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Boletim Jurídico

Setor debate tratamento tributário nas operações de permuta de imóveis

Foram publicadas no dia 25.10, no Diário Oficial da União 
(DOU), as seguintes instruções normativas do Ministério das 
Cidades.

Instrução Normativa nº 37, de 24 de outubro de 2012, 
que regulamenta o Programa Especial de Crédito Habitacio-
nal ao Cotista do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- Pró-Cotista.

Instrução Normativa nº 38, de outubro de 2012, que 
altera a Instrução Normativa nº 11, de 25 de maio de 2012, 
que dispõe sobre a aquisição, pelo Agente Operador do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de cotas 
de Fundos de Investimento Imobiliário e de Fundos de Inves-
timento em Direitos Creditórios, de Debêntures e de Certi-
ficados de Recebíveis Imobiliários, que possuam lastro em 
operações de Saneamento Básico.

Instrução Normativa nº 39, de outubro de 2012, que 
regulamenta os procedimentos e as disposições relativos às 
operações de crédito no âmbito do Programa Saneamento 
para Todos - Mutuários Públicos, instituído pela Resolução 
nº 476, de 31 de maio de 2005, e alterado pela Resolução nº 
647, de 14 de dezembro de 2010, ambas do Conselho Cura-
dor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, com 
suas alterações e aditamentos.

Instrução Normativa nº 40, de outubro de 2012, que 
regulamenta a aquisição, pelo Agente Operador do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de cotas de Fundos de 
Investimento Imobiliário (FIIs) e de Fundos de Investimento 
em Direitos Creditórios (FIDCs), debêntures e Certificados 
de Recebíveis Imobiliários (CRIs) - Carteira Administrada, 
que possuam lastro em operações de Infraestrutura Urbana.

Instrução Normativa nº 41, de outubro de 2012, que 
regulamenta o Programa de Infraestrutura de Transporte e 
da Mobilidade Urbana - Pró-Transporte.

Instrução Normativa nº 42, de outubro de 2012, que 
altera a Instrução Normativa nº 22, de 10 de maio de 2011, 
que regulamenta, no âmbito do Ministério das Cidades, o 
processo de realização de audiências públicas e consulta 
pública referentes à proposta do Plano Nacional de Sanea-
mento Básico.

Instrução Normativa nº 43, de outubro de 2012, que 
regulamenta os procedimentos e as disposições relativos às 
operações de crédito no âmbito do Programa Saneamento 
para Todos - Mutuários Privados e Mutuários Sociedades de 
Propósito Específico, instituído, respectivamente, pela Reso-
lução nº 476, de 31 de maio de 2005, alterada pela Resolu-
ção nº 647, de 14 de dezembro de 2010 e pela Resolução nº 
411, de 26 de novembro de 2002, todas do Conselho Curador 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). (Fonte: 
CBIC Hoje, edição 5.590)
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Ministério das Cidades publica instruções normativas do FGTS

Representantes da CBIC estiveram no último dia 25, 
em Brasília, em audiência com a Receita Federal dando 
continuidade às tratativas relacionadas ao tratamento tributário 
nas operações de permuta de imóveis, realizadas por pessoas 
jurídicas tributadas pelo lucro presumido. Na ocasião, a 
entidade protocolou a Carta 194/2012-PR, dirigida ao secretário 
da Receita Federal do Brasil, Carlos Alberto Freitas Barreto, 
requerendo a expedição de um ato normativo, cuja redação 

foi sugerida no próprio expediente, considerando que nas 
operações de permuta de imóveis, o valor dos bens recebidos 
na operação não integra a base de cálculo do Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica (IPRJ), Csll, COFINS e PIS, devendo 
ser considerado como receita bruta exclusivamente o montante 
recebido a título de torna. A Receita Federal se comprometeu a 
analisar a proposta da CBIC e se pronunciar até o final do mês 
de novembro. (Fonte: CBIC Hoje, edição 5.590)

Novas Relações de Trabalho do Século 21:  
debate poderá ser acompanhado via internet no dia 7 de novembro

Construir um modelo de relação trabalhista que valorize 
empresas e trabalhadores é fundamental para o desenvolvi-
mento econômico e social do nosso País. A questão será abor-
dada no próximo dia 7 de novembro, em Brasília, durante o semi-
nário Novas Relações de Trabalho do Século 21. A solenidade 
de abertura o evento contará com as presenças do presidente 
dos Diários Associados, Álvaro Teixeira da Costa; do presidente 
da CBIC, Paulo Safady Simão; do presidente do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, João Oreste Dalazen, e do vice-presidente 
da República, Michel Temer. O primeiro painel do evento será 
sobre o tema Relações de Trabalho no Brasil e a exposição será 
feita pelo ex-ministro do Trabalho e Emprego e ex-presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Almir Pazzianoto. Como 
debatedores, participarão, o gerente executivo de Relações 
de Trabalho da CNI, Emerson Casali; o deputado Silvio Costa 
(PE), membro titular e ex-presidente da Comissão de Trabalho 
e Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos 

Deputados; o diretor executivo da CUT, Antônio Lisboa, e o 
editor do Boletim de Políticas Sociais e membro do Conselho 
Editorial do Boletim de Mercado de Trabalho do Ipea, Roberto 
Henrique Gonzalez. O segundo painel será sobre Terceirização 
e o tema será abordado pelo deputado Arthur Maia, relator do 
projeto de Terceirização. Os debatedores desse painel serão 
o ministro Guilherme Caputo Bastos, do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST); o presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo (Sintracon-SP), 
Antônio Ramalho, e o presidente da Comissão de Relações Tra-
balhistas (CPRT) da CBIC, Antonio Carlos Mendes Gomes.  A 
mediação do evento será feita pelo colunista da Editoria de Eco-
nomia dos jornais Correio Braziliense e Estado de Minas, Antô-
nio Machado de Barros. O debate será transmitido pela internet, 
no site www.correioweb.com.br/relacoestrabalhistas21. Assista 
o debate e acompanhe o que autoridades no assunto pensam 
sobre o tema.  (Fonte: CBIC Hoje, edição 5.592)


