunda) casas decimais estiverem compreendidos no intervalo
de 25 a 74; e
III - arredonda-se para o número inteiro imediatamente superior, quando os algarismos
relativos à 1ª (primeira) e 2ª (segunda) casas decimais estiverem compreendidos no intervalo
de 75 a 99.
Art. 8º - Independentemente de sua modalidade, quando o plano apresentar benefício com
características de benefício definido, deve ser aplicada a duração do passivo para efeito de
definição da taxa de juros parâmetro.
§ 1º - O plano que apresente benefício com características de contribuição definida e utilize
taxa de juros real anual em cálculos de benefícios deve adotar taxa de juros real anual dentro
do intervalo estabelecido considerando a duração de 10 (dez) anos.
§ 2º - Caso o plano de benefícios possua fundo previdencial que utilize em sua constituição e
manutenção a premissa de taxa de juros real anual, aplicam-se os critérios de definição para a
taxa de juros parâmetro previstos no caput ou no § 1º, conforme evento ou risco ao qual esteja
associado.
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Art. 9º - No caso de inviabilidade técnica de apuração da duração do passivo, os planos de
benefícios devem aplicar a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média considerando a duração
de 10 (dez) anos para efeito de definição da taxa de juros parâmetro.
Parágrafo único - Caberá ao atuário responsável pelo plano de benefícios a manifestação
acerca da referida inviabilidade técnica, que deverá ficar arquivada na EFPC, à disposição da
Previc.
CAPÍTULO III
DO AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO
Art. 10 - O ajuste de precificação está restrito aos títulos públicos federais atrelados a índices
de preços que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - estejam classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento;
II - tenham por objetivo dar cobertura aos benefícios a conceder e concedidos com valor ou
nível previamente estabelecidos e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a
assegurar sua concessão e manutenção, bem como aos benefícios concedidos que adquiriram
característica de benefício definido na fase de concessão;
III - o valor presente do fluxo dos títulos públicos federais objetos do ajuste (principal e juros)
seja igual ou inferior ao valor presente do fluxo de pagamento de benefícios;
IV - o valor presente do fluxo remanescente dos títulos públicos federais objetos do ajuste
(principal e juros) seja igual ou inferior ao valor presente do fluxo remanescente de pagamento
de benefícios, apurados anualmente para todo o período do fluxo;
V - a duração do fluxo dos títulos públicos federais objetos do ajuste seja inferior à duração do
fluxo de pagamento de benefícios; e
VI - esteja demonstrada a capacidade financeira de atendimento às necessidades de liquidez
do plano de benefícios.
§ 1º - No cálculo do valor presente e da duração dos fluxos mencionados nos incisos III, IV e V,
será aplicada a taxa de juros real anual utilizada na avaliação atuarial de encerramento do
exercício correspondente.
§ 2º - Os títulos utilizados para fins de ajuste não poderão ser excluídos do cálculo dos
exercícios subsequentes, exceto quando não atenderem aos requisitos constantes nos incisos
I a VI.
§ 3º - Os títulos que foram objeto de ajuste poderão ser vendidos, observada a legislação
vigente.
§ 4º - São obrigatórias a apuração e a divulgação do ajuste de precificação para os títulos
públicos federais que se enquadrem nas condições constantes deste artigo.
Art. 11 - Para fins de destinação de superávit ou equacionamento de déficit deverá ser
considerado o equilíbrio técnico ajustado constante das informações complementares da
Demonstração do Ativo Líquido.
§ 1º - No caso de equacionamento de déficit, o equilíbrio técnico ajustado considerará o ajuste
de precificação de títulos previsto neste capítulo, quer seja positivo ou negativo.
§ 2º - No caso de destinação de superávit, o equilíbrio técnico ajustado considerará o ajuste de
títulos previsto neste capítulo, somente se negativo.
§ 3º - Na ocorrência de fato relevante, destinação de superávit ou equacionamento de déficit
em data diferente da data de encerramento de exercício, deverá ser apurado novo valor do
ajuste de precificação.
Art. 12 - Na ocorrência de ajustes de precificação, o atuário responsável pelo plano de
benefícios deverá registrá-los no Parecer Atuarial constante nas Demonstrações Atuariais,
manifestando-se acerca de suas repercussões no respectivo plano e evidenciando os
requisitos necessários para registro de títulos na categoria mantidos até o vencimento,
especialmente em relação a capacidade financeira de atendimento às necessidades de
liquidez do plano de benefícios.
CAPÍTULO IV
DA ADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES
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Seção I
Das Hipóteses Biométricas
Art. 13 - As tábuas biométricas utilizadas nas avaliações atuariais dos planos de benefícios
deverão ter sua adequação atestada por meio de estudo específico, elaborado em
conformidade com o Capítulo VIII desta Instrução.
§ 1º - Para a tábua biométrica utilizada para projeção da longevidade não se admite, exceto
para a condição de inválidos, tábua biométrica que gere provisões matemáticas inferiores às
resultantes da aplicação da tábua "AT-83 Basic".
§ 2º - No plano de benefícios em que é utilizada tábua biométrica segregada por sexo, o
critério definido neste item deverá basear-se na média da expectativa de vida completa
ponderada entre homens e mulheres.
Seção II
Da Taxa Real Anual de Juros
Art. 14 - A taxa de juros real anual a ser utilizada como taxa de desconto para apuração do
valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do plano de benefícios deverá ser:
I - divulgada anualmente aos participantes, aos patrocinadores e instituidores; e
II - utilizada para a transformação de saldo de conta em benefícios, se previsto no regulamento
do plano de benefícios de caráter previdenciário.
Seção III
Das Disposições Especiais
Art. 15 - Sem prejuízo do que dispõe o art. 36 da Resolução CNPC nº 30/2018, será também
responsável o atuário que tenha proposto ou validado as hipóteses adotadas na avaliação
atuarial do plano de benefícios, bem como o atuário responsável pela auditoria atuarial.
Parágrafo único - A responsabilidade pela proposição ou validação das hipóteses de que trata
o caput também alcança as pessoas jurídicas das quais façam parte os profissionais ali
indicados, como sócios, empregados ou prestadores de serviço.
Art. 16 - É vedada a adoção de taxas negativas para as projeções de crescimento real de
salários ou crescimento real dos benefícios do plano, bem como o agravamento ou
desagravamento em outras hipóteses cuja combinação resulte em taxa superior ao limite
previsto no art. 5º da Resolução CNPC nº 30/2018.
Art. 17 - As justificativas para as hipóteses adotadas na avaliação atuarial do plano de
benefícios deverão ser arquivadas, ficando à disposição da Previc.
Art. 18 - Sem prejuízo das obrigações da EFPC de divulgação de informações aos
participantes e assistidos dos planos de benefícios, a Previc poderá disponibilizar, em sua
página eletrônica, a relação dos planos de benefícios inscritos no Cadastro Nacional de Planos
de Benefícios - CNPB das EFPC, com as respectivas hipóteses adotadas, bem como o nome
do atuário responsável.
