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FEDERAL: RFB - IMPOSTO SOBRE A RENDA 
RETIDO NA FONTE - IRRF / PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS AUXILIARES AO TRANSPORTE 
AÉREO. RETENÇÃO DO IMPOSTO:  As 
importâncias pagas ou creditadas a pessoa jurídica 
pela prestação de serviços auxiliares ao transporte 
aéreo, disciplinados pela Resolução Anac nº 116, 
de 2009, estão sujeitas à incidência do Imposto 
sobre a Renda na fonte à alíquota de 1% (um por 
cento).  Solução de Consulta Nº 4.008 - 
SRRF04/Disit, de 13 de Julho de 2022  
 

OS “D” NOSSO DE CADA DIA: DCTF; 
DCTFWEB E DIRF – ALTERAÇÃO NAS 
REGRAS:   A partir de junho de 2023, a DCTFWeb 
substituirá a DCTF como instrumento de confissão 
de dívida e de constituição de créditos tributários 
relativos a IRPJ, IRRF, CSLL, PIS/Pasep e Cofins 
retidos na fonte. 
Tome nota: A DIRF ainda será exigida até o ano-
calendário 2023 ou seja, com o avanço das 
informações da EFD-Reinf, a DIRF não será 
exigida a partir de 2024.  
A novidade veio com a publicação da Instrução 
Normativa n° 2.096/2022 (DOU 20/07), que alterou 
a Instrução Normativa RFB nº 2.043 de 2021, que 
dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital de 
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-
Reinf). 
 

NFS-E É IMPLEMENTADA PARA O 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) : A 
NFS-e, nota fiscal de serviços eletrônica, será 
implementada para o MEI por meio de sistema 
informatizado disponibilizado no Portal do Simples 
Nacional. Compartilhe:  Compartilhe por Facebook 
Compartilhe por Twitterlink para Copiar para área 
de transferência Publicado em 29/07/2022 16h11 O 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
Simples Nacional, passa a utilizar a Nota Fiscal de 
Serviços eletrônica para o Microempreendedor 
Individual – MEI, por meio de sistema 
informatizado, disponibilizado no Portal  

DIREITO DO TRABALHO / EMPREGADA DE 
EMPRESA DE CALL CENTER RECEBERÁ 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE:
Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
condenou a Call Tecnologia e Serviços Ltda.
pagar adicional de periculosidade a uma 
opera
são desenvolvidas em área de risco. Como no 
prédio onde a empresa funciona fica armazenado 
líquido inflamável em quantidade superior ao limite 
legal, o colegiado deferiu a parcela com base na 
Orientação Jurisprudenci
Entenda o caso
50.2018.5.02.0048 
 

 
 

IPI 
PARTIR DE 1º.08.2022 
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados ( TIP
11.158/2022 , com efeitos a partir de 1º.08.2022..
 

GOLPE USA MARCA DA SERASA, FINGE 
LIMPAR NOME SUJO E ROUBA ENDIVIDADOS:
Uma recrutadora de São Paulo, de 20 anos, que 
preferiu não se identificar, tinha uma dívida de R$ 
11.767,57 
R$ 9.884.13 de um empréstimo pessoal. Na 
tentativa de renegociar as dívidas, entrou em 
contato com um número de WhatsApp que 
encontrou na internet que dizia ser da Serasa.
O número era falso, a recrutadora caiu em um 
g
mensagens, um suposto atendente da Serasa 
afirmou que a dívida total poderia ser quitada por 
R$ 2.499,35 (uma entrada de R$ 399,35 mais seis 
parcelas de R$ 350 sem juros). O desconto seria 
de 79% do valor tot
renegociação fez a recrutadora achar que estava 
fazendo um bom negócio. A desconfiança surgiu 
no dia seguinte quando entrou no aplicativo oficial 
da Serasa e seu nome continuava com
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DIREITO DO TRABALHO / EMPREGADA DE 
EMPRESA DE CALL CENTER RECEBERÁ 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: A Quinta 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
condenou a Call Tecnologia e Serviços Ltda. a 
pagar adicional de periculosidade a uma 
operadora, porque as atividades da empregada 
são desenvolvidas em área de risco. Como no 
prédio onde a empresa funciona fica armazenado 
líquido inflamável em quantidade superior ao limite 
legal, o colegiado deferiu a parcela com base na 
Orientação Jurisprudencial 385, da SDI-1 do TST. 
Entenda o caso Processo: RR-1000283-
50.2018.5.02.0048 - Fonte: TST/Via - Coad. 

