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“Um homem que não tem tempo para cuidar da saúde é como um mecânico que não tem tempo 
para cuidar das ferramentas”. 
 
Provérbio Espanhol 
 
 
 

1.00 ASSUNTOS FEDERAIS 
1.01 LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 
RESOLUÇÃO CFBio N° 522, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 - (DOU de 11.09.2019) 
Dispõe sobre atuação de Biólogo como MicroempreendedorIndividual - MEI no Sistema 
CFBio/CRBios. 
O CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA - CFBio, Autarquia Federal, com personalidade jurídica de direito 
público, criado pela Lei n° 6.684, de 3 de setembro de 1979, alterada pela Lei n° 7.017, de 30 de 
agosto de 1982 e regulamentada pelo Decreto n° 88.438, de 28 de junho de 1983, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, e 



 

  5 

 

CONSIDERANDO que o art. 5°, inciso XIII, da Constituição Federal, garante que é livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; 
CONSIDERANDO a Lei n° 6.684/1979, a Lei n° 7.017/1982 e o Decreto n° 88.438/1983, que criam e 
regulamentam a profissão de Biólogo no Brasil; 
CONSIDERANDO a Resolução CFBio n° 02, de 5 de março de 2002, que aprova o Código de Ética do 
Profissional Biólogo; 
CONSIDERANDO a Resolução CFBio n° 10, de 5 de julho de 2003, que dispõe sobre as Áreas e 
Subáreas do Conhecimento do Biólogo; 
CONSIDERANDO a Resolução CFBio n° 11, de 5 de julho de 2003, que dispõe sobre a regulamentação 
para Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) por atividade profissional no âmbito das atividades 
inerentes à Profissão de Biólogo; 
CONSIDERANDO a Resolução CFBio n° 227, de 18 de agosto de 2010, que dispõe sobre a 
regulamentação das Atividades Profissionais e as Áreas de Atuação do Biólogo, em Meio Ambiente e 
Biodiversidade, Saúde e, Biotecnologia e Produção, para efeito de fiscalização do exercício 
profissional; 
CONSIDERANDO a Resolução CFBio n° 300, de 7 de dezembro de 2012, que estabelece os requisitos 
mínimos para o Biólogo atuar em pesquisa, projetos, análises, perícias, fiscalização, emissão de 
laudos, pareceres e outras atividades profissionais nas áreas de Meio Ambiente e Biodiversidade, 
Saúde e, Biotecnologia e Produção; 
CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 155/2016 (parágrafo 19-A do Artigo 18- A), que alterou a Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar 123/2006), no sentido de o 
Microempreendedor Individual - MEI inscrito no conselho profissional de sua categoria na qualidade 
de pessoa física ser dispensado de realizar nova inscrição no mesmo conselho na qualidade de 
empresário individual; 
CONSIDERANDO a Lei Complementar n° 155/2016 (parágrafo 19-A do Artigo 18-A), que alterou a Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar 123/2006), no sentido de ser vedada a 
exigência de registro em Conselho de Categoria Profissional regulamentada em lei da inscrição de 
Microempreendedor Individual - MEI quando já esteja registrado previamente como Pessoa Física; 
CONSIDERANDO que o Microempreendedor Individual - MEI é Pessoa Física e não Jurídica; e 
CONSIDERANDO o deliberado na 11ª Sessão Plenária Extraordinária do Conselho Federal de Biologia, 
realizada em 04 de setembro de 2019; 
RESOLVE: 
Art. 1° O Biólogo devidamente registrado no CRBio de sua jurisdição, sendo ele um 
Microempreendedor Individual - MEI, exercerá suas funções como Pessoa Física. 
Parágrafo único. O Microempreendedor Individual deverá registrar-se no CRBio de sua jurisdição 
para exercício de suas atividades como Biólogo. 
Art. 2° O Microempreendedor Individual Biólogo estará isento dos custos, inclusive prévios, relativos 
à abertura, inscrição, registro, funcionamento, alvará, licença, cadastro, alterações e procedimentos 
de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os 
valores referentes a taxas e emolumentos, e demais contribuições relativas aos órgãos de registro, 
licenciamento, sindicais, de regulamentação, Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, vistoria e 
fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. 
Art. 3° Do Microempreendedor Individual Biólogo será exigida a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART, de prestação de serviços, conforme Resolução CFBio n° 11, de 5 de julho de 2003, 
ressalvando-se as disposições de isenção do artigo anterior. 
Art. 4° O Biólogo registrado e caracterizado como MEI deverá atender ao disposto na Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar 123/2006) e suas alterações subsequentes. 
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
WLADEMIR JOÃO TADEI 
Presidente do Conselho 
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL N° 057, DE 11 DE 
SETEMBRO DE 2019 - (DOU de 12.09.2019) 
"Altera a Lei Complementar n° 26, de 11 de setembro de 1975, para dispor sobre a 
possibilidade de movimentação das contas do Programa de Integração Social - PIS e do 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, e a Lei n° 8.036, de 11 de 

maio de 1990, para instituir a modalidade de saque-aniversário no Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras providências", tem sua vigência prorrogada pelo 
período de sessenta dias. 
 
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que dispõe o § 1° do art. 

10 da Resolução n° 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7° do art. 62 da Constituição 

Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 32, de 2001, a Medida Provisória n° 889, 

de 24 de julho de 2019, publicada em Edição Extra no Diário Oficial da União do mesmo dia, mês e 
ano, que "Altera a Lei Complementar n° 26, de 11 de setembro de 1975, para dispor sobre a 
possibilidade de movimentação das contas do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, e a Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, para 
instituir a modalidade de saque-aniversário no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e dá 
outras providências", tem sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias. 
Congresso Nacional, em 11 de setembro de 2019 
Senador DAVI ALCOLUMBRE 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
 

PORTARIA SPREV/ME N° 1.010, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019 - (DOU de 10.09.2019) 
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no 
uso de suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência de que trata a 
Portaria GME n° 117, de 26 de março de 2019, publicada no DOU de 27 de março de 2019, 
seção 1, página 9, 
RESOLVE: 
Art. 1° Estabelecer que, para o mês de setembro de 2019, os fatores de atualização: 
I - das contribuições vertidas de janeiro de 1967 a junho de 1975, para fins de cálculo do pecúlio 
(dupla cota) correspondente, serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 
1,000000 - utilizando-se a Taxa Referencial-TR do mês de agosto de 2019; 
II - das contribuições vertidas de julho de 1975 a julho de 1991, para fins de cálculo de pecúlio 
(simples), serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,003300 - utilizando-
se a Taxa Referencial-TR do mês de agosto de 2019 mais juros; 
III - das contribuições vertidas a partir de agosto de 1991, para fins de cálculo de pecúlio (novo), 
serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,000000 - utilizando-se a Taxa 
Referencial-TR do mês de agosto de 2019; e 
IV - dos salários-de-contribuição, para fins de concessão de benefícios no âmbito de Acordos 
Internacionais, serão apurados mediante a aplicação do índice de 1,001200. 
Art. 2° A atualização monetária dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício, 
de que trata o art. 33 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, 

de 6 de maio de 1999, e a atualização monetária das parcelas relativas aos benefícios pagos com 
atraso, de que trata o art. 175 do referido Regulamento, no mês de setembro de 2019, será efetuada 
mediante a aplicação do índice de 1,001200. 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lc26_1975.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei8036_1990.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei8036_1990.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/res/rs02/resolucao_cn_001_2002.php#art10_p1
http://www.econeteditora.com.br/bdi/res/rs02/resolucao_cn_001_2002.php#art10
http://www.econeteditora.com.br/bdi/res/rs02/resolucao_cn_001_2002.php#art10
http://www.econeteditora.com.br/bdi/res/rs02/resolucao_cn_001_2002.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/constituicao_federal_1988.asp#art62_p7
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/constituicao_federal_1988.asp#art62
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/constituicao_federal_1988.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/constituicao_federal_1988.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/e-h/emenda_constitucional_32_2001.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/m-o/19/medida_provisoria_889.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/m-o/19/medida_provisoria_889.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lc26_1975.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei8036_1990.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto3048_1999.asp#art33
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto3048_1999.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto3048_1999.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto3048_1999.asp#art175
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Art. 3° A atualização de que tratam os §§ 2° a 5° do art. 154 do RPS, será efetuada com base no 
mesmo índice a que se refere o art. 2°. 
Art. 4° Se após a atualização monetária dos valores de que tratam os §§ 2° a 5° do art. 154 e o art. 

175 do RPS, os valores devidos forem inferiores ao valor original da dívida, deverão ser mantidos os 
valores originais. 
Art. 5° As respectivas tabelas com os fatores de atualização, mês a mês, encontram-se na rede 
mundial de computadores, no sítio http://www.previdencia.gov.br, página "Legislação". 
Art. 6° O Ministério da Economia, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e a Empresa de 
Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV adotarão as providências necessárias ao 
cumprimento do disposto nesta Portaria. 
Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO 

 
1.02 OUTROS ASSUNTOS FEDERAIS 
MEDIDA PROVISÓRIA N° 896, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019 - (DOU de 09.09.2019) 
Altera a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei 
n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e a Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, para 
dispor sobre a forma de publicação dos atos da administração pública. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de lei: 
Art. 1° Esta Medida Provisória dispõe sobre a forma de publicação dos atos da administração pública. 
Art. 2° A Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 21. ............................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
III - em sítio eletrônico oficial do respectivo ente federativo, facultado aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, alternativamente, a utilização de sítio eletrônico oficial da União, conforme 
regulamento do Poder Executivo federal. 
.............................................................................................................................." (NR) 
"Art. 34. ............................................................................................................... 
§ 1° O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto 
aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, com periodicidade mínima 
anual, por meio da imprensa oficial e de sítio eletrônico oficial, a chamamento público para a 
atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. 
.............................................................................................................................." (NR) 
Art. 3° A Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 4° ................................................................................................................. 
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso na imprensa oficial 
e em sítio eletrônico oficial do respectivo ente federativo, facultado aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, alternativamente, a utilização de sítio eletrônico oficial da União, conforme 
regulamento do Poder Executivo federal; 
.............................................................................................................................." (NR) 
Art. 4° A Lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 10. ............................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
VI - submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, por meio de publicação na 
imprensa oficial e em sítio eletrônico oficial, que deverá informar a justificativa para a contratação, a 
identificação do objeto, o prazo de duração do contrato e o seu valor estimado, com a indicação do 
prazo mínimo de trinta dias para recebimento de sugestões, cujo termo final ocorrerá com, no 
mínimo, sete dias de antecedência em relação à data prevista para a publicação do edital; e 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto3048_1999.asp#art154_p2
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto3048_1999.asp#art154_p5
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto3048_1999.asp#art154
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto3048_1999.asp#art154_p2
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto3048_1999.asp#art154_p5
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto3048_1999.asp#art154
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto3048_1999.asp#art175
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto3048_1999.asp#art175
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/constituicao_federal_1988.asp#art62
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/constituicao_federal_1988.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei8666_1993.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei8666_1993.asp#art21
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei8666_1993.asp#art21_iii
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei8666_1993.asp#art34
http://www.econeteditora.com.br/bdi/m-o/19/medida_provisoria_896.php#art34_p1
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/02/lei10520_2002.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/02/lei10520_2002.asp#art4
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/02/lei10520_2002.asp#art4_i
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/04/lei11079_2004.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/04/lei11079_2004.asp#art10
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/04/lei11079_2004.asp#art10_vi
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.............................................................................................................................." (NR) 
Art. 5° A Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 15. ............................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
§ 1° ...................................................................................................................... 
I - publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do 
Município, ou, na hipótese de consórcio público, do ente de maior nível entre eles; e 
.............................................................................................................................." (NR) 
Art. 6° A exigência legal de publicação pela administração pública federal de seus atos em jornais 
impressos considera-se atendida com a publicação dos referidos atos em sítio eletrônico oficial e no 
Diário Oficial da União. 
Art. 7° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 6 de setembro de 2019; 198° da Independência e 131° da República. 
JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Paulo Guedes 
Jorge Antonio de Oliveira Francisco 
 

DECRETO N° 10.011, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 -(DOU de 06.09.2019) 
Declara a revogação, para os fins do disposto no art. 16 da Lei Complementar n° 95, de 26 
de fevereiro de 1998, de decretos normativos. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei Complementar n° 95, de 26 de 
fevereiro de 1998, 
DECRETA: 
Art. 1° Fica declarada a revogação do: 
I - Decreto n° 36.025, de 12 de agosto de 1954; 
II - Decreto n° 53.153, de 10 de dezembro de 1963; 
III - Decreto n° 54.014, de 10 de julho de 1964; 
IV - Decreto n° 56.367, de 27 de maio de 1965; 
V - Decreto n° 71.885, de 26 de fevereiro de 1973; 
VI - Decreto n° 80.271, de 1 de setembro de 1977; 
VII - Decreto n° 1.596, de 17 de agosto de 1995; 
VIII - Decreto n° 1.886, de 29 de abril de 1996; 
IX - Decreto n° 3.361, de 10 de fevereiro de 2000; 
X - Decreto n° 5.313, de 16 de dezembro de 2004; e 
XI - Decreto n° 7.359, de 18 de novembro de 2010. 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação. 
Brasília, 5 de setembro de 2019; 198° da Independência e 131° da República. 
JAIR MESSIAS BOLSONARO 
PAULO GUEDES 

 

DECRETO N° 10.014, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019 - (DOU de 09.09.2019) 
 

Altera o Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei n° 10.048, de 
8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e a 
Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/11/lei12462_2011.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/11/lei12462_2011.php#art15
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/11/lei12462_2011.php#art15_p1
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/11/lei12462_2011.php#art15_p1_i
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/constituicao_federal_1988.asp#art84
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/constituicao_federal_1988.asp#art84_iv
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/constituicao_federal_1988.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lc95_1998.asp#art16
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lc95_1998.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lc95_1998.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto71885_1973.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto80271_1977.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto1886_1996.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/ant/decreto3361_2000.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/04/decreto5313_2004.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/10/decreto_7359_2010.php
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para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n° 10.048, de 8 de novembro de 2000, e na Lei n° 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
DECRETA: 
Art. 1° O Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 18. .................................................................................................................. 
§ 1° Também estão sujeitos ao disposto no caput os acessos, as piscinas, os andares de recreação, os 
salão de festas e de reuniões, as saunas e os banheiros, as quadras esportivas, as portarias, os 
estacionamentos e as garagens, entre outras partes das áreas internas ou externas de uso comum 
das edificações de uso privado multifamiliar e das de uso coletivo. 
§ 2° O disposto no caput não se aplica às áreas destinadas ao altar e ao batistério das edificações de 
uso coletivo utilizadas como templos de qualquer culto." (NR) 
"Art. 38. No prazo de vinte e quatro meses, contado da data de publicação das normas técnicas 
referidas no § 1°, os veículos de transporte coletivo rodoviário para utilização no País serão 
fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o uso 
por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
.......................................................................................................................................... 
§ 5° O disposto neste artigo não se aplica aos veículos destinados exclusivamente às empresas de 
transporte de fretamento e de turismo, observado o disposto no art. 49 da Lei n° 13.146, de 6 de 
julho de 2015." (NR) 
Art. 2° Fica revogado o parágrafo único do art. 18 do Decreto n° 5.296, de 2004. 
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 6 de setembro de 2019; 198° da Independência e 131° da República. 
JAIR MESSIAS BOLSONARO 
TATIANA BARBOSA DE ALVARENGA 

 

ATO COTEPE/ICMS N° 049, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 - (DOU de 10.09.2019) 
Altera o Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 13/13, que relaciona as empresas prestadoras 
de serviços de telecomunicações contempladas com o regime especial de que trata o 
Convênio ICMS 17/13. 
 
A Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, na sua 177ª Reunião Ordinária, realizada 
nos dias 03 a 05 de setembro de 2019, em Brasília, DF, tendo em vista o disposto na cláusula quarta 
do Convênio ICMS 17/13, de 5 de abril de 2013, resolveu: 
Art. 1° Fica alterado o item 90 do Anexo Único do Ato COTEPE ICMS 13/13, de 13 de março de 2013, 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 
" 

 
". 
Art. 2° Fica revogado o item 65 do Anexo Único do Ato COTEPE/ICMS 13/13. 
Art. 3° Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da sua publicação. 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/constituicao_federal_1988.asp#art84
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/constituicao_federal_1988.asp#art84_iv
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/constituicao_federal_1988.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei10048_2000.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei10098_2000.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei10098_2000.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/04/decreto5296_2004.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/04/decreto5296_2004.asp#art18
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/04/decreto5296_2004.asp#art18_p1
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/04/decreto5296_2004.asp#art18_p2
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/15/lei_13146_2015.php#art49
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/15/lei_13146_2015.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/15/lei_13146_2015.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/04/decreto5296_2004.asp#art18
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/04/decreto5296_2004.asp
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Diretor do CONFAZ e Presidente da COTEPE/ICMS - Bruno Pessanha Negris, Receita Federal do Brasil 
- Altemir Linhares de Melo, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN - Adriano Chiari da Silva, 
Acre - Maria José do Carmo Maia, Alagoas - Marcelo da Rocha Sampaio; Amapá - Robledo Gregório 
Trindade; Amazonas - Felipe Crespo Ferreira; Bahia - Ely Dantas de Souza Cruz; Ceará - Francisco 
Sebastião de Souza; Distrito Federal - Carlos Henrique de Azevedo Oliveira; Espírito Santo - Romulo 
Eugênio de Siqueira Chaves; Goiás - Elder Souto Silva Pinto; Maranhão - Luis Henrique Vigario 
Loureiro; Mato Grosso - Lucymar Regina Padovan Santiago Fróes; Mato Grosso do Sul - Miguel 
Antonio Marcon, Minas Gerais - Fausto Santana da Silva; Pará - Nilda Santos Baptista; Paraíba - 
Fernando Pires Marinho Junior, Paraná - Mailson Brito da Costa; Pernambuco - Nilo Otaviano da Silva 
Filho; Piauí - Maria das Graças Moraes Moreira Ramos; Rio Grande do Sul - Leonardo Gaffré Dias; Rio 
de Janeiro - Décio Gil de Oliveira, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa; Santa Catarina - Ramon Santos 
de Medeiros; São Paulo - Luis Fernando dos Santos Martinelli; Sergipe - Rogério Luiz Santos Freitas; 
Tocantins - Márcia Mantovani 

 
ATO COTEPE/ICMS N° 050, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 - (DOU de 10.09.2019) 
Divulga os prazos de transmissão eletrônica de informações - Ano Calendário 2020 - a que 
se refere o § 1° da cláusula vigésima sexta do Convênio ICMS 110/07, que dispõe sobre o 
regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, 
derivados ou não de petróleo, e outros produtos. 
A COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE DO ICMS - COTEPE/ICMS, na sua 177ª Reunião Ordinária, 
realizada nos dias 03 a 05 de setembro de 2019, em Brasília, DF, tendo em vista o disposto no § 

1° da cláusula vigésima sexta do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007, 
RESOLVE: 
Art. 1° Ficam divulgados, na forma do Anexo único deste ato, os prazos de transmissão eletrônica de 
informações a que se refere o § 1° da cláusula vigésima sexta do Convênio ICMS 110/07, de 28 de 

setembro de 2007, a serem observados no Ano Calendário 2020. 
Art. 2° Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo 
efeitos a partir de 1° de janeiro de 2020. 

