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Nossa Missão

N osso objetivo com este e-book mensal é que, através de sua leitura, passe a ter
acesso direto, dentro da maior comodidade a todas as matérias mais importantes
publicadas no mês, oferecendo uma assessoria diferenciada com informações
precisas que seja do seu interesse como médico(a), mantendo-os atualizados e
bem informados.
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MÉDICO(A), já fez seu planejamento estratégico para 2018?
(Publicado na Revista SOMERJ - Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro)

Para uma cultura empresarial seja de seu consultório, clínica médica ou hospital,
Implante os Cinco "R", conjugação de cinco verbos: "Resgatar" , "Reforçar" , "Retirar" ,
"Reciclar" e "Renovar" .
"Resgatar" está ligado à recuperação de pacientes que não mais voltaram, deixando
de gerar receita e não foi percebido. O paciente é a pessoa mais importante de seu
empreendimento, faça um bom pós- atendimento, superando suas expectativas, só
assim o delizará. O sucesso, às vezes cria um pouco de vaidade. Por isso, é preciso
"Reforçar" a simplicidade e a perseverança em todo seu relacionamento com os
pacientes, fornecedores, colaboradores, planos de saúde e outros. "Retirar" tudo que
impeça de incorporar a cultura de fazer a coisa certa, junto com seus colaboradores,
para que o paciente se sinta único, importante, confiante no seu atendimento médico.
Verbo "Reciclar" , é possível atualizar conhecimentos para obter melhores resultados.
O "Renovar" é no sentido de melhorar o que já existe, procurando um novo visual.
Signi ca a busca contínua pela inovação. Esses cinco "R" são fundamentais para
reforçar a competitividade, ajudar a perpetuar o sucesso do negócio e sua cultura
empresarial. Após estabelecer sua cultura empresarial, é importante um planejamento
tributário e caz como ferramenta para redução de impostos, que interfere na vida
econômica, nanceira e social da empresa. O ano novo se aproxima, é o momento de
se fazer a opção para o regime tributário para 2018. Faça estudos comparativos entre o
lucro presumido, real, e simples nacional.
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Lucro Presumido – é uma forma de tributação simpli cada do IRPJ e CSLL na qual os
impostos são calculados com base em um percentual presumido sobre as receitas de
serviços, que podem ser uma base de presunção de 8% ou 32%. Além dos hospitais,
toda especialidade médica que demande um custo diferenciado das simples consultas,
poderá ser reconhecido seu direito em utilizar a base de cálculo reduzida. Fale com seu
contador.

Lucro Real – é um regime de tributação que os impostos IRPJ e a CSLL são apurados
a partir do lucro real que a empresa obteve no período. É o lucro líquido do período,
apurado com observância das normas das legislações comercial e societária, ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas pela legislação do Imposto de
Renda.
Simples Nacional – é um regime tributário diferenciado, simpli cado e favorecido
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte.
O objetivo é o recolhimento único de arrecadação, cando assim mais fácil, rápido, ágil
e menos burocrático. Para efeito da determinação da alíquota, o devedor irá utilizar a
receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao do período de apuração. Já o
valor devido mensalmente será o resultante da aplicação da alíquota correspondente
sobre a receita bruta mensal auferida.
Atualmente o mercado de trabalho, além de ser extremamente competitivo e
dinâmico, tem um custo muito elevado, principalmente para as empresas brasileiras.
Reduzir custos e despesas é indispensável para a vida de uma empresa.
O planejamento tributário é uma ferramenta de diferenciação para assegurar a
competitividade e constitui uma forma preventiva e legítima de economia na carga
tributária, onde através de lacunas na lei pode-se buscar alternativas para dedução de
impostos e tomadas de decisões, que re etem positivamente nos resultados da
empresa.

