
MEDIDA PROVISÓRIA 899/2019 - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
FEDERAIS PODERÃO SER PARCELADOS E TER REDUÇÃO 

DE ENCARGOS 

 

Através da Medida Provisória 899/2019, publicada dia 17.10.2019 
no Diário Oficial da União, permite-se que a União e os devedores 
de débitos tributários, através de proposta de transação, negoci-
em o pagamento dos respectivos débitos mediante: 

 Quitação em até 84 (oitenta e quatro) meses, contados da 

data da formalização da transação; e 

 Redução de até 50% (cinquenta por cento) do valor total dos 

créditos a serem transacionados. 

Na hipótese de transação que envolva pessoa física, microem-
presa ou empresa de pequeno porte o prazo de parcelamento 
será de até 100 (cem) meses e a redução será de até 70% 
(setenta por cento). 

Para aplicação prática das transações deverão ser observadas 
especificações a serem publicadas pela RFB e pela PGFN. 

 

Fonte: DOU 17/10/2019 

 



A Portaria ME nº 529/2019 disciplinou a publicação e divulgação dos 
atos das companhias fechadas, ordenadas pela Lei nº 6.404/1976 , na 
Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital 
(Sped), dispondo que: 

a) a publicação e a divulgação dos atos e das companhias fechadas 
contarão com a certificação digital da autenticidade dos documentos 
mantidos em sítio eletrônico por meio de autoridade certificadora cre-
denciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil); 

b) as companhias fechadas deverão disponibilizar as publicações e 
divulgações ordenadas pela Lei nº 6.404/1976 , em seu sítio eletrônico; 

c) o Sped permitirá a emissão de documentos que comprovem a au-
tenticidade, a inalterabilidade e a data de publicação dos atos supra-
mencionados; 

d) não serão cobradas taxas para as publicações e divulgações supra-
mencionadas; 

e) os atos publicados na CB não estão sujeitos ao disposto no art. 4º do 
Decreto nº 6.022/2007 , ou seja, não serão compartilhados com os usuá-
rios do Sped; 

f) a disponibilização da CB do Sped ocorrerá em 14.10.2019. 

 

Fonte: DOU 1 de 30.09.2019 - Portaria ME nº 529/2019 

SPED - DISCIPLINADAS A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DAS COM-
PANHIAS FECHADAS NA CENTRAL DE BALANÇOS 

Os livros obrigatórios de escrituração 
comercial e fiscal e os comprovantes 
de lançamentos neles efetuados po-
dem ser armazenados em meio eletrô-
nico, óptico ou equivalente, para fins 
do disposto no parágrafo único do 
art. 195 do Código Tributário Nacio-
nal ( CTN ), observando-se que: 

a) documento digital: o documento 
digital e sua reprodução terão o mes-
mo valor probatório do documento 
original para fins de prova perante a 
autoridade administrativa em procedi-
mentos de fiscalização, observados os 
critérios de integridade e autenticida-
de estabelecidos pelo art. 2º-A da Lei 
nº 12.682/2012 e pelo art. 1º da Medida 
Provisória nº 2.200-2/2001 ; 

b) documentos originais: os documen-
tos originais poderão ser destruídos 
depois de digitalizados, ressalvados os 
documentos de valor histórico, cuja 
preservação é sujeita à legislação es-
pecífica; 

c) guarda de documento digitais: os 
documentos armazenados em meio 
eletrônico, óptico ou equivalente po-
derão ser eliminados depois de trans-
corrido o prazo de prescrição dos cré-
ditos tributários decorrentes das opera-
ções a que eles se referem. 

No mais, foi revogado o Parecer Nor-
mativo CST nº 21/1980 , que dispunha 
sobre o assunto. 