BRUNO PESSANHA NEGRIS 
Diretor do CONFAZ 

ANEXO ÚNICO 

CALENDÁRIO 2020 
INCISOS DO § 1° DA CLÁUSULA 

VIGÉSIMA SEXTA MÊS DE TRANSMISSÃO 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN 
I 2 3 2 1 4 1 
II 3 4 3 e 4 2 e 3 5 2 e 3 
III 6 5 5 6 6 4 
IV 2,3,6 3,4,5 2,3,4,5  2,3,6 4,5,6 1,2,3,4 
V-a Até dia 13 Até dia 13 Até dia 13 Até dia 13 Até dia 13 Até dia 13 
V-b Até dia 23 Até dia 23 Até dia 23 Até dia 23 Até dia 23 Até dia 23 

CALENDÁRIO 2020 
INCISOS DO § 1° DA CLÁUSULA 

VIGÉSIMA SEXTA MÊS DE TRANSMISSÃO 

  JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
I 1 3 1 1 3 1 
II 2 e 3 4 e 5 2 2 e 5 4 2 e 3 
III 6 6 3 6 5 4 
IV 1,2,3,6 3,4,5,6 1,2,3 1,2,5,6 3,4,5 1,2,3,4 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b07/cv110_icms_2007.asp#cl26_p1
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b07/cv110_icms_2007.asp#cl26_p1
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b07/cv110_icms_2007.asp#cl26
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b07/cv110_icms_2007.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b07/cv110_icms_2007.asp#cl26_p1
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b07/cv110_icms_2007.asp#cl26
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b07/cv110_icms_2007.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b07/cv110_icms_2007.asp
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V-a Até dia 13 Até dia 13 Até dia 13 Até dia 13 Até dia 13 Até dia 13 
V-b Até dia 23 Até dia 23 Até dia 23 Até dia 23 Até dia 23 Até dia 23 

". Diretor do CONFAZ e Presidente da COTEPE/ICMS - Bruno Pessanha Negris, Receita Federal do 
Brasil - Altemir Linhares de Melo, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN - Adriano Chiari da 
Silva, Acre - Maria José do Carmo Maia, Alagoas - Marcelo da Rocha Sampaio; Amapá - Robledo 
Gregório Trindade; Amazonas - Felipe Crespo Ferreira; Bahia - Ely Dantas de Souza Cruz; Ceará - 
Francisco Sebastião de Souza; Distrito Federal - Carlos Henrique de Azevedo Oliveira; Espírito Santo - 
Romulo Eugênio de Siqueira Chaves; Goiás - Elder Souto Silva Pinto; Maranhão - Luis Henrique 
Vigario Loureiro; Mato Grosso - Lucymar Regina Padovan Santiago Fróes; Mato Grosso do Sul - 
Miguel Antonio Marcon, Minas Gerais - Fausto Santana da Silva; Pará - Nilda Santos Baptista; Paraíba 
- Fernando Pires Marinho Junior, Paraná - Mailson Brito da Costa; Pernambuco - Nilo Otaviano da 
Silva Filho; Piauí - Maria das Graças Moraes Moreira Ramos; Rio Grande do Sul - Leonardo Gaffré 
Dias; Rio de Janeiro - Décio Gil de Oliveira, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa; Santa Catarina - 
Ramon Santos de Medeiros; São Paulo - Luis Fernando dos Santos Martinelli; Sergipe - Rogério Luiz 
Santos Freitas; Tocantins - Márcia Mantovani 

 
ATO COTEPE/ICMS N° 051, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 - (DOU de 10.09.2019) 
Divulga os prazos de transmissão eletrônica de informações - Ano Calendário 2020 - a que 
se refere o § 3° da cláusula oitava do Protocolo ICMS 04/14, que estabelece procedimentos 
nas operações interestaduais com Gás Liquefeito derivado de Gás Natural - GLGN. 
 
A Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, na sua 177ª Reunião Ordinária, realizada 
nos dias 03 a 05 de setembro de 2019, em Brasília, DF, tendo em vista o disposto no § 3° da cláusula 
oitava do Protocolo ICMS 04/14, de 21 de março de 2014, 
RESOLVE: 
Art. 1° Ficam divulgados, na forma do Anexo único deste ato, os prazos de transmissão eletrônica de 
informações a que se refere o § 3° da cláusula oitava do Protocolo ICMS 04/14, de 21 de março de 
2014, a serem observados no Ano Calendário 2020. 
Art. 2° Este ato entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo 
efeitos a partir de 1° de janeiro de 2020. 
BRUNO PESSANHA NEGRIS 
Diretor do CONFAZ 

ANEXO ÚNICO 

 

 

Diretor do CONFAZ e Presidente da COTEPE/ICMS - Bruno Pessanha Negris, Receita Federal do Brasil - 
Altemir Linhares de Melo, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN - Adriano Chiari da Silva, Acre 
- Maria José do Carmo Maia, Alagoas - Marcelo da Rocha Sampaio; Amapá - Robledo Gregório Trindade; 
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Amazonas - Felipe Crespo Ferreira; Bahia - Ely Dantas de Souza Cruz; Ceará - Francisco Sebastião de 
Souza; Distrito Federal - Carlos Henrique de Azevedo Oliveira; Espírito Santo - Romulo Eugênio de 
Siqueira Chaves; Goiás - Elder Souto Silva Pinto; Maranhão - Luis Henrique Vigario Loureiro; Mato 
Grosso - Lucymar Regina Padovan Santiago Fróes; Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon, Minas 
Gerais - Fausto Santana da Silva; Pará - Nilda Santos Baptista; Paraíba - Fernando Pires Marinho Junior, 
Paraná - Mailson Brito da Costa; Pernambuco - Nilo Otaviano da Silva Filho; Piauí - Maria das Graças 
Moraes Moreira Ramos; Rio Grande do Sul - Leonardo Gaffré Dias; Rio de Janeiro - Décio Gil de Oliveira, 
Rondônia - Roberto Carlos Barbosa; Santa Catarina - Ramon Santos de Medeiros; São Paulo - Luis 

Fernando dos Santos Martinelli; Sergipe - Rogério Luiz Santos Freitas; Tocantins - Márcia Mantova 

 

ATO COTEPE/MVA N° 017, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019 - (DOU de 10.09.2019) 
Altera as Tabelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV anexas ao ATO 
COTEPE/ICMS 42/13, que divulga as margens de valor agregado a que se refere à cláusula 
oitava do Convênio ICMS 110/07, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas 
operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, e com outros 
produtos. 
 
O Diretor do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições, 
CONSIDERANDO o disposto nas cláusulas oitava e décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de 
setembro de 2007; e 
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI n° 
12004.100964/2019-14, TORNA PÚBLIC O que o Estado de São Paulo, a partir de 16 de setembro de 
2019, adotará as margens de valor agregado, a seguir indicadas nas Tabelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII e XIV do Ato COTEPE/ICMS 42/13, de 20 de setembro de 2013. 
BRUNO PESSANHA NEGRIS 

ANEXO I 
OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO 
(Art. 1°, I, "a", 1 - regra geral) 

  

ANEXO II 
OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS 

(Art. 1°, I, "b", 1 - regra geral) 

  

ANEXO III 
OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES DE COMBUSTÍVEIS 

(Art. 1°, I, "c", 1 - regra geral) 
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ANEXO IV 
OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO 
(Art. 1°, I, "a", 2 - CIDE não computada no preço pelo produtor nacional) 

  

ANEXO V 
OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS 

(Art. 1°, I, "b", 2 - CIDE não computada no preço pelo produtor nacional) 

  

ANEXO VI 
OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO 
(Art. 1°, I, "a", 3 - PIS/PASEP e COFINS não computadas no preço pelo produtor nacional) 

  

ANEXO VII 
OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS 

(Art. 1°, I, "b", 3 - PIS/PASEP e COFINS não computadas no preço pelo produtor nacional) 

  

ANEXO VIII 
OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO 
(Art. 1°, I, "a", 4 - PIS/PASEP, COFINS e CIDE não computadas no preço pelo produtor nacional) 

  

ANEXO IX 
OPERAÇÕES REALIZADAS POR PRODUTOR NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS 

(Art. 1°, I, "b", 4 - PIS/PASEP, COFINS e CIDE não computadas no preço pelo produtor nacional) 
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ANEXO X 
OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS 

(Art. 1°, I, "c", 2 - exigibilidade suspensa ou sem pagamento de CIDE pelo importador) 

  

ANEXO XI 
OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS 

(Art. 1°, I, "c", 3 - exigibilidade suspensa ou sem pagamento de PIS/PASEP e COFINS pelo importador) 

  

ANEXO XII 
OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADOR DE COMBUSTÍVEIS9 

(Art. 1°, I, "c", 4 - exigibilidade suspensa ou sem pagamento de PIS/PASEP, COFINS e CIDE pelo 
Importador) 

  

ANEXO XIII 
OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS DISTRIBUIDORAS E DEMAIS REMETENTES DE OUTRAS 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO 
(Art. 1°, I, "a", 5 - PIS/PASEP e COFINS não computadas no preço pela distribuidora de combustíveis) 

  

ANEXO XIV 
OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS, PRODUTOR NACIONAL DE 

LUBRIFICANTES, IMPORTADOR DE LUBRIFICANTES E DEMAIS REMETENTES DE OUTRASUNIDADES DA 
FEDERAÇÃO 

(Art. 1°, II - lubrificantes) 

 

 

ATO COTEPE/PMPF N° 020, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019 - (DOU de 10.09.2019) 
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis. 
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O DIRETOR DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento do CONFAZ; 
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 

2007; e 
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI n° 
12004.100936/2019-05, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 
de setembro de 2019, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os 
combustíveis referidos no convênio supra: 
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL 

U
F 

GAC GAP DIESE
L S10 

ÓLEO 
DIESE
L 

GLP 
(P13) 

GLP QAV AEHC GNV GNI 
ÓLEO 
COMBUSTÍV
EL 

(R$/ 
litro) 

(R$/ 
litro) 

(R$/ 
litro) 

(R$/ 
litro) 

(R$/ 
kg) 

(R$/ 
kg) 

(R$/ 
litro) 

(R$/ 
litro) 

(R$/ 
m³) 

(R$/ 
m³) 

(R$/ 
litro
) 

(R$/ 
Kg) 

A
C 

4,820
1 

4,820
1 

4,395
4 

4,451
0 

6,420
4 

6,420
4 - 3,870

3 - - - - 

A
L 

*4,53
39 

*4,65
06 

**3,8
312 

*3,74
58 

- 
**4,4
820 

**2,7
779 

**3,7
960 

*3,60
08 

- - - 

A
M 

**4,2
359 

**4,2
359 

*3,85
43 

*3,72
45 

- **5,7
254 

- *3,37
30 

**2,2
192 

**1,4
241 

- - 

A
P 

*3,84
50 

*3,84
50 

*4,61
60 

**4,0
010 

*5,92
00 

*5,92
00 - 

3,600
0 - - - - 

B
A 

4,590
0 

5,200
0 

3,650
0 

3,559
0 

4,780
0 

4,850
0 - 

3,500
0 

2,440
0 - - - 

C
E 

4,600
0 

4,600
0 

3,657
8 

3,582
2 

4,930
0 

4,930
0 - 3,534

5 - - - - 

D
F 

**4,2
730 

*6,22
40 

**3,8
250 

**3,6
380 

*5,47
31 

*5,47
31 - **3,1

470 
3,799
0 - - - 

E
S 

4,519
3 

6,160
8 

3,743
0 

3,523
7 

**4,9
360 

**4,9
360 - 

3,416
5 - - - - 

G
O 

*4,41
26 

**5,5
475 

*3,59
72 

*3,49
92 

**5,4
300 

**5,4
300 

- *2,80
29 

- - - - 

M
A 

*4,37
30 

5,700
0 

*3,66
80 

*3,58
10 - 

*5,27
53 - 

3,657
0 - - - - 

M
G 

4,920
5 

6,409
3 

3,802
7 

3,695
1 

5,445
8 

6,301
4 

5,106
0 

3,010
6 - - - - 

M
S 

4,226
1 

6,295
5 

3,700
0 

3,581
6 

5,550
6 

5,550
6 

3,074
0 

3,364
5 

2,937
4 - - - 

M
T 

4,556
9 

6,568
7 

4,010
0 

3,906
8 

7,411
3 

7,411
3 

4,814
7 

2,539
4 

2,699
0 

2,200
0 - - 

P
A 

**4,4
920 

**4,4
920 

**3,8
340 

**3,8
570 

**5,8
184 

**5,8
184 - *3,69

60 - - - - 

P
B 

**4,4
277 

**7,9
225 

**3,6
014 

**3,5
085 - **5,3

321 
**2,7
987 

**3,4
890 

**3,7
306 - 2,95

00 
2,95
00 

P
E 

4,601
1 

4,601
1 

3,600
1 

3,600
1 

5,071
5 

5,071
5 - 3,491

0 - - - - 

PI 
**4,6
600 

**4,6
600 

**3,7
100 

**3,6
300 

4,641
3 

4,641
3 

**3,5
500 

**3,4
700 - - - - 

P
R 

**4,1
000 

5,770
0 

3,340
0 

3,260
0 

5,040
0 

5,040
0 - 2,800

0 - - - - 

R
J 

*4,81
30 

*6,00
24 

3,652
0 

3,532
0 - *4,98

08 
2,445
6 

*3,76
70 

*3,10
30 - - - 

R
N 

*4,45
70 

7,390
0 

*3,79
70 

**3,5
920 

**5,1
980 

**5,1
980 - **3,6

590 
*3,51
20 - 1,69

00 
1,69
00 

R **4,4 **4,4 **3,8 **3,7 - **6,0 - **3,6 - - 2,96 - 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b07/cv110_icms_2007.asp#cl10
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b07/cv110_icms_2007.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b07/cv110_icms_2007.asp
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O 000 000 060 460 160 960 56 
R
R 

*4,06
70 

*4,15
60 

*3,69
10 

*3,64
50 

**6,3
190 

**6,8
370 

*3,57
90 

*3,76
60 - - - - 

R
S 

**4,4
324 

**6,5
972 

**3,4
912 

**3,4
136 

**5,5
131 

**5,6
584 

- 
**3,9
914 

*3,40
86 

- - - 

S
C 

4,100
0 

5,850
0 

3,380
0 

3,280
0 

5,360
0 

5,360
0 

- 3,620
0 

2,860
0 

- - - 

S
E 

4,294
0 

4,321
0 

**3,5
440 

**3,4
790 

*4,70
30 

*4,70
30 

3,235
0 

*3,56
40 

3,744
0 - - - 

S
P 

*4,08
70 

*4,08
70 

*3,55
20 

**3,4
280 

*5,17
69 

5,580
4 

- *2,64
80 

- - - - 

T
O 

4,697
0 

7,360
0 

3,632
6 

3,561
0 

6,200
0 

6,200
0 

4,900
0 

3,650
0 

- - - - 

Notas Explicativas: 
a) * valores alterados de PMPF; e 
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução. 
BRUNO PESSANHA NEGRIS 

 

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC N° 018, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 - 
(DOU de 12.09.2019) 
 

Dispõe sobre a instituição de código de receita para o caso que especifica. 
O COORDENADOR-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, no uso da atribuição que lhe confere 
o inciso II do art. 334 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, 
aprovado pela Portaria MF n° 430, de 9 de outubro de 2017, e tendo em vista o disposto no § 

2° do art. 39 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, 
DECLARA: 
Art. 1° Fica instituído o código de receita 5697 - Receita Dívida Ativa - Multa Não Tributária - RFB para 
ser utilizado em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). 
Art. 2° Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da 
União. 
MARCOS HUBNER FLORES 
 

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC N° 019, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019 - 
(DOU de 12.09.2019) 
Dispõe sobre a instituição de código de receita para o caso que especifica. 

 
O COORDENADOR-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, no uso da atribuição que lhe confere o 
inciso II do art. 334 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, 
aprovado pela Portaria MF n° 430, de 9 de outubro de 2017, e tendo em vista o disposto nos arts. 

