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SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RETIFICAÇÃO
No art. 1º da Instrução Normativa RFB nº 1.867, de 25 de janeiro de 2019, publicada no DOU de 28 de janeiro de 2019, seção 1, página 64,
Onde se lê:
"Art. 96. O vencimento do prazo de pagamento das contribuições sociais incidentes sobre o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20 de dezembro,
e no caso de empregado doméstico, até o dia 7 de janeiro do ano seguinte, antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia."
(NR)
Leia-se:
"Art. 96. O vencimento do prazo de pagamento das contribuições sociais incidentes sobre o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20 de dezembro,
e no caso de empregado doméstico, até o dia 7 de janeiro do ano seguinte, antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele
dia.
.................................................................................................................................." (NR)
No art. 6º da Instrução Normativa RFB nº 1867, de 25 de janeiro de 2019, publicada no DOU de 28 de janeiro de 2019, seção 1, página 64,
Onde se lê:
"Art. 6º ......................................................................................................................................................
II - os §§ 1º-B e 1º-C do art. 47;
...................................................................................................................................
VIII - o inciso III do art. 111-G;
.................................................................................................................................."
Leia-se:
"Art. 6º .......................................................................................................................................................
II - o §1º-C do art. 47;
....................................................................................................................................
VIII - o inciso III do § 1º do art. 111-G;
.................................................................................................................................."
No Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1867, de 25 de janeiro de 2019, publicada no DOU de 28 de janeiro de 2019, seção 1, página 64,
Onde se lê:
....................................................................................................................................
.

165, I, a

Produtor rural pessoa física Total de remuneração de se- 787
equiparado a autônomo (cont. gurados
individual), empregador que
optar por contribuir sobre a
folha de pagamento.

8% a 11%

20%

1% a 3% 2,5%

0,2%

-

-

-

-

2,5%

-

5,2%

.......................................................................................................................................................
Notas:
.......................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................
c) .......................................................................................................................................................
VI - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Senar sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço.
Leia-se:
...................................................................................................................................
.

165, I, a

Produtor rural pessoa física Total de remuneração de se- 787
equiparado a autônomo (cont. gurados
individual), empregador que
optar por contribuir sobre a
folha de pagamento.

8% a 11%

20%

1% a 3% 2,5%

0,2%

-

-

-

-

-

-

2,7%

.......................................................................................................................................................
Notas:
.......................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
VI - 0,2% (dois décimos por cento) para o Senar sobre a comercialização da produção rural.
No Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.867, de 25 de janeiro de 2019, publicada no DOU de 28 de janeiro de 2019, seção 1, página 64,
Onde se lê:
"Notas:
...........................................................................................................................................
(9) A Lei nº 13.606, de 2018, reduziu a alíquota da contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial, prevista no art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991, de 2,0%
(dois por cento) para 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), com vigência a partir de 1º de janeiro de 2017."
Leia-se:
"Notas:
...........................................................................................................................................
(9) A Lei nº 13.606, de 2018, reduziu a alíquota da contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial, prevista no art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991, de 2,0%
(dois por cento) para 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), com vigência a partir de 1º de janeiro de 2018."

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BRASÍLIA
DIVISÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 1ª REGIÃO FISCAL
PORTARIA Nº 118, DE 1º DE ABRIL DE 2019

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 26, DE 29 DE MARÇO DE 2019

Institui equipe regional para a execução de serviços
de atendimento em retaguarda no âmbito da 1ª
Região Fiscal.

Exclui pessoa jurídica do Parcelamento Especial
(Paes), de que trata o art. 1º da Lei nº 10.684, de
30 de maio de 2003.

O SUPERINTENDENTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 1ª REGIÃO FISCAL, no
uso das atribuições que lhe conferem os arts. 233, 283, inciso I, 335 e 340, inciso V, do
Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e tendo em vista o disposto na Portaria
Suara nº 3, de 14 de março de 2019, resolve:
Art. 1º Fica instituída a Equipe Regional de Atendimento em Retaguarda (Eatre),
com atuação na área de jurisdição da Superintendência Regional da Receita Federal do
Brasil da 1ª Região Fiscal (SRRF01).
Art. 2º À Eatre compete realizar, em relação às pessoas jurídicas, os serviços de:
I - retificação de pagamentos;
II - análise e liberação de Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa;
III - análise e liberação de Certidão de Regularidade Fiscal de Imóvel Rural; e
IV - análise e liberação de Certidão para Averbação de Obra de Construção Civil.
Art. 3º À Eatre compete realizar, em relação às pessoas físicas, os serviços a
que se refere o art. 2º que sejam solicitados por meio de Dossiê Digital de Atendimento
(DDA), via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
Art. 4º À Divisão de Interação com o Cidadão (Divic) da SRRF01 compete gerir
a execução das atividades da Eatre.
Art. 5º Ao Supervisor da Eatre compete:
I - gerenciar e distribuir os dossiês de atendimento;
II - acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos;
III - prestar apoio técnico;
IV - acompanhar os indicadores e resultados; e
V - elaborar relatórios gerenciais a serem encaminhados à Divic/SRRF01.
Art. 6º Aos servidores integrantes da Eatre compete, em especial:
I - instruir, acompanhar e controlar os dossiês de atendimento sob sua
responsabilidade;
II - proferir decisão em dossiês de atendimento sob sua responsabilidade; e
III - arquivar os dossiês de atendimento.
Art. 7º Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

O CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO DA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BRASÍLIA - DF, no uso de suas atribuições
e tendo em vista o disposto nos arts. 1º e 7º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003,
no art. 12 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, nos arts. 9º a 17 da Portaria
Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 25 de agosto de 2004, e na Portaria Conjunta PGFN/SRF nº
4, de 20 de setembro de 2004, declara:
Art. 1º Fica excluída do Parcelamento Especial (Paes) de que trata o art. 1º da
Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, de acordo com seu art. 7º, a pessoa jurídica
relacionada no Anexo Único a este Ato declaratório Executivo (ADE), combinado com o
art. 4º da Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 25 de agosto de 2004.
Art. 2º O detalhamento do motivo da exclusão poderá ser obtido na página da
Secretaria
da
Receita
Federal
(SRF)
na
Internet,
no
endereço
<www.receita.fazenda.gov.br>, com a utilização da Senha Paes.
Art. 3º É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 10 dias, contado da data
de publicação deste ADE, apresentar recurso administrativo dirigido ao delegado da
Receita Federal do Brasil em Brasília - DF, no protocolo do Ed. Órgãos Regionais do
Ministério da Fazenda, situado no Setor de Autarquia Sul - SAS, quadra 03 e 04 Bloco O,
Brasília/DF.
Art. 4º Não havendo apresentação de recurso no prazo previsto no art. 3º, a
exclusão do Paes será definitiva.
Art. 5º Este ADE entra em vigor na data de sua publicação.
ROSÂNGELA DIAS GONÇALVES
ANEXO
Relação das pessoas excluídas do Parcelamento Especial (Paes).
Três parcelas consecutivas ou seis alternadas sem recolhimento ou com
recolhimento inferior ao fixado nos incisos II e III do § 3º, incisos I e II do § 4º e § 6º
do art. 1º da Lei nº 10.684, de 2003.
Relação dos CNPJ da pessoa jurídica excluída:
02.193.689/0001-43

ANTÔNIO HENRIQUE LINDEMBERG BALTAZAR
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019040200027

27

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

