240 • JANEIRO/FEVEREIRO • 2018

Trabalhista - Reforma Trabalhista, em vigor desde
11.11.2017, sofre as primeiras modificações

P

or meio da Medida Provisória nº
808/2017, o Presidente da República
procedeu a várias alterações na Reforma Trabalhista, instituída pela Lei nº
13.467/23017, que entrou em vigor no sábado
passado. Essas alterações têm efeito imediato,
ou seja, valem desde 14.11.2017.
Entre os assuntos alterados na mencionada reforma, os principais foram:
a) a jornada 12X36 só poderá ser estabelecida
por meio de negociação coletiva (convenção ou
acordo coletivo de trabalho), com exceção dos
serviços de saúde, que podem estabelecer a
mencionada jornada por acordo individual escrito;
b) as empregadas gestantes serão afastadas
de qualquer atividade ou operações insalubres
enquanto durar a gestação, e o afastamento
será feito independentemente de atestado
médico. Entretanto, se a empregada quiser
continuar trabalhando durante a gestação e
desde que o grau de insalubridade seja médio
ou mínimo, ela poderá apresentar atestado de
saúde, emitido por médico de sua confiança,
que autorize a sua permanência no exercício
de suas atividades;
c) o afastamento da empregada que esteja

amamentando (lactante) das atividades e operações insalubres em qualquer grau dependerá
de atestado de saúde emitido por médico de sua
confiança, que recomende o afastamento durante
a lactação;
d) não é mais possível contratar trabalhador
autônomo com exclusividade, podendo este
profissional, inclusive, prestar serviços a outros
tomadores que exerçam a mesma atividade econômica. A prestação de serviço a um só tomador não
caracteriza vínculo empregatício. Entretanto, se, na
prestação de serviço autônomo, estiver presente a
subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo
empregatício;
e) em relação ao contrato de trabalho intermitente, entre outros, foi determinado que:
e.1) o valor da hora ou do dia de trabalho não
poderá ser inferior ao valor horário ou diário do
salário-mínimo, assegurada a remuneração do
trabalho noturno superior à do diurno;
e.2) o empregado poderá usufruir suas férias
em até 3 períodos;
e.3) se o período da convocação exceder a um
mês, o pagamento das parcelas não poderá ser
estipulado por período superior a 1 mês, contado a
partir do 1º dia do período de prestação de serviço;

e.4) o auxílio-doença será devido a partir da
data do início da incapacidade;
e.5) o salário-maternidade será pago diretamente pela Previdência Social;
e.6) na rescisão sem justa causa, serão devidos,
pela metade, o aviso-prévio indenizado (necessariamente indenizado) e a multa rescisória do FGTS.
As demais verbas serão pagas na integralidade;
e.7) movimentação de até 80% do saldo da
conta vinculada do FGTS;
e.8) não tem direito ao seguro-desemprego;
e.9) empregado com contrato a prazo indeterminado que for demitido só poderá ser contratado
na modalidade intermitente após 18 meses da
dispensa;
e.10) o recolhimento da contribuição previdenciária (patronal e do empregado) e depósito
de FGTS serão feitos com base nos valores pagos
no período mensal;
f) ajuda de custo para não integrar a remuneração deve se limitar a 50% da remuneração mensal;
g) gratificações de função integram o salário;
h) para empresas com mais de 60 empregados,
será constituída comissão de empregados, mediante previsão em convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho, para acompanhamento e

fiscalização da regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta. Os representantes eleitos terão
garantia de emprego;
i) prêmios podem ser pagos até 2 vezes ao ano;
j) o documento coletivo de trabalho pode
determinar a prorrogação da jornada em atividades
insalubres, desde que respeitadas, na integralidade, as normas de saúde, higiene e segurança do
trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do MTb;
k) os empregados que, no mês, receberem valor inferior a um salário-mínimo poderão recolher
ao RGPS a diferença entre a remuneração recebida
e o valor do salário-mínimo mensal. Caso não seja
efetuado o recolhimento complementar, o mês
não será considerado para efeito de qualidade dês
segurado e carência.
(Medida Provisória nº 808/2017 - DOU 1 de
14.11.2017)
Fonte: Editorial IOB
Confira na integra a MP 808: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/
Mpv/mpv808.htm
Qualquer dúvida sobre a Reforma Trabalhista,
por favor, entre em contato com o nosso Departamento Pessoal.