5

DME - Nova obrigação a ser entregue à RFB.
(Publicado na Revista SBO - Sociedade Brasileira de Oftalmologia)

Obrigação passa a vigorar a partir de janeiro de 2018 para todo recebimento
em espécie a partir de R$ 30 mil, que deverá ser declarado a RFB.
A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário O cial da União (DOU) instrução
normativa da RFB 1.761/2017, que torna obrigatória a prestação de informações das
operações em valores iguais ou superiores a R$ 30 mil, cuja liquidação ocorra em
moeda em espécie. A IN já está em vigor, mas só produzirá efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2018.
A exigência alcança 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". Os dados deverão ser reportados à
Receita por meio de formulário eletrônico denominado Declaração de Operações
Liquidadas com Moeda em Espécie (DME), até o último dia útil do mês subsequente ao
mês de recebimento dos valores.
Segundo a Receita, a medida decorre da experiência veri cada em diversas
operações especiais que a instituição tem participado ao longo dos últimos anos.
"Observou-se que operações em espécie têm sido utilizadas para esconder operações
de sonegação, de corrupção e de lavagem de dinheiro, em especial quando os
bene ciários de recursos ilícitos fazem aquisições de bens ou de serviços e não
tencionam ser identificados pela autoridade tributária", a rmou a Receita em setembro,
quando abriu consulta pública sobre o assunto.
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A não apresentação da DME - ou sua apresentação fora do prazo ou com incorreções
ou omissões - sujeita o declarante às multas de R$ 100, R$ 500 ou R$ 1.500, por mês ou
fração, de acordo com a irregularidade, ou de 1,5% e 3% do valor da operação, também
conforme a infração. A primeira DME deverá ser entregue até o dia 28.02.2018,
subsequente a janeiro de 2018, mês de recebimento dos valores em espécie.
A DME deverá ser entregue pela internet, assinada digitalmente pela pessoa física e
se for PJ, pelo representante legal. ( http://rfb.gov.br), através do certi cado digital.
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
e deverá conter na DME:
a) a identi cação 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.
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RFB ALERTA PARA GOLPE DE REGULARIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
(Publicado na Revista da AMF - Associação Médica Fluminense)

Contribuinte deve ficar atento à modalidade de fraude por correspondência.
A Receita Federal alerta para golpe que está sendo realizado por via postal, e não por
e-mail, como tem sido mais comum. O contribuinte recebe, por correspondência, em
sua residência, uma intimação para regularização de dados cadastrais. Nesta
correspondência, há um endereço eletrônico para acesso e atualização de dados
bancários. O endereço informado não tem nenhuma relação com o site da Receita.
Apesar de conter a marca da Receita Federal, a carta é uma tentativa de golpe e não é
enviada pelo Órgão nem tem sua aprovação. A orientação ao contribuinte é que, caso
receba esse tipo de correspondência, destrua a carta e jamais acesse o endereço
eletrônico indicado.
A Receita Federal adverte que, para ns de consulta, download de programas ou
alterações de informações junto ao Fisco federal, não devem ser acessados endereços
eletrônicos que não o o cial do Órgão: idg.receita.fazenda.gov.br. Caso o faça, o
contribuinte estará sujeito a vírus e malwares, que podem roubar seus dados pessoais,
bancários e fiscais.
No que se refere a dados bancários de pessoas físicas, o contribuinte só os informa à
Receita Federal, a seu critério, para ns de débito automático ou depósito de restituição
do Imposto de Renda. Em ambos os casos, a informação é fornecida na Declaração do
Imposto de Renda e pode ser alterada por meio do Extrato da Dirpf no Centro Virtual de
Atendimento da Receita Federal (e-CAC).
Caso o contribuinte não consiga utilizar os serviços virtuais, ele deve procurar um
Centro de Atendimento ao Contribuinte nas Unidades da Receita Federal
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/contato). Nenhum outro site ou endereço na Internet
está habilitado a fazer procedimentos em nome da Receita Federal.
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Fraude do falso boleto já distribuiu quase 300 mil e-mails no Brasil.
FIQUE ATENTO E NÃO PAGUE.

A Unit 42, unidade de pesquisa da Palo Alto Networks, identi cou uma campanha de
malspam (spam malicioso) especialmente desenvolvida para afetar vítimas brasileiras.
Usando boletos falsos para distribuir malware, criminosos podem roubar dados dos
computadores das vítimas, incluindo senhas e nomes de usuários. Segundo a UNit 42,
a campanha, batizada de "Boleto Mestre", já distribuiu 261.098 e-mails desde junho de
2017.
O modo de ataque é um hiperlink disfarçado cria conexão entre o computador da
vítima e um servidor usado pelos criminosos. Ao clicar, é iniciado o download de um
malware do tipo Trojan. Os hosts do Windows infectados por esta campanha geram
tráfego de texto simples em IRC (protocolo de comunicação utilizado para chats, batepapo, e troca de arquivo).
Todos os hosts infectados então se juntam ao canal #MESTRE. Esse tipo de tráfego
IRC é único, nunca visto antes para campanhas de malspam baseadas no Brasil. Por
este motivo, a Unit 42 está chamando a campanha de "Boleto Mestre". Como funciona
a infecção:

A vítima clica em um link do e-mail ou arquivo PDF anexado, que retorna um arquivo
VBS infectado.
Na sequência, clica duas vezes no arquivo VBS (Visual Basic).
Mais arquivos são baixados para o host Windows infectado.
Tráfego de check-in inicial com link comprometido www.petr4 [.] In.
O host infectado começa a se comunicar através do IRC com a máquina do criminoso.
Antes do dia 16 de junho, o malspam Boleto Mestre tinha links no texto da mensagem
de e-mail para um arquivo VBS publicado em outro lugar. No entanto, após esta data,
esses e-mails mal-intencionados, passaram a incluir também anexos PDF, bem como
os links, visando criar um ataque redundante.

8

Estes anexos PDF não têm exploits (malware em si), eles incluem um link com a
mensagem "Ocorreu um erro inesperado. Clique para abrir o arquivo PDF", como o link
no corpo do e-mail que direciona para uma URL que devolve o arquivo VBS. Porém, a
URL do PDF é diferente da do texto do e-mail, demonstrando o esquema de
redundância para aumentar as chances de infecção do computador da vítima.
Ao clicar no link no texto da mensagem ou no do anexo PDF, o mesmo arquivo VBS é
baixado. Nesse caso, os links de e-mail e PDF são redirecionados para um URL no
sendpace [.] com. O Sendspace é um serviço legítimo que permite às pessoas
compartilhar arquivos na web. Criminosos por trás da "Boleto Mestre" usaram outros
serviços de compartilhamento de arquivos, como Google Drive e 4shared, mas eles
tendem a usar mais o Sendspace.
A URL do e-mail ou do anexo de PDF possui localização especí ca, ou seja, os
servidores que hospedam o malware não retornam nada a menos que a vítima venha
de um endereço IP no Brasil.
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Diferença entre ELISÃO e EVASÃO FISCAL.

Muitos confundem Elisão Fiscal , com Evasão ou Sonegação Fiscal , que são três
formas de se evitar o pagamento dos tributos.
Elisão – ocorre através do planejamento tributário que se leva à elisão scal
tributária, desde que o plano de ação remeta a uma economia lícita. Ela é lícita quando
o planejamento tributário consiste em atos e estruturas que visam a diminuição do
pagamento de tributos. De tal modo, é lícito ao contribuinte atuar de forma a mitigar os
efeitos tributários, reduzindo os custos de sua atividade.
Pode-se planejar para efeito de recolhimento dos impostos federal, ser tributado no
simples nacional, lucro presumido (base de presunção de lucro de 8% ou 32%) ou lucro
real. O ISS pode se tributar como movimento econômico (alíquota do município) ou
como sociedade unipro ssional (valor xo mensal por sócio). Importante é que o
planejamento esteja em conformidade com a Lei dando segurança jurídica ao
contribuinte.
Evasão Fiscal ou Sonegação – é o uso de meios ilícitos para evitar o pagamento de
taxas, impostos e outros tributos, incorrendo em crime contra a ordem fazendária.
Revela a sonegação, de sorte que a conduta ensejadora da evasão scal decorre de
atos ilícitos, possibilitando a desconsideração de atos ou negócios dissimulados por
força do parágrafo único do artigo 116 do CTN.

“A autoridade administrativa desconsidera atos ou negócios jurídicos praticados com a
nalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.”
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ATENÇÃO! 2018 ESTÁ ÀS PORTAS, FAÇA TOMADA DE DECISÃO ATRAVÉS DE
UMA ELISÃO FISCAL.
Importante decisão tributária deve ser efetivada, anualmente. Decida-se pela melhor
forma de tributação falando com seu contador. Como a legislação não permite
mudança de sistemática no mesmo exercício, a opção por uma das modalidades será
definitiva. Se a decisão for equivocada, ela terá efeito no ano todo.
A opção é de nida no primeiro pagamento do imposto (que normalmente é recolhido
em fevereiro de cada ano), ou, no caso das optantes pelo Simples Nacional, por opção
até o último dia útil de janeiro.
A apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido (CSLL) pode ser feita das três formas já citadas:
1. Lucro Real (apuração anual ou trimestral);
2. Lucro Presumido e;
3 . Simples Nacional (opção exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte).
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Qual a diferença entre trabalho intermitente e a temporada de verão?