CAPÍTULO V
DO CUSTEIO E DA UTILIZAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO AJUSTADO
Seção I
Do Custeio do Plano
Art. 19 - Para fins do disposto no inciso I do art. 13 da Resolução CNPC nº 30/2018, entendese como satisfação das exigências regulamentares relativas ao custeio do plano de benefícios
a observância do disposto no regulamento do plano, com o devido reflexo na nota técnica
atuarial e no plano de custeio estabelecido para o exercício em que está sendo apurado o
resultado.
§ 1º - Ao estabelecer o plano de custeio para o ano subsequente, o atuário responsável deverá
utilizar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios,
considerando o método de financiamento adotado, de modo a não caracterizar utilização de
resultado acumulado no exercício anterior e contabilizado como reserva de contingência, nem
utilização de resultado do exercício em desacordo com o disposto na Resolução CNPC nº
30/2018.
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§ 2º - A revisão do plano de custeio para redução ou suspensão de contribuições
extraordinárias de participantes, assistidos e/ou patrocinador somente poderá ser efetuada em
função da apuração de valor de equilíbrio técnico ajustado positivo verificado para o plano de
benefícios, no exercício de referência.
§ 3º - No caso de contribuições extraordinárias relativas a serviço passado, a possibilidade de
ajuste em função de valor de equilíbrio técnico ajustado positivo, na forma do § 2º deste artigo,
deverá estar prevista no regulamento do plano de benefícios.
Seção II
Da Utilização do Equilíbrio Técnico Ajustado
Art. 20 - A utilização do equilíbrio técnico ajustado positivo para fins de revisão do plano de
custeio em relação às contribuições extraordinárias, na forma prevista no art. 19, deverá ser
justificada em parecer do atuário responsável e aprovada pelas instâncias competentes da
EFPC.
§ 1º - A utilização referida no caput deverá ser precedida da segregação entre o montante
atribuível aos participantes e assistidos, de um lado, e ao patrocinador, de outro, observada a
proporção contributiva do período em que se deu a constituição do equilíbrio técnico ajustado
positivo, a partir das contribuições normais vertidas nesse período, ressalvado o disposto no §
2º, do art. 30.
§ 2º - Em caso de vigência de dois ou mais planos de equacionamento em curso, a utilização
do equilíbrio técnico ajustado positivo deverá ser realizada de forma proporcional às
respectivas provisões a constituir remanescentes.
Art. 21 - Não serão admitidos como fonte de recursos para o equacionamento de déficit
resultados oriundos de alterações de hipóteses atuariais, regimes financeiros ou métodos de
financiamento.
CAPÍTULO VI
DA REVISÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS
Art. 22 - Para fins do disposto no art. 21 da Resolução CNPC nº 30/2018, na revisão
obrigatória do plano de benefícios deve-se destinar, no mínimo, até o final do exercício
subsequente, o valor integral apurado a título de reserva especial que permaneceu registrado
nos últimos 3 (três) exercícios.
Art. 23 - Caso o plano adote hipóteses atuariais cuja aplicação resulte em provisões
matemáticas inferiores às obtidas com a aplicação das hipóteses especificadas a seguir,
anteriormente à destinação, deverão ser deduzidos da reserva especial, para fins de cálculo do
montante a ser destinado, os valores correspondentes à diferença entre as provisões
matemáticas calculadas com as hipóteses efetivamente adotadas pelo plano e aquelas
calculadas com as seguintes hipóteses, de forma combinada:
I - tábua biométrica utilizada para projeção da longevidade, exceto daqueles na condição de
inválidos: "AT-2000 Basic" com desagravamento de 10% (dez por cento), observado o disposto
no § 2º do art. 13; e
II - taxa de juros real anual correspondente ao teto do intervalo estabelecido no art. 5º da
Resolução CNPC nº 30/2018, para o respectivo plano de benefícios, reduzida em um ponto
percentual.
Art. 24 - A EFPC deverá promover, às suas expensas, a realização prévia de auditoria
independente específica para avaliação dos recursos garantidores e das reservas matemáticas
do plano de benefícios, nos casos em que a destinação da reserva especial envolver a
reversão de valores.
CAPÍTULO VII
DO EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT
Seção I
Do Valor a Equacionar
Art. 25 - Para o cumprimento do disposto no art. 29 da Resolução CNPC nº 30/2018, o valor do
déficit a ser equacionado deverá ser apurado na avaliação atuarial realizada ao final de cada
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exercício social.
§ 1º - O valor do déficit a ser equacionado poderá, a critério da EFPC, ser corrigido entre a
data de sua apuração e a data de início do plano de equacionamento, desde que considerado,
no mínimo, o seu valor nominal, devendo o critério de correção adotado estar consignado em
parecer do atuário responsável.
§ 2º - Admitir-se-á o reposicionamento do déficit a ser equacionado em momento posterior ao
indicado no caput em caso de realização de avaliação atuarial por fato relevante, conforme
determinado pelo §§ 1º e 2º do art. 2º.
Seção II
Do Plano de Equacionamento
Art. 26 - O início do plano de equacionamento corresponderá à data de aplicação das formas
adotadas para o equacionamento do déficit do plano de benefícios, em conformidade com o
disposto na Resolução CNPC nº 30, de 2018, o que deverá ocorrer até o início de vigência do
plano de custeio estabelecido pela avaliação atuarial de encerramento de exercício em que se
deu a aprovação do referido plano de equacionamento.
Art. 27 - Os planos de equacionamento deverão prever amortização que contemple fluxo de
contribuições extraordinárias constante ou decrescente, comprovado por meio de
demonstração do fluxo projetado no momento da implementação do mencionado plano, sendo
que os respectivos ativos deverão ser compatíveis com as necessidades de liquidez do plano
de benefícios.
Parágrafo único - Caso o plano de equacionamento preveja contribuições extraordinárias em
termos de percentual aplicável sobre os salários ou benefícios, a comprovação de que trata o
caput deverá ser a de que o percentual de contribuição será constante ou decrescente.
Art. 28 - A EFPC deverá comprovar, anualmente, se os resultados propostos no plano de
equacionamento de déficit estão sendo efetivados, cabendo, em caso contrário, a adequação
do referido plano, tendo como valor mínimo 1% (um por cento) das provisões matemáticas de
benefício definido, de acordo com o disposto § 2º do art. 29 da Resolução CNPC nº 30/2018.
Seção III
Do Prazo de Amortização
Art. 29 - O prazo de amortização, observado o disposto no art. 34 da Resolução CNPC nº
30/2018, deverá ser atestado por meio de fluxo atuarial que considere anualmente as receitas,
despesas e o patrimônio de cobertura, este segregado em integralizado e a integralizar, pelo
período correspondente ao pagamento de todas as parcelas, devendo ficar evidenciado que a
amortização está ajustada às necessidades de recursos do plano de benefícios.
Parágrafo único - Na ocorrência de nova insuficiência de cobertura patrimonial, que demande
equacionamento antes do término da amortização referida no caput, deverá ser realizada nova
operação de equacionamento.
Seção IV
Dos Instrumentos Contratuais
Art. 30 - Nos instrumentos contratuais firmados com o patrocinador, a revisão anual do saldo
devedor em função de ganhos ou perdas atuariais, caso esteja prevista, deverá estar vinculada
a valor de equilíbrio técnico ajustado positivo ou negativo, respectivamente, apurado no plano
de benefícios.
