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CPC 48 Instrumentos Financeiros 
(Correlação do IFRS 9)

Em julho de 2014, o IASB (International Ac-
counting Standards Board) emitiu uma 

nova norma para a contabilização de ins-
trumentos financeiros, IFRS 9 Instrumentos 
Financeiros. Com o objetivo de adequar as 
normas brasileiras com as internacionais, 
o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) emitiu, em 04 de novembro de 2016, 
o Pronunciamento CPC 48 – Instrumentos 
Financeiros, em linha com o IFRS 9.

A motivação para a emissão dessa nova 
norma, surgiu principalmente em função 
das orientações da IAS 39 e pela crise fi-
nanceira da época, no sentido de tratar ape-
nas as perdas históricas incorridas. 

O novo modelo estabelece modificações 
relevantes na classificação e mensuração 
de instrumentos financeiros, na redução 
do valor recuperável e na contabilização de 
operações com hedge, representadas a se-
guir de forma sumária:

A aplicação do novo modelo estabelece diferentes conceitos para a 
classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros
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CLASSIFICAÇÃO E MENSURAÇÃO

A nova norma estabelece três categorias 
para ativos financeiros: valor justo por meio 
do resultado, valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes, e custo amortiza-
do. A realização dos testes para classificar 
os instrumentos de dívida passam a consi-
derar o modelo de negócio das empresas 
e das demais características de fluxo de 
caixa.

REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL

A nova norma estabelece que a modelagem 
de redução do valor recuperável considere 
o conceito de perdas futuras esperadas, 
ao invés de somente o modelo de perdas 
incorridas conforme orientações da IAS 
39. No novo modelo, os ativos financeiros 
são segregados em três categorias: ativos 
de desempenho positivo, de baixo desem-
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Foi publicada em 27 de dezembro de 
2018, a Lei nº 13.786/18 (em vigor a 

partir de sua publicação), e que altera as 
Leis nº 4.591/64 de 16 de dezembro de 
1964, e nº 6.766/79 de 19 de dezembro 
de 1979, para disciplinar a resolução do 
contrato por inadimplemento do adqui-
rente de unidade imobiliária em incorpo-
ração imobiliária e em parcelamento de 
solo urbano, definindo assim, as regras e 
aplicações para as rescisões contratuais.

Uma das principais mudanças se refere a 
porcentagem de retenção dos valores (mul-
ta) pagos pelo adquirente de unidade imobi-
liária e os prazos para possíveis devoluções 
de recursos em função da respectiva resci-
são contratual.

Dentro deste cenário, a referida Lei contri-
buirá para o desenvolvimento do mercado 
imobiliário no Brasil, no entanto, as Empre-
sas necessitam avaliar os possíveis refle-
xos contábeis, considerando a constituição 
de obrigações com terceiros e estimativas 
contábeis na preparação de suas demons-
trações financeiras. 

Como
podemos

ajudar?
Nós nos especializamos 

em fornecer aos 
clientes uma oferta 

integrada de serviços, 
ajudando-os a alcançar 

os seus objetivos. 
Estamos preparados 

para auxiliá-los no 
diagnóstico dos 

principais impactos e, 
caso necessário, na 

efetiva implementação 
do IFRS 9. Novas regras para disciplinar os 

distratos de unidades imobiliárias 
em incorporação imobiliária e em 
parcelamento de solo urbano
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penho e de desempenho negativo e a defi-
nição das perdas futuras esperadas é reali-
zada considerando as possíveis perdas de 
crédito e da probabilidade de inadimplência. 
Essas avaliações devem levar em conside-
ração os riscos de realização dos respecti-
vos créditos no seu reconhecimento inicial.

CONTABILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES 
COM HEDGE
A nova norma definiu requisitos para a con-
tabilização de hedge com a intenção de ali-
nhar o tratamento contábil com as ativida-
des de gestão de riscos das empresas em 
suas operações. A contabilização de hedge 
deve ser embasada em mais conceitos do 
que na atual orientação da IAS 39, direcio-
nando a simplificação do processo com 
análise de forma quantitativa.