A Reforma Trabalhista, através da Lei 13.467/2017, alterada pela MP 808/2017,
alteraram a CLT, surgindo dentre outros, o trabalho intermitente.
Como seu próprio nome diz intermitente, signi ca dizer que é algo descontínuo, que
ocorre por meio de interrupções. Tem o m de dar segurança jurídica, regulamentando
a informalidade.
Na temporada de verão ocorre deslocamento de grande parcela da população de
diversas regiões para cidades turísticas concentradas, re etindo no aumento na
demanda por produtos e serviços pelo período não superior a 3 meses, portanto, as
modalidades de contratos de trabalho existentes antes da reforma legislativa
mostravam-se insuficientes.
Embora entenda que o contrato de trabalho a tempo parcial e o trabalho temporário já
sirvam para signi cante parcela das atividades sazonais, suas regras rígidas não
permitem a devida adequação ou exibilização para formalizar as relações contratuais
com a segurança jurídica necessária, acarretando na informalidade e em demandas
judiciais.
De fato, durante as temporadas de verão, as soluções que eram adotadas pelos
empreendedores era a contratação por meio de diárias, taxas ou tarefas, contratos de
prestações de serviços que travestiam relações de emprego, contratos de trabalho por
prazo indeterminado. A reforma trabalhista com o trabalho intermitente afastou
qualquer possibilidade de ser anulado perante o Poder Judiciário.
A prestação de serviços pode ser ajustada por hora, dia ou meses de trabalho,
podendo ser pago pelo serviço prestado em horas, dias, semanas, mês, cujo período
não pode ser superior ao de um mês, admitindo-se qualquer atividade do segmento do
empregador.
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A extinção do contrato de trabalho intermitente e o pagamento da rescisão se dá nas
formas previstas nos artigos 452-D, 452-E e 452-F, da CLT.
Em suma, percebe-se que a nova modalidade contratual, desde que não desvirtuada,
atinge segmento antes desamparado pela Lei facilitando a celebração de contratos
formais de trabalho e dando a segurança jurídica necessária, tanto aos empregados
quanto aos empregadores, o que já se percebe na contratação de mão de obra para os
feriados de final de ano e para a próxima temporada de verão.
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Quais serviços o segurado pode resolver pela internet sem ir ao INSS?

O portal https://meu.inss.gov.br/central/index.html dá acesso aos seguintes serviços:
 CNIS – documento indispensável para requerer qualquer benefício. O Cadastro
Nacional de Informações Sociais, traz todo tempo de filiação e contribuição ao INSS.
 ACESSO a informações e realizar agendamentos através da internet.
 MAIS autonomia para requerer benefício, atualizar cadastro e, principalmente, ter
acesso ao Extrato Previdenciário ou CNIS, documento onde consta toda a sua vida
laborativa. Lembrando que antes, era necessário um prévio agendamento para depois,
o segurado se deslocar até a agência do INSS mais próxima.
COMO FAZER:
Primeiramente acesse o seguinte link para abrir a plataforma “MEU INSS” https://meu.inss.gov.br/central/index.html. Ao abrir a página, clique no bonequinho
onde a seta da imagem acima está indicando. Vai pedir para você fazer o LOGIN e, em
seguida, abrirá uma nova página para você acessar o sistema ou realizar o cadastro
página para você acessar o sistema ou realizar o cadastro. No cadastro, você informará
seu CPF, Data de Nascimento, seu nome completo, o nome da sua mãe e o Estado
onde nasceu.
Clique em “Não sou um robô”, caso você realmente não seja, e envie as informações.
Em seguida, você deverá responder algumas perguntas para con rmar sua
identidade. São perguntas bem simples como, o ano da sua ultima contribuição, se já
trabalhou com carteira assinada, qual o nome do seu último local de trabalho...
Após responder o questionário, você receberá a SENHA INICIAL. Anote sua senha e
clique em MEU INSS para fazer o LOGIN. Ao colocar seu CPF e a senha inicial, você
receberá uma mensagem informando que a senha expirou e você terá que cadastrar
uma nova que te dará o acesso a plataforma. Lembre-se que essa senha deve conter
no mínimo 9 caracteres com letra maiúscula, letra minúscula, número e, pelo menos,
um carácter especial.
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Agora você retornará ao portal “MEU INSS” para efetuar o LOGIN com o número do
CPF e a nova senha. Prontinho, agora você pode acessar seu CNIS, realizar
agendamentos, atualizar dados e obter muitas outras informações sem precisar
enfrentar filas e aguardar horas e horas nas agências do INSS. Lembre-se que a sua
senha é intransferível e pessoal, anote-a em um lugar seguro.