§ 1º - Os valores de equilíbrios técnicos ajustados negativos somente poderão ser
incorporados ao saldo devedor referido no art. 32 da Resolução CNPC nº 30/2018 quando o
prazo remanescente da dívida for igual ou inferior aos respectivos prazos máximos de
equacionamento.
§ 2º - Os valores de equilíbrios técnicos ajustados positivos ou negativos utilizados para
revisão anual do saldo devedor da dívida do patrocinador, na forma do caput, deverão observar
as proporções contributivas definidas para o rateio da insuficiência entre participantes,
assistidos e patrocinadores, conforme disposto no art. 32 da Resolução CNPC nº 30/2018.
§ 3º - O instrumento contratual deverá ficar à disposição da Previc, juntamente com os fluxos
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anuais mencionados no art. 32 da Resolução CNPC nº 30/2018, pelo período de pagamento
de todas as parcelas do contrato, observadas as demais disposições que regem a matéria.
CAPÍTULO VIII
DOS ESTUDOS TÉCNICOS
Seção I
Do Estudo de Adequação das Hipóteses
Art. 31 - Todas as hipóteses atuariais adotadas em avaliação atuarial de plano de benefícios
devem estar embasadas em estudo técnico de adequação.
Art. 32 - O estudo técnico de adequação, cujo conteúdo deve observar o disposto neste
Capítulo, é o instrumento técnico de responsabilidade da EFPC, no qual devem ser
demonstradas:
I - a convergência entre a hipótese de taxa de juros real anual e a taxa de retorno real anual
projetada para as aplicações dos recursos garantidores relacionados aos benefícios a
conceder e concedidos que tenham seu valor ou nível previamente estabelecido e cujo custeio
seja determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção, bem
como aos benefícios concedidos que adquiriram característica de benefício definido na fase de
concessão; e
II - a aderência das demais hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras às
características da massa de participantes e assistidos e do plano de benefícios de caráter
previdenciário.
§ 1º - O estudo técnico referido no caput deve ser elaborado pelo atuário habilitado e
legalmente responsável pelo plano de benefícios e estar embasado em informações fornecidas
pela EFPC e pelo respectivo patrocinador ou instituidor.
§ 2º - Os dados cadastrais e demais informações referentes ao passivo atuarial deverão ser
providenciados e validados pelo Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios - ARPB
e as informações relativas aos investimentos deverão ser providenciadas e validadas pelo
Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - AETQ.
§ 3º - Caberá à EFPC solicitar a manifestação fundamentada do patrocinador ou instituidor
acerca das hipóteses econômicas e financeiras que guardem relação com suas respectivas
atividades, devendo essa informação ser utilizada como subsídio para a demonstração da
aderência dessas hipóteses no estudo técnico referido no caput.
§ 4º - Na elaboração do estudo técnico de adequação o atuário pode ainda utilizar-se de outros
estudos para embasar a adoção de hipóteses atuariais.
§ 5º - O plano de benefícios que não tiver controles permanentes e aferíveis de segregação de
parcela dos ativos para cobertura dos benefícios concedidos e a conceder referidos no inciso I
deverá utilizar, nas informações aplicadas ao estudo técnico, carteira cujas proporções de cada
ativo nela contido sejam idênticas às do próprio plano de benefícios.
§ 6º - O estudo técnico de adequação terá validade geral máxima de 3 (três) anos, contados a
partir da data de sua realização, cabendo ao ARPB a indicação quanto à necessidade de sua
realização em menor período, conforme parecer do atuário habilitado e legalmente responsável
pelo plano de benefícios.
§ 7º - Na ocorrência de fato relevante que enseje a elaboração de nova avaliação atuarial, o
estudo técnico de adequação deverá refletir a nova realidade do plano de benefícios.
§ 8º - Com relação à hipótese de taxa de juros real anual, o estudo técnico terá validade
específica de 1 (um) ano, salvo no caso de autorização da Previc, na forma do § 2º do art. 46.
§ 9º - A Previc pode determinar, a qualquer tempo, a realização de novo estudo técnico de
adequação caso o estudo original seja avaliado como inconsistente ou insuficiente, apontando
especificamente as inconsistências ou insuficiências a serem sanadas, bem como o devido
embasamento técnico ou normativo.
Art. 33 - O estudo técnico de adequação deverá ser aprovado pela Diretoria Executiva e pelo
Conselho Deliberativo da EFPC.
§ 1º - O estudo técnico referido no caput deverá também estar acompanhado de parecer
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emitido pelo Conselho Fiscal.
§ 2º - A aprovação referida no caput não exime o atuário do plano da responsabilidade técnica
sobre estudos, cálculos e serviços por ele prestados.
§ 3º - Os estudos técnicos deverão ser disponibilizados, quando requisitados, aos
participantes, aos assistidos, aos patrocinadores, aos instituidores e à Previc.
Seção II
Do Estudo de Convergência da Taxa Real Anual de Juros
Art. 34 - Em relação à hipótese de taxa de juros real anual, o estudo técnico de adequação
deve conter, no mínimo:
I - relatório substanciado que demonstre e ateste a convergência entre a taxa de juros real
anual a ser adotada na avaliação atuarial e a taxa de retorno real anual projetada para as
aplicações dos recursos garantidores, considerando a dedução das transferências de recursos
dos investimentos do plano de benefícios para o Plano de Gestão Administrativa - PGA da
EFPC;
II - planilha eletrônica contendo o montante de dívida contratada e dos ativos de investimentos
discriminados por segmento de aplicação, observados, no mínimo, os segmentos
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, bem como a subdivisão dos títulos
públicos federais em "mantidos até o vencimento" e "para negociação";
III - planilha eletrônica contendo os seguintes fluxos anuais realizados no ano anterior ao de
referência do estudo e os projetados a partir do ano de referência do estudo:
a) investimentos e desinvestimentos de cada segmento de aplicação;
b) receitas e despesas de investimentos, para cada segmento de aplicação;
c) contribuições normais e extraordinárias previstas no plano de custeio;
d) recebimento de parcelas relativas a dívidas contratadas;
e) transferências para o Plano de Gestão Administrativa - PGA, oriundas dos investimentos;
f) constituição e utilização de fundos previdenciais;
g) outras receitas de qualquer natureza;
h) pagamentos de benefícios programados e de risco;
i) pagamentos de diferenças de benefícios decorrentes de demandas judiciais;
j) pagamentos de resgates e portabilidades; e
k) outros pagamentos a cargo do plano de benefícios.
IV - planilha eletrônica que contenha as rentabilidades anuais esperadas para todo o período
projetado, em relação a cada um dos segmentos de investimento, que devem ser idênticas
àquelas utilizadas para projetar os fluxos de investimentos;
V - relatório que descreva a metodologia de estimativas de rentabilidades informadas no inciso
IV e que fundamente as projeções de indicadores utilizados, indicando fontes e outros estudos
que tenham subsidiado tais estimativas;
VI - duração dos títulos de renda fixa e dos ativos totais do plano e respectivas memórias de
cálculo;
VII - duração do passivo do plano de benefícios;
VIII - planilha eletrônica com o extrato de todos os títulos de renda fixa em carteira,
classificados contabilmente como "mantidos até o vencimento", contendo:
a) data de compra ou da reclassificação;
b) preço unitário;
c) International Securities Indentification Number - ISIN;
d) nome do emissor;
e) descrição do ativo;
f) data de vencimento;
g) indexador;
h) percentual do indexador;
i) expectativa média de variação anual do indexador; e
j) taxa de juros.