Fonte: Ato Declaratório Interpretativo 
RFB nº 4/2019 - DOU 1 de 11.10.2019 

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - RECEITA FEDERAL 
TRAZ ESCLARECIMENTOS SOBRE VALIDADE E GUARDA DE 

DOCUMENTOS DIGITAIS 
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Seguindo o cronograma de substituições de obri-
gações, dados informados ao eSocial substitui-
rão o envio de informações à RAIS e ao CAGED 
pelas empresas. Publicado: 15/10/2019 
14h14,Última modificação: 15/10/2019 14h17O 
Secretário Especial de Previdência e Trabalho 
Rogério Marinho editou portaria que disciplina a 
substituição das obrigações relativas ao envio de 
informações da RAIS e do CAGED pelas empre-
sas já obrigadas ao eSocial. Isso representa uma 
redução expressiva nas obrigações das empre-
sas, além de evitar erros ou inconsistências nas 
bases de dados governamentais, já que a pres-
tação da informação se dá por uma única via. A 
substituição do CAGED ocorrerá para as admis-
sões e desligamentos ocorridos a partir de 1º de 
janeiro de 2020, e a substituição da RAIS será a 
partir do ano base 2019 (declaração feita em 
2020).Mas atenção, a substituição ainda não 
vale para todas as empresas. No caso do CA-
GED, a substituição ocorre para a grande maio-
ria dos empregadores (grupos 1, 2 e 3 de obriga-
dos), exceto órgãos públicos e entidades inter-
nacionais (grupo 4 de obrigados), já que ainda 

não estão obrigados ao eSocial, de acordo com 
o calendário oficial. Por sua vez, a RAIS será subs-
tituída para as empresas que já tenham a obri-
gação de enviar os dados de remuneração dos 
seus trabalhadores relativos ao ano base com-
pleto de 2019 (grupos 1 e 2 de obrigados). Vale 
lembrar que os empregadores obrigados ao 
eSocial que não prestaram as informações refe-
rentes às admissões e cadastramentos dos em-
pregados, bem como aos eventos periódicos 
(de acordo com o calendário de obrigatorieda-
de), devem fazê-lo para todos os seus trabalha-
dores, uma vez que o cumprimento das obriga-
ções substituídas se dará apenas por meio do 
envio das informações ao eSocial. A utilização 
dos sistemas do CAGED e da RAIS ficará restrita à 
prestação de informações cuja obrigação ainda 
não tenha de ser cumprida por meio do eSocial. 
Além do CAGED e da RAIS, as anotações na 
Carteira de Trabalho já haviam sido substituídas 
pelo eSocial e, em breve, será a vez do Livro de 
Registro de Empregados (LRE). 

Fonte: Portal eSocial  

ESOCIAL - OFICIALIZADA A SIMPLIFICAÇÃO 

A Lei nº 13.874/2019 determi-
nou que o Sistema de Escritu-
ração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Tra-
balhistas (eSocial) será substi-
tuído, em nível federal, por 
sistema simplificado de escri-
turação digital de obrigações 
previdenciárias, trabalhistas e 
fiscais. 
 
 
Fonte: Lei nº 13.874/2019 - 
DOU 1 de 20.09.2019 - Edição 
Extra 

TRABALHISTA - SIMPLIFICAÇÃO: ESOCIAL SUBSTITUI INFORMAÇÕES PARA RAIS E 
CAGED 
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DECRETO Nº 54.671/2019: ICMS ST: SISTEMA DE COMPENSAÇÃO 

Por meio do Decreto nº 54.671/2019, publicado 
no Diário Oficial do Estado do dia 18 de junho 
de 2019, o Estado do Rio Grande do Sul incluiu 
no texto do Regulamento do ICMS, disponibiliza-
ção aos contribuintes gaúchos da possibilidade 
de compensação dos saldos devedores de 
ICMS-ST complementar com saldos credores de 
ICMS próprio acumulados, bem como, a possibi-
lidade de compensação dos saldos devedores 
de ICMS próprio com os créditos apurados na 

subapuração do ICMS-ST complementar. 

As regras de lançamento fiscal para a realiza-
ção das referidas compensações foram disponi-
bilizadas, através da publicação no Diário Ofici-
al do Estado da Instrução Normativa nº 27/2019. 
No texto da IN 27/2019 são apresentados os 
ajustes a serem realizados nos arquivos SPED e 
GIA para registro das compensações. 