AS EXIGÊNCIAS
 A nova norma entrou em vigor para os 
exercícios iniciados em 1º de janeiro de 
2018;

 As mudanças requerem o aumento das 
divulgações relacionadas às operações 
de hedge e de gerenciamento de risco.

OS DESAFIOS
 Impactos e consequências de desempe-
nho financeiro, incluindo programas de 
remuneração;

 Adaptação e estruturação de um proces-
so de governança, incluindo as áreas en-
volvidas na gestão de riscos;

 Melhoria no processo de planejamento e 
de formação de orçamento.



3  |  Informe BAKER TILLY BRASIL AUDITORES & CONSULTORES

Novo regulamento do 
Imposto de Renda 

Em 23/11/2018, foi publicado o Decre-
to nº 9.850/2018, que consiste em um 

novo Regulamento do Imposto de Renda 
– RIR/2018. Com sua publicação, ficou re-
vogado integralmente o antigo regulamento 
(Decreto nº 3.000/1999). 

O novo texto é extremamente importante, 
pois organiza as diversas normas antes es-
palhadas referentes ao Imposto de Renda.

Apesar de não serem inovadoras, as atu-
alizações em relação ao regulamento an-
terior existem, principalmente na parte da 
tributação de pessoas jurídicas, que, em 
decorrência da Lei nº 12.973/14, modificou 
as disposições sobre operações de incor-
porações, fusões e cisões, assim como nas 
respectivas formações de ágio e deságio.

Outra atualização que chamou atenção 
é a inclusão do inciso I no art. 946, antigo 
898, que trata da previsão de contagem do 
prazo decadencial. O novo inciso trata da 
contagem conforme disposto no artigo 150, 
parágrafo 4º do Código Tributário Nacional 
– CTN, tema este que já está amplamente 
corroborado pela jurisprudência.

Os contribuintes deverão ficar atentos e 
seguir os embasamentos desse novo regu-
lamento.

Receita Federal 
do Brasil (RFB) passa   
a tributar doações   
ao exterior

Os contribuintes domiciliados no Brasil 
e que fazem doações para pessoa físi-

ca ou pessoa jurídica, residente ou domi-
ciliada no exterior, devem agora recolher o 
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 
sobre esses valores, à alíquota de 15%, 
ou de 25%, na hipótese de o beneficiário 
ser residente ou domiciliado em país ou 
dependência com tributação favorecida. 
Esse é o entendimento da RFB, de acor-
do com a Solução de Consulta – Cosit nº 
309/2018.

Até o fim de 2017, essas operações eram 
isentas, com base no Regulamento do Im-
posto de Renda RIR/1999, porém, o novo 
Regulamento do Imposto de Renda - Decre-
to n. 9.580/2018, revogou o artigo 690, que 
previa a não retenção de IRRF no caso das 
doações ao exterior. 

Os contribuintes devem ficar atentos ao 
tema para não receberem intimações por 
parte do Fisco, bem como evitarem even-
tuais problemas na remessa de divisas por 
intermédio do Banco Central.

Impossibi-
lidade de 
apropriação 
de créditos 
do IPI sobre 
a aquisição 
de partes e 
peças de  
máquinas 
O Parecer Normativo CO-
SIT nº 3, de 04/12/2018, 
consolidou o entendimen-
to da Receita Federal do 
Brasil (RFB) de que não há 
direito a crédito de Impos-
to sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) relativo à 
aquisição de máquinas, 
suas partes e peças, equi-
pamentos e instalações, 
ainda que se desgastem 
com o uso.

Ficam modificadas as 
conclusões em contrário 
constantes em Soluções 
de Consulta ou em Solu-
ções de Divergência emi-
tidas antes da publicação 
deste ato, independente-
mente de comunicação 
aos consulentes.