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IX - planilha eletrônica contendo a projeção dos saldos de cada um dos segmentos de
investimento do patrimônio decobertura do plano durante todo o período projetado; e
X - planilha eletrônica demonstrando a evolução do patrimônio de cobertura do plano durante
todo o período projetado,com indicação de eventual patrimônio residual ao final da projeção.
§ 1º - A Previc disponibilizará em sua página eletrônica os modelos das planilhas eletrônicas a
serem adotados nos estudos técnicos relativos à adequação da taxa de juros real anual
referidos neste artigo.
§ 2º - O estudo deve utilizar como data base 31 de dezembro do exercício social anterior ao
ano da sua elaboração, este último entendido como o ano de referência.
§ 3º - Os fluxos anuais devem estar posicionados ao final de cada exercício e ser projetados
até a data estimada de pagamento do último benefício do plano.
§ 4º - As rentabilidades e fluxos projetados devem estar em consonância com a política de
investimentos vigente do plano e considerar eventuais descasamentos de fluxos de ativos e
passivos que acarretem risco de reinvestimento dos recursos a taxas de retorno inferiores às
da carteira corrente.
§ 5º - A taxa de juros real anual projetada em estudo técnico de adequação com a utilização de
método probabilístico não poderá adotar nível de confiança inferior a 50% (cinquenta por
cento).
§ 6º - Para o cálculo da duração do ativo devem ser considerados os fluxos de remuneração e
pagamento projetados, além da data esperada para realização de cada um dos ativos do plano
de benefícios.
§ 7º - Para o cálculo da duração dos títulos de renda fixa, os prazos dos títulos devem
considerar as datas dos fluxos de pagamentos, à exceção dos títulos remunerados
exclusivamente por taxa pós-fixada, para os quais o prazo deve ser considerado como nulo.
§ 8º - Para a elaboração do estudo técnico referido no caput, é facultada a observância dos
incisos III, alíneas "a", "b", "d", "e", "f", "g", "i" e "k", VI, VIII, IX e X aos planos de benefícios cuja
taxa de juros real anual a ser adotada na avaliação atuarial esteja compreendida no intervalo
estabelecido no art. 5º da Resolução CNPC nº 30/2018.
Seção III
Do Estudo das Demais Hipóteses
Art. 35 - Em relação às demais hipóteses atuariais, o estudo técnico de adequação deve
conter, no mínimo:
I - comprovação da aderência das hipóteses atuariais considerando- se, no mínimo, o período
histórico dos últimos 3 (três) exercícios; e
II - descrição e justificativa da metodologia utilizada, que deverá comprovar, por meio de testes
estatísticos ou atuariais, a aderência das hipóteses atuariais e ser adequada às características
do plano de benefícios e de sua massa de participantes e assistidos.
Parágrafo único - O período de abrangência dos dados de que trata o inciso I é aplicável
àquelas hipóteses cuja análise necessite de levantamento de dados históricos do plano.
Art. 36 - Caso seja constatada pelo atuário responsável pelo plano de benefícios a inviabilidade
de demonstração de aderência de hipótese, deverão constar do estudo técnico as justificativas
que tenham levado a essa conclusão, bem como o critério adotado para escolha da referida
hipótese.
Parágrafo único - O disposto no caput não se aplica à hipótese de taxa de juros real anual.
Art. 37 - O estudo de que trata este Capítulo deve ainda conter, no mínimo, os seguintes itens:
I - data de realização do estudo, data do cadastro, análise e validação da consistência dos
dados cadastrais e demais informações utilizadas nos testes de convergência e aderência;
II - parecer conclusivo do atuário acerca do conjunto de hipóteses tecnicamente adequado ao
plano de benefícios, considerando a aderência verificada nos estudos;
III - atestado de validação, expedido pelo AETQ, relativo às informações de investimento
utilizadas no estudo técnico; e
IV - - atestado de validação, expedido pelo ARPB, relativo aos dados cadastrais e demais
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informações referentes ao passivo atuarial utilizados no estudo técnico.
§ 1º - A data do cadastro utilizado no estudo referido no caput não poderá estar defasada em
mais de 6 (seis) meses em relação à data base do estudo.
§ 2º - Em relação às hipóteses que utilizem em sua análise vários cadastros, a regra disposta
no § 1º aplica-se em relação à data do cadastro mais recente utilizado.
Art. 38 - O estudo técnico de adequação deverá ficar arquivado na EFPC, à disposição da
Previc, pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos.
Art. 39 - Caso pretenda adotar taxa de juros real anual que não esteja no intervalo estabelecido
no art. 5º, da Resolução CNPC nº 30/2018, a EFPC deverá enviar à Previc cópia do estudo
técnico de adequação de que trata este Capítulo, acompanhado de requerimento de
autorização prévia assinado pelo representante legal da EFPC.
Parágrafo único - As planilhas eletrônicas referidas nos itens dos incisos II, III, IV, VIII, IX e X
do art. 34 devem ser encaminhadas em meio eletrônico por meio de mídia digital, juntamente
com os demais itens desse artigo, os itens listados nos artigos 35 a 37 e o requerimento
referido no caput.
Art. 40 - O requerimento de autorização prévia para adoção de taxa de juros real anual de que
trata o art. 39 deve ser encaminhado à Previc acompanhado de encaminhamento padrão e
instruído, no mínimo, com:
I - ata de reunião da Diretoria Executiva, com a sua aprovação ao estudo técnico de
adequação e ao requerimento de autorização, bem como encaminhamento ao Conselho
Deliberativo;
II - ata da reunião do Conselho Deliberativo, contendo a sua aprovação ao estudo técnico de
adequação e ao requerimento de autorização; e
III - parecer a que se refere o § 1º do art. 33, bem como ata da reunião Conselho Fiscal
atestando a sua ciência do requerimento de autorização.
Art. 41 - A Previc poderá solicitar à EFPC outros documentos e estudos que julgar necessários
para análise do requerimento de autorização.
Art. 42 - Na análise dos requerimentos a Previc considerará, com relação à taxa de juros real
anual, além dos itens do art. 34, a qualidade, a precificação e os riscos associados aos ativos e
passivos.
Art. 43 - O requerimento de autorização, integralmente instruído na forma prevista neste
Capítulo para fins de adoção da taxa de juros real anual a ser utilizada na avaliação atuarial de
encerramento do exercício, deve ser encaminhado à Previc pela EFPC até 31 (trinta e um) de
agosto do ano de referência.
Art. 44 - O requerimento de autorização será avaliado pela Previc de forma conclusiva em até,
no máximo, 3 (três) meses, contados a partir da data de protocolo da referida solicitação ou da
última peça de sua instrução, caso seja necessária coleta de informações adicionais.