7° e 23 da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, declara: 
Art. 1° Fica instituído o código de receita 5713 - Receita Dívida Ativa - Multa Não Tributária - 
Departamento de Polícia Federal - Fiscalização Segurança Privada para ser utilizado em Documento 
de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). 
Art. 2° Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da 
União. 
MARCOS HUBNER FLORES 

 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/port/p17/portaria_mf_430_2017.php#art334_ii
http://www.econeteditora.com.br/bdi/port/p17/portaria_mf_430_2017.php#anx1_art334
http://www.econeteditora.com.br/bdi/port/p17/portaria_mf_430_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei4320_1964.asp#art39_p2
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei4320_1964.asp#art39_p2
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei4320_1964.asp#art39
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei4320_1964.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/port/p17/portaria_mf_430_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei7102_1983.asp#art7
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei7102_1983.asp#art7
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei7102_1983.asp#art23
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei7102_1983.asp
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CIRCULAR BACEN N° 3.959, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 - (DOU de 06.09.2019) 
Dispõe sobre os procedimentos para elaboração e divulgação de demonstrações 
financeiras pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil. 
A DIRETORIA COLEGIADA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, em sessão realizada em 4 de setembro 
de 2019, com base nos arts. 9° da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 6° e 7°, inciso III, da Lei 

n° 11.795, de 8 de outubro de 2008, 9°, inciso IX, alínea "b", e 15 da Lei n° 12.865, de 9 de outubro de 

2013, e 12 da Resolução n° 4.720, de 30 de maio de 2019, 
RESOLVE: 
CAPÍTULO I 
DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
Art. 1° Esta Circular estabelece os procedimentos para elaboração e divulgação de demonstrações 
financeiras pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. 
Parágrafo único. O disposto nesta Circular não se aplica às associações e às entidades civis sem fins 
lucrativos autorizadas a administrar consórcio. 
CAPÍTULO II 
DO CONTEÚDO E DA FORMA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Seção I 
Do Balanço Patrimonial 
Art. 2° As instituições mencionadas no art. 1° devem apresentar, no Balanço Patrimonial, os saldos 
de todos os grupamentos contábeis relevantes para a compreensão de sua situação patrimonial. 
§ 1° O Balanço Patrimonial deve conter, no mínimo, informações sobre os seguintes itens 
patrimoniais: 
I - no ativo: 
a) caixa e equivalentes a caixa; 
b) instrumentos financeiros; 
c) operações de arrendamento mercantil; 
d) provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito; 
e) créditos tributários; 
f) investimentos em participações em coligadas e controladas; 
g) imobilizado de uso; 
h) intangível; 
i) depreciações e amortizações; e 
j) provisões para redução ao valor recuperável de ativos; e 
II - no passivo: 
a) depósitos e demais instrumentos financeiros; 
b) provisões; 
c) obrigações fiscais diferidas; 
d) capital social; 
e) reservas de capital; 
f) reservas de lucros; 
g) outros resultados abrangentes; 
h) lucros ou prejuízos acumulados; e 
i) ações em tesouraria. 
§ 2° Os saldos das classes mais relevantes dos itens patrimoniais elencados nas alíneas "b", "d", "i" e 
"j" do inciso I e na alínea "a" do inciso II do § 1° devem ser apresentados de forma segregada no 
Balanço Patrimonial ou em notas explicativas. 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei4595_1964.asp#art9
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei4595_1964.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei4595_1964.asp#art6
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei4595_1964.asp#art7
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei4595_1964.asp#art7_iii
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/08/lei_11795.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/08/lei_11795.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/13/lei12865_2013.php#art9
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/13/lei12865_2013.php#art9_ix
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/13/lei12865_2013.php#art9_ix_b
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/13/lei12865_2013.php#art15
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/13/lei12865_2013.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/13/lei12865_2013.php
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§ 3° As operações de arrendamento mercantil financeiro devem ser apresentadas pelos seguintes 
saldos: 
I - valor presente dos montantes totais a receber previstos em contrato; e 
II - provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito. 
§ 4° No cálculo do valor presente de que trata o § 3°, inciso I, deve ser utilizada taxa equivalente aos 
encargos financeiros previstos no contrato ou, se não houver previsão contratual, a taxa que equaliza 
o valor do bem arrendado, na data da contratação, ao valor presente de todos os recebimentos e 
pagamentos previstos ao longo do prazo contratual, incluindo: 
I - o valor residual garantido; ou 
II - o valor presente provável de realização do bem arrendado no final do contrato, deduzidos os 
custos de venda, no caso de inexistência de valor residual garantido. 
Art. 3° O ativo deve ser apresentado no Balanço Patrimonial segregado em: 
I - circulante, composto por: 
a) recursos considerados caixa ou equivalente a caixa, conforme regulamentação específica, exceto 
se o seu uso se encontre vedado durante pelo menos doze meses após a data do balanço; 
b) ativos realizáveis até doze meses após a data do balanço; 
c) instrumentos mantidos dentro de modelo de negócios que prevê a negociação do ativo, 
independentemente do seu prazo de vencimento, em até doze meses contados da data do balanço; 
ou 
d) aplicações de recursos no pagamento antecipado de despesa decorrente de obrigação a ser 
cumprida por terceiros no curso dos doze meses seguintes ao balanço; e 
II - não circulante, composto pelos ativos não classificados no circulante, subdivididos em: 
a) realizável a longo prazo; 
b) investimentos; 
c) imobilizado; e 
d) intangível. 
§ 1° As contas do ativo devem ser apresentadas em ordem decrescente de liquidez. 
§ 2° A classe de ativos de que trata a alínea "a" do inciso II do caput é constituída por: 
I - direitos realizáveis após o término dos doze meses subsequentes ao balanço; 
II - ativos mantidos dentro de modelo de negócios que prevê a sua negociação, independentemente 
do seu prazo de vencimento, após o término dos doze meses subsequentes ao balanço; 
III - aplicações de recursos no pagamento antecipado de despesa decorrente de obrigação a ser 
cumprida após o término dos doze meses seguintes ao balanço; 
IV - operações realizadas com sociedades coligadas ou controladas, diretores, cotistas, acionistas ou 
participantes no lucro da instituição que não constituam negócios usuais na exploração do objeto 
social; e 
V - créditos tributários. 
Art. 4° O passivo deve ser apresentado no Balanço Patrimonial segregado em: 
I - circulante, composto pelas obrigações: 
a) cuja liquidação esteja prevista para ocorrer nos doze meses após a data do balanço, ainda que o 
prazo para sua liquidação seja superior a doze meses; ou 
b) que estejam mantidas dentro de modelo de negócios que prevê a negociação do passivo, 
independentemente do seu prazo de vencimento, em até doze meses contados da data do balanço; 
II - não circulante, composto pelas obrigações: 
a) cuja liquidação esteja prevista para ocorrer após os doze meses seguintes à data do balanço; 
b) cuja liquidação a instituição tenha o direito incondicional e unilateral e a intenção de diferir 
durante pelo menos doze meses após a data do balanço; 
c) cujo credor tenha assumido compromisso firme, até a data do balanço, de estender o seu 
vencimento para pelo menos doze meses após a data do balanço, sem a possibilidade de exigência 
de sua liquidação antecipada; ou 
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d) fiscais diferidas; e 
III - patrimônio líquido. 
§ 1° As contas do passivo devem ser apresentadas em ordem decrescente de liquidez. 
§ 2° Devem ser divulgadas, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido ou em notas explicativas, as seguintes informações sobre o capital social e as reservas: 
I - a quantidade de ações autorizadas, subscritas e integralizadas e subscritas, mas não integralizadas; 
II - o valor nominal por ação, informando também quando houver ausência de valor; 
III - a conciliação entre as quantidades de ações em circulação no início e no fim do período; 
IV - os direitos, as preferências e as restrições associados a cada classe de ações, incluindo restrições 
na distribuição de dividendos e no reembolso de capital; 
V - as ações ou quotas da instituição mantidas por ela própria, por controladas ou por coligadas; 
VI - as ações destinadas à emissão para honrar opções e contratos de venda de ações, incluindo os 
prazos e respectivos valores; e 
VII - a descrição da natureza e da finalidade de cada reserva. 
§ 3° A instituição não constituída sob a forma de sociedade por ações deve divulgar informações 
equivalentes às exigidas no § 2° evidenciando as alterações no período em cada categoria de 
participação no patrimônio líquido e os direitos, as preferências e as restrições associados a cada 
categoria de instrumento patrimonial. 
Art. 5° Fica permitida a apresentação das contas do ativo e do passivo no Balanço Patrimonial 
baseada somente na liquidez e na exigibilidade, caso a instituição julgue que essa forma de 
apresentação proporcionará informação mais relevante e confiável para o usuário. 
Parágrafo único. Caso utilizada a prerrogativa descrita no caput, deve ser evidenciado, no Balanço 
Patrimonial ou em notas explicativas, o montante esperado a ser realizado ou liquidado em até doze 
meses e em prazo superior para cada item apresentado no ativo e no passivo. 
Seção II 
Da Demonstração do Resultado 
Art. 6° As instituições mencionadas no art. 1° devem apresentar, na Demonstração do Resultado, os 
saldos relativos a todos os grupamentos contábeis relevantes para a compreensão do seu 
desempenho no período, especificando, no mínimo, informações sobre os seguintes itens: 
I - principais receitas e despesas de intermediação financeira; 
II - resultado de intermediação financeira; 
III - outras receitas operacionais; 
IV - principais despesas operacionais; 
V - despesas de provisões, segregadas as classes mais relevantes; 
VI - resultado operacional; 
VII - principais itens de outras receitas e despesas; 
VIII - resultado antes dos tributos e participações; 
IX - tributos e participações sobre o lucro; 
X - resultado líquido; e 
XI - resultado líquido por ação. 
Art. 7° Na divulgação do resultado líquido por ação de que trata o inciso XI do caput do art. 6°, as 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
constituídas sob a forma de companhia aberta ou líder de conglomerado enquadrado no Segmento 1 
(S1), no Segmento 2 (S2) ou no Segmento S3 (S3) devem observar o Pronunciamento CPC 41 - 
Resultado por Ação, aprovado em 8 de julho de 2010 pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), inclusive no que se refere à evidenciação de informações em notas explicativas. 
§ 1° Para fins do disposto no caput, não deve ser considerado o Apêndice A2 do CPC 41. 
§ 2° As menções no texto do CPC 41 ao reconhecimento de ações preferenciais como passivo e a 
outros critérios ou procedimentos contábeis não previstos em normas do Conselho Monetário 

http://www.econeteditora.com.br/acom/cpc_41.php
http://www.econeteditora.com.br/acom/cpc_41.php#apd_a2
http://www.econeteditora.com.br/acom/cpc_41.php
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Nacional ou do Banco Central do Brasil não autorizam as instituições a aplicar esses critérios ou 
procedimentos. 
§ 3° Os pronunciamentos técnicos citados no texto do CPC 41, enquanto não recepcionados por ato 
específico do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil, não podem ser aplicados. 
§ 4° As menções a outros pronunciamentos do CPC no texto do CPC 41 devem ser interpretadas, 
para os efeitos do caput, como referência a pronunciamentos do Comitê recepcionados pelo 
Conselho Monetário Nacional ou pelo Banco Central do Brasil, bem como aos dispositivos do Plano 
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) que estabeleçam critérios contábeis 
correlatos aos pronunciamentos objeto das menções. 
Seção III 
Da Demonstração do Resultado Abrangente 
Art. 8° As instituições mencionadas no art. 1° devem apresentar, na Demonstração do Resultado 
Abrangente, as seguintes informações: 
I - resultado líquido do período; e 
II - outros resultados abrangentes do período, segregados em: 
a) itens que serão reclassificados para o resultado; e 
b) itens que não serão reclassificados para o resultado. 
§ 1° Para fins do disposto nesta Circular, consideram-se outros resultados abrangentes os itens de 
receitas e despesas reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, conforme a regulamentação 
em vigor. 
§ 2° As parcelas de outros resultados abrangentes atribuíveis à própria instituição devem ser 
segregadas das parcelas referentes à participação em outros resultados abrangentes de 
investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial. 
§ 3° O valor do efeito tributário relativo a cada componente da demonstração deve ser divulgado na 
Demonstração do Resultado Abrangente ou em notas explicativas. 
Seção IV 
Da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Art. 9° As instituições mencionadas no art. 1° devem apresentar na Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido as alterações ocorridas nas contas do patrimônio líquido durante o período, 
evidenciando, no mínimo: 
I - o resultado abrangente do período, segregando o valor total atribuível aos proprietários da 
instituição controladora e a participação de não controladores, no caso de demonstrações 
financeiras consolidadas; 
II - os efeitos de eventuais aplicações retrospectivas de políticas contábeis ou de reapresentações 
retrospectivas de itens patrimoniais, reconhecidos de acordo com a regulamentação em vigor, para 
cada componente do patrimônio líquido; 
III - a conciliação do saldo no início e no final do período para cada componente do patrimônio 
líquido, demonstrando separadamente as modificações decorrentes: 
a) do lucro líquido; 
b) de cada item dos outros resultados abrangentes; e 
c) de transações com proprietários, segregando as integralizações e as distribuições realizadas; e 
IV - o valor da remuneração do capital reconhecido como distribuição aos proprietários durante o 
período, segregados os montantes relativos a dividendos e a juros sobre capital próprio. 
Seção V 
Da Demonstração dos Recursos de Consórcio Consolidada 
Art. 10. As administradoras de consórcio devem apresentar, na Demonstração dos Recursos de 
Consórcio Consolidada, as seguintes informações: 
I - no ativo: 
a) caixa e equivalentes a caixa; 
b) aplicações financeiras; 