Se necessitar, nos contate (contato@asse.com.br), temos o melhor
advogado previdenciário que há 45 anos aposenta nossos clientes,
assim como tira suas dúvidas.
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Médico(a), já registrou sua logomarca no INPI?

Entenda a importância do registro da sua marca, médico(a)!
 Para que serve a marca?
Para identi car o pro ssional ou grupo, transmitir os valores dos serviços, delizar o
cliente, minimizar os impactos quando da saída de algum pro ssional e permitir a
expansão;
 Por que é importante ter o registro da marca do seu consultório/clínica/hospital?
O registro da marca garante exclusividade em todo território nacional, segurança nos
negócios, impede que terceiros não autorizados, utilizem a marca registrada ou mesmo
se insurjam contra o seu uso;
 Quem pode ser titular de um pedido de registro de marca? Pessoas físicas ou
jurídicas que estejam legalmente autorizadas a prestar atividade relacionada aos
serviços/produtosidentificados no pedido de registro.
O Grupo Asse já cuidou de requerer o registro de sua marca e logomarca junto ao INPI,
através do Escritório de Advocacia, especializado na área de Propriedade Intelectual Araripe & Associados.
Para maiores informações acerca do registro de uma marca junto ao INPI, entre em
contato através do email araripe@araripe.com.br ou no telefone (21) 2531-1799.
Araripe & Associados – Propriedade Intelectual.
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Levei uma multa de trânsito, o que fazer?

O DETRAN é o responsável por registrar as infrações cometidas no trânsito e noti car
os condutores que as cometeram. É esse órgão também que aplica as penalidades de
multa, pontuação na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), suspensão do direito de
dirigir e cassação da CNH.
Há 4 tipos de infrações e a cada um incide uma quantidade de pontos na carteira e um
valor de multa.
- Leves: 3 pontos, R$ 88,38
- Médias: 4 pontos, R$ 130,16
- Graves: 5 pontos, R$ 195,23
- Gravíssimas: 7 pontos, R$ 293,47
Como entrar com Recurso da multa?
Primeiro você faz a Defesa Prévia dentro do prazo determinado na Noti cação de
Autuação, endereça ao órgão e, se ela for indeferida, ainda poderá realizar os recursos
em 1ª instância – JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infraçã o e em
2ª instância – CETRAN – Conselho Estadual de Trânsito , anexando provas e
argumentos. Não precisa pagar a multa antes de recorrer.
Poderá também indicar outro condutor por conduzir seu veículo. Além disso, as
infrações passíveis de indicação se limitam àquelas que dizem respeito a uma conduta
indevida no ato de dirigir. Casos como faróis queimados ou veículo sem condições de
circulação, por exemplo, serão enviados diretamente ao proprietário do veículo por se
tratarem de avarias nas condições de conservação do automóvel.
Conheça um pouco do CTB – Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções do
CONTRAN – Conselho Nacional do Trânsito que estão disponíveis na internet.
É muito importante que você conheça esses dispositivos para conhecer seus direitos e
deveres para reivindicá-los quando necessário e, ainda, evitar o cometimento de
infrações no trânsito.
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CUIDADO, todos juntos na prevenção do CÂNCER DE PELE.

Sinais e Sintomas Sugestivos
- Pintas e sinais assimétricos, com bordas irregulares
- Pintas em tons de castanho ou pretas com coloração diferentes e que estão se
modificando.
- Pintas avermelhadas e de sangramento fácil que não cicatrizam.
Fatores de Risco
- Pele clara e olhos claros.
- Ruivos e pessoas com sardas.
- Exposição crônica ao Sol sem proteção.
- Casos de câncer de pele na família.
- Múltiplas pintas pelo corpo.
FIQUE ATENTO! Ao notar os primeiros sintomas procure um dermatologista
para realizar o diagnóstico.
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