Art. 45 - O indeferimento do requerimento de autorização prévia para adoção da taxa de juros
real anual do plano de benefícios implica a utilização dessa taxa no intervalo estabelecido no
art. 5º da Resolução CNPC nº 30/2018.
Parágrafo único - Por ocasião do indeferimento do pedido de que trata o caput, a Previc poderá
determinar, nos termos do § 9º do art. 32, a realização de novo estudo técnico de adequação.
Art. 46 - A autorização concedida pela Previc, nos termos desta Instrução, aplica-se
exclusivamente à adoção da taxa de juros real anual do plano de benefícios e não exime a
responsabilidade dos gestores da EFPC e de outros profissionais que tenham contribuído para
a realização do trabalho, os quais devem observar os princípios de segurança, rentabilidade,
solvência, liquidez e transparência, respondendo na forma da lei pelos seus atos.
§ 1º - A autorização referida no caput valerá, em regra, somente para a avaliação atuarial do
ano de referência.
§ 2º - Excepcionalmente, a critério da Previc, a autorização a que se refere o caput poderá ser
estendida para as avaliações atuariais de até 2 (dois) anos subsequentes ao ano de referência,
desde que respeitada a validade geral do estudo técnico de adequação, referida no § 6º do art.
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32, podendo a Previc, neste caso, condicionar a extensão da validade da autorização ao
atendimento de outros requisitos específicos.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 47 - Os conselheiros e dirigentes são responsáveis pelo cumprimento do disposto nesta
instrução e em normas correlatas, o que não exime o atuário da entidade ou outro profissional
que lhe preste serviço, diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada, de
responder pelos estudos, cálculos e serviços sob sua responsabilidade.
Art. 48 - Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação, sendo aplicável em 2018 às
EFPC que adotarem de forma facultativa os parâmetros da Resolução CNPC nº 30, de 10 de
outubro de 2018, e obrigatória para todas as EFPC a partir de 1º de janeiro de 2019.
Art. 49 - Ficam revogadas, a partir de 1º de janeiro de 2019, a Instrução Previc nº 19, de 4 de
fevereiro de 2015, a Instrução Previc nº 23, de 26 de junho de 2015, a Instrução Previc nº 26,
de 10 de março de 2016, e a Instrução Previc nº 32, de 2 de setembro de 2016.
FABIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO Diretor Superintendente Substituto
FONTE: Cenofisco– 30/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
ALTERAÇÃO EM RESOLUÇÃO QUE ENVOLVE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL (RPPS): ORIENTAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES QUE ESTABELEÇAM COMITÊS
DE AUDITORIA E DE RISCOS VOLUNTARIAMENTE
A Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN) da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) divulgou em 3 de dezembro de 2018, juntamente com a Secretaria de
Previdência do Ministério da Fazenda (Sprev), o Ofício Circular Conjunto 02/2018.
O documento orienta os diretores responsáveis pela administração e gestão de fundos
de investimento sobre a alteração da Resolução CMN n.º 3.922/2010 e a introdução, dentre
outros pontos, de critérios relacionados aos prestadores de serviço que podem administrar
ou gerir fundos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) podem aplicar
seus recursos.
“O ofício circular tem como objetivo esclarecer que instituições que estabeleçam
voluntariamente comitês de auditoria e de riscos, sem estarem obrigadas a tal, não atendem ao
requisito para ofertarem fundos de investimento aos RPPS, salvo se tiverem, como
contraparte, um administrador ou gestor que cumpra integralmente o requisito disposto no art.
15 da Resolução CMN 3.922/2010”.
Daniel Maeda, superintendente da SIN.
Atenção
A lista das instituições que atendem aos requisitos do inciso I, § 2º, e do § 8º, ambos do art.
15 da Resolução CMN n.º 3.922/2010, com a redação dada pela Resolução n.º 4.695/2018,
será divulgada no site da Sprev.
O Ofício Circular Conjunto reforça a política de coordenação da CVM e da Sprev nas
atividades de supervisão dos segmentos sob suas responsabilidades, em prol de maior
eficiência e eficácia no exercício de suas atribuições.
FONTE: CRCSP – 03/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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RECEITA FEDERAL REGULAMENTA SERVIÇO DE PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO E
QUANTIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Foi publicada em 3 de dezembro de 2018, no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa
RFB n.º 1.851, que altera a Instrução Normativa RFB n.º 1.800, de 2018, para redefinir o
procedimento de credenciamento de órgão e de entidades da Administração Pública para
prestação de serviço de perícia para identificação e quantificação de mercadoria, e, ainda, para
incluir a possiblidade de credenciar entidades integrantes dos Serviços Sociais Autônomos
para a prestação do mesmo serviço.
A norma vigente elege o convênio como instrumento apto a credenciar órgãos e entidades de
Administração Pública. Entretanto, entende-se que o credenciamento deva ocorrer por um
procedimento mais simples, que consista em verificar se a entidade interessada cumpre os
requisitos estabelecidos e, em caso positivo, declará-la credenciada por meio de Ato
Declaratório Executivo (ADE) específico.
Outra novidade é a possibilidade de credenciamento das entidades que compõe os Serviços
Sociais Autônomos, fato que vem ao encontro do interesse dos intervenientes e da Receita
Federal ao dar maior dimensão à rede de atendimento de perícias.
FONTE: Receita Federal – 03/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
DESPACHO ADUANEIRO DE EXPORTAÇÃO EM CONSIGNAÇÃO
PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS E DE JOIAS É REGULAMENTADO

DE

PEDRAS

Foi publicada, no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2018, a Instrução Normativa (IN)
RFB n.º 1.850, que trata do despacho aduaneiro de exportação em consignação de pedras
preciosas ou semipreciosas e de joias. A nova IN é resultado da revisão de procedimento de
despacho em vigor, a IN SRF n.° 346, de 2003, visando à simplificação das exigências de
despacho para esses bens e à adequação aos novos mecanismos que garantam tanto a
segurança quanto a fluidez do comércio exterior, como a Declaração Única de Exportação
(DU-E) e a Declaração Eletrônica de Bens de Viajante (e-DBV).
Atualmente, toda e qualquer exportação deve ser realizada por meio de DU-E, a qual foi
concebida dentro do novo processo de exportação para dar mais facilidade, agilidade e
segurança que o processo anterior. Diante dessa nova realidade, o procedimento facilitado
criado pela IN SRF n.º 346, de 2003, que se baseava no transporte das mercadorias em mãos,
sem a necessidade de trânsito em sistema, deixou de fazer sentido. O despacho de exportação
dos bens de que trata a IN deverá obedecer, majoritariamente, às regras dispostas na IN RFB
n.° 1.702, de 2017, especialmente no que concerne ao trânsito aduaneiro realizado por meio
de DAT. Em contrapartida, o retorno das mercadorias não vendidas, quando realizado em
mãos, continua simplificado, sem a necessidade de armazenamento ou a realização de trânsito
em sistema.