Fonte: DOE 18/06/2019. 

IRRF - RECEITA FEDERAL FIXA PRAZO PARA AUTORREGULARIZAÇÃO AOS CON-
TRIBUINTES QUE DECLARARAM RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE SEUS EM-

PREGADOS SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) divulgou 
um vídeo, em seu site na Internet (http://
receita.economia.gov.br), informando que dará início 
à Operação Fonte Não Pagadora, para mais de 20 mil 
empresas de diferentes portes que tenham efetuado 
pagamentos a seus trabalhadores e prestadores de 
serviços, fizeram o desconto do Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRRF) da remuneração deles, porém 
não recolheram o imposto aos cofres públicos. 

Essa conduta é bastante gravosa, tendo em vista que 

caracteriza crime contra a ordem tributária de apropri-
ação indébita. 

Apesar disso, a RFB entende que alguns contribuintes 
cometeram essa infração por descontrole ou erro na 
prestação de informações, motivo pelo qual a RFB 
concederá o prazo até 30.11.2019 para que essas em-
presas se autorregularizem, efetuando a retificação da 
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 
(DCTF), para incluir o valor do imposto retido e, posteri-
ormente, efetuar o recolhimento ou o parcelamento 
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A SCHIMITT é uma empresa de auditoria, assessoria contábil e tributária, autorizada a ope-
rar pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, como auditoria independente. Somos 
especializados em soluções empresarias adequadas à economia competitiva e à minimi-
zação de custos do impacto fiscal, visando à otimização da capacidade de investimen-
tos. Nossos sócios são profissionais experientes e competentes e realizam os seus traba-
lhos na busca de soluções e excelência empresarial. 
 
Atua há 30 no mercado nacional, tendo iniciado suas atividades como empresa de audi-
toria em 30 de abril de 1986, criada visando atender às necessidades das empresas que 
não eram obrigadas a terem auditoria, mas que já naquela época viam a necessidade 
de se prepararem para a acirrada concorrência que os novos tempos anunciavam. 
Assim nasceu a SCHIMITT, objetivando dar essa segurança que somente uma empresa de 
auditoria independente, focada na auditoria preventiva, não só no que diz respeito às 
normas contábeis e à legislação, mas também nos controles internos que dessem confia-
bilidade à administração das empresas. 
 
Atendendo aos mais diversos ramos de atividades: indústria, comércio, prestação de ser-
viços em geral, entidades filantrópicas, cooperativas, planos de saúde, administradoras 
de consórcios, clubes de futebol, etc., temos nosso portfólio de clientes como nosso maior 
patrimônio. 

* Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser utilizado isoladamente para a tomada de decisões. Aconselhamento 
legal específico poderá ser prestado por um dos nossos Sócios e Gerente. 

Schimitt 

AUDITORIA E CONSULTORIA 
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Data de  
Apresentação  

Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse  
Principal das Pessoas Jurídicas  

Período de  
Apuração  

7 
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social  1º a 31/

outubro/2019  

8 
Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de ha-
bite-se concedidos. 

1º a 31/
outubro/2019  

14 
DCP - Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI  Julho a  

Setembro/2019  

14 

EFD-Contribuições - Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. - Con-
tribuição para o PIS/Pasep e à Cofins - Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a 
Renda. - Contribuição Previdenciária sobre a Receita - Pessoas Jurídicas que desenvolvam as ativi-
dades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB 
nº 1.252, de 1º de março de 2012)  

Setembro/2019  

14 
DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Enti-
dades e Fundos  

Outubro/2019  

14 
EFD-Reinf -Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instru-
ção Normativa RFB nº 1.701, de 14 de março de 2017)  

Outubro/2019  

20 PGDAS-D - Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional  Outubro/2019  

22 DCTF Mensal - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal Setembro/2019  

29 DME - Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie  Outubro/2019  

29 DOI - Declaração sobre Operações Imobiliárias  Outubro/2019  
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AGENDA TRIBUTÁRIA DE NOVEMBRO 