http://www.econeteditora.com.br/acom/cpc_41.php
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c) adiantamentos de recursos de terceiros; 
d) valores a receber; 
e) valor contábil dos bens retomados ou devolvidos; 
f) direitos por crédito em processos de habilitação; e 
g) direitos junto a consorciados; 
II - na compensação ativa: 
a) previsão mensal de recursos a receber de consorciados; 
b) contribuições devidas ao grupo; 
c) valor dos bens ou serviços a contemplar; e 
d) outros valores que não possuam conta específica; 
III - no passivo: 
a) obrigações com consorciados; 
b) valores a repassar; 
c) obrigações por contemplações a entregar; 
d) obrigações com a administradora; 
e) recursos a devolver a consorciados; e 
f) recursos do grupo; e 
IV - na compensação passiva: 
a) recursos mensais a receber de consorciados; 
b) obrigações do grupo por contribuições; 
c) bens ou serviços a contemplar; e 
d) outros valores que não possuam conta específica. 
Parágrafo único. Devem ser apresentados os títulos contábeis referentes a conta sempre que a sua 
omissão puder comprometer a compreensão das demonstrações. 
Seção VI 
Da Demonstração das Variações nas Disponibilidades de Grupos Consolidada 
Art. 11. As administradoras de consórcio devem evidenciar na Demonstração das Variações nas 
Disponibilidades de Grupos Consolidada as variações ocorridas no período, especificando, no 
mínimo, informações sobre os seguintes itens: 
I - caixa e equivalentes a caixa; 
II - aplicações financeiras dos grupos; 
III - aplicações financeiras vinculadas a contemplações; 
IV - recursos coletados; e 
V - recursos utilizados. 
Parágrafo único. A instituição deve apresentar: 
I - para os incisos I, II e III do caput, a conciliação do saldo no início e no final do período; e 
II - para os recursos de que tratam os incisos IV e V do caput, os títulos contábeis considerando a 
natureza do recurso. 
Seção VII 
Disposições Gerais 
Art. 12. As instituições mencionadas no art. 1° devem apresentar, de forma destacada, as seguintes 
informações em cada demonstração financeira e nas notas explicativas: 
I - o nome da instituição, bem como qualquer alteração que possa ter ocorrido nessa identificação 
desde o término do período anterior; 
II - o escopo das demonstrações financeiras, informando se estas se referem à instituição individual 
ou ao consolidado de um grupo de instituições; 
III - a data de encerramento do período ou o período ao qual se referem as demonstrações 
financeiras e as respectivas notas explicativas; e 
IV - o nível de arredondamento de valores monetários utilizado na apresentação das demonstrações 
financeiras. 
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Parágrafo único. O arredondamento de que trata o inciso IV do caput não pode implicar distorção 
das informações prestadas. 
Art. 13. A nomenclatura das contas utilizadas e sua ordem de apresentação ou agregação nas 
demonstrações financeiras podem ser modificadas de acordo com a natureza das atividades da 
instituição, desde que a nova estrutura de contas forneça informação mais relevante para a 
compreensão da sua situação patrimonial e financeira, do seu desempenho e dos seus fluxos de 
caixa. 
Art. 14. As instituições mencionadas no art. 1° devem apresentar nas demonstrações financeiras os 
saldos de grupamentos contábeis adicionais aos estabelecidos neste Capítulo sempre que forem 
relevantes para a compreensão da sua situação patrimonial e financeira, do seu desempenho e dos 
seus fluxos de caixa. 
Parágrafo único. A apresentação no Balanço Patrimonial de contas adicionais conforme o disposto 
no caput deve considerar: 
I - a natureza e a liquidez dos ativos; 
II - a função dos ativos; e 
III - os valores, a natureza e os prazo dos passivos. 
Art. 15. Fica permitida a não apresentação de forma destacada nas demonstrações financeiras de 
saldos de grupamentos contábeis estabelecidos neste Capítulo, quando esses saldos forem 
imateriais. 
CAPÍTULO III 
DAS NOTAS EXPLICATIVAS 
Art. 16. As instituições mencionadas no art. 1° devem divulgar, na apresentação das notas 
explicativas às demonstrações financeiras: 
I - todas as informações necessárias ao completo entendimento da sua posição e evolução 
patrimonial, da sua situação financeira, do seu desempenho e dos seus fluxos de caixa; 
II - as informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e as políticas contábeis 
específicas aplicadas às transações e aos eventos significativos; 
III - as informações não inseridas nas próprias demonstrações financeiras consideradas necessárias 
para uma apresentação adequada da sua situação patrimonial e financeira, do seu desempenho e 
dos seus fluxos de caixa, inclusive as adicionais às requeridas na regulamentação em vigor; 
IV - os julgamentos realizados no processo de aplicação das políticas contábeis que provocarem 
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto os 
decorrentes de estimativas; 
V - os resultados recorrentes e não recorrentes de forma segregada; e 
VI - as seguintes informações: 
a) o seu domicílio e a sua forma jurídica, o endereço da sua sede e o local principal de seus negócios, 
se distinto da sede; 
b) a descrição da natureza das suas operações e das suas principais atividades; e 
c) o nome do controlador e do controlador do grupo econômico ao qual pertence em última 
instância. 
§ 1° As políticas contábeis devem ser apresentadas de modo que proporcionem adequada 
compreensão dos efeitos das transações e de outros eventos sobre a situação patrimonial e 
financeira, o desempenho e os fluxos de caixa. 
§ 2° Devem ser apresentadas referências cruzadas de cada item das demonstrações financeiras com 
as respectivas informações apresentadas nas notas explicativas, exceto nos casos de divulgação de 
informação adicional, não relacionada com item específico das demonstrações. 
§ 3° As notas explicativas devem ser apresentadas de maneira sistemática, considerando os efeitos 
sobre a compreensibilidade e a comparabilidade de suas demonstrações financeiras. 
Art. 17. As notas explicativas devem conter informações específicas sobre: 
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I - as incertezas nas estimativas de ativos e passivos cujos valores contábeis possam sofrer alterações 
significativas no próximo exercício social, incluindo: 
a) a natureza e o valor contábil dos ativos e passivos ao término do período de reporte; 
b) a natureza dos pressupostos e de outras incertezas nas estimativas; 
c) a sensibilidade dos valores contábeis aos métodos, pressupostos e estimativas subjacentes ao 
respectivo cálculo, incluindo as razões para essa sensibilidade; 
d) a variedade de cenários razoavelmente possíveis ao longo do próximo exercício social em relação 
aos valores contábeis dos ativos e passivos impactados; e 
e) a explicação das alterações realizadas nos pressupostos adotados no passado referente a esses 
ativos e passivos, caso a incerteza permaneça sem solução; 
II - a gestão do capital, compreendendo: 
a) informações qualitativas sobre os seus objetivos, políticas e processos, incluindo: 
1. a descrição dos elementos compreendidos pela gestão do capital; 
2. a natureza dos requisitos de capital impostos pela regulamentação em vigor e a forma como são 
integrados na gestão de capital; e 
3. a forma como estão sendo cumpridos os objetivos da gestão de capital; 
b) dados quantitativos relevantes sobre os elementos incluídos na gestão do capital; 
c) eventuais alterações nas informações de que tratam as alíneas "a" e "b" em relação ao período 
precedente; e 
d) indicação de cumprimento ou não, durante o período, dos requisitos de capital previstos na 
regulamentação em vigor, bem como as consequências do descumprimento; 
III - a remuneração do capital declarada ou proposta, que não configure obrigação presente, bem 
como o respectivo valor por ação ou equivalente; e 
IV - os instrumentos elegíveis a capital, incluindo: 
a) os objetivos, as políticas e os processos de gerenciamento da obrigação de recompra ou resgaste 
dos instrumentos quando requerido a fazer pelos detentores desses instrumentos, incluindo 
quaisquer alterações em relação a período anterior; e 
b) os fluxos de caixa esperados na recompra ou no resgaste dessa classe de instrumentos financeiros. 
§ 1° As informações de que trata o inciso II do caput devem basear-se nas informações prestadas 
internamente aos principais dirigentes da própria instituição. 
§ 2° A instituição deve divulgar informações sobre os requerimentos de capital de forma agregada ou 
individual por requerimento, devendo prevalecer a forma que reflita o correto entendimento da 
gestão do capital. 
Art. 18. As administradoras de consórcio devem apresentar ainda informações relativas à 
administradora e aos grupos de consórcio em andamento, especificando, no mínimo os seguintes 
itens: 
I - quantidade de grupos administrados; 
II - bens entregues, no período corrente e no total; 
III - taxa de inadimplência; 
IV - quantidade de consorciados ativos e de excluídos, no período corrente e no total; e 
V - quantidade de bens pendentes de entrega. 
Art. 19. As instituições mencionadas no art. 1° que não elaborarem suas demonstrações financeiras 
no pressuposto da continuidade devem divulgar: 
I - as bases sobre as quais as demonstrações financeiras foram elaboradas; e 
II - a razão pela qual não se pressupõe a continuidade da instituição. 
CAPÍTULO IV 
DAS DEMONSTRAÇÕES INTERMEDIÁRIAS 
Seção I 
Da Apresentação e Elaboração das Demonstrações Intermediárias 
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Art. 20. As instituições mencionadas no art. 1° que elaborarem e divulgarem demonstrações 
financeiras intermediárias devem apresentar: 
I - a Demonstração do Resultado e a Demonstração do Resultado Abrangente relativas ao período 
intermediário corrente e o saldo acumulado do exercício social corrente; e 
II - as demais demonstrações com base no saldo do exercício social corrente. 
Seção II 
Das Demonstrações Condensadas 
Art. 21. As instituições mencionadas no art. 1° que, com base na regulamentação em vigor, 
elaborarem e divulgarem demonstrações financeiras intermediárias de forma condensada devem 
incluir todas as informações relevantes para a compreensão das mudanças na sua situação 
patrimonial e financeira, no seu desempenho e nos seus fluxos de caixa ocorridas desde o término do 
exercício social mais recente, incluindo, no mínimo, o saldo de cada um dos grupos e subgrupos de 
contas que estiverem incluídos nas demonstrações financeiras completas mais recentes. 
§ 1° Na definição das informações a serem incluídas nas demonstrações condensadas, deve ser 
avaliada a materialidade das informações do período intermediário. 
§ 2° Devem ser incluídos nas demonstrações condensadas os saldos de itens adicionais aos previstos 
no caput, caso sejam relevantes para a compreensão dos itens ali mencionados. 
Art. 22. Os itens apresentados nas demonstrações financeiras condensadas devem ser classificados, 
reconhecidos e mensurados, de acordo com a regulamentação vigente, até a data-base dessas 
demonstrações, segundo os mesmos critérios contábeis aplicáveis às demonstrações semestrais e 
anuais. 
Parágrafo único. Fica vedado o ajuste retrospectivo dos valores divulgados nas demonstrações 
intermediárias de períodos anteriores em virtude de alteração de estimativas no período corrente. 
Seção III 
Das Notas Explicativas Selecionadas 
Art. 23. As instituições mencionadas no art. 1° que elaborarem e divulgarem notas explicativas 
selecionadas devem evidenciar as informações significativas para a compreensão das alterações 
patrimoniais, econômicas e financeiras e de seu desempenho desde o término do último exercício 
social, conforme o disposto no Capítulo III. 
§ 1° O conteúdo das notas explicativas selecionadas deve compreender, no mínimo: 
I - a descrição da natureza e dos efeitos de eventuais alterações nas políticas contábeis e métodos de 
cálculo utilizados na elaboração das demonstrações ou, se não houver alterações, declaração de que 
essas políticas e métodos são os mesmos utilizados nas demonstrações financeiras anuais mais 
recentes; 
II - as explicações necessárias para a compreensão de operações intermediárias sazonais ou cíclicas, 
se houver; 
III - a natureza e os valores de itens não usuais em função de sua natureza, tamanho ou incidência 
que afetaram os ativos, os passivos, o patrimônio líquido, o resultado líquido ou os fluxos de caixa; 
IV - a natureza e os valores das alterações nas estimativas de valores divulgados em período 
intermediário anterior do ano corrente, em período intermediário final do exercício social corrente 
ou em períodos anuais anteriores; 
V - as emissões, recompras e resgates de títulos de dívida e de títulos patrimoniais; 
VI - a remuneração do capital paga separadamente por ações ordinárias e por outros tipos e classes 
de ações; 
VII - os eventos subsequentes ao fim do período intermediário que não tenham sido refletidos nas 
demonstrações contábeis do período intermediário; 
VIII - os efeitos de mudanças na sua estrutura durante o período intermediário, incluindo 
incorporação, fusão, cisão, obtenção ou perda de controle de controladas e investimentos de longo 
prazo, reestruturações e operações descontinuadas; e 
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IX - as informações definidas na regulamentação em vigor sobre o valor justo dos instrumentos 
financeiros. 
§ 2° Nas notas explicativas selecionadas, fica facultada a apresentação de informações que não 
tenham sofrido alteração significativa em relação às que foram divulgadas nas notas explicativas das 
demonstrações financeiras anuais mais recentes. 
CAPÍTULO V 
DA FORMA DE DIVULGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Art. 24. As instituições mencionadas no art. 1° devem divulgar suas demonstrações financeiras de 
forma comparativa com o período anterior, cabendo observar que: 
I - o Balanço Patrimonial ao final do período corrente deve ser comparado com o Balanço Patrimonial 
do final do exercício social imediatamente anterior; e 
II - as demais demonstrações devem ser comparadas com os mesmos períodos do exercício social 
anterior para as quais foram apresentadas. 
§ 1° As notas explicativas necessárias para o correto entendimento devem ser apresentadas de 
forma comparativa, quando relevante para a compreensão do conjunto das demonstrações do 
período. 
§ 2° Deve ser divulgado, adicionalmente ao exigido no caput, o Balanço Patrimonial correspondente 
ao início do período anterior, quando as seguintes alterações ocasionarem efeito material sobre as 
informações desse balanço: 
I - aplicação de política contábil retrospectivamente; 
II - reapresentação de forma retrospectiva dos itens das demonstrações financeiras; ou 
III - reclassificação dos itens das demonstrações financeiras. 
§ 3° Para as linhas de negócios relevantemente sazonais, devem ser divulgadas todas as informações 
necessárias para a compreensão dos efeitos da sazonalidade sobre a situação patrimonial e 
financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da instituição. 
§ 4° Fica facultada a apresentação comparativa: 
I - das demonstrações financeiras, semestrais e anuais, relativas ao ano da autorização para 
funcionamento da instituição pelo Banco Central do Brasil; e 
II - da Demonstração do Resultado Abrangente, nas demonstrações financeiras relativas ao exercício 
de 2020. 
Art. 25. As instituições mencionadas no art. 1° devem reclassificar os valores apresentados para fins 
comparativos quando a apresentação ou a classificação de itens nas demonstrações financeiras 
forem alteradas, devendo divulgar nas notas explicativas: 
I - a natureza da reclassificação; 
II - o valor de cada item ou classe de itens que foi reclassificado; e 
III - o motivo da reclassificação. 
Parágrafo único. Nas situações em que for impraticável a reclassificação de que trata o caput, devem 
ser divulgados: 
I - o motivo da não reclassificação dos valores; e 
II - a natureza dos ajustes que teriam sido realizados se os valores tivessem sido reclassificados. 
Art. 26. As instituições mencionadas no art. 1° devem divulgar as demonstrações financeiras nos 
seguintes prazos: 
I - até 45 dias da data-base, para as demonstrações intermediárias; 
II - até 60 dias da data-base, para as demonstrações semestrais; e 
III - até 90 dias da data-base, para as demonstrações anuais. 
Art. 27. As demonstrações financeiras de que tratam o art. 2° da Resolução n° 4.720, de 30 de maio 
de 2019, e os arts. 2° e 3° da Circular n° 3.950, de 25 de junho de 2019, devem ser divulgadas 
também em forma de dados abertos, segundo especificações estabelecidas na regulamentação 
vigente. 
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CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 28. Ficam excluídos do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) os 
seguintes documentos: 
I - Documento n° 2 - Balancete/Balanço Patrimonial; 
II - Documento n° 3 - Demonstração dos Recursos de Consórcio; 
III - Documento n° 8 - Demonstração do Resultado; 
IV - Documento n° 9 - Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido; 
V - Documento n° 10 - Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações; e 
VI - Documento n° 11 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 
Art. 29. As instituições mencionadas no art. 1° devem aplicar o disposto nesta Circular 
prospectivamente a partir da data da sua entrada em vigor. 
Art. 30. Ficam revogados os incisos II e III do art. 4° e o art. 5° da Circular n° 3.903, de 6 de junho de 
2018. 
Art. 31. Esta Circular entra em vigor em 1° de janeiro de 2020. 
OTÁVIO RIBEIRO DAMASO 
Diretor de Regulação 

 
1.03 SOLUÇÃO CONSULTA 
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 4.035, DE 4 DE SETEMBRO DE 2019 - DOU de 
10/09/2019 (nº 175, Seção 1, pág. 16) 
 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO. RETENÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE 
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. 
Não configura cessão de mão de obra a prestação de serviços médicos executados nas dependências 
das empresas contratantes, quando o serviço é prestado mediante "cronograma de atuação e 
formato de prestação de serviços predeterminados contratualmente", no prazo definido pela 
empresa contratada, e os profissionais executam os serviços contratados sem que se configure poder 
de mando dos representantes da empresa contratante. Nesse caso, a empresa contratada, em 
relação à prestação desses serviços, não está sujeita à retenção de que trata o art. 31 da Lei nº 8.212, 
de 1991. 
Dispositivos Legais: Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 31, caput e § 3º; - Decreto nº 3.048, de 
6 de maio de 1999, art. 219, caput e § 1º; Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 
2009, art.115. 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 134 - COSIT, DE 27 DE MARÇO DE 
2019. 
FLÁVIO OSÓRIO DE BARROS Chefe 

 

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 4.036, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019 - DOU de 
10/09/2019 (nº 175, Seção 1, pág. 16) 
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GINÁSTICA LABORAL. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DISPENSA. SERVIÇO DE SAÚDE. 
DESTAQUE DA RETENÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 
Não configura cessão de mão de obra a prestação de serviço de ginástica laboral executado nas 
dependências de empresa contratante, quando o serviço não é prestado de modo contínuo, os 
profissionais obedecem a cronograma de atuação elaborado pela prestadora, a natureza dos serviços 
é predeterminada em contrato, sem que a contratante defina forma e modo como os serviços devam 
ser prestados, o que fica a cargo da contratada, e os profissionais executem os serviços contratados 
sem que se configure submissão à direção da empresa contratante, a qual é exercida pela empresa 
contratada. Nesse caso, não se aplica o instituto da retenção prevista no art. 31 da Lei nº 8.212, de 
1991. 
Os serviços de ginástica (ginástica laboral) prestados em empresa, por Profissionais de Educação 
Física, são enquadrados como serviços de saúde e, desde que executados mediante a cessão de mão-
de-obra, ficam sujeitos à retenção previdenciária, sendo obrigação da prestadora, quando da 
emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação dos serviços, destacar o valor da retenção 
com o título de "RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL". 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 134 - COSIT, DE 27 DE MARÇO DE 
2019 E À SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 607 - COSIT, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017. 
Dispositivos Legais: art. 31, caput e § 3º, da Lei nº 8.212, de 1991; art. 219, caput e § 1º, do 
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999; arts. 115, 117 e 
118 da IN RFB nº 971, de 2009; Código Tributário Nacional (CTN), artigos 96 e 100, inciso I; Lei nº 
8.212, de 1991, artigo 31, parágrafos 1º, 3º e 4º; Regulamento da Previdência Social, artigo 219, 
parágrafos 1º, 2º, inciso XXIV, e 4º; IN RFB nº 971, de 2009, artigos 118, inciso XXIII, 119 e 126; 
Solução de Consulta nº 174 - Cosit, de 2014 (DOU de 7 de julho de 2014); Resolução nº 218, de 1997, 
do Conselho Nacional de Saúde; Resolução CONFEF nº 046/2002, de 2002; e Resolução CONFEF nº 
323/2016, de 2016. 
FLÁVIO OSÓRIO DE BARROS Chefe 

 

 

2.00 ASSUNTOS ESTADUAIS 
2.01 IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 
DECRETO N° 64.452, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019 - (DOE de 07.09.2019) 
Introduz alteração no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação – RICMS 
 
JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
o disposto no Convênio ICMS 96/18, de 28 de setembro de 2018, 
DECRETA: 
Artigo 1° Fica acrescentado, com a redação que se segue, o artigo 173 ao Anexo I do Regulamento do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto n° 
45.490, de 30 de novembro de 2000: 
“Artigo 173 (AME - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO) - Operações com o medicamento Spinraza 
(Nusinersena) injection 12mg/5ml, classificado no código 3004.90.79 da Nomenclatura Comum do 
Mercosul - NCM, destinado a tratamento da Atrofia Muscular Espinal - AME. 
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§ 1° A aplicação do disposto no “caput” fica condicionada a que o medicamento tenha autorização 
para importação concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 
§ 2° O valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser deduzido do preço do respectivo produto, 
devendo o contribuinte demonstrar a dedução, expressamente, no documento fiscal. 
§ 3° Não se exigirá o estorno do crédito do imposto em relação ao produto de que trata este artigo. 
§ 4° Este benefício vigorará enquanto vigorar o Convênio ICMS 96/18, de 28 de setembro de 2018.” 
(NR). 
Artigo 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 6 de setembro de 2019 
JOÃO DORIA 
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 
Secretário da Fazenda e Planejamento 
ANTONIO CARLOS RIZEQUE MALUFE 
Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Casa Civil 
RODRIGO GARCIA 
Secretário de Governo 
Publicado na Secretaria de Governo, aos 6 de setembro de 2019. 

 

DECRETO N° 64.453, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019 - (DOE de 07.09.2019) 
Regulamenta a classificação de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - prevista na Lei Complementar n° 1.320, de 06-
04-2018, que institui o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária - “Nos 
Conformes” 
 
JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
o disposto na Lei Complementar n° 1.320, de 06-04-2018, 
DECRETA: 
CAPÍTULO I 
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
Artigo 1° Nos termos do disposto nos artigos 5° e 12 da Lei Complementar n° 1.320, de 06-04-2018, a 
classificação de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 
- atenderá o disposto neste decreto. 
CAPÍTULO II 
DA SEGMENTAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS POR PERFIL DE RISCO 
Artigo 2° Os contribuintes enquadrados no Regime Periódico de Apuração (RPA) serão classificados 
de ofício, pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, nas categorias “A+”, “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e 
“NC” (Não Classificado) com base nos seguintes critérios: 
I - obrigações pecuniárias tributárias vencidas e não pagas relativas ao ICMS; e 
II - aderência entre escrituração ou declarações e os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte 
ou a ele destinados. 
§ 1° Para cada critério, os contribuintes serão classificados nas categorias previstas no “caput” deste 
artigo, em ordem decrescente de conformidade, considerados todos os seus estabelecimentos em 
conjunto. 
§ 2° A aplicação dos critérios de classificação levará em conta os fatos geradores ocorridos a partir de 
1°-05-2018. 
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§ 3° Serão classificados na categoria “E” os contribuintes na situação cadastral não ativa. 
§ 4° O enquadramento na categoria “NC” (Não Classificado) terá caráter transitório: 
1 - em função da necessidade de implantação gradual do sistema de classificação; 
2 - quando do início das atividades do contribuinte. 
§ 5° Para fins de enquadramento na categoria “NC” (Não Classificado), o contribuinte com menos de 
5 (cinco) meses de atividades será considerado em início de atividade. 
§ 6° No caso de falta de cumprimento de obrigação acessória por parte do contribuinte, na forma e 
no prazo previsto na legislação do imposto, que impeça a Secretaria da Fazenda e Planejamento de 
efetuar a verificação dos critérios previstos nos incisos I e II do “caput” deste artigo, será adotada 
automaticamente a classificação na categoria “D” para o correspondente critério. 
§ 7° A classificação será o resultado da aplicação combinada dos critérios previstos neste artigo, 
conforme estabelecido no Anexo I. 
Artigo 3° Nos termos do artigo 6° da Lei Complementar n° 1.320, de 06-04-2018, o contribuinte 
poderá consultar a classificação que lhe foi atribuída pela Administração Tributária por meio do 
Sistema de Classificação de Contribuintes do ICMS. 
§ 1° A classificação referida no “caput” será disponibilizada para consulta privada por parte do 
contribuinte até o 5° (quinto) dia útil de cada mês. 
§ 2° A divulgação da classificação para consulta pública no portal eletrônico da Secretaria da Fazenda 
e Planejamento na internet fica condicionada ao aceite da classificação atribuída, por meio de opção 
disponível no Sistema de Classificação de Contribuintes do ICMS. 
§ 3° O aceite implicará, cumulativamente: 
1 - concordância com a classificação atribuída; 
2 - autorização para divulgação da classificação por meio de consulta pública no portal eletrônico da 
Secretaria da Fazenda e Planejamento na internet; 
3 - renúncia à possibilidade da apresentação de discordância referida no § 4°. 
§ 4° O contribuinte poderá requerer justificadamente a correção de erro material na aplicação dos 
critérios de classificação pela Administração Tributária, até o último dia do mês da disponibilização 
da consulta referida no “caput”, apresentando sua discordância por meio de opção disponível no 
Sistema de Classificação dos Contribuintes do ICMS, indicando objetivamente o critério contestado. 
§ 5° A Administração Tributária analisará a discordância apresentada pelo contribuinte e, em caso de 
deferimento do pedido, alterará a sua classificação. 
§ 6° Não caberá recurso ou pedido de reconsideração da classificação atribuída pela Administração 
Tributária após a análise da discordância referida no § 5°. 
§ 7° A partir do primeiro dia do terceiro mês, contados da disponibilização da consulta referida no 
“caput”, a classificação do contribuinte ficará disponível para consulta pública no portal eletrônico da 
Secretaria da Fazenda e Planejamento na internet, desde que o contribuinte aceite sua classificação, 
nos termos do § 3°. 
Artigo 4° A classificação pelo critério de obrigações pecuniárias tributárias vencidas e não pagas 
relativas ao ICMS ocorrerá em função do tempo de atraso no pagamento. 
§ 1° Não serão considerados os créditos tributários com exigibilidade suspensa ou objeto de garantia 
integral prestada em juízo, ou com valor declarado igual ou inferior a 40 (quarenta) UFESPs, 
considerando-se o valor da UFESP do mês da classificação. 
§ 2° Não poderá ser classificado na categoria “A+” o contribuinte com obrigação pecuniária tributária 
vencida e não paga há mais de 60 (sessenta) dias. 
§ 3° Será classificado na categoria “D” o contribuinte com obrigação pecuniária tributária vencida e 
não paga há mais de 180 (cento e oitenta) dias. 
§ 4° A classificação nas demais categorias ocorrerá no intervalo entre as categorias “A+” e “D”, 
conforme estabelecido no Anexo I. 
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Artigo 5° A classificação pelo critério de aderência considerará os valores indicados nos documentos 
fiscais emitidos pelo contribuinte, bem como os documentos fiscais a ele destinados, em comparação 
àqueles regularmente lançados em sua escrituração fiscal ou por ele declarados. 
§ 1° Será classificado na categoria “A+” o contribuinte com 98% (noventa e oito por cento) ou mais 
de aderência. 
§ 2° Será classificado na categoria “D” o contribuinte com menos de 90% (noventa por cento) de 
aderência. 
§ 3° A classificação nas demais categorias ocorrerá no intervalo entre as categorias “A+” e “D”, 
conforme estabelecido no Anexo I. 
§ 4° Serão consideradas para o cálculo do percentual de aderência as escriturações e as declarações 
entregues pelo contribuinte (originais e/ou retificadoras) até o último dia do segundo mês anterior 
ao da classificação. 
§ 5° Para o cálculo do percentual de aderência serão consideradas as escriturações e as declarações 
no conjunto de 3 (três) referências, com intervalo de 4 (quatro) meses entre a última referência 
considerada e o mês da classificação. 
CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 6° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01-
09-2019. Palácio dos Bandeirantes, 6 de setembro de 2019 
JOÃO DORIA 
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES 
Secretário da Fazenda e Planejamento 
ANTONIO CARLOS RIZEQUE MALUFE 
Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Casa Civil 
RODRIGO GARCIA 
Secretário de Governo 
Publicado na Secretaria de Governo, aos 6 de setembro de 2019. 
ANEXO I 
REGRAS PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO ICMS 
1. REGRAS GERAIS 
1.1. A classificação abrangerá exclusivamente os contribuintes do ICMS enquadrados no Regime 
Periódico de Apuração (RPA) e levará em consideração os seguintes critérios: 
a) obrigações pecuniárias tributárias vencidas e não pagas relativas ao ICMS; e 
b) aderência entre escrituração ou declarações e os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte ou 
a ele destinados. 
1.2. Em relação a cada critério referido no item 1.1, o contribuinte será enquadrado em uma das 
seguintes categorias e ser-lhe-á atribuída a correspondente nota, conforme o grau de atendimento 
dos respectivos requisitos previstos nos itens 2 e 3: 

CATEGORIA NOTA 
“A+” 5 
“A” 4 
“B” 3 
“C” 2 
“D” 1 
“E” 0 

1.3. A classificação final do contribuinte corresponderá à média aritmética simples das 2 (duas) notas 
atribuídas ao contribuinte nos termos do item 1.2, observando-se a seguinte correlação: 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONTRIBUINTE MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DAS 2 (DUAS) 

NOTAS 
“A+” 5 
“A” Maior ou igual a 4 e menor que 5 
“B” Maior ou igual a 3 e menor que 4 
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“C” Maior ou igual a 2 e menor que 3 
“D” Maior ou igual a 1 e menor que 2 
“E” Menor que 1 

1.4. Nas situações adiante indicadas, a classificação final do contribuinte observará o seguinte, não se 
aplicando o disposto no item 1.3: 
a) caso seja “1” a nota relativa ao critério “obrigações pecuniárias tributárias vencidas e não pagas 
relativas ao ICMS”, a classificação final do contribuinte será, no máximo, “D”, ainda que a média 
aritmética simples das 2 (duas) notas corresponda a categoria superior; 
b) caso o contribuinte possua pelo menos 1 (um) estabelecimento com inscrição no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS em situação nula ou inapta, cujo ato de ofício tenha sido realizado há menos 
de 5 anos (contados até o último dia do mês anterior ao mês da classificação), a classificação final 
será “E”, ainda que a média aritmética simples das 2 (duas) notas corresponda a categoria superior; 
c) caso o contribuinte possua estabelecimento com inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS 
em situação suspensa, seja em consequência de ação fiscal, exigência documental ou falta de 
informação cadastral, ou ainda preventivamente por não localização há mais de 1 mês (contados até 
o último dia do mês anterior ao mês da classificação), a classificação final será “E”, ainda que a média 
aritmética simples das 2 (duas) notas corresponda a categoria superior. 
1.5. Para fins de apuração do grau de atendimento dos requisitos previstos nos itens 2 e 3, serão 
considerados, em conjunto, todos os estabelecimentos do contribuinte que estejam inscritos no 
Cadastro de Contribuintes do ICMS deste Estado. 
2. CRITÉRIO “OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS VENCIDAS E NÃO PAGAS RELATIVAS AO ICMS” - 
REQUISITOS: 
2.1. O enquadramento do contribuinte pelo critério de obrigações pecuniárias tributárias vencidas e 
não pagas relativas ao ICMS ocorrerá em função do tempo de atraso no pagamento. 
2.2. O contribuinte: 
a) sem obrigação pecuniária vencida: será enquadrado na categoria “A+”; 
b) com obrigação pecuniária vencida e atraso no pagamento: 
b.1) menor ou igual a 60 (sessenta) dias: será enquadrado na categoria “A+”; 
b.2) maior que 60 (sessenta) dias e menor ou igual a 90 (noventa) dias: será enquadrado na categoria 
“A”; 
b.3) maior que 90 (noventa) dias e menor ou igual a 120 (cento e vinte) dias: será enquadrado na 
categoria “B”; 
b.4) maior que 120 (cento e vinte) dias e menor ou igual a 180 (cento e oitenta) dias: será 
enquadrado na categoria “C”; 
b.5) maior que 180 (cento e oitenta) dias: será enquadrado na categoria “D”. 
2.3. O contribuinte será enquadrado na categoria “D” caso não tenha apresentado ou transmitido ao 
Fisco, nos termos previstos na legislação, os dados relativos à Guia de Informação e Apuração do 
ICMS - GIA ou outro documento que a substituir. 
2.4. O contribuinte será enquadrado na categoria “D” caso tenha apresentado ou transmitido ao 
Fisco, nos termos previstos na legislação, os dados relativos à Guia de Informação e Apuração do 
ICMS - GIA ou outro documento que a substituir, com atraso superior a 7 (sete) dias corridos. 
2.5. Não serão considerados os créditos tributários com exigibilidade suspensa ou objeto de garantia 
integral prestada em juízo, ou com valor declarado igual ou inferior a 40 (quarenta) UFESPs, 
considerando-se o valor da UFESP do mês da classificação. 
3. CRITÉRIO “ADERÊNCIA ENTRE ESCRITURAÇÃO OU DECLARAÇÕES E OS DOCUMENTOS FISCAIS 
EMITIDOS PELO CONTRIBUINTE OU A ELE DESTINADOS” - REQUISITOS: 
3.1. O enquadramento do contribuinte pelo critério de aderência considerará os valores indicados 
nos documentos fiscais emitidos pelo contribuinte, bem como os documentos fiscais a ele 
destinados, em comparação àqueles regularmente lançados em sua escrituração fiscal ou por ele 
declarados. 
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3.2. O contribuinte com grau de aderência: 
a) maior ou igual a 98% (noventa e oito por cento): será enquadrado na categoria “A+”; 
b) maior ou igual a 96% (noventa e seis por cento) e menor que 98% (noventa e oito por cento): será 
enquadrado na categoria “A”; 
c) maior ou igual a 94% (noventa e quatro por cento) e menor que 96% (noventa e seis por cento): 
será enquadrado na categoria “B”; 
d) maior ou igual a 90% (noventa por cento) e menor que 94% (noventa e quatro por cento): será 
enquadrado na categoria “C”; 
e) menor que 90% (noventa por cento): será enquadrado na categoria “D”. 
3.3. O contribuinte será enquadrado na categoria “D” caso não tenha apresentado ou transmitido ao 
Fisco, nos termos previstos na legislação, os dados relativos à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou 
outro documento que a substituir. 
3.4. O contribuinte será enquadrado na categoria “D” caso tenha apresentado ou transmitido ao 
Fisco, nos termos previstos na legislação, os dados relativos à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou 
outro documento que a substituir, com atraso superior a 7 (sete) dias corridos. 
3.5. O contribuinte será enquadrado na categoria “D” caso tenha apresentado ou transmitido ao 
Fisco, nos termos previstos na legislação, os dados relativos à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou 
outro documento que a substituir, sem a escrituração de qualquer um dos livros fiscais obrigatórios. 

 
Título de texto 
Subtítulo de texto 
Texto 
 
 

3.00 ASSUNTOS MUNICIPAIS 
3.01 OUTROS ASSUNTOS MUNICIPAIS 
DECRETO N° 58.943, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 (*) - (DOM de 06.09.2019) 
Regulamenta as disposições dos artigos 14, 72 e 109 da Lei n° 16.642, de 9 de maio de 
2017, em consonância com o artigo 156 da Lei Orgânica do Município. 
 
BRUNO COVAS, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, 
DECRETA: 
CAPÍTULO I 
DO CADASTRO DE EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO 
Art. 1° Para atendimento das disposições do artigo 109 da Lei n° 16.642, de 9 de maio de 2017, a 
pedido do interessado, serão incluídas no setor de edificações regulares do Cadastro de Edificações 
do Município - CEDI as edificações cuja titularidade seja de pessoa jurídica de direito público do 
Município, do Estado de São Paulo e da União Federal e respectivas autarquias universitárias, de 
acordo com os dados constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal registrados na data de 31 de julho de 
2014. 
Art. 2° O Certificado de Regularidade da edificação de que trata o artigo 1° deste decreto será 
emitido com as seguintes ressalvas: 
I - este documento não exime do atendimento às normas de estabilidade, segurança, salubridade e 
acessibilidade na edificação conforme exigências dos órgãos das esferas municipal, estadual e 
federal, cuja responsabilidade é do ente público que a ocupa; 
II - este documento não exime do atendimento das exigências dos órgãos de preservação cultural, 
histórica, paisagística ou ambiental das esferas municipal, estadual e federal; 

http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/19/Decretos/decreto_58943.php#(*)
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/17/lei/lei_16642_2017.php#art109
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/17/lei/lei_16642_2017.php
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III - este documento não exime do licenciamento ambiental de acordo com a legislação municipal, 
estadual e federal aplicável, nas hipóteses de manejo arbóreo, áreas contaminadas e áreas de 
mananciais, dentre outras. 
Art. 3° Nos pedidos de Auto de Regularização de Edificação dos imóveis de que trata o artigo 

109 da Lei n° 16.642, de 2017, protocolados até o dia 31 de julho de 2014, e ainda sem despacho 
decisório em última instância, será emitido comunicado ao interessado e ofício ao dirigente do órgão 
público para: 
I - dar ciência das disposições do artigo 109 da Lei n° 16.642, de 2017, e do artigo 5° deste decreto; 
II - facultar manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação do comunicado, a 
respeito do interesse no prosseguimento do processo administrativo com vistas à obtenção de Auto 
de Regularização de Edificação acompanhado das respectivas peças gráficas; 
III - cientificar o interessado das disposições do Capítulo II deste decreto, caso o pedido de Auto de 
Regularização de Edificação de que trata este artigo seja cumulado com pedido de Alvará de 
Reforma, além dos procedimentos estabelecidos neste artigo para a regularização da edificação. 
Art. 4° Na hipótese de opção pelos termos do artigo 109 da Lei n° 16.642, de 2017, conforme inciso II 
do artigo 3° deste decreto, o interessado deverá apresentar termo de responsabilidade pela 
adequação da edificação às normas de segurança e acessibilidade, conforme modelo que será fixado 
em portaria de SEL. 
§ 1° Apresentado o termo de responsabilidade a que se refere o “caput” deste artigo, o pedido de 
Auto de Regularização de Edificação será declarado prejudicado e o respectivo processo será 
encaminhado à unidade competente da Secretária Municipal da Fazenda para que, com base nos 
dados das edificações existentes indicados na última peça gráfica apresentada até o dia 31 de julho 
de 2014, sejam efetuadas as anotações cadastrais pertinentes. 
§ 2° Após, o processo deverá ser enviado a SEL/CASE para a consolidação do CEDI e emissão do 
documento de que trata o artigo 2° deste decreto. 
§ 3° No caso de edificação em área pública municipal ou de edificação de responsabilidade da 
Municipalidade situada em área recebida em cessão de uso de outros entes políticos, autarquias 
públicas e empresas públicas e de economia mista, o processo será encaminhado à Coordenadoria 
de Gestão do Patrimônio - CGPATRI para as anotações cadastrais pertinentes. 
Art. 5° A ausência de manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do comunicado 
referido no artigo 3° deste decreto, implicará no regular prosseguimento do processo de Auto de 
Regularização de Edificação, sem alteração de dados do Cadastro de Edificações do Município. 
Art. 6° Nos processos de Certificado de Regularização protocolados após 31 de julho de 2014, que 
dependam da regularidade da edificação e cujos dados ainda não constem do Cadastro de 
Edificações do Município, a comprovação da existência da edificação até a referida data, nos termos 
do artigo 109 da Lei n° 16.642, de 2017, será feita mediante a apresentação de um dos seguintes 
documentos: 
I - foto aérea; 
II - documento de funcionamento de equipamento de segurança; 
III - Auto de Multa; 
IV - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB; 
V - declaração do detentor do prédio público e do responsável técnico pela edificação. 
Art. 7° A inclusão das edificações no setor de edificações regulares nos termos do artigo 109 da Lei n° 

16.642, de 2017: 
I - não dispensa a necessidade de verificação da edificação por profissional habilitado; 
II - não desobriga o profissional do cumprimento das normas disciplinadoras de sua regular atuação e 
daquelas decorrentes da legislação federal, estadual e municipal; 
III - não desobriga o ente público que a ocupa e o responsável técnico pela obra do atendimento às 
disposições da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - LPUOS e da Legislação de Obras e 

http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/17/lei/lei_16642_2017.php#art109
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/17/lei/lei_16642_2017.php#art109
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/17/lei/lei_16642_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/17/lei/lei_16642_2017.php#art109
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/17/lei/lei_16642_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/17/lei/lei_16642_2017.php#art109
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/17/lei/lei_16642_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/17/lei/lei_16642_2017.php#art109
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/17/lei/lei_16642_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/17/lei/lei_16642_2017.php#art109
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/17/lei/lei_16642_2017.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/17/lei/lei_16642_2017.php


 

  34 

 

Edificação - LOE, em especial do atendimento às normas de estabilidade, segurança, salubridade e 
acessibilidade da edificação. 
CAPÍTULO II 
PROCEDIMENTOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA 
Art. 8° A realização de obras por órgãos públicos municipais, estaduais ou federais está sujeita às 
diretrizes do Plano Diretor Estratégico, ao atendimento do Código de Obras e Edificações e 
dependerá de prévia aprovação do Município, atendido o interesse público. 
Art. 9° A atividade edilícia da União, do Estado, do Município e de suas autarquias universitárias, em 
imóvel público, depende da expedição do Termo de Consentimento para Atividade Edilícia Pública - 
TCAEP, ora instituído. 
Parágrafo único. O disposto no “caput” deste artigo também se aplica à atividade edilícia nos 
imóveis mencionados ainda que cedidos a particular em cumprimento de contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa, destinada à edificação para prestação de 
serviço público, pela pessoa jurídica titular do domínio, sob sua responsabilidade. 
Art. 10. O requerimento de TCAEP deverá ser apresentado em processo eletrônico à Prefeitura, 
instruído com as peças gráficas assinadas por responsável técnico pelo projeto e pela obra e os 
documentos estabelecidos pela Lei n° 16.642, de 2017, e pelo Decreto n° 57.776, de 7 de julho de 