IPI - APROVADA NOVA TIPI COM EFEITOS A 
PARTIR DE 1º.08.2022 - Foi aprovada nova 
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados ( TIPI ), anexa ao Decreto nº 
11.158/2022 , com efeitos a partir de 1º.08.2022.. 

GOLPE USA MARCA DA SERASA, FINGE 
LIMPAR NOME SUJO E ROUBA ENDIVIDADOS: 
Uma recrutadora de São Paulo, de 20 anos, que 
preferiu não se identificar, tinha uma dívida de R$ 
11.767,57 — R$ 1.883,44 de cartão de crédito e 
R$ 9.884.13 de um empréstimo pessoal. Na 
tentativa de renegociar as dívidas, entrou em 
contato com um número de WhatsApp que 
encontrou na internet que dizia ser da Serasa.  
O número era falso, a recrutadora caiu em um 
golpe e perdeu R$ 399,35. Durante a conversa via 
mensagens, um suposto atendente da Serasa 
afirmou que a dívida total poderia ser quitada por 
R$ 2.499,35 (uma entrada de R$ 399,35 mais seis 
parcelas de R$ 350 sem juros). O desconto seria 
de 79% do valor total da dívida. O valor baixo da 
renegociação fez a recrutadora achar que estava 
fazendo um bom negócio. A desconfiança surgiu 
no dia seguinte quando entrou no aplicativo oficial 
da Serasa e seu nome continuava com restrição.  
 
 
 
 

Uma pausa...
“...Não estou
momentos e dias ruins.
certeza (infelizmente) é parte integrante das 
nossas rotinas diárias.
O que quero dizer é no sentido de que espalhar 
“uma brincadeira” negativa pode parecer divertido 
mas aos pouc
interna e uma atmosfera negativa dentro de cada 
um de nós.
“Ah, eu já sou super estressado mesmo, do que vai 
adiantar?”
“Nunca vou arranjar ninguém, então qual o 
problema?”
Querendo ou não, passamos boa parte do nosso 
tempo  abs
presencial ou online.
Porque não inverter isso então?
Porque não compartilhamos coisas positivas? Não 
importa se foi a baliza que você conseguiu fazer ao 
chegar no trabalho de manhã
seja um reforço p

  Frase da 

”As lentes pelas quais o cérebro vê o 

mundo, moldam a sua realidade.”

  Boa Semana!
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Uma pausa... 
 

“...Não estou dizendo que não podemos ter nossos 
momentos e dias ruins. Todos temos e com 
certeza (infelizmente) é parte integrante das 
nossas rotinas diárias. 
O que quero dizer é no sentido de que espalhar 
“uma brincadeira” negativa pode parecer divertido 
mas aos poucos vai gerando uma desvalorização 
interna e uma atmosfera negativa dentro de cada 
um de nós. 
“Ah, eu já sou super estressado mesmo, do que vai 
adiantar?” 
“Nunca vou arranjar ninguém, então qual o 
problema?” 
Querendo ou não, passamos boa parte do nosso 

o  absorvendo esse tipo de informação 
presencial ou online. 
Porque não inverter isso então? 
Porque não compartilhamos coisas positivas? Não 
importa se foi a baliza que você conseguiu fazer ao 
chegar no trabalho de manhã o importante é que 
seja um reforço positivo.” 

 

 

Frase da Semana: 

As lentes pelas quais o cérebro vê o 

mundo, moldam a sua realidade.” 

Boa Semana! 