A IN RFB n.º 1.850, de 2018, também eliminou a necessidade de habilitação para as empresas
que realizam esse tipo de operação, uma vez que atualmente a prestação de informações
referentes à mercadoria têm por base a Nota Fiscal eletrônica, que vincula a empresa
exportadora, e a carga é controlada durante todo o seu deslocamento pelo território e entre os
intervenientes, tornando o procedimento mais seguro e rastreável. Além de reduzir a
burocracia existente na fase inicial do processo, a partir da publicação dessa IN, realização do
despacho não mais estará vinculada à unidade da Receita Federal para qual a empresa
solicitou a habilitação.
Outra inovação relevante trazida pela nova Instrução Normativa visa atender à demanda
advinda do setor de joias e pedras. Com o novo texto, o dispositivo constante da IN SRF n.º
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346/2003 que determinava o direcionamento de 100% dos despachos de exportação em
consignação de joias e pedras preciosas para o canal vermelho também deixou de existir.
FONTE: CRCSP – 03/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO (DREI) COLOCA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 17/2018 EM CONSULTA PÚBLICA
O Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), órgão do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços, colocou em Consulta Pública, até 7 de dezembro, a minuta que
altera dispositivos da Instrução Normativa n.º 48/2018 – rol exaustivo de exigências para as
cooperativas e sociedades anônimas. A minuta de Consulta Pública DREI n.º 17/2018 pode ser
acessada na página do DREI (www.drei.mdic.gov.br).
Qualquer um, independentemente da formação acadêmica ou da atividade profissional que
exerça, e ainda de quaisquer outras questões e fatores, poderá participar da consulta pública
submetendo ao DREI seus comentários e sugestões pessoais.
O DREI pede que as manifestações sejam acompanhadas de um telefone de contato.
Os andamentos desta consulta serão divulgados exclusivamente por meio do sítio eletrônico
deste departamento, sem o envio de novas mensagens eletrônicas.
Participe enviando, até o dia 7 de dezembro de 2018, seus comentários e sugestões, para o
endereço eletrônico drei@mdic.gov.br.
FONTE: CRCSP– 28/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________

ASSUNTOS - ÂMBITO ESTADUAL
SECRETARIA DA FAZENDA APRESENTA PROJETO DE ELIMINAÇÃO DA GIA
A Secretaria da Fazenda inicia nesta quinta-feira, 29/11, o projeto de Eliminação da Guia de
Informação e Apuração do ICMS – GIA. Em evento que será realizado no auditório da Pasta,
representantes de 1,2 mil contribuintes que irão participar do início da fase de transição do
projeto, denominada fase piloto, poderão conhecer os detalhes da iniciativa que tem o objetivo
de reduzir custos e redundâncias associados às obrigações acessórias junto ao Fisco.
No formato atual, os contribuintes precisam entregar mensalmente a GIA e a Escrituração
Fiscal Digital (EFD), arquivo digital com os livros fiscais e registros de apuração de ICMS
referentes às operações. Esse modelo gera uma dupla obrigação para as empresas, visto que
as informações da GIA já constam na EFD.
Na fase de transição do projeto, que durará de agora até o final do ano de 2019, as empresas
continuarão entregando a GIA e a EFD. No entanto, a partir da EFD a própria Secretaria da
Fazenda irá gerar uma GIA virtual, denominada "GIA da EFD", permitindo ao contribuinte
comparar as duas GIAs e eventualmente corrigir prováveis inconsistências nas informações
prestadas ao Fisco estadual.
No âmbito do programa Nos Conformes, o projeto é colabora diretamente para a simplificação
das obrigações acessórias e incentivo à autorregularização. Para isso, o contribuinte receberá
uma mensagem via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) alertando sobre as
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disparidades nas GIA's e poderá se autorregularizar, evitando a eventual lavratura de um auto
de infração.
Contribuintes adicionais serão incluídos paulatinamente no sistema durante os próximos
meses, de modo a alcançar toda a base de contribuintes do ICMS sob o Regime Periódico de
Apuração até o final do primeiro semestre de 2019.
Para o Fisco, além de eliminar as potenciais inconsistências de informações provenientes de
redundâncias, o novo modelo também evitará retrabalho e alarmes falsos de fraudes advindos
do cruzamento de dados, uma vez que a apuração será totalmente baseada na EFD. Isso
resultará em melhor aplicação de recursos que seriam destinados a mobilização de equipes
em ações desnecessárias, otimizando a arrecadação tributária.
A Fazenda irá monitorar e avaliar constantemente o resultado do projeto piloto, promovendo as
adequações necessárias para sua efetiva implantação para todos os contribuintes, que deverá
ocorrer até o final de 2019 com a eliminação completa da GIA.
FONTE: CRCSP – 29/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________

ASSUNTOS – ÂMBITO TRABALHISTA
MTE PUBLICA REGRAS PARA APLICAÇÃO DE NORMAS REGULAMENTADORAS
Através da Portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho nº 787 de 2018, o Ministério do
Trabalho estabelece as regras de aplicação, interpretação e estruturação de Normas
Regulamentadoras - NR, relacionadas à segurança e saúde no trabalho e às condições gerais
de trabalho.
Salvo disposição contrária, a NR começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de
oficialmente publicada.
Se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação de parte de seu texto, o prazo de vigência
começará a correr da nova publicação em relação ao texto alterado.
Alterações meramente formais do texto, como reorganização ou correção ortográfica, não
reiniciam o prazo de vigência.
As NR são classificadas em normas gerais, especiais e setoriais.
Consideram-se gerais as normas que regulamentam aspectos decorrentes da relação jurídica
prevista na Lei sem estarem condicionadas a outros requisitos, como atividades, instalações,
equipamentos ou setores e atividades econômicos específicos.
Consideram-se especiais as normas que regulamentam a execução do trabalho considerando
as atividades, instalações ou equipamentos empregados, sem estarem condicionadas a
setores ou atividades econômicos específicos.
Consideram-se setoriais as normas que regulamentam a execução do trabalho em setores ou
atividades econômicos específicos.
A Portaria SIT nº 787, de 27/11/2018, foi publicada no DOU em 29/11/2018.
FONTE: LegisWeb – 29/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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VERSÃO 2.5 DO LEIAUTE ESTARÁ DISPONÍVEL EM AMBIENTE DE TESTES A PARTIR
DE 17/12
A nova versão do leiaute do eSocial (versão 2.5) será implantada no ambiente de testes do
eSocial (Produção Restrita) no dia 17/12/2018. Veja as principais orientações:
1) A implantação contemplará:
Evolução do leiaute decorrentes da própria versão 2.5
Integração com o ambiente de produção do CAEPF
Disponibilização do eventos totalizadores do FGTS S-5003 e S-5013
Convivência entre as versões 2.4.02 e 2.5
2) O ambiente de Produção Restrita ficará indisponível no período das 08h00 às 18h00 do dia
17/12/2018.
3) Não haverá limpeza da base de dados da Produção Restrita nesta publicação.
4) É importante que as empresas realizem testes de suas aplicações e do próprio eSocial em
relação a convivência de versões. A convivência entre as versões 2.4.02 e 2.5 no ambiente de
produção se dará no período de 21/01/2019 a 21/04/2019.