2017. 
§ 1° A solicitação e expedição do TCAEP são dispensadas do recolhimento de taxas e de preços 
públicos. 
§ 2° Conforme o caso, deverão ser ainda apresentadas as seguintes anuências: 
I - da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA, para projeto: 
a) gerador de impacto ambiental; 
b) gerador de impacto de vizinhança; 
c) situado em área considerada potencialmente contaminada, suspeita de contaminação, 
contaminada ou em monitoramento ambiental; 
d) situado em área que dependa de manejo de vegetação de porte arbóreo ou situado em Área de 
Preservação Permanente - APP; 
II - da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT e da Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET, para empreendimento caracterizado como Polo Gerador de Tráfego - PGT; 
III - de Secretaria Municipal da Cultura, do CONPRESP, CONDEPHAAT e IPHAN para projeto que 
interfira em bens tombados; 
IV - de SIURB/PROJ para projeto com incidência de melhoramentos viários e sanitários. 
§ 3° No caso de obras de adaptação à segurança e acessibilidade, a emissão do TCAEP dependerá do 
atendimento às respectivas normas técnicas e da manifestação favorável de SEL/SEGUR. 
§ 4° Estando a proposta de acordo com a legislação, será emitido o TCAEP, contendo dados e 
características do projeto, a partir da documentação apresentada. 
§ 5° O TCAEP não terá prazo de validade determinado, valendo enquanto forem mantidos os dados e 
as características do projeto que amparou a respectiva emissão. 
§ 6° Havendo necessidade de correção ou complementação de documentos, será emitido 
comunicado, cuja cópia será encaminhada por ofício ao órgão público solicitante, para atendimento 
no prazo de 30 (trinta) dias. 
§ 7° Não havendo condições de atendimento no prazo estabelecido, o interessado poderá solicitar 
prazo suplementar de 30 (trinta) dias. 
§ 8° Na impossibilidade de atendimento ao comunicado no prazo estabelecido, quando houver a 
necessidade de anuência de órgãos externos, o interessado poderá solicitar a suspensão e custódia 
do processo por até 180 (cento e oitenta) dias. 
§ 9° Findos os prazos sem a apresentação dos documentos faltantes, o pedido será indeferido. 
Art. 11. É obrigatório manter no local da obra cópia do TCAEP e respectivas peças gráficas firmadas 
pelos responsáveis técnicos pelo projeto e pela obra, vistadas pela Prefeitura. 
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Art. 12. Concluída a obra, a qualquer tempo, poderá ser solicitada a atualização do lançamento 
tributário pela Secretaria Municipal da Fazenda e posteriormente do Cadastro de Edificações do 
Município para incluir áreas construídas, com base nos dados contidos no TCAEP. 
Art. 13. Constatada a inobservância às disposições do Código de Obras e Edificações e deste decreto 
em edificações da União, do Estado, do Município e suas autarquias universitárias, caberá a 
intimação do órgão público responsável pela edificação, por meio de ofício, para comprovar que 
foram sanadas as irregularidades no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias. 
§ 1° O prazo previsto no “caput” deste artigo poderá ser prorrogado por igual período mediante 
requerimento devidamente justificado. 
§ 2° Esgotado o prazo e constatada a permanência da infração, a edificação estará sujeita à aplicação 
das penalidades previstas no Anexo III do Decreto n° 57.776, de 2017 - Tabela de Multas. 
Art. 14. Não são passíveis da obtenção do TCAEP: 
I - as atividades edilícias da União, do Estado, do Município e de suas autarquias universitárias em 
imóvel de domínio privado; 
II - as intervenções em áreas públicas cedidas a particulares. 
Parágrafo único. As atividades edilícias referidas nos incisos I e II do “caput” deste artigo estão 
sujeitas à obtenção dos documentos de atividade edilícia previstas no artigo 12 da Lei n° 16.642, de 

2017. 
Art. 15. Também estarão sujeitas à obtenção do TCAEP: 
I - a atividade edilícia de responsabilidade da Municipalidade em área recebida em cessão de uso de 
outros entes públicos, autarquias públicas e empresas públicas e de economia mista, no perímetro 
da área cedida, descrito no documento pertinente, a exemplo do Termo de Transferência de 
Administração, Termo de Permissão de Uso e do Termo de Cessão de Posse; 
II - a atividade edilícia em área municipal cedida à União, ao Estado e suas autarquias universitárias, 
no perímetro da área cedida, descrito no respectivo documento de cessão. 
Parágrafo único. Nas hipóteses tratadas nos incisos deste artigo, para fins de aplicação dos 
parâmetros urbanísticos, será considerada a área descrita no documento de cessão de uso do imóvel 
público, não podendo haver prejuízo ao atendimento dos índices urbanísticos utilizados na área 
remanescente. 
Art. 16. Em imóveis da Administração Pública Direta, de suas autarquias universitárias e da 
Administração Pública Indireta que não disponham de matrícula no Registro de Imóveis, o 
licenciamento será feito com base em declaração do órgão público detentor a respeito da posse ou 
propriedade do imóvel, desde que acompanhada de peça gráfica delimitando o perímetro da área 
objeto da intervenção. 
Parágrafo único. As áreas objeto de intervenção de que trata este artigo deverão ter acesso à via 
pública. 
CAPÍTULO III 
DAS OBRAS DO SISTEMA DE TRANSPORTES 
Art. 17. As obras em vias férreas do sistema de transportes independem da emissão de Alvará de 
Aprovação, Alvará de Execução, Certificado de Regularização ou Termo de Consentimento para 
Atividade Edilícia Pública - TCAEP. 
Art. 18. As obras em estações das vias férreas situadas em logradouros públicos independem de 
Alvará de Aprovação, Alvará de Execução, Certificado de Regularização ou Termo de Consentimento 
para Atividade Edilícia Pública - TCAEP. 
§ 1° A execução de obras em estações situadas fora de logradouros públicos está sujeita ao 
licenciamento. 
§ 2° Independentemente de sua localização, as estações existentes ficam obrigadas à obtenção do 
Certificado de Acessibilidade e do Certificado de Segurança. 
Art. 19. Os empreendimentos em áreas de posse ou propriedade de órgãos da Administração Pública 
Direta e Indireta prestadores de serviços públicos essenciais, tais como transporte público coletivo, 
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em especial as estações metro-ferroviárias e terminais de ônibus, poderão ser licenciados com base 
nos dados da área indicados em um dos seguintes documentos: 
I - Termo de Acordo de Protocolo de Intenções - TAPI; 
II - Termo de Permissão de Uso - TPU; 
III - Termo de Cessão de Uso; 
IV - Termo de Transferência de Administração. 
CAPÍTULO IV 
PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EHIS EXECUTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DIRETA E INDIRETA 
Art. 20. Os pedidos de regularização dos Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - EHIS, 
produzidos pela Administração Pública Direta ou empresa com controle acionário do Poder Público, 
protocolados a partir da vigência deste decreto, cujas edificações tenham sido concluídas até 31 de 
julho de 2014, deverão ser instruídos com a seguinte documentação em mídia digital: 
I - documento comprobatório da posse ou matrícula no Registro de Imóveis em nome do ente 
público; 
II - peças gráficas, demonstrando o perímetro das edificações na modalidade de projeto simplificado, 
conforme Anexo I deste decreto; 
III - quadro de áreas, conforme Anexo II deste decreto. 
Art. 21. A SEL emitirá o documento de regularidade da edificação de que trata o artigo 20 deste 
decreto com as mesmas ressalvas citadas no artigo 2° deste decreto. 
Art. 22. Para os processos de regularização em andamento, anteriores à vigência deste decreto, caso 
haja necessidade de intervenção física para adequação da edificação quanto à segurança e 
acessibilidade do empreendimento, poderá ser expedida Notificação de Exigências Complementares 
(NEC), com prazo para atendimento de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma única vez, por 
igual período. 
Art. 23. Deverá ser apresentado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, dentro da 
validade, para empreendimentos verticais com área total construída acima de 750m² (setecentos e 
cinquenta metros quadrados) e/ou conjunto vertical com mais de 3 (três) pavimentos. 
CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 24. Os procedimentos administrativos não regrados por este decreto seguirão o estabelecido 
pelo COE. 
Art. 25. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os artigos 16, 61 e 
o parágrafo único do artigo 62 do Decreto n° 57.776, de 7 de julho de 2017. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 5 de setembro de 2019, 466° da fundação de São 
Paulo. 
BRUNO COVAS 
Prefeito 
CESAR ANGEL BOFFA DE AZEVEDO 
Secretário Municipal de Licenciamento 
JOÃO JORGE DE SOUZA 
Secretário Municipal da Casa Civil 
RUBENS NAMAN RIZEK JUNIOR 
Secretário Municipal de Justiça 
MAURO RICARDO MACHADO COSTA 
Secretário do Governo Municipal 
Publicado na Casa Civil, em 5 de setembro de 2019. 
ANEXO I Integrante do Decreto  n° 58.943, de 5 de setembro de 2019 
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ANEXO II Integrante do Decreto n° 58.943, de 5 de setembro de 2019 
QUADRO DE ÁREAS: 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

ÁREA DO TERRENO: E=R=m² 
TAXA DE OCUPAÇÃO 0,00% 
ÁREA DE PROJEÇÃO 0,00m² 
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,00 
ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL 0,00m² 
ÁREA NÃO COMPUTÁVEL TOTAL 0,00m² 
ÁREA PERMEÁVEL 0,00m² 
LAZER COBERTO 0,00m² 
LAZER DESCOBERTO 0,00m² 
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NÚMERO DE UNIDADES 0 
NÚMERO TOTAL DE UNIDADES ADAPTADAS 0 

QUADRO DE ÁREAS (m²) 
  COMPUTÁVEL NÃO COMPUTÁVEL TOTAL 
SUBSOLO       
TÉRREO       
SALÃO DE FESTAS       
GUARITA       
LIXEIRA       
TIPO X N° TIPOS       
TERRAÇOS TIPOS       
C. ÁGUA/BARRILETE       
CASA DE MÁQUINAS       
SUBTOTAL       
TOTAL       

NOTAS: 
1 - DECLARO QUE A OBRA FOI CONCLUÍDA ATÉ O DIA 31 DE JULHO DE 2014, SENDO DE MINHA 
INTEIRA E TOTAL RESPONSABILIDADE O ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE ESTABILIDADE, SEGURANÇA, 
SALUBRIDADE E ACESSIBILIDADE, ATÉ A FORMALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 109 DA LEI N° 16.642/17 
2 - O PROJETO ATENDE A LPUOS, PDE, COE, REFERENTES À ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO 
(*) Retificado no DOM de 07.09.219, por ter saído com incorreções no original. 

 
RESOLUÇÃO AMLURB N° 137 / 2019 - (DOM de 10.09.2019) 
Altera a Resolução n° 134/AMLURB/2019 que Regulamenta o cadastro dos operadores do 
Sistema de Limpeza Urbana do Município e o Controle de Transporte de Resíduos Sólidos 
para os Grandes Geradores - CTR- RGG. 
 
O PRESIDENTE DA AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei 
RESOLVE: 
Parágrafo único. Fica prorrogado até o dia 31/10/2019 o prazo para adequação dos cadastros dos 
operadores dos sistemas de limpeza urbana estabelecidos nos termos do Decreto n° 

58.701/19, artigo 33, bem como o artigo 20 da Resolução n° 130/AMLURB/2019 e Resolução 

134/AMLURB/2019. 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
EDSON TOMAZ DE LIMA FILHO 
Presidente - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB 

 

4.00 ASSUNTOS DIVERSOS 
4.01 CEDFC--ARTIGOS / COMENTÁRIOS 
A Iniciativa Faz a Diferença. 
 
É a qualidade que distingue o funcionário notável do medíocre 
 
*Maria de Lima 
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A falta de iniciativa é um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento profissional. O funcionário que 
faz só o que lhe é exigido, se aproveita do trabalho alheio ou adota a lei do mínimo esforço, tem 
poucas chances de avançar na carreira. 
 
A empresa não é instituição de caridade. Hoje, mais que nunca, ela precisa superar seus limites 
continuamente para oferecer bons serviços a seus consumidores e jamais conseguirá isso com uma 
equipe sem iniciativa. 
 
Para se sobressair no atual modelo econômico, a empresa necessita de pessoas realizadoras que: 
 
* Façam o que precisa ser feito, mesmo sem ser solicitadas. 
 
* Resolvam problemas em vez de criá-los, ignorá-los ou de transferi-los para os outros. 
 
* Tenham a qualidade do seu trabalho como marca registrada. 
 
* Corram risco e se dediquem como se fossem donas do negócios. 
 
A iniciativa é a qualidade que diferencia um funcionário ativo, notável, com visão empreendedora, do 
medíocre. 
 
E esse último, que geralmente espera ser carregado pelos outros, é muito mais comum nas 
organizações do que se imagina. 
 
Conheço muitos deles e aposto que você também o reconhece em seu meio. Essas pessoas estão 
equivocadas. A velha manobra de trabalhar "conforme o salário" não leva ninguém a lugar nenhum. 
 
Às vezes, o preguiçoso ainda se acha esperto e pensa que seu colega, com iniciativa, é um idiota. No 
entanto, o indivíduo que se dedica às suas tarefas o mínimo possível pode até obter benefícios 
provisórios, mas a longo prazo será o mais prejudicado. Esse princípio vale para todos: do office-boy 
ao superintendente. 
 
Manter a iniciativa exige resolução e isso logicamente aumenta o risco de se cometer erros. Mas é 
melhor errar buscando melhorias para o trabalho, que fazer a mesma atividade, todos os dias, como 
se fosse uma máquina. 
 
Além disso, quem tem iniciativa pode ser rejeitado pelos colegas. Isso porque, no geral, as pessoas 
nivelam a qualidade de seu trabalho por baixo e esperam que todos façam o mesmo para que sua 
mediocridade não apareça. Quem é realizador pode ser considerado puxa-saco. 
 
Para o consultor americano Bob Nelson, especialista em motivação, o maior erro que um funcionário 
pode cometer é pensar que trabalha para alguém. "Você pode ter um chefe, receber o pagamento 
de determinada empresa, mas você é o mestre de seu próprio destino. 
 
É você que decide que potencial alcançar em sua careira, o que você realizar em sua vida. Todos os 
dias você tem chance de exceder-se, de ser excepcional. Tudo isso vem da iniciativa", diz. 
 
Mensagem a Garcia 
 
O ensaio Mensagem a Garcia, do filósofo Elbert Hubbard, é uma lição clássica de iniciativa. 
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Hubbard conta que, durante a guerra entre os Estados Unidos e a Espanha, o presidente MacKinley 
precisava se comunicar com o general revolucionário cubano Calixco Garcia. 
 
MacKinley procurava alguém que pudesse levar uma carta a Garcia. Ninguém sabia exatamente do 
paradeiro do general. Sabia-se apenas que ele estava escondido nas montanhas de Cuba. 
 
O soldado Andrew Summers Rowan foi recomendado para a tarefa. Rowan recebeu a carta e sem 
fazer uma só pergunta tratou de cumprir sua missão. Atravessou o mar, cruzou o sertão de Cuba e 
em menos de quatro semanas entregou a mensagem ao destinatário. 
 
Embora seja um texto de 100 anos atrás, Mensagem a Garcia, um fenômeno editorial que já vendeu 
mais de 40 milhões de cópias, trata com muita propriedade da excelência profissional e da 
capacidade de liderança, qualidades indispensáveis no mundo de trabalho moderno. 
 
Hoje, mais que nunca, se você quiser encontrar um lugar ao sol, tem de tomar iniciativa e, a exemplo 
de Rowan, também ser capaz de levar a mensagem a Garcia. 
 
* Maria de Lima é jornalista – redatora da Rádio Alpha FM, SP, e editora do STS Negócios. 

 
Peça um UBER para um desconhecido e você será convocado à Delegacia por 
Roubo. 
 
  
UBER Para Terceiros 
 
Na última Sexta Feira, durante a noite e na madrugada, bateram o recorde de Motoristas de UBER 
Assaltados. 
 
A Vagabundagem vai longe com a criatividade... 
 
Os Vagabundos vão até um estabelecimento ficam um pouco dando um Tempinho, inventam uma 
desculpa dizendo que estão sem o celular ou que o mesmo está sem crédito ou internet ou até 
mesmo, que está descarregado e nisso solicitam que alguém de bom coração lhe façam um pequeno 
favor de chamar um Motorista de UBER pelo Aplicativo do Celular. 
  
Assim que a corrida começa, saindo um pouco do local onde estavam, anunciam o assalto e levam 
tudo do motorista. E agora??? 
 
Agora adivinhe quem é a primeira pessoa que será indiciada no B.O para responder referente ao 
Assalto ou Roubo??? Você mesmo, ou seja, a Pessoa de Bom Coração que chamou o Motorista do 
UBER pelo Aplicativo!!! 
 
Todo mundo tem celular, mas se o papo for que estar sem bateria para chamar um Táxi ou um UBER, 
empreste o carregador, mas não chame o Motorista do UBER pelo seu Aplicativo, mesmo se 
disserem que estão sem celular. 
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Diga que está sem bateria ou sem crédito ou internet, evitando assim a dor de cabeça de ser o 
Principal Indiciado por Cumplicidade pelo Assalto, Roubo ou Algo Pior e ter que pagar pelo ocorrido 
onde a única culpa que você tem é de ser uma pessoa de Bom Coração!!! 
 
O mesmo Alerta fica para os Donos de Estabelecimentos que chamam para Clientes sem ao menos 
conhecê-los!!! 
 
*espalhem em suas redes sociais* 
João Aleixo 

 

Transferência de recursos é operação de mútuo que incide IOF, decide Carf. 
 
Por Gabriela Coelho 
 
A disponibilização e a transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que 
realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ou 
transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à 
incidência do IOF (Imposto sobre Operações de Crédito). O entendimento foi firmado 3ª Turma da 
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF).  
 
 
Transferência de recursos é operação de mútuo que incide IOF, decide Carf  
Reprodução 
Prevaleceu o voto do relator, conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. Para ele, a divergência na 
interpretação da legislação tributária encontra-se, justamente, no entendimento que se dá às 
situações em que há disponibilização de recursos financeiros sob o forma de conta-corrente. 
 
"Do ponto de vista jurídico, discute-se se a simples existência da operação em si é suficiente para 
caracterização do fato gerador do IOF ou se, como entendeu o colegiado prolator da decisão 
recorrida, é necessário que sejam produzidas provas que demonstrem a destinação dos recursos", 
disse.  
 
O artigo 97 do Código Tributário Nacional positivou em Lei Complementar o princípio da reserva legal 
na definição do fato gerador da obrigação tributária principal e de sua base de cálculo. 
 
"Além disso, a Lei 9.779, 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do IOF sobre operações de 
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa 
jurídica e pessoa física, o fato gerador do Tributo", afirmou. Para o conselheiro, é inevitável concluir 
que as operações praticadas pela empresa autuada estão sujeitas ao pagamento de IOF. 
 
Segundo o relator, na hipótese dos autos, na medida em que haja concessões simultâneas de crédito, 
alternadas, de tal sorte que, como o próprio contribuinte esclarece, "a figura do credor e devedor só 
é determinada com certa periodicidade". Assim, "o crédito só pode ser considerado como tendo sido 
concedido na ocasião em que uma das partes envolvidas mostra-se credora da outra e não no 
momento das transferências havidas de uma para outra".  
 
Decisão Análoga 
Para o tributarista Igor Mauler Santiago, sócio fundador do Mauler Advogados, “a decisão consagra 
uma forma de tributação por analogia, que deverá ser revista pelo Judiciário”. Segundo Mauler, “a lei 
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prevê a incidência do IOF somente sobre os contratos de mútuo, categoria em que não se enquadra 
a conta-corrente”. 
 