Crianças que completarem 8 anos até
31/12/2017, estão obrigadas a ter CPF
Instrução Normativa RFB nº 1.760, de 16.11.2017 - DOU de 20.11.2017 | RFB - Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF - Alteração da Instrução Normativa RFB nº 1.548 de 2015
Altera a Instrução Normativa
RFB nº 1.548, de 13 de fevereiro
de 2015, que dispõe sobre o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
O Secretário da Receita Federal do Brasil, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do
art. 327 do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria
MF nº 430, de 9 de outubro de
2017, e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei nº 4.862,
de 29 de novembro de 1965,
nos arts. 1º e 3º do Decreto-Lei
nº 401, de 30 de dezembro de
1968, no art. 16 da Lei nº 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, nos
arts. 33 a 36 do Decreto nº 3.000,

de 26 de março de 1999, e no
Decreto nº 8.727, de 28 de abril
de 2016,
Resolve:
Art. 1º O art. 3º da Instrução
Normativa RFB nº 1.548, de 13
de fevereiro de 2015, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º .....
III - que constem como dependentes para fins do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física,
observado o disposto no § 2º;
(....)
§ 1º As pessoas físicas, mesmo que não estejam obrigadas
a inscrever-se no CPF, podem
solicitar a sua inscrição.
§ 2º Estão dispensadas da

inscrição no CPF, relativamente ao exercício de 2018,
ano-calendário de 2017, as
pessoas físicas a que se refere o inciso III do caput
com menos de 8 (oito)
anos de idade.” (NR)
Art. 2º Esta Instrução Normativa
entra em vigor na
data de sua publicação no Diário
Oficial da União.
Art. 3º Fica revogada a Instrução
Normativa RFB nº
1.688, de 31 de janeiro de 2017.
Jorge Antonio Deher Rachid

ATENÇÃO! Nos dias 12, 13, 14 de fevereiro não haverá expediente
devido ao feriado de Carnaval, emenda e Quarta Feira de Cinzas.
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DME - Recebimentos de valores em espécie ou equivalente superiores a
R$ 30.000,00 deverão ser informados à Receita Federal a partir de 2018
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
instituiu uma nova obrigação acessória destinada
à prestação de informações relativas a operações
liquidadas, total ou parcialmente, em espécie,
decorrentes de alienação ou cessão onerosa
ou gratuita de bens e direitos, de prestação de
serviços, de aluguel ou de outras operações que
envolvam transferência de moeda em espécie.
Essas informações deverão ser prestadas
a partir de 1º.01.2018, mediante o envio de
formulário eletrônico denominado Declaração
de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie
(DME), elaborado mediante acesso ao serviço
“Apresentação da DME”, disponível no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC)
no site da RFB (http://rfb.gov.br).
A DME deverá ser assinada digitalmente pela
pessoa física ou pelo representante legal da pessoa
jurídica, ou pelo procurador devidamente constituído nos termos da Instrução Normativa RFB nº
1.751/2017, por meio de certificado digital válido,
emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil),
a fim de garantir a autoria do documento digital.
São obrigadas à entrega da DME as pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
Brasil, exceto instituições financeiras ou autorizadas pelo Bacen, que, no mês de referência, tenham
recebido valores em espécie cuja soma seja igual
ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente em