SEÇÃO TRIBUTÁRIA
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Programa de 
Regularização 
Tributária Rural 
(PRR) – Novo 
prazo de adesão 

Em 09/11/2018, foi 

publicada a Lei nº 

13.729, para, entre 

outras disposições, 

alterar a Lei nº 

13.606/2018 (a qual 

instituiu o Programa 

de Regularização 

Tributária Rural (PRR) 

na Receita Federal 

do Brasil (RFB) e na 

Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional 

(PGFN)), dispondo que 

a adesão ao referido 

programa ocorrerá por 

meio de requerimento 

a ser efetuado 

até 31/12/2018 e 

abrangerá os débitos 

indicados pelo sujeito 

passivo na condição 

de contribuinte ou de 

sub-rogado. 

Em 20/11/2018, 

foi publicada a 

Instrução Normativa 

RFB nº 1.844, 

regulamentando 

o Programa de 

Regularização 

Tributária Rural (PRR).

SEÇÃO TRIBUTÁRIA

Cadastro Nacional de 
Obras (CNO) – instituição 

Por meio da Instrução Normativa RFB nº 
1.845, de 22/12/2018, a Receita Federal 

do Brasil (RFB) instituiu o Cadastro Nacio-
nal de Obras (CNO) em substituição ao Ca-
dastro Específico do INSS (CEI), conhecido 
como Matrícula CEI de Obras.

O novo cadastro tem por finalidade a ins-
crição de obras de construção civil de pes-
soas físicas e jurídicas obrigadas ao reco-
lhimento de contribuições previdenciárias 
instituídas pela Lei nº 8.212, de 24/07/1991.

Até o momento, a matrícula CEI de obras 
era realizada com foco na titularidade da 
obra. Para cada responsabilidade abria-se 
um novo registro. Com o CNO, cria-se um 
verdadeiro cadastro de obras. A inscrição 
no CNO será única do início ao fim da obra. 
Nos casos em que ocorrer alteração de res-
ponsabilidade, o novo responsável deverá 
comparecer à unidade da Receita Federal 
do Brasil, independentemente da jurisdição, 
para efetuar a transferência de responsabi-
lidade.

As inovações inseridas pelo CNO visam 
simplificar a forma como as informações 
serão prestadas pelo usuário e preservar a 
confiabilidade dos dados cadastrais, permi-
tindo uma melhor gestão sobre a regulari-
zação e o controle das obras.

Alinhado com essa diretriz, tem-se os se-
guintes aperfeiçoamentos e facilitações ao 
cidadão:

1. O contribuinte poderá efetuar a inscrição 

da obra e algumas alterações no cadas-
tro diretamente de sua residência ou es-
tabelecimento.

2. O CNO não é um cadastro do responsá-
vel, mas sim da obra. Dessa forma, ela 
permanece identificada, independente-
mente de quem seja o seu responsável

3. Novas funcionalidades evitam que o ci-
dadão se desloque à unidade da Receita 
Federal. Por exemplo: para efetuar inscri-
ção de obra cujo tipo de responsabilida-
de seja de Consórcio ou uma Construção 
em nome coletivo, não há mais necessi-
dade de comparecimento a uma unidade 
de atendimento da Receita. O sistema 
busca, no CPF e no CNPJ, os dados dos 
corresponsáveis informados no momen-
to da inscrição da obra.

4. O CNO está desenhado para ser integra-
do ao Serviço Eletrônico de Regulariza-
ção de Obra (SERO) sistema responsável 
pela regularização da obra, automatizan-
do os cálculos do tributo devido.

5. O CNO permite o pré-preenchimento dos 
dados cadastrais com informações do 
Alvará. Atualmente o cidadão precisava 
preencher manualmente esses dados.

O CNO será implantado em duas etapas:

1. A partir de novembro/2018 com acesso 
somente pelas unidades de Atendimento 
da Receita Federal; e

2. A partir de 21/01/2019, estará disponível 
para acesso, via e-Cac, no sítio da Recei-
ta Federal e nas unidades de Atendimen-
to da Receita Federal.
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Representação fiscal
para fins penais – 
Disciplina da Receita 
Federal do Brasil (RFB)

No dia 14/11/2018, foi publicada a Por-
taria RFB nº 1.750, para dispor sobre 

a representação fiscal para fins penais re-
ferente a crimes contra a ordem tributária, 
contra a Previdência Social, e de contra-
bando ou descaminho, sobre representa-
ção para fins penais referente a crimes 
contra a Administração Pública Federal, 
em detrimento da Fazenda Nacional ou 
contra administração pública estrangeira, 
de falsidade de títulos, papéis e documen-
tos públicos e de “lavagem” ou ocultação 
de bens, direitos e valores, e sobre repre-
sentação referente a atos de improbidade 
administrativa.