O colegiado analisou um acórdão recorrido pela Fazenda. A decisão questionada afirmava que a 
Fiscalização Federal deveria ter apurado com maior precisão e clareza os fins a que se destinavam os 
valores depositados em conta-corrente, não pode prosperar. 
 
Clique aqui para ler o acórdão. 
Acórdão 9303-009.257 

 

Alerta: Operações com Criptoativos – Primeira Declaração Deve Ser Feita até 
30/Set/2019. 
 
A partir de 01/08/2019, as pessoas físicas, jurídicas e corretoras que realizem operações de compra e 
venda de criptoativos estão obrigadas a prestar informações sobre suas transações à Receita Federal. 
 
Também chamados de “moeda virtual”, os criptoativos são transacionados eletronicamente com a 
utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos como o Blockchain. 
 
Quem está obrigado a declarar? 
 
Devem entregar as informações: 
 
a) Exchanges nacionais: Exchanges são pessoas jurídicas que oferecem serviços referentes a 
operações realizadas com criptoativos, inclusive intermediação, negociação ou custódia. 
 
b) Pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no Brasil que não utilizaram exchanges ou que utilizaram 
exchanges sediadas no exterior, desde que o valor mensal das operações tenha ultrapassados R$ 30 
mil. 
 
É importante destacar que só são computados para o total do limite as operações realizadas sem a 
utilização de corretorar nacionais. Assim, se uma pessoa comprou R$ 40 mil em criptoativos de uma 
exchange nacional e vendeu R$ 20 mil através de uma exchange sediada no exterior, ela está isenta 
da prestação de informações. 
 
Qual o prazo? 
 
As informações deverão ser transmitidas à Receita Federal até o último dia útil do mês subsequente 
àquele em que ocorreram as operações. Ou seja, as operações realizadas em agosto/2019 devem ser 
reportadas até o dia 30 de setembro de 2019. Caso o contribuinte envie a declaração com atraso, ele 
fica sujeito a uma multa de R$ 100 se for pessoa física, e de R$ 500 a R$ 1.500 se for pessoa jurídica. 
 
No caso de prestação de informações inexatas ou omissão de informações, a multa será de 1,5% 
sobre o valor das operações para a pessoa física, e 3% para a pessoa jurídica. 
 
A norma também exige que as exchanges de criptoativos nacionais enviem anualmente, para cada 
usuário de seus serviços, o saldo de moedas fiduciárias, em reais; o saldo de cada espécie de 
criptoativos, na sua respectiva unidade; e o custo, em reais, de obtenção de cada espécie de 
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criptoativo. Essas informações devem ser prestadas no mês de janeiro, relativamente ao ano 
anterior. 
 
Quais informações serão prestadas? 
 
Dentre outras informações, destacam-se a identificação dos titulares da operação, o valor da 
transação em reais, a quantidade de criptoativos comercializada e a data da operação. 
 
Como as informações devem ser enviadas? 
 
Os registros de operações devem ser informados através do sistema Coleta Nacional, que será 
disponibilizado até o fim do mês no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da Receita Federal. O 
acesso ao sistema e-CAC é feito por certificado digital ou código de acesso, pelo endereço 
http://receita.economia.gov.br/interface/atendimento-virtual 
 
A Receita Federal disponibilizou em sua página um manual com mais informações sobre o 
preenchimento das declarações, disponível em 
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/criptoativos 
 
Fonte: site http://receita.economia.gov.br  

 

Fenacon propõe 30 medidas ao governo federal para melhorar ambiente de 
negócios. 
 
Relatório entregue à Secretaria de Desburocratização sugere simplificação das obrigações acessórias 
         
 
A Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis (Fenacon) apresentou ao governo federal 
demandas prioritárias para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. O estudo realizado pela 
entidade aponta 30 medidas urgentes e sugere a simplificação e racionalização das obrigações 
acessórias, com o intuito de fomentar o setor produtivo brasileiro. 
 
            O presidente da entidade, Sérgio Approbato Machado Júnior, entregou as recomendações ao 
secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo 
Uebel. Entre as sugestões apresentadas pela Fenacon estão a padronização de exigências, a atuação 
integrada dos órgãos públicos, evitando o cumprimento repetido de obrigações, algumas ideias 
sobre o registro de empresas e a demonstração de entraves legislativos que tornam a rotina 
empresarial mais morosa. 
 
            De acordo com Approbato, o intuito da Fenacon é contribuir com o governo no que for melhor 
para o desenvolvimento do país. “As situações pequenas que atrapalham o dia a dia dos brasileiros, 
em geral, precisam ser revistas para não desestimularmos o empreendedorismo, que é um grande 
gerador de emprego e renda. Um importante passo a ser dado, e de forma urgente, é a inovação dos 
processos excessivamente burocráticos. A ideia é dirimir os entraves e as dificuldades que o excesso 
de burocracia causa na gestão de uma empresa”, ressalta. 
 
Veja as sugestões apresentadas pela Fenacon: 
 
1- Unificação das obrigações acessórias: EFD-ICMS/IPI e EFD Contribuições 
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            Atualmente, a entrega das declarações EFD-ICMS/IPI e a EFD Contribuições são feitas de forma 
separada, já que a geração das obrigações acessórias é independente.     No entanto, como as 
obrigações possuem a mesma base inicial, a Fenacon acredita que poderiam ser desenvolvidos 
registros específicos a cada imposto e contribuição, mas em uma única declaração. A ideia é reduzir 
declarações que estão sombreadas. 
 
2- Assinatura eletrônica a partir do uso do certificado digital 
 
            Somente alguns documentos solicitados pela Receita Federal exigem a assinatura eletrônica 
com a certificação digital. Para a Fenacon, é importante massificar o uso do certificado digital para 
assinaturas eletrônicas de todos os documentos a serem protocolados em âmbito federal, estadual e 
municipal. Este processo, de acordo com a Federação, traria um enorme avanço para a segurança e 
desburocratização do país. 
 
3- Entrega da ECF com a recuperação da ECD 
 
            As empresas que entregam a Escrituração Contábil Digital (ECD) são obrigadas a recuperar os 
dados desta declaração para incorporar na Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Ou seja, são os mesmos 
dados disponibilizados duas vezes. 
 
            Para a Fenacon, não há necessidade de enviar as mesmas informações duas vezes para a RFB. 
Como a ECD é entregue antes da ECF, a Receita já teria acesso aos dados necessários. A ideia é 
unificar e simplificar o processo. 
 
4- Fim do registro de Livros Contábeis em cartório ou Junta Comercial 
 
            As empresas que entregam a ECD estão desobrigadas a registrar os livros contábeis, seja em 
cartório ou junta comercial. No entanto, as organizações que não entregam a Escrituração ainda 
devem realizar o registro. 
 
            A proposta da Federação é isentar todas as empresas de registrar os livros contábeis. Outra 
saída seria a promoção de campanhas de conscientização promovidas pelo governo para que todas 
as empresas entreguem a ECD. 
 
5- Disponibilizar o arquivo XML das Notas Fiscais de Entrada e Saída para os profissionais da 
contabilidade 
 
            A possibilidade de consultar o formato XML das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), com o uso de 
certificação digital, é importante para o profissional da contabilidade, pois facilita o processo de 
escrituração e garante maior segurança nas informações transmitidas ao Fisco, além de ser uma ação 
preventiva visando evitar possíveis fraudes  
 
6- Vinculação obrigatória do profissional da contabilidade no DBE – Documento Básico de Entrada 
 
            A Fenacon acredita que com a vinculação obrigatória do registro do Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC) na abertura da empresa, o profissional da área poderá ter um maior acesso às 
empresas vinculadas ao seu registro, o que evitaria possíveis fraudes e maior controle ao Fisco. 
 
7- Eliminação da Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação 
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            A Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação (DeSTDA), 
instituída em nível nacional, deve ser apresentada mensalmente pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional. 
 
            A Federação defende que, os dados solicitados na DeSTDA, já estão contemplados na Nota 
Fiscal Eletrônica, sendo, portanto, desnecessário o cumprimento desta obrigação. 
 
8- PIS e Cofins cumulativa para o Lucro Real 
 
            A Fenacon reforça que permitir o PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social) cumulativo para o Lucro Real reduziria as alíquotas para 
0,65% e 3.00%, respectivamente. 
 
9- Livre ingresso ao MEI sem distinção de categorias profissionais 
 
            As profissões regulamentadas, que possuem conselho representativo, são vedadas de 
ingressar ao regime Microempreendedor Individual (MEI). 
 
            A Fenacon considera que a permissão para ingresso ao MEI deveria ser para todas as 
profissões, sem distinção. 
 
10- Liberação da opção do Simples Nacional via portal da Redesimples no ato da emissão do CNPJ 
 
            Para a adesão ao regime Simples Nacional o pedido é solicitado, via portal, apenas quando a 
empresa emite a última inscrição (estadual ou municipal). Após esta requisição, a RFB leva 15 dias 
para deferir o pedido e, em seguida, informa aos demais entes que a empresa é optante pelo Simples 
Nacional. 
 
            A Fenacon é a favor da inclusão do pedido do Simples Nacional no ato da emissão do CNPJ 
(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Assim, a Redesimples já envia a informação aos demais entes 
(municipal e estadual). Este processo faz com que a empresa já saia com a informação que é daquela 
determinada tributação, o que facilitaria, inclusive, o aumento da arrecadação. 
 
11- Cobranças indevidas da Contribuição Previdenciária decorrentes das informações contidas 
concomitantemente na DCTFWeb e na GFIP 
 
            As empresas do grupo 2 que enviaram a DCTFWeb, a partir de abril de 2019, deixando de 
recolher as contribuições previdenciárias pela Guia da Previdência Social (GPS) e efetuando o 
recolhimento pela DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), permaneceram, por 
alguns dias, com pendências junto à Receita Federal em virtude do duplo lançamento das obrigações. 
 
            De acordo com a Federação, a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital deve ficar atenta para que erros sistêmicos como o citado sejam sempre regularizados de 
forma automática pela RFB, desonerando os contribuintes. 
 
12- Mudança no cálculo do “Fator R” 
 
            Para o cálculo do “Fator R”, a legislação exige que seja considerado o montante pago nos 
últimos 12 meses a título de folhas de salários, incluindo os encargos. A Fenacon reforça que o 
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cálculo atual tem causado muita insatisfação por parte dos contadores, pois tem gerado trabalho 
extra de verificação e auditoria. 
 
            A sugestão da Federação é substituir a palavra ‘pago’ por ‘apurado’. Desta forma, a alteração 
permitirá o cálculo automático do “Fator R” pelos sistemas de contabilidade. Essa mudança 
desburocratiza o cálculo e não traz prejuízo para o governo, segundo a entidade. 
 
13- Adicional de 10% do IRPJ 
 
            O valor fixo do adicional de 10% do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) para empresas 
que excederem R$ 20 mil mensais não é reajustado desde sua criação, em 1996. 
 
            Na visão da Fenacon, as empresas de pequeno porte, optantes pelo Lucro Presumido ou Real, 
deveriam ser isentas da incidência do referido imposto. 
 
14- Data de Vencimento do FGTS 
 
            Atualmente, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vence no dia sete do mês 
subsequente ao fato gerador, devendo ser adiantado, caso o dia do vencimento seja sábado ou 
domingo. 
 
            De acordo com a Fenacon, alterar a data de vencimento do FGTS para o dia 20 do mês 
subsequente é a melhor forma para desburocratizar o processo, tendo em vista que o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) e o Simples Nacional também vencem na data supracitada. 
 
15- Dispensa da retenção de IR, PIS, Cofins e CSLL para micro e pequenas empresas (optantes ou não 
pelo Simples Nacional) 
 
            Hoje, as retenções na fonte do PIS, Cofins e CSLL devem ser feitas sobre notas fiscais acima de 
R$ 215,00. Já para retenção do IR, R$ 666,00. Essas retenções são devidas para todos os pagamentos 
efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas da mesma categoria, pela 
prestação de diversos serviços. 
 
            Para a Fenacon, estender a isenção destes tributos para todas as empresas enquadradas como 
microempresas ou empresas de pequeno porte seria um avanço no quesito desburocratização. Hoje, 
somente os prestadores de serviços optantes pelo Simples Nacional estão dispensados das 
retenções. 
 
16- Alíquotas nominais do Anexo V do Simples Nacional 
 
            Em 1º de janeiro de 2018, o novo cálculo do Simples Nacional entrou em vigor. Diversas 
críticas ao “Fator R” e ao Anexo V surgiram, desde então, por causa das elevadas alíquotas nominais. 
 
            O cenário ideal, de acordo com a Fenacon, é a redução de, pelo menos, 30% em todas as 
alíquotas nominais do Anexo V. Desta forma, seria viável para as empresas que não conseguem 
atingir o percentual mínimo do “Fator R”, que é de 28%. As empresas sujeitas ao Anexo V do Simples 
Nacional, frisa a Federação, acabam tendo uma carga tributária maior do que a do Lucro Presumido. 
 
17- Extinção do “Bloco K” 
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            O “Bloco K” é a versão do antigo Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, 
exigido dos contribuintes industriais. A obrigação demanda dados sobre todos os procedimentos 
referentes à aquisição, produção e comercialização dos produtos, gerando controles internos 
complicados. 
 
            De acordo com a Fenacon, a obrigação é complexa, dispendiosa e deveria ser extinta pelo 
governo. 
 
18- Informações sobre o Beneficiário Final 
 
            O texto da Instrução Normativa (IN) 1.863/18, que aborda o tema, é passível de interpretações 
diversas. Neste sentido, algumas empresas estão preocupadas e entendem que devem entregar essa 
obrigação mesmo nos casos em que seus cotistas sejam pessoas jurídicas nacionais. 
 
            Para a Fenacon, comunicar a mesma informação repetidamente seria um desperdício de 
recursos, além de ser uma enorme redundância. 
 
19- Lentidão na transmissão dos eventos vinculados ao eSocial nos dias que antecedem o prazo final 
 
            De acordo com a Fenacon, inúmeras empresas enfrentam problemas na hora de encaminhar 
informações à plataforma do eSocial, resultando em custos, horas extras e incertezas quanto ao 
funcionamento do sistema. 
 
            Pensando nisso, a Federação pleiteou a não aplicação de penalidades aos contribuintes que 
comprovarem a não transmissão dos dados por limitações do sistema do eSocial. 
 
20- Problemas na mudança de perfil ao acessar ao ambiente do eSocial 
 
            As organizações contábeis vêm encontrando uma série de dificuldades ao acessar o portal 
como outorgados de algum cliente, exigindo ações que demandam tempo e prejudicam a 
produtividade das instituições. 
 
            Por isso, a Federação solicitou maior funcionalidade às organizações contábeis, que são 
outorgadas de diversos contribuintes, eliminando a morosidade excessiva nos processos de consulta. 
 
21- Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) 
 
            Reclamação recorrente das empresas é o prazo de entrega da EFD-Reinf, que deve ser feita 
até o dia 15 do mês subsequente para o cumprimento dessa obrigação. No entanto, o prazo da 
entrega, justifica a Fenacon, é bastante exíguo e vem prejudicando as empresas, em especial, as 
micro e pequenas. 
 
            A Federação solicitou à Receita Federal a ampliação do prazo para viabilizar o cumprimento 
dessa obrigação. 
 
22- Adiamento da entrada dos eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) na plataforma do 
eSocial 
 
            Além de esta obrigação ser complexa e de difícil implementação, não existe a certeza de que a 
maioria das empresas que prestam os serviços de SST esteja preparada para o cumprimento da 
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obrigação. Por isso, um dos pleitos da entidade é o adiamento dos eventos relacionados a Saúde e 
Segurança do Trabalho. 
 
23 - Segurança da Informação 
 
            A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) é outro tópico que desperta a 
preocupação da Fenacon. Segundo a Federação, as organizações contábeis transmitem os eventos 
dos seus clientes ao eSocial na qualidade de outorgados. Com isso, a empresa de contabilidade pode 
ter acesso alguns dados sigilosos do cliente, violando a referida legislação. 
 
            Para a Fenacon, é importante que o poder público tome medidas emergenciais para coibir o 
acesso às informações sigilosas dentro do ambiente do eSocial, criando categorias de permissão de 
acesso para impedir a consulta a informações sem a autorização devida. 
 
24- Cronograma de entrada da DCTFWeb 
 
            A Fenacon reportou a reclamação de diversas empresas sobre as divergências entre o 
cronograma de entrada da DCTFWeb apresentado pela Receita Federal e os verificados nos controles 
internos das empresas. 
 
            A Federação solicitou a verificação dos prazos para assegurar aos contribuintes o mês correto 
em que o cumprimento dessa obrigação terá início. 
 
25- Aplicação da Fiscalização Orientativa 
 
            Em virtude das dificuldades das empresas com o eSocial e dos problemas que o sistema vem 
apresentando, a Fenacon solicitou à Receita que não sejam aplicadas quaisquer penalidades aos 
contribuintes na primeira constatação de irregularidade, omissão ou erro de transmissão dos dados 
ao ambiente do eSocial e com respectivos reflexos na EFD-Reinf e DCTFWeb. O intuito é que 
inicialmente sejam enviadas orientações aos usuários. 
 
26- Publicidade por parte do governo sobre a importância e obrigatoriedade do eSocial 
 
            De acordo com a Federação, o governo federal não tem investido na divulgação maciça do 
eSocial, com campanhas publicitárias e informativas nas diversas redes de comunicação do país. O 
intuito dessa divulgação, explica a Fenacon, é esclarecer as inúmeras dúvidas das empresas, além de 
auxiliar as organizações contábeis a conquistarem a adesão dos seus clientes aos processos do 
eSocial, em especial das micro e pequenas empresas. 
 
27. Capacitação 
 
            Um dos problemas apontados pela Fenacon é a falta de capacitação e divulgação sobre o 
tema. Por isso, a Federação destacou a necessidade de disseminar informações sobre o eSocial, 
promovendo cursos e treinamentos voltados aos profissionais do país. 
 
            A proposta da entidade é criar um programa de capacitação eficiente, homologado pela 
Receita Federal, para propagar as informações sobre o eSocial em todo o território nacional. 
 
28- Maior clareza, diálogo e prazo para as empresas de TI desenvolverem as adequações necessárias 
nos softwares para acomodarem as mudanças no eSocial 
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            Há uma grande preocupação com o prazo para as adequações a serem feitas ao novo eSocial, 
segundo a Fenacon. Para a entidade, falta transparência e diálogo, uma vez que ainda não há, até o 
momento, informações concretas por parte do governo federal sobre o que deverá ser mudado e/ou 
simplificado no programa. 
 