outra moeda, decorrentes das operações mencionadas, realizadas com uma mesma pessoa física
ou jurídica. Esse limite será aplicado por operação
se esta for realizada entre o declarante e mais de
uma pessoa física ou jurídica, independentemente
do valor recebido de cada pessoa.
A DME deverá ser enviada à RFB até as
23h59min59s, horário de Brasília, do último dia
útil do mês subsequente ao mês de recebimento
dos valores em espécie.
A DME abrangerá informações sobre a operação ou o conjunto de operações de uma mesma
pessoa física ou jurídica e conterá:
a) a identificação da pessoa física ou jurídica
que efetuou o pagamento, da qual devem constar
o nome ou a razão social e o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) o código do bem ou direito objeto da alienação ou cessão ou do serviço ou operação que gerou
o recebimento em espécie, constante do Anexo I ou
do Anexo II, respectivamente, da referida norma;
c) a descrição do bem ou direito objeto da
alienação ou cessão ou do serviço ou operação
que gerou o recebimento em espécie;
d) o valor da alienação ou cessão ou do serviço
ou operação, em real;
e) o valor liquidado em espécie, em real;
f) a moeda utilizada na operação; e
g) a data da operação.

Também deverão ser informadas as operações
em que for utilizada moeda estrangeira, caso em
que o valor em real será apurado com base na
cotação de compra para a moeda, divulgada pelo
Banco Central do Brasil, correspondente ao dia útil
imediatamente anterior ao do recebimento. Nas
operações em que for utilizada moeda estrangeira
sem cotação divulgada pelo Bacen, o valor deve
ser convertido em dólar dos Estados Unidos da
América com base no valor fixado pela autoridade
monetária do país de origem da moeda, correspondente ao dia útil imediatamente anterior ao
do recebimento, e em seguida em real.
Eventuais erros, inexatidões ou omissões
constatados depois da entrega da DME podem ser
corrigidos ou supridos, conforme o caso, mediante
apresentação de DME retificadora, devendo conter
as informações prestadas na DME retificada e as
inclusões, exclusões ou alterações necessárias, e
terá a mesma natureza desta.
A não apresentação da DME ou sua apresentação fora do prazo fixado ou com incorreções ou
omissões sujeita o declarante às seguintes multas:
a) pela apresentação extemporânea:
a.1) declarante pessoa jurídica em início
de atividade, imune ou isenta, optante pelo
Simples Nacional, ou que na última declaração
apresentada tenha apurado o Imposto sobre a
Renda com base no lucro presumido: R$ 500,00
por mês ou fração;

a.2) demais declarantes pessoa jurídica: R$
1.500,00 por mês ou fração;
a.3) declarante pessoa física: R$ 100,00 por
mês ou fração; e
b) pela não apresentação ou apresentação
com informações inexatas ou incompletas ou com
omissão de informações:
b.1) declarante for pessoa jurídica: 3% do valor
da operação a que se refere a informação omitida,
inexata ou incompleta, não inferior a R$ 100,00; ou
b.2) declarante pessoa física: 1,5% do valor
da operação a que se refere a informação omitida,
inexata ou incompleta.
A forma de apresentação da DME obedecerá ao
disposto nas normas complementares estabelecidas no manual informatizado disponível no site da
RFB. A Coordenação-Geral de Programação e Estudos (Copes) e a Coordenação-Geral de Tecnologia
da Informação (Cotec) adotarão as providências
necessárias à implementação da DME.
Um ato conjunto da RFB e do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (Coaf) poderá determinar que as informações a que são
obrigados os setores por este regulados sejam
prestadas exclusivamente por meio da DME e
compartilhadas pela RFB, a fim de evitar duplicidade de informações.
(Instrução Normativa RFB nº 1.761/2017 DOU 1 de 21.11.2017)
Fonte: Editorial IOB