FONTE: Portal eSocial – 29/11/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
PUBLICADA NOVA VERSÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO ESOCIAL - MOS
Está disponível na área de Documentação Técnica do eSocial a versão 2.5 do Manual de
Orientação do eSocial - MOS. A nova versão possui informações sobre todas as novidades
trazidas pela versão 2.5 do leiaute do eSocial, inclusive o conteúdo das Notas Orientativas
07/2018 a 12/2018.
Dentre as principais novidades do MOS, destacam-se os novos eventos totalizadores do FGTS
(S-5003 e S-5013), convivência entre versões do sistema, alteração de CPF do trabalhador,
cronograma de implantação do eSocial atualizado e eventos de Segurança e Saúde no
Trabalho. Além disso, diversos pontos do Manual foram aprimorados, com novas explicações e
exemplos, de maneira a facilitar a compreensão dos tópicos pelos usuários.
FONTE: Portal eSocial – 04/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RESOLUÇÃO Nº 820, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018 - TRABALHISTA - POR MEIO DA
RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 820/18 É ALTERADA A RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 783/17,
QUE REESTRUTURA O PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO - PNQ, QUE PASSA A
DENOMINAR-SE
PROGRAMA BRASILEIRO
DE
QUALIFICAÇÃO
SOCIAL E
PROFISSIONAL - QUALIFICA BRASIL
O Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, nos
termos do inciso V, do artigo 19, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e tendo em vista o
inciso VIII do art. 4º do Regimento Interno do Conselho, aprovado pela Resolução nº 596, de
27 de maio de 2009, resolve, ad referendum do Conselho:
Art. 1º - A Resolução CODEFAT nº 783, de 26 de abril de 2017, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 2º - ..................................................
§ 1º - As parcerias para execução do programa serão formalizadas mediante a celebração de
contratos, convênios, termos de colaboração, termos de fomento, termos de execução
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descentralizada, transferência automáticas entre os fundos do trabalho e outros instrumentos
pertinentes, à luz da legislação vigente, desta Resolução, das demais decisões emanadas
deste Conselho e de normas operacionais aplicáveis. (NR)
..................................................
III - indiretamente, por meio de convênios, transferência automáticas entre os fundos do
trabalho e outros instrumentos pertinentes com as secretarias estaduais, do Distrito Federal e
municipais de trabalho ou equivalentes, e com os consórcios de municípios; e" (NR)
"Art. 6º - ..................................................
III - Trabalhadores empregados e desempregados afetados por processo de modernização
tecnológica, choques comerciais e /ou outras formas de restruturação econômica produtiva."
(NR)
"Art. 7º - ..................................................
I - Qualificação Presencial". (NR)
Subseção I
Da Qualificação Presencial (Nr)
"Art. 8º - A Qualificação Presencial consiste na execução de cursos presenciais de qualificação
social e profissional dos trabalhadores, de forma a assegurar progressivo alinhamento e
articulação entre a demanda do mercado de trabalho e oferta de cursos, em observância aos
princípios e objetivos do QUALIFICA BRASIL.
§ 1º - A celebração de instrumentos para a promoção de projetos de Qualificação Presencial
com estados, Distrito Federal ou municípios ficará condicionada a que os entes utilizem o
Portal Emprega Brasil, o aplicativo denominado Sine Fácil e demais soluções disponibilizadas
pelo MTb.
§ 2º - Na formulação dos projetos de Qualificação Presencial deverão ser previstos meios de
integração com as ações de intermediação de mão de obra no âmbito do SINE, com vistas à
inserção dos beneficiários no mundo do trabalho." (NR)
"Art. 9º - No âmbito da Qualificação Presencial, será obrigatória a destinação de 10% (dez por
cento) das vagas para atendimento a pessoas com deficiências, desde que elas não lhes
sejam impeditivas ao exercício da atividade laboral correspondente ao curso pretendido, e,
cumulativamente, para atendimento a idosos." (NR)
"Art. 10 - Sem prejuízo das exigências e informações requeridas nos respectivos instrumentos
de celebração, deverá a proposta técnica da execução de projetos de Qualificação Presencial
conter, no mínimo, os seguintes elementos:
VI - matriz de custos detalhados.
VIII - matriz de demanda informando, por município, a meta para cada curso, com o código da
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO correspondente, quando aplicável." (NR)
"Art. 11 - A composição dos custos para execução de cada projeto de Qualificação Presencial
será objeto de norma operacional especifica.
Parágrafo único - Competirá aos entes executores custear os materiais didáticos gerais e
específicos; equipamentos de proteção individual - EPI, quando necessário; auxílio transporte e
alimentação para alunos, quando necessário; e uniformes, quando adotados pela instituição de
ensino sendo vedada a cobrança de qualquer taxa ao trabalhador beneficiário do curso." (NR)
"Art. 12 - Os cursos de Iniciação Profissional ministrados no âmbito dos Projetos de
Qualificação deverão contemplar carga-horária de 20 horas para conteúdos básicos
compreendendo, pelo menos, os seguintes temas:" (NR)
"Art. 13 - A Qualificação à Distância -QaD contempla o desenvolvimento de cursos de
qualificação social e profissional por meio de equipamentos, redes e tecnologias de informação
e comunicação, com difusão pela rede mundial de computadores e/ou por outros canais, de
maneira a permitir a realização do ensino e da aprendizagem entre docentes e alunos que
estejam espacial e/ou temporalmente separados.
§ 2º - Os cursos a serem desenvolvidos nas ações de QaD deverão constar de projeto
específico, que poderão ser objeto de consultas a entidades especializadas em educação à
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distância e, para sua implementação, a Administração observará as exigências e informações
requeridas nos respectivos instrumentos de celebração." (NR)
"Art. 14 - .................................................
§ 1º - Para a operacionalização do Passaporte Qualificação poderão ser firmadas parcerias
com as entidades da rede de educação profissional com vistas à disponibilização de vagas em
cursos de qualificação e a Administração observará as exigências e informações requeridas
nos respectivos instrumentos de celebração." (NR)
"Art. 16 - Nas modalidades de Qualificação Presencial, QaD e Passaporte Qualificação serão
ofertados cursos de Iniciação Profissional e Aperfeiçoamento Profissional.
§ 1º - Para os efeitos desta Resolução, entendem-se como cursos de Iniciação Profissional
aqueles que permitam o trabalhador adquirir conhecimentos, competências e habilidades
básicas juntamente com conhecimentos específicos introdutórios; § 2º Para os efeitos desta
Resolução, entendem-se como cursos de Aperfeiçoamento Profissional aqueles focados em
temas específicos, que permitam ao trabalhador o desenvolvimento de novas competências
e/ou a ampliação e a atualização daquelas anteriormente adquiridas." (NR)
"Art. 17 - Os cursos ofertados no QUALIFICA BRASIL, deverão ter seus conteúdos baseados
na CBO; e nas competências e habilidades identificadas no mundo do trabalho.
§ 2º - A carga horária de formação profissional nos cursos será de, no mínimo, 40 (quarenta)
horas/aula.
§ 3º - Da carga horária de formação profissional, pelo menos, 30% (trinta por cento) será
voltada para a prática profissional, com exceção dos cursos executados à distância." (NR)
"Art. 24 - .................................................