            A Fenacon pleiteia, neste sentido, o apoio da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital para abrir um canal de comunicação mais assertivo com as empresas de TI, a fim de 
observar de perto as suas demandas e orientá-los sobre os novos rumos do eSocial.  
 
29- Comunicação antecipada às empresas de T.I. sobre as mudanças no eSocial a serem 
implementadas 
 
            A Fenacon enfatiza que as empresas de software recebem as notícias sobre as mudanças no 
mesmo momento em que os clientes. Ou seja, não há tempo hábil para avaliar o impacto que as 
alterações possam trazer e desenvolver novas funcionalidades que atendam as mudanças. 
 
            Para a Federação, o governo deveria fazer a comunicação antecipada às empresas de T.I. 
sobre as alterações do eSocial. Isto, segundo a Fenacon, faria com que as organizações adequassem 
os seus sistemas com maior tranquilidade. 
 
30- Extinção do Siscoserv 
 
            O Siscoserv (Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras 
Operações que Produzam Variações no Patrimônio), instituído pela Instrução Normativa nº 
1.277/2012, acrescentou aos contribuintes brasileiros mais uma obrigação acessória entre as 
inúmeras já existentes. 
 
            A Fenacon acredita que caso exista a real necessidade do governo em obter as informações 
contempladas pelo Siscoserv, poderia ser acrescentado mais um bloco, registro ou campo dentro do 
próprio SPED (Sistema Público de Escrituração Contábil). Desta forma, não haveria redundância de 
informações trazida por esta obrigação. 
 
 Sobre o Sistema Fenacon Sescap/Sescon 
 
O Sistema Fenacon Sescap/Sescon (Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas) reúne 37 sindicatos, distribuídos 
nos 26 estados e no Distrito Federal, que representam mais de 400 mil empresas em todo o país. 
 
A entidade tem se consolidado como liderança na representação do setor de serviços, atuando 
diretamente no combate à alta carga tributária e na diminuição da burocracia, além de lutar por 
políticas públicas que garantam mais desenvolvimento às empresas brasileiras. 
 
Mais informações: www.fenacon.org.br 
 
 Informações para a imprensa 
 
Andreza Figueiredo 

 



 

  50 

 

O INTERVALO PARA REPOUSO E/OU ALIMENTAÇÃO PODE SER ESTABELECIDO EM 
30 MINUTOS ATRAVÉS DE ACORDO INDIVIDUAL ENTRE A EMPRESA E O 
EMPREGADO? 
 
Entendemos que não. 
 
Para o empregado com jornada diária de trabalho superior a seis horas o intervalo para repouso e/ou 
refeição terá duração mínima de 01 hora e máxima de 02 horas. 
 
De acordo com o parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, a não concessão ou a concessão parcial do 
intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica 
o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% 
(cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 
 
Contudo, entendemos que este procedimento deve ser realizado em situações excepcionais. 
 
Caso haja previsão expressa em convenção ou acordo coletivo de trabalho o intervalo poderá ser 
reduzido, observando-se a duração mínima de 30 minutos, de acordo com o inciso III do artigo 611-A 
da CLT. 
 
Base legal: arts. 71 e 611-A da CLT. 
 
Data da última revisão: 04/09/2019 
 
Fonte: LegisWeb 

 

QUANDO O RESULTADO DO DISSÍDIO COLETIVO É CONHECIDO APENAS SEIS MESES 
APÓS A DATA BASE DA CATEGORIA, AS DIFERENÇAS DE SALÁRIO DEVIDAS AOS 
EMPREGADOS PODEM SER PAGAS APENAS ATRAVÉS DE RECIBO? 
 
Não. 
 
Ficando estabelecido o pagamento de parcelas retroativas ao mês da data-base da respectiva 
categoria profissional, os fatos geradores das contribuições deverão: 
 
– ser informados na GFIP da competência da celebração da convenção, do acordo ou do trânsito em 
julgado da sentença que decidir o dissídio, em código de recolhimento específico, observadas as 
orientações do Manual da GFIP; 
 
– constar em folha de pagamento distinta, na qual fique identificado o valor da diferença de 
remuneração de cada mês. 
 
Base legal: art. 108 § 1º Instrução Normativa RFB nº 971 de 2009. 
 
Fonte: LegisWeb 

 

INSS: Saiba quem tem direito a solicitar aumento de 25% na aposentadoria. 
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Adicional de 25% para aposentados está previsto em lei e pode passar o teto previdenciário. 
 
A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os benefícios da Assistência Social, pode garantir um adicional de 
25% para aposentados. O auxílio é válido para idosos que necessitam de ajuda para realizar  
atividades básicas do dia a dia. 
 
De acordo com a norma, o segurado que necessita de assistência permanente de outra pessoa para 
conseguir se higienizar, trocar, se alimentar ou tomar banho, por exemplo, pode ter o adicional 
incluído em seu benefício para ajudar com as custas. 
 
Vale lembrar que caso o valor do acréscimo de 25% adicionado ao valor da aposentadoria ultrapasse 
o teto da Previdência Social, que atualmente é de R$ 5.839,45, ele será incluso da mesma forma.  
 
Quem pode solicitar o benefício 
O segurado deverá passar por uma perícia médica para comprovar a necessidade de assistência de 
uma terceira pessoa.  
 
Além disso, precisa se enquadrar em uma das exigências abaixo: 
 
Cegueira total; 
Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta; 
Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores; 
Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível; 
Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível; 
Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível; 
Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social; 
Doença que exija permanência contínua no leito; 
Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. 
 
Como solicitar 
O pedido pode ser feito diretamente pela internet pelo site do Meu INSS, através da opção 
Agendamentos/Requerimentos, “novo requerimento” e “avançar”. Digite no campo “pesquisar” a 
palavra “acréscimo” e selecione o serviço desejado. 
 
 Para acompanhar o andamento do pedido é só ficar atento ao site do Meu INSS, na opção 
Agendamentos/Requerimentos. 
 
Em um segundo momento, o segurado deverá comparecer à unidade do INSS para realizar perícia 
médica ou, nos casos especificados, aguardar a perícia médica domiciliar ou hospitalar. 
 
O segurado será previamente comunicado nos casos em que for indispensável o atendimento 
presencial para comprovar alguma informação. 
 
Extensão do benefício 
Em agosto do ano passado, o STJ decidiu estender o adicional de 25% para todos os tipos de 
aposentadorias. Dessa forma, quem ficasse incapacitado física ou mentalmente após a aposentadoria 
e precisasse de um cuidador também poderia ter esse adicional.  
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No entanto, em dezembro, a AGU pediu ao STF a suspensão dos processos pelo impacto financeiro 
que a decisão poderia dar aos cofres públicos, mas teve o pedido negado pelo ministro Luiz Fux, que 
entendeu que isso não era um tema a ser discutido pelo Supremo.  
 
A União recorreu, e o processo foi para julgamento na 1ª Turma do STF, que aceitou o pedido de 
suspensão, restringindo o benefício. 
 
Enviado Por 
 
Danielle Nader 
https://www.contabeis.com.br/noticias/40947/inss-saiba-quem-tem-direito-a-solicitar-aumento-de-
25-na-aposentadoria/ 
 

Caixa divulga novamente as normas relativas ao saque de até R$ 500,00 por conta 
do FGTS. 

 
Circular CAIXA 869/2019 
MOVIMENTAÇÃO DA CONTA – Hipóteses 
 
Caixa divulga novamente as normas relativas ao saque de até R$ 500,00 por conta do FGTS 
 
 
A Caixa Econômica Federal - CAIXA, na qualidade de Agente Operador do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, inciso II, da Lei 
nº. 8.036/90, de 11/05/1990, e de acordo com o Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo 
Decreto nº 99.684/90, de 08/11/1990, divulga orientações sobre movimentação da conta vinculada 
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no valor de até R$ 500,00 (quinhentos reais) por conta, 
nos termos da Medida Provisória nº 889/2019, de 24 de julho de 2019. 
 
1 DO SAQUE DE ATÉ R$ 500,00 POR CONTA VINCULADA FGTS 
 
1.1 DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA VINCULADA 
 
1.1.1 Sem prejuízo das demais situações de movimentação previstas no artigo 20 da Lei nº 8.036/90, 
o trabalhador poderá efetuar um saque, no valor de até R$ 500,00 (quinhentos reais), por conta 
vinculada de sua titularidade, observado o saldo existente na data de processamento do débito. 
 
2 DO CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO 
 
2.1 Os saques de que trata o subitem 1.1.1 observarão o seguinte cronograma de atendimento, que 
tem por critério o mês do nascimento do trabalhador: 
 

Forma de 
recebimento 

Mês de nascimento do 
trabalhador 

Início do 
pagamento 

Crédito em 
Conta 
(Trabalhador 

Janeiro, Fevereiro, Março e 
Abril 

13/09/2019 

Maio, Junho, Julho e Agosto 27/09/2019 

https://www.contabeis.com.br/noticias/40947/inss-saiba-quem-tem-direito-a-solicitar-aumento-de-25-na-aposentadoria/
https://www.contabeis.com.br/noticias/40947/inss-saiba-quem-tem-direito-a-solicitar-aumento-de-25-na-aposentadoria/
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que possui 
conta bancária 
na CAIXA) 

Setembro, Outubro, 
Novembro e Dezembro 

09/10/2019 

Canais físicos Janeiro 18/10/2019 

Canais físicos Fevereiro 25/10/2019 

Canais físicos Março 08/11/2019 

Canais físicos Abril 22/11/2019 

Canais físicos Maio 06/12/2019 

Canais físicos Junho 18/12/2019 

Canais físicos Julho 10/01/2020 

Canais físicos Agosto 17/01/2020 

Canais físicos Setembro 24/01/2020 

Canais físicos Outubro 07/02/2020 

Canais físicos Novembro 14/02/2020 

Canais físicos Dezembro 06/03/2020 

 
2.2 DATA LIMITE DE PAGAMENTO 
 
2.2.1 Para o trabalhador titular de conta vinculada do FGTS que atende aos critérios do subitem 1.1.1 
desta Circular, a data limite para realizar o saque da conta vinculada do FGTS é 31 de março de 2020. 
 
3 DO CRÉDITO AUTOMÁTICO EM CONTA POUPANÇA CAIXA 
 
3.1 O trabalhador titular de conta vinculada que possuir conta poupança individual na instituição 
financeira Caixa Econômica Federal, terá os valores a que se refere o subitem 1.1.1 desta Circular 
creditados nessa conta, de forma automática e de acordo com o cronograma do subitem 2.1 desta 
Circular. 
 
3.2 O trabalhador poderá solicitar o desfazimento do crédito automático em conta poupança a que 
se refere o subitem 3.1 desta Circular, desde que a manifestação seja realizada até o dia 30/04/2020 
em um dos canais indicados no subitem 4.1 abaixo. 
 
3.2.1 Referida solicitação mencionada no subitem 3.2 será processada pelo Agente Operador do 
FGTS em até 60 (sessenta) dias. 
 
3.2.2 O desfazimento do crédito automático de que trata o subitem 3.1 somente poderá ser 
realizado caso os valores depositados, provenientes da conta vinculada do FGTS, não tenham sido 
sacados da conta poupança. 
 
4 DOS CANAIS PARA INFORMAÇÃO E OPÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA PELO TRABALHADOR 
 
4.1 O trabalhador poderá obter informações relativas aos valores previstos para saque, a data em 
que estes serão liberados e realizar a opção por crédito em conta corrente CAIXA por meio dos 
canais divulgados no site fgts.caixa.gov.br. 
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4.2 A solicitação do trabalhador para desfazimento do crédito automático ocorrido em conta 
poupança estará disponível no site fgts.caixa.gov.br a partir do dia 05 de agosto de 2019 e, nos 
demais canais, a partir de 12 de agosto de 2019. 
 
4.2.1 Os valores a que se refere o subitem 1.1.1 desta Circular poderão ser transferidos para outra 
instituição financeira, por meio dos canais disponibilizados pela CAIXA, mediante pagamento da 
tarifa correspondente. 
 
4.3 A efetivação do saque pelo trabalhador nos canais físicos de atendimento ou a sua não oposição 
ao crédito realizado automaticamente em sua conta poupança até o dia 30/04/2020, caracterizará a 
anuência plena do trabalhador ao correspondente saque dos valores de suas contas vinculadas do 
FGTS. 
 
5 Fica revogada a circular CAIXA nº 868, de 05 de AGOSTO de 2019. 
 
6 Esta circular CAIXA entra em vigor na data de sua publicação. 
 
EDILSON CARROGI RIBEIRO VIANNA 
Diretor 
 
  
 
https://www.contabeis.com.br/legislacao/5011439/circular-caixa-869-2019/ 

 

PREVIDÊNCIA: NORMA QUE DISPÕE SOBRE A REVISÃO DE BENEFÍCIOS SOFRE 
ALTERAÇÕES. 
 
 Resolução SPREV nº 33 de 2019 altera a Portaria SPREV nº 24, de 24 de junho de 2019, que institui o 
Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, instituído pela Lei nº 13.846, de 18 de junho de 
2019. 
 
A Portaria SPREV nº 24, de 24 de junho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
“Art. 1º Esta portaria regulamenta a adesão, a capacidade operacional regular, o fluxo de 
atendimento e os procedimentos complementares referentes ao Programa de Revisão de Benefícios 
por Incapacidade de que trata a Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019.” (NR) 
 
“Art. 4º ….. 
 
I – estar disponível na quantidade mínima de 4 (quatro) perícias médicas de atendimento presencial 
(agendamentos) extraordinárias por dia, caracterizadas como o conjunto de ações que objetiva 
garantir a execução das atividades previstas no inciso II do art. 1º e no art. 10, ambos da Lei nº 
13.846, de 2019; 
 
II – existir chefe imediato e substituto da unidade do participante; 
 
III – não possuir restrição para realizar a atividade de atendimento presencial (agendamentos); 
 
….. 

https://www.contabeis.com.br/legislacao/5011439/circular-caixa-869-2019/
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§ 1º Excetuam-se das exigências dos incisos I e III as seguintes ocorrências: 
 
I – estar a servidora em período de gestação e/ou lactação; 
 
II – os ocupantes de cargos de chefia; 
 
III – os participantes que estiverem no exercício de atividade de supervisão; 
 
IV – os servidores com horário especial deferido, administrativamente ou judicialmente, na forma 
dos §§ 2º e 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, desde que a restrição não vede 
o atendimento presencial por agendamentos e o exercício contínuo semanal. 
 
§ 2º Na situação do inciso I do § 1º, deverá ser estabelecido o percentual diário para atendimento 
das atribuições de seu cargo por nova avaliação de junta médica oficial do SIASS, cujo resultado é 
condição necessária para efetivação da adesão. 
 
§ 3º Para atendimento dos critérios de que tratam os incisos IV e V, será disponibilizado campo 
específico, no sítio eletrônico www-prbi/, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação 
desta portaria até a data final do período de adesão. 
 
§ 4º Os participantes que se declararem inaptos, na forma do inciso IV, caso não seja declarada e 
certificada sua aptidão pela chefia imediata, serão suspensos do programa após 60 (sessenta) dias da 
data de efetivação da sua adesão.” (NR) 
 
“Art. 5º A adesão será realizada entre os dias 1º de julho e 13 de setembro de 2019, mediante 
solicitação no sítio www-prbi/adesão. 
 
§ 1º Consideram-se convalidadas as adesões ativas referentes ao programa de gestão instituído pela 
Portaria Conjunta nº 2/MDS/INSS, de 7 de fevereiro de 2018. 
 
§ 2º Os participantes que durante o período de adesão não atendam ao disposto no art. 4º, poderão 
requerer adesão extemporânea, após o atendimento de todos os critérios, por meio do e-mail 
seamp@inss.gov.br.” (NR) 
 
“Art. 6º A efetivação da adesão será realizada entre 1º de agosto e 27 de setembro de 2019. 
 
Parágrafo único. As adesões extemporâneas, de que trata o § 2º do art. 5º, serão efetivadas após 15 
(quinze) dias do deferimento.” (NR) 
 
“Art. 8º São deveres da chefia imediata: 
 
…..” (NR) 
 
“Art. 18. O participante que tenha resultado regular ou insatisfatório na avaliação da Análise de 
Qualidade Técnica do Laudo Médico Pericial – QUALITEC será suspenso temporariamente do 
Programa de Revisão. 
 
Parágrafo único. Ato complementar a ser publicado pela SPMF regulamentará a suspensão a que se 
refere o caput.” (NR) 
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“Art. 19. ….. 
 
….. 
 
§ 5º Para os ocupantes de cargos de chefia e seus respectivos substitutos, bem como para os 
portariados para exercer atividade de supervisão da perícia médica federal serão atribuídos 15 
(quinze) pontos de tarefas de gestão estabelecidas no Anexo I. 
 
§ 6º Os substitutos a que se refere o parágrafo anterior deverão obrigatoriamente ter 
exercício/lotação na unidade da respectiva chefia. 
 
§ 7º Para os participantes lotados nos Serviços Regionais e Coordenações Regionais serão atribuídos 
7 (sete) pontos de tarefas de gestão estabelecidas no Anexo I. 
 
…..” (NR) 
 
“Art. 27. ….. 
 
§ 1º Os agendamentos deverão ser obrigatoriamente cumpridos, não podendo ser substituídos por 
tarefas, exceto no caso de não comparecimento do segurado ou nos casos em que o participante se 
declare impedido ou suspeito, observado o disposto no § 1º do art. 26. 
 
§ 2º Os participantes que estão lotados em unidades que realizam atendimentos presenciais 
(agendamentos) terão horário de disponibilidade presencial de 6 (seis) horas ininterruptas.” (NR) 
 
“Art. 30. O participante sempre deverá informar a impossibilidade de comparecer na data em que 
houver agendamento à chefia imediata em tempo hábil por meio do Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI. 
 
§ 1º Na ausência do participante, a ser informada em tempo hábil, será registrado o afastamento no 
sistema PMF-Gestão e retirada a atribuição de responsável pelo agendamento no PMF-Tarefas. 
 
§ 2º Caso a ausência não seja informada em tempo hábil, o chefe imediato deverá solicitar a 
realização dos agendamentos de responsabilidade do ausente pelos demais participantes presentes 
na unidade.” (NR) 
 
“Art. 32. ….. 
 
§ 1º Todos os agendamentos serão