Trabalhista e Previdenciária - eSocial será
implantado em cinco fases a partir de janeiro de 2018
Cronograma - Quando totalmente implementado, eSocial reunirá informações de mais de
44 milhões de trabalhadores
O Comitê Gestor do eSocial anunciou no dia
29 de novembro o cronograma de implantação do
programa, que será implantado em cinco fases a
partir do primeiro semestre de 2018. Neste primeiro
momento, a medida é voltada para empresas com
faturamento superior a R$ 78 milhões anuais, que
passam ter a utilização obrigatória do programa a
partir de 8 de janeiro de 2018. Esse grupo representa
13.707 mil empresas e cerca de 15 milhões de
trabalhadores, o que representa aproximadamente
1/3 do total de trabalhadores do país.
A implantação em cinco fases também será
adotada para as demais empresas privadas do país,
incluindo micros e pequenas empresas e MEIs que
possuam empregados, cuja utilização obrigatória
está prevista para 16 de julho do ano que vem. Já
para os órgãos públicos, o eSocial torna-se obrigatório a partir de 14 de janeiro de 2019. Quando
totalmente implementado, o eSocial reunirá informações de mais de 44 milhões de trabalhadores do
setor público e privado do país em um único sistema.
Conforme explicou o assessor especial para
o eSocial, Altemir Linhares de Melo, em coletiva
de imprensa no dia 29 de novembro, em Brasília,
o envio de obrigações pelas empresas em etapas
para o eSocial é uma resposta do governo às solicitações realizadas pelas empresas e confederações
participantes do projeto com o objetivo de garantir
segurança e eficiência para a entrada em operação
do programa. No entanto, Altemir enfatizou que o
eSocial está 100% pronto para implantação e que
a adoção do faseamento foi uma forma de garantir
uma entrada em produção mais amena e facilitar a
adaptação das empresas ao projeto.
As empresas que descumprirem o envio de infor-

mações por meio do eSocial estão sujeitas a aplicação
de penalidades e multa. Mas o assessor garantiu que
o foco do programa não é a penalização, mas garantir
o ingresso de todo o mundo do trabalho do país
no ambiente tecnológico do eSocial e, sobretudo,
estimular o ambiente de negócios do país.
Além disso, Linhares destacou a importância
do eSocial sobre dois aspectos: “o programa amplia
a capacidade de fiscalização do Estado e melhora
a formulação de políticas públicas do país, já que
o governo contará com uma informação única,
consistente e de validade”, enfatizou.
Confira o cronograma de implantação:
*Etapa 1 - Empresas com faturamento
anual superior a R$ 78 milhões
- Fase 1: Janeiro/18 - Apenas informações
relativas às empresas, ou seja, cadastros do empregador e tabelas
- Fase 2: Março/18: Nesta fase, empresas passam
a ser obrigadas a enviar informações relativas aos trabalhadores e seus vínculos com as empresas (eventos
não periódicos), como admissões, afastamentos e
desligamentos
- Fase 3: Maio/18: Torna-se obrigatório o envio
das folhas de pagamento
- Fase 4: Julho/18: Substituição da GFIP (Guia de
Informações à Previdência Social) e compensação
cruzada
- Fase 5: Janeiro/19: Na última fase, deverão
ser enviados os dados de segurança e saúde do
trabalhador
*Etapa 2 - Demais empresas privadas,
incluindo Simples, MEIs e pessoas físicas (que
possuam empregados)
- Fase 1: Julho/18 - Apenas informações relativas
às empresas, ou seja, cadastros do empregador
e tabelas
- Fase 2: Set/18: Nesta fase, empresas passam a

