
Direção: Helio Batista dos Santos 

Informativo Semanal  Nº 645 

 

Fonte: 

Home-page: www.paineiracontabilidade.com.br  E-mail: paineira@paineiracontabilidade.com.br     

Av. São M iguel, 4.206 -

REVIDENCIÁRIA - RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL ESCLARECE SOBRE A 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, 
HORA EXTRA, AUXÍLIO-ACIDENTE, AVISO 
PRÉVIO INDENIZADO E OS PRIMEIROS QUINZE 
DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA: A Receita Federal 
do Brasil (RFB) esclareceu que: a) valores 
recebidos por empregados a título de terço 
constitucional de férias constituem hipótese de 
incidência das contribuições sociais 
previdenciárias. b) por constituir parcela não 
indenizatória, de caráter contraprestativo e salarial, 
paga ao trabalhador em razão do seu exercício 
laboral em horário excedente ao aprazado, em 
conformidade com a legislação trabalhista, o 
horário de trabalho extraordinário, incorporado ou 
não ao salário, constitui hipótese de incidência das 
contribuições sociais previdenciárias. c) o auxílio-
acidente é concedido, como indenização, ao 
segurado empregado, ao trabalhador avulso e ao 
segurado especial, quando, após a consolidação 
de lesões decorrentes de acidente de qualquer 
natureza, resulte sequela definitiva. Tem natureza 
indenizatória, motivo pelo qual não constitui 
hipótese de incidência das contribuições sociais 
previdenciárias. d) o STJ, ao julgar o Recurso 
Especial nº 1.230.957/RS, no âmbito da 
sistemática do art. 543-C do CPC , afastou a 
incidência das contribuições sociais previdenciárias 
sobre o aviso prévio indenizado. Em razão do 
disposto no art. 19 da Lei nº 10.522/2002 , na 
Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014 , e na Nota 
PGFN/CRJ nº 485/2016, a RFB encontra-se 
vinculada ao referido entendimento. e) em atenção 
à Jurisprudência consolidada do STJ, e nos termos 
do Parecer SEI nº 1446/2021/ME, a RFB encontra-
se vinculada ao entendimento judicial de que a 
contribuição previdenciária patronal não incide 
sobre a importância paga pelo empregador ao 
empregado nos quinze primeiros dias que 
antecedem o auxílio-doença. (Solução de Consulta 
COSIT nº 25/2022 - DOU de 14.07.2022) 
 

FEDERAL:
ano de 2022, reconhecido por meio da Emenda 
Constitucional nº
elevação extraordinária e imprevisível dos preços 
do petróleo, dos combustíveis e dos seus 
derivados, e dos impactos sociais dela 
decorrentes, foram instituídos, para
ou mitigação dos impactos decorrentes do citado 
estado de emergência, entre outras medidas, a 
concessão, entre 1º de julho e 31 de dezembro de 
2022,
 

lançou a Plataforma de Administração Tributária 
Digital, durante assinatura de um convênio com o 
Distrito Federal e os municípios brasileiros para 
instituir o padrão nacional da Nota Fiscal de 
Serviço eletrônica (NFS
competitivi
municípios com milhões de habitantes, com 
infraestrutura tecnológica completa, 
aqueles
forma, permitirá a inclusão tecnológica da 
administração tributária dos pequenos munic
possibilitando a instituição e o recolhimento do ISS 
mesmo em locais que não têm administração 
tributária estruturada.
Convênio da NFS
2022, visa adotar o padrão nacional da Nota Fiscal 
de Serviço e
compartilhamento dos documentos fiscais, e 
integrar o Sistema Nacional da NFS
prejuízo da legislação nacional referente aos sigilos 
comercial e fiscal.
implantação muito esperada da NFS
nacional.
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RABALHISTA - TRANSPORTADORES 
AUTÔNOMOS DE CARGAS E TAXISTAS 
TERÃO AUXÍLIO DO GOVERNO 

FEDERAL: Em face do estado de emergência, no 
ano de 2022, reconhecido por meio da Emenda 
Constitucional nº 123/2022 , decorrente da 
elevação extraordinária e imprevisível dos preços 
do petróleo, dos combustíveis e dos seus 
derivados, e dos impactos sociais dela 
decorrentes, foram instituídos, para enfretamento 
ou mitigação dos impactos decorrentes do citado 
estado de emergência, entre outras medidas, a 
concessão, entre 1º de julho e 31 de dezembro de 
2022, 
 

OTA FISCAL DE SERVIÇO TERÁ 
PADRÃO NACIONAL: A Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) 

lançou a Plataforma de Administração Tributária 
Digital, durante assinatura de um convênio com o 
Distrito Federal e os municípios brasileiros para 
instituir o padrão nacional da Nota Fiscal de 
Serviço eletrônica (NFS-e). - Inclusão e 
competitividade: A Plataforma vai atender tanto 
municípios com milhões de habitantes, com 
infraestrutura tecnológica completa, quantos 
aqueles com 60 mil habitantes ou menos. Dessa 
forma, permitirá a inclusão tecnológica da 
administração tributária dos pequenos municípios, 
possibilitando a instituição e o recolhimento do ISS 
mesmo em locais que não têm administração 
tributária estruturada. O Termo a adesão ao 
Convênio da NFS-e, celebrado em 30 de junho de 
2022, visa adotar o padrão nacional da Nota Fiscal 
de Serviço eletrônica (NFS-e), com o consequente 
compartilhamento dos documentos fiscais, e 
integrar o Sistema Nacional da NFS-e, sem 
prejuízo da legislação nacional referente aos sigilos 
comercial e fiscal. Agora vamos aguardar a 
implantação muito esperada da NFS-e em padrão 
nacional. 
 

 

 

Uma pausa...

Os metais são condutores térmicos, e a madeira é 
um tipo de isolante. Sendo assim, os metais 
realizam as trocas de calor com mai
passando a sensação de serem mais frios que 
outros materiais.
Urinamos mais?
Isso ocorre porque, quando há baixa temperatura, 
perdemos menos água pelo suor. Desse modo, 
urinamos mais.
Tomar bebida alcoólica dá uma sensação de 
aquecimento do c
O álcool é uma substância que promove a 
dilatação de artérias e arteríolas, fazendo com que 
o sangue flua com mais velocidade pelo corpo, 
mas ocasiona uma perda de calor interna em 
virtude do aumento do diâmetro dos vasos, calor 
esse que promove  
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pessoas vivem suas vidas

e luz, então o mundo 

na mesma moeda, com luz e ale
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Uma pausa... 
 

uriosidades  
 Por que será que no frio... 
 
Os metais parecem mais frios do 
que a madeira? 

Os metais são condutores térmicos, e a madeira é 
um tipo de isolante. Sendo assim, os metais 
realizam as trocas de calor com mais facilidade, 
passando a sensação de serem mais frios que 
outros materiais. 
Urinamos mais? 
Isso ocorre porque, quando há baixa temperatura, 
perdemos menos água pelo suor. Desse modo, 
urinamos mais. 
Tomar bebida alcoólica dá uma sensação de 
aquecimento do corpo? 
O álcool é uma substância que promove a vaso 

de artérias e arteríolas, fazendo com que 
o sangue flua com mais velocidade pelo corpo, 
mas ocasiona uma perda de calor interna em 
virtude do aumento do diâmetro dos vasos, calor 
esse que promove a sensação de aquecimento. 

Frase da Semana: 

 “Se aqui embaixo as 

pessoas vivem suas vidas com alegria 

e luz, então o mundo acima retribui 

na mesma moeda, com luz e alegria.” 

Boa Semana! 
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