De acordo com a referida Portaria, a re-
presentação fiscal para fins penais deve-
rá ser feita por auditor fiscal da RFB sem-
pre que, no exercício de suas atribuições, 
identificar fatos que configuram, em tese, 
crime contra a ordem tributária, ou contra 
a Previdência Social, ou crime de contra-
bando, ou ainda de descaminho nos mol-
des especificados nesta portaria. 

A Portaria elencou os documentos e in-
formações necessários para a representa-
ção fiscal para fins penais decorrentes de 
procedimento fiscal executado unicamente 
com fundamento em dados disponíveis nas 
bases da RFB, bem como decorrente de ato 
ilícito relacionado a crédito tributário consti-
tuído por confissão de dívida. 

As representações fiscais para fins pe-
nais serão encaminhadas ao órgão do Mi-
nistério Público Federal (MPF) competen-
te para promover a ação penal, mediante 
ofício do titular da unidade responsável 
pela formalização da representação, no 
prazo de dez (10) dias, contado da data: 

 I. do encerramento do prazo legal para 
cobrança amigável, depois de profe-
rida a decisão final, na esfera admi-
nistrativa, sobre a exigência fiscal do 
crédito tributário relacionado ao ilícito 
penal, sem que tenha havido o corres-
pondente pagamento; 

 II. da decisão administrativa definitiva re-
ferente a auto de infração do qual não 
tenha resultado exigência de crédito 
tributário; 

 III. da decisão definitiva do chefe da uni-
dade que aplicou a pena de perdimen-
to que especifica; 

 IV. de formalização da representação fis-
cal; ou 

 V. de exclusão da pessoa física ou jurídica 
do parcelamento do crédito tributário. 

A RFB divulgará, em seu sítio na Inter-
net, as seguintes informações relativas às 
representações fiscais para fins penais, 
após o seu encaminhamento ao MPF: 

 I. número do processo referente à repre-
sentação; 

 II. nome e número de inscrição no CPF ou 
no CNPJ dos responsáveis pelos fatos 
que configuram o ilícito objeto da re-
presentação fiscal para fins penais; 

 III. nome e número de inscrição no CNPJ 
das pessoas jurídicas relacionadas ao 
ato ou fato que ensejou a representa-
ção fiscal para fins penais; 

 IV. tipificação legal do ilícito penal objeto 
da representação fiscal para fins pe-
nais; e 

 V. data de envio ao Ministério Público Fe-
deral.

SISCOSERV – Alteração 
do prazo para a prestação 
das informações 

A Portaria nº 1.875-SEI, de 09/11/2018, 
alterou a Portaria MDIC nº 113, de 

17/05/2012, que dispõe sobre a obrigação 
de prestar informações de natureza eco-
nômico-comercial ao Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior 
relativas às transações entre residentes 
ou domiciliados no Brasil e residentes ou 
domiciliados no exterior que compreen-
dam serviços, intangíveis e outras ope-
rações que produzam variações no patri-
mônio das pessoas físicas, das pessoas 
jurídicas e dos entes despersonalizados. 

/bakertillybra

https://www.facebook.com/bakertillybra
https://www.linkedin.com/company/bakertilly-brasil/
https://twitter.com/bakertillybra
https://www.instagram.com/bakertillybra/?hl=pt-br
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De acordo com a nova redação, a in-
formação relativa ao faturamento de 
venda de serviço, de intangível, ou de 
operação que produza variação no pa-
trimônio por pessoas físicas, pessoas 
jurídicas e entes despersonalizados re-
sidentes ou domiciliados no País deve-
rá ser registrada até o último dia útil do 
mês subsequente:

 I. Ao da emissão da nota fiscal, ou de 
documento equivalente, se esta ocor-
rer depois da inclusão do registro de 
venda de serviço, de intangível, ou de 
operação que produza variação no 
patrimônio, ou até o último dia útil do 
mês subsequente à data do registro na 
hipótese especificada na portaria ora 
alterada; ou

 II. Ao do registro de venda de serviço, de 
intangível, ou de operação que produ-
za variação no patrimônio, observado 
o disposto na portaria ora alterada, se 
a emissão da nota fiscal ou documen-
to equivalente ocorrer antes da data de 
inclusão desse registro.