ser obrigadas a enviar informações relativas aos trabalhadores e seus vínculos com as empresas (eventos
não periódicos), como admissões, afastamentos e
desligamentos
- Fase 3: Nov/18: Torna-se obrigatório o envio
das folhas de pagamento
- Fase 4: Janeiro/19: Substituição da GFIP (Guia
de informações à Previdência Social) e compensação
cruzada
- Fase 5: Janeiro/19: Na última fase, deverão
ser enviados os dados de segurança e saúde do
trabalhador
*Etapa 3 - Entes Públicos
- Fase 1: Janeiro/19 - Apenas informações
relativas aos órgãos, ou seja, cadastros dos empregadores e tabelas
- Fase 2: Março/19: Nesta fase, entes passam
a ser obrigadas a enviar informações relativas aos
servidores e seus vínculos com os órgãos (eventos
não periódicos) Ex: admissões, afastamentos e
desligamentos
- Fase 3: Maio/19: Torna-se obrigatório o envio
das folhas de pagamento
- Fase 4: Julho/19: Substituição da GFIP (guia de
informações à Previdência) e compensação cruzada
- Fase 5: Julho/19: Na última fase, deverão
ser enviados os dados de segurança e saúde do
trabalhador
Entenda o eSocial - Obrigatório no país a partir
de janeiro de 2018, o eSocial será a nova forma de
prestação de informações do mundo do trabalho
que entrará em vigor no Brasil e integrará a rotina de
mais de 18 milhões de empregadores e 44 milhões
de trabalhadores. O eSocial é um projeto conjunto do
governo federal que integra Ministério do Trabalho,
Caixa Econômica, Secretaria de Previdência, INSS e
Receita Federal.
A iniciativa permitirá que todas as empresas

brasileiras possam realizar o cumprimento de suas
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de
forma unificada e organizada, reduzindo custos,
processos e tempo gastos hoje pelas empresas com
essas ações.
Na prática, o eSocial instituirá uma forma mais
simples, barata e eficiente para que as empresas
possam cumprir suas obrigações com o poder público
e com seus próprios funcionários. Quando totalmente
implementado, o eSocial representará a substituição
de 15 prestações de informações ao governo – como
GFIP, RAIS, CAGED e DIRF – por apenas uma.
Além disso, o eSocial também não introduzirá
nenhuma nova obrigação ao setor empresarial. As
informações que serão encaminhadas ao programa
já precisam ser registradas hoje pelas empresas
em diferentes datas e meios, alguns deles ainda
em papel.
Além dos avanços que traz ao setor produtivo
– por meio da redução de burocracia e do ganho
de produtividade – o eSocial também beneficiará
diretamente a classe trabalhadora, uma vez que será
capaz de assegurar de forma mais efetiva o acesso
aos direitos trabalhistas e previdenciários.
A exemplo do módulo do eSocial voltado ao
empregador doméstico, já em funcionamento desde
de 2015, está sendo desenvolvida uma plataforma
simplificada que também será direcionada a outras
categorias de empregadores como as micro e
pequenas empresas, MEIs - micro empreendedores
individuais - e segurados especiais, por exemplo.
Fonte: RFB (eSocial)

NOTA: Caso a sua empresa esteja enquadrada
no eSocial em janeiro/18, o nosso Departamento
Pessoal já está trabalhando no saneamento cadastral, entre outros procedimentos. Qualquer dúvida,
por favor, entre em contato.
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Contratos de mútuo
O Contrato de Mútuo Financeiro é a operação
em que há um empréstimo de dinheiro entre pessoas físicas e jurídicas, ou entre pessoas jurídicas,
cujo tratamento fiscal é específico e não envolve
instituição financeira.
Nos termos do artigo 586 do Novo Código Civil
o mútuo é definido como empréstimo de coisa fungível (dinheiro), portanto, o mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu. Normalmente cabe a mutuaria remunerar o capital que lhe
foi colocado à disposição, mediante o pagamento
de juros, conforme expresso em contrato.
São equiparados a rendimentos de aplicação
financeira, para efeitos de incidência do Imposto
de Renda na Fonte, os rendimentos decorrentes da
entrega de recursos à pessoa jurídica, sob qualquer

forma e a qualquer título, independentemente de
a fonte pagadora ser instituição financeira ou não
(art. 65, § 4º, alínea “c” da Lei 8.981/1995).
IRF - TRIBUTAÇÃO NA FONTE - Nos empréstimos de dinheiro entre pessoas jurídicas ou
entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física,
desde que a mutuária (aquela que toma o dinheiro
emprestado) seja pessoa jurídica, a totalidade
dos rendimentos auferidos, a qualquer título está
sujeita à tributação na fonte, nos seguintes moldes
(artigos 37 e 38 da IN RFB 1.022/2010):
a) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento), em operações com prazo de até 180
(cento e oitenta) dias;
b) 20% (vinte por cento), em operações com
prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360