II - disponibilização aos executores do QUALIFICA BRASIL de sistema de gestão e informação
para registro da execução das ações e dos cursos, inclusive aferição biométrica da frequência
dos beneficiários no âmbito dos cursos presenciais." (NR)
Art. 2º - Ficam revogados os seguintes dispositivos da Resolução nº 783/2017:
I - os §§ 1º, 2º e 3º do art. 6º;
II - o inciso IX do art. 10;
III - os incisos I a XIII do art. 11; e
IV - o Parágrafo único do art. 16.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CAIO VIEIRA DE MELLO
FONTE: Cenofisco – 03/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RESOLUÇÃO Nº 821, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018 - TRABALHISTA - POR MEIO DA
RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 821/18 É ALTERADA A RESOLUÇÃO DO CODEFAT Nº 814/18
O Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, nos
termos do inciso V, do artigo 19, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e tendo em vista o
inciso VIII do art. 4º do Regimento Interno do Conselho, aprovado pela Resolução nº 596, de
27 de maio de 2009, resolve, ad referendum do Conselho:
Art. 1º - A Resolução CODEFAT nº 814, de 26 de junho de 2018, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 1º - Fica estabelecido em R$ 16,00 (dezesseis reais) o custo aluno/hora médio para as
ações no âmbito do Programa Nacional de Qualificação Social e Profissional - Qualifica Brasil."
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Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CAIO VIEIRA DE MELLO
FONTE: Cenofisco – 03/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
RESOLUÇÃO Nº 822, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018 - TRABALHISTA - POR MEIO DA
RESOLUÇÃO CODEFAT Nº 822/18 É ALTERADA A RESOLUÇÃO Nº 467/05, A
RESOLUÇÃO Nº 759/16, E A RESOLUÇÃO Nº 754/15
O Presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, nos
termos do inciso V, do artigo 19, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e tendo em vista o
inciso VIII do art. 4º do Regimento Interno do Conselho, aprovado pela Resolução nº 596, de
27 de maio de 2009, resolve, ad referendum do Conselho:
Art. 1º - A Resolução CODEFAT nº 467, de 21 de dezembro de 2005, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 16 - Ressalvados os casos previstos no artigo 11, o pagamento do benefício será
efetuado mediante crédito em Conta Simplificada ou Conta Poupança em favor do beneficiário,
sem qualquer ônus para o trabalhador.
§ 1º - Os pagamentos efetuados nas agências da CAIXA mediante crédito em conta em favor
do segurado terão sua comprovação por meio de autenticação em documento próprio ou
registro eletrônico, arquivado na CAIXA, que deverá ficar à disposição do Ministério do
Trabalho durante o prazo de cinco anos. (NR)
............................................................
§ 6º - As parcelas creditadas indevidamente pelo agente pagador reverterão automaticamente
ao Programa do Seguro-Desemprego." (NR)
Art. 2º - A Resolução CODEFAT nº 759, de 9 de março de 2016, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 2º - O pagamento do benefício do Seguro-Desemprego será efetuado mediante crédito
em Conta Simplificada ou Conta Poupança em favor do beneficiário, sem qualquer ônus para o
pescador. (NR)
............................................................
§ 2º - As parcelas creditadas indevidamente pelo agente pagador reverterão automaticamente
ao Programa do Seguro-Desemprego. (NR) ............................................................
§ 4º - Os pagamentos efetuados nas agências da CAIXA mediante crédito em conta em favor
do segurado terão sua comprovação por meio de autenticação em documento próprio ou
registro eletrônico, arquivado na CAIXA, que deverá ficar à disposição do Ministério do
Trabalho durante o prazo de cinco anos." (NR)
Art. 3º - A Resolução CODEFAT nº 754, de 26 de agosto de 2015, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 12 - O pagamento do benefício do Seguro-Desemprego será efetuado mediante crédito
em Conta Simplificada ou Conta Poupança em favor do beneficiário, sem qualquer ônus para o
trabalhador doméstico.
Parágrafo único - As parcelas creditadas indevidamente pelo agente pagador reverterão
automaticamente ao Programa do Seguro-Desemprego." (NR)
Art. 4º - Fica revogada a Resolução CODEFAT nº 760, de 9 de março de 2016, a partir da data
de publicação desta Resolução.
Art. 5º - Ficam revogados, na data de entrada em vigor desta Resolução:
I - os §§ 2º a 5º do art. 16 da Resolução CODEFAT nº 467/2005; e
II - os §§ 1º e 3º do art. 2º da Resolução CODEFAT nº 759/2016.
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Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor em 1º de julho de 2019.
CAIO VIEIRA DE MELLO
FONTE: Cenofisco – 03/12/2018
______________________________Fim de Matéria__________________________________
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ASSUNTOS - NORMAS PROFISSIONAIS
INSTRUÇÃO Nº 11, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018 - CONTABILIDADE - ALTERAÇÃO PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS - ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
A DIRETORIA COLEGIADA DA SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR - PREVIC, em sessão ordinária nº 421 realizada em 30 de novembro de
2018, com fundamento nos arts. 22 e 23 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001,
no art. 2º, inciso III, da Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009, nos arts. 2º, inciso III, e 10,
inciso VIII, do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, no art. 2º da Resolução CNPC nº
29, de 13 de abril de 2018, e considerando o constante dos autos do processo SEI nº
44011.004227/2018-16, decidiu:
Art. 1º - Os artigos 2º e 3ª da Instrução MPS/SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º - ....................................................................................................................................
I - ANEXO A - Normas complementares;
II - ANEXO B - Função e funcionamento das contas;
III - ANEXO C - Modelos e Instruções de Preenchimento das Demonstrações Contábeis; e
IV - ANEXO D - Planificação Contábil Padrão.
Art. 3º - Os documentos a serem enviados à Previc por meio do Sistema de Captação de
Dados Contábeis e de Investimentos - Sicadi, disponibilizado pela autarquia em seu sítio na
internet, no endereço http://www.previc.gov.br, são os seguintes:
I - Balancete do Plano de Benefícios, balancete do Plano de Gestão Administrativa e balancete
consolidado.
II - Balanço Patrimonial Consolidado comparativo com o exercício anterior;
III - Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS (consolidada) comparativa com
exercício anterior;
IV - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA (consolidada) comparativa com
o exercício anterior;
V - Demonstração do Ativo Líquido - DAL (por plano de benefícios previdencial) comparativa
com o exercício anterior;
VI - Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL (por plano de benefícios previdencial)
comparativa com o exercício anterior;
VII - Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT (por plano de
benefícios previdencial) comparativa com o exercício anterior;
VIII - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis consolidadas;
IX - Parecer do Conselho Fiscal;
X - Manifestação do Conselho Deliberativo relativa à aprovação das Demonstrações
Contábeis;
XI - Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis;
XII - Relatório circunstanciado sobre as deficiências de controles internos;
XIII - Relatório para propósito específico, exigido das EFPC classificadas pela Previc com
Entidades Sistemicamente Importantes - ESI, nos termos da Instrução Previc nº 05, de 29 de
maio de 2017." (NR)
Art. 2º - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de
1º de janeiro de 2019.
FABIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO Diretor Superintendente Substituto
FONTE: Cenofisco – 03/12/2018
______________________________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
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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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