A informação relativa ao pagamento por 
aquisição de serviço, de intangível, ou de 
operação que produza variação no patri-
mônio por pessoas físicas, pessoas jurídi-
cas e entes despersonalizados residentes 
ou domiciliados no País deverá ser regis-
trada até o último dia útil do mês subse-
quente (antes: até 30 dias):

 I. Ao do pagamento, se este ocorrer de-
pois da inclusão do registro de aqui-
sição de serviço, de intangível, ou de 
operação que produza variação no 
patrimônio, ou até o último dia útil do 
mês subsequente (antes: 30 dias após) 
à data do registro na situação prevista 
na portaria ora alterada; ou

 II. Ao do registro de aquisição de serviço, 
de intangível, ou de operação que pro-
duza variação no patrimônio, observa-
do o disposto na portaria ora alterada, 
se o pagamento ocorrer antes da inclu-
são desse registro.

A Portaria nº 1.875-SEI, entrou em vigor 
no dia 12/11/2018, data de sua publica-
ção.

Programa Especial de 
Regularização Tributária 
(PERT) – Prestação das 
informações necessárias à 
consolidação de débitos 

A Instrução Normativa da RFB nº 1.855, 
de 07/12/2018, disciplinou as regras 

relativas à prestação das informações ne-
cessárias à consolidação de débitos no 
Programa Especial de Regularização Tribu-
tária (PERT), instituído pela Lei nº 13.496, 
de 24/10/2017, e regulamentado, no âmbito 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB), pela Instrução Normativa RFB nº 
1.711, de 16/06/2017.

De acordo com a referida Instrução Nor-
mativa, o sujeito passivo que optou pelo 
pagamento à vista ou pelo parcelamento 
dos demais débitos deverá indicar, exclu-
sivamente no sítio da RFB na Internet, no 
endereço http://rfb.gov.br, nos dias úteis do 
período de 10 a 28 de dezembro de 2018, 
das 7 horas às 21 horas, horário de Brasília:
 I. Os débitos que deseja incluir no PERT;
 II. O número de prestações pretendidas, se 

for o caso;
 III. Os montantes dos créditos decorrentes 

de prejuízo fiscal e de base de cálculo 
negativa da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), se for o caso; e

 IV. O número, a competência e o valor do 
pedido eletrônico de restituição efetu-
ado por meio do programa Pedido de 
Restituição, Ressarcimento ou Reem-
bolso e declaração de Compensação 
(PER/DCOMP), relativos aos demais 
créditos próprios a serem utilizados no 
PERT, se for o caso.

O sujeito passivo que tenha selecionado 
modalidade de liquidação incorreta poderá, 
no momento da prestação das informa-
ções, corrigir a opção para a modalidade de 
liquidação na qual possui débitos.

Se, no momento da prestação das infor-
mações, não for disponibilizada a opção de 
seleção de débitos para os quais houve de-
sistência de impugnações ou de recursos 
administrativos e de ações judiciais, realiza-
da na forma prevista nos §§ 2º e 3º do art. 
8º da Instrução Normativa RFB nº 1.711, de 

http://rfb.gov.br
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2017, o sujeito passivo deverá comparecer 
a uma unidade da RFB para solicitar a inclu-
são desses débitos no PERT.

O descumprimento das regras previstas 
na RFB nº 1.855/18 implicará na exclusão 
do devedor do PERT e o prosseguimento da 
cobrança de todos os débitos passíveis de 
inclusão no respectivo parcelamento.

A Instrução Normativa RFB nº 1.855 en-
trou em vigor no dia 10/12/2018, data de 
sua publicação.

Conceito de insumo para 
o aproveitamento de 
créditos das contribuições 
para o PIS e da COFINS – 
Entendimento da RFB

Por meio do Parecer Normativo COSIT/
RFB nº 05, de 17/12/2018, a Receita Fe-

deral do Brasil (RFB), apresentou as princi-
pais repercussões decorrentes da definição 
do conceito de insumos na legislação da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da CO-
FINS, estabelecida pela Primeira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça no julgamento 
do Recurso Especial 1.221.170/PR.

Conforme estabelecido pela Primeira Se-
ção do Superior Tribunal de Justiça no Re-
curso Especial 1.221.170/PR, o conceito de 
insumo para fins de apuração de créditos 
da não cumulatividade da Contribuição para 
o PIS/Pasep e da COFINS deve ser aferido 
à luz dos critérios da essencialidade ou da 
relevância do bem ou serviço para a produ-
ção de bens destinados à venda ou para a 
prestação de serviços pela pessoa jurídica.

Consoante a tese acordada na decisão ju-
dicial em comento: 
a. o “critério da essencialidade diz com o 

item do qual dependa, intrínseca e funda-
mentalmente, o produto ou o serviço”: 
a.1. “constituindo elemento estrutural e 

inseparável do processo produtivo 
ou da execução do serviço”; 

a.2. “ou, quando menos, a sua falta lhes 
prive de qualidade, quantidade e/ou 
suficiência”; 

b. já o critério da relevância “é identificável 
no item cuja finalidade, embora não in-
dispensável à elaboração do próprio pro-
duto ou à prestação do serviço, integre o 

processo de produção, seja”:
b.1. “pelas singularidades de cada cadeia 

produtiva”; 
b.2. “por imposição legal”

O Parecer Normativo COSIT/RFB nº 
05/2018 trouxe esclarecimentos importan-
tes sobre a interpretação dos itens abaixo, 
necessários a correta aplicação do concei-
to de insumos na apuração das Contribui-
ções para o PIS/Pasep e da COFINS:
 1. Produção ou fabricação de bens;
 2. Inexistência de insumos na atividade 

comercial;
 3. Insumo do insumo;
 4. Bens e serviços utilizados por imposi-

ção legal;
 5. Gastos posteriores à finalização do pro-

cesso de produção ou de prestação;
 6. Dos custos de produção de bens e de 

prestação de serviços e das despesas;
 7. Insumos e ativo imobilizado;

 7.1. Manutenção periódica e substitui-
ção de partes de ativos imobiliza-
dos;

 7.2. Bens de pequeno valor ou de vida 
útil inferior a um ano; 

 7.3. Inspeções regulares;
 7.4. Produtos e serviços de limpeza, 

desinfecção e dedetização de ati-
vos produtivos;

 8. Insumos e ativo intangível;
 8.1. Pesquisa e desenvolvimento;
 8.2. Pesquisa e prospecção de recur-

sos minerais e energéticos;
 9. Mão-de-obra;

 9.1. Terceirização de mão-de-obra;
 9.2. Dispêndios para viabilização da 

atividade de mão-de-obra;
 10. Combustíveis e lubrificantes;
 11. “Custos” da qualidade;
 12. Subcontratação de serviços;
 13. Do valor base para cálculo do montan-

te do crédito;
 14. Rateio em caso de utilização mista.

A íntegra do Parecer Normativo COSIT/
RFB nº 05/2018 pode ser consultada no sí-
tio da Receita Federal do Brasil no seguinte 
endereço:
http://normas.receita.fazenda.gov.br/si-
jut2consulta/link.action?idAto=97407&vi-
sao=anotado.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97407&visao=anotado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97407&visao=anotado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97407&visao=anotado
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SEÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

eSocial – Suspensão 
temporária do envio do 
evento S-1200

A recepção dos eventos S-1200 (Remune-
ração de trabalhador vinculado ao Regi-

me Geral de Previdência Social) da compe-
tência Janeiro/2019 está suspensa até que 
seja publicada a Portaria Governamental 
que reajusta as faixas salariais que definem 
as alíquotas de desconto previdenciário do 
segurado (8%, 9% ou 11%) e o direito a per-
cepção de salário família para 2019. 

Tal medida se faz necessária porque o 
eSocial precisa da tabela de alíquotas atu-
alizada para retornar os eventos de totali-
zação S-5001 para os empregadores. Caso 
o empregador já tenha transmitido algum 
evento S-1200, será necessário reenviá-lo 
posteriormente com indicativo de retifica-
ção (indRetif = “2”) para receber o totaliza-
dor com os valores corretos.

Esclarecimento da RFB 
sobre compensação de 
contribuições no âmbito 
do eSocial

Publicada no Diário Oficial da União em 
02/01/2019, a solução de consulta CO-

SIT 336/2018 que dispõe sobre a compensa-
ção de contribuições no âmbito do eSocial.

A Receita Federal do Brasil (RFB) escla-
receu que, somente é possível a compen-
sação entre débitos e créditos de tributos 
previdenciários e não previdenciários, reci-
procamente, se ambos tiverem período de 
apuração posterior à utilização do Sistema 
de Escrituração Digital das Obrigações Fis-
cais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

TST determina aplicação 
da TR para correção da 
dívida trabalhista

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
decidiu, pela primeira vez, seguir a re-

forma trabalhista e determinar a aplicação 
da Taxa Referencial (TR) para a correção 
de valores decorrentes de condenações 
em processos trabalhistas. A decisão, 
da 4ª Turma, marca um novo capítulo na 
discussão sobre o índice adequado para 
a Justiça do Trabalho: TR ou o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo 
Especial (IPCA-E/IBGE) – mais vantajoso 
para o trabalhador.

A decisão foi comemorada por empresá-
rios, apesar de ainda caber recurso. É con-
trária ao entendimento firmado pelo Pleno 
do TST, em 2015. Na ocasião, a decisão foi 
pela correção utilizando como base o IPCA-
-E, seguindo a decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Alterações sobre a 
realização do exame 
médico demissional

Foi publicada no Diário Oficial da União no 
dia 10/12/2018, a Portaria 1.031 que al-

tera a Norma Regulamentadora número 7, 
como segue:

Art. 1º Alterar o subitem 7.4.3.5 da Nor-
ma Regulamentadora nº 07 - Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
- PCMSO, aprovada pela Portaria MTb nº 
3.214/1978, com redação dada pela reda-
ção dada pela Portaria SSST nº 24, de 29 
de dezembro de 1994, que passa a vigorar 
com o seguinte texto:

“7.4.3.5 O exame médico demissional, 
será obrigatoriamente realizado em até 10 
(dez) dias contados a partir do término do 
contrato, desde que o último exame médico 
ocupacional tenha sido realizado há mais 
de:

- 135 (cento e trinta e cinco) dias para as 
empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o 
Quadro I da NR-4;

- 90 (noventa) dias para as empresas de 
grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da 
NR-4.”

Receita Federal 
atualiza regras da 
DCTFWeb
Foi publicada, no Diário 
Oficial da União 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 ano-
calendário 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, estaduais 
e municipais, bem 
como suas autarquias 
e fundações, e 
pelas organizações 
internacionais e 
outras instituições 
extraterritoriais será 
estabelecido futuramente 
pela Receita Federal do 
Brasil.
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O objetivo deste informativo é compilar, sucintamente, as principais alterações nas 
legislações tributária, trabalhista e societária e em práticas contábeis ocorridas.
Sendo estas informações de caráter genérico, recomendamos que, antes de ser 
tomada qualquer decisão em relação aos conceitos aqui apresentados, seja feita 
uma consulta profissionlal específica.

Estamos entre as 
empresas líderes em 
auditoria e consultoria 
em nosso segmento de 
atuação, sendo que as 
nossas principais linhas 
de serviços são:

 Auditoria e assessoria contábil

 Consultoria tributária

 Consultoria trabalhista e 
previdenciária

 Due-diligence

 Consultoria financeira

 Gestão de riscos

 Advisory
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