(trezentos e sessenta) dias;
c) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos
por cento), em operações com prazo de 361 (trezentos e sessenta e um dias) até 720 (setecentos
e vinte) dias;
d) 15% (quinze por cento), em operações com
prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. No
caso de mútuo entre pessoas jurídicas, a incidência
do imposto na fonte ocorre inclusive quando a operação for realizada entre empresas controladoras,
controladas, coligadas e interligadas.
IOF – INCIDÊNCIA - O IOF incide sobre as operações de crédito realizadas por instituições financeiras, por empresas de factoring e entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
O fato gerador do IOF é a entrega do montante

ou do valor que constitua o objeto da obrigação,
ou sua colocação à disposição do interessado e é
incidente sobre o saldo devedor diário apurado no
último dia de cada mês. O IOF devido é calculado
por alíquotas diárias incidentes sobre a respectiva
base de cálculo (saldo devedor):
1) para mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;
2) para mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia.
ADICIONAL DO IOF - Independentemente do
prazo da operação, o IOF incide sobre as operações
de crédito à alíquota adicional de 0,38%, seja o
mutuário pessoa física ou jurídica.
PIS E COFINS - A receita de mútuo é considerada como receita financeira, para fins de tributação
do PIS e COFINS, na pessoa jurídica mutuante.
Fonte: Portal Tributário

Novos procedimentos para agendamento de perícia
relativa à solicitação de prorrogação de auxílio-doença
Instrução Normativa INSS nº 90,
de 17.11.2017 - DOU de 20.11.2017 |
Institui novos procedimentos para agendamento de perícia relativa à solicitação
de prorrogação de auxílio-doença.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991; e Decreto nº
9.104, de 24 de julho de 2017.
O Presidente Substituto do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, no uso
das atribuições que lhe confere o Decreto
nº 9.104, de 24 de julho de 2017, e
Considerando a necessidade de
instituir novos procedimentos para os
pedidos de prorrogação dos benefícios
de auxílio-doença de que tratam os
§§ 8º e 9º do art. 60 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, incluídos pela
Lei nº 13.457, de 26 de junho de 2017,

complementarmente ao estabelecido
na Resolução nº 97/INSS/PRES, de 19
de julho de 2010,
Resolve:
Art. 1º Fica estabelecido que os Pedidos de Prorrogação - PP dos benefícios
de auxílio-doença, realizados no prazo
estabelecido no inciso I do § 2º do art. 304
da Instrução Normativa - IN nº 77/PRES/
INSS, de 21 de janeiro de 2015, devem
observar os seguintes procedimentos:
I - quando o tempo de espera para
realização da avaliação médico- pericial
for menor que trinta dias, a avaliação
será agendada, aplicando-se as mesmas
regras do PP, inclusive gerando Data de
Cessação Administrativa - DCA, quando
for o caso; e
II - quando o tempo de espera para

realização da avaliação médico-pericial
ultrapassar trinta dias, o benefício será
prorrogado por trinta dias, sem agendamento da avaliação médico-pericial,
sendo fixada DCA, exceto se:
a) a última ação foi judicial;
b) a última ação foi de restabelecimento; e
c) a última ação foi via Recurso Médico
(seja via rotina de Recurso ou via rotina
de Revisão Analítica, após o requerimento
de Recurso).
§ 1º Após a segunda solicitação de
prorrogação do caso elencado no inciso
II do caput, obrigatoriamente será agendado o exame médico pericial.
§ 2º No período com fixação de DCA,
caso o segurado sinta-se apto, poderá
retornar ao trabalho sem necessidade

de nova perícia médica, formalizando
o pedido de cessação do benefício
na Agência da Previdência Social de
manutenção do seu benefício.
§ 3º Não caberá PP quando o benefício
possuir marcação de agendamento de
avaliação médico-pericial.
§ 4º Em quaisquer dos casos dispostos
nos incisos do caput, findo o prazo de
prorrogação, caso o segurado sinta-se
apto, poderá retornar ao trabalho
sem necessidade de perícia médica.
Art. 2º O INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev adotarão as medidas necessárias
para o cumprimento desta IN.
Art. 3º Esta IN entra em vigor na data
de sua publicação.
José Orlando Ribeiro Cardoso

Trabalhista - Alterada a CLT para assegurar o direito à estabilidade
e intervalo para amamentação no caso de adoção de criança
O Presidente da República alterou, entre outros diplomas legais, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para
dispor que a estabilidade provisória da gestante, desde a
confirmação da gravidez até 5 meses após o parto ( CLT ,

Tabela de Imposto de Renda
Retido na Fonte
(Válida a partir de abril/2015)
BASE DE CÁLCULO EM R$
Até R$ 1.903,98

ALÍQUOTA

PARC. DEDUZIR

Isento

-

De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65

7,5%

R$ 142,80

De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05

15%

R$ 354,80

De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68

22,5%

R$ 636,13

Acima de R$ 4.664,68

27,5%

R$ 869,36

Deduções:

- Abatimento por dependente R$189,59
- Pensão Alimentícia
- Valor da contribuição previdenciária paga no mês

art. 391-A, caput), aplica-se ao empregado adotante ao qual
tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção.
Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de
adoção, até que este complete 6 meses de idade, a mulher

Salário Mínimo

terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos
especiais de meia hora cada um.
(Lei nº 13.509/2017 - DOU 1 de 23.11.2017)

Fonte: Editorial IOB

Tabela - Vigente a partir 1º de janeiro de 2017
Salário de Contribuição (R$)

O Salário Mínimo federal a partir
de 1º de janeiro de 2017 é de R$ 937,00
Estado de SP - 1ª faixa................R$ 1.076,20
Estado de SP - 2ª faixa................R$ 1.094,50
O piso estadual é vigente a partir de 1º de abril de 2017.
Até o fechamento dessa edição não haviam sido publicados o
salário mínimo e as tabelas para o ano de 2018.

Até R$ 1.659,38
De R$ 1.659,39 até R$ 2.765,66
De R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31

Alíquota p/ fins de
recolhimento ao INSS
8%
9%
11%

Teto: R$ 608,44
Teto: R$ 608,44, valor máximo a ser descontado. Válido
para funcionário e Contribuintes Individuais (autônomos)

Salário Família
Teto

A receber

Salário até R$ 859,88

R$ 44,09

Salário de R$ 859,89 até R$ 1.292,43

R$ 31,07

Agenda
- Vencimentos das obrigações
05/01 – Guias do FGTS
05/01 – Simples Doméstico
15/01 – Carnê INSS (contribuintes individuais)
exceto doméstico
19/01 – INSS
19/01 – INSS sobre Receita Bruta
19/01 – IRRF
19/01 – 4,65 % (Lei 10.833)
22/01 – ISSQN (S.J.Campos)

22/01 – Simples Nacional
22/01 – Regime Especial de Tributação (Patrimônio de Afetação)
22/01 – ICMS de acordo com o CNAE
25/01 – IPI
25/01 – COFINS
25/01 – PIS
31/01 – Contribuição Social e IRPJ - Lucro Real
Mensal

31/01 – Contribuição Social e IRPJ - Lucro Presumido
- 1ª Cota referente ao 4º trimestre/2017
31/01 – Parcelamento Especial – Simples Nacional
(INSS, Receita Federal e PGFN)
31/01 – Carnê Leão
31/01 – Parcelamento da Lei 11941
31/01 – Parcelamento da Lei 12996
31/01 – PRT
31/01 – Pert

ATENÇÃO! Confira a agenda e tabelas em nosso site: www.aporto.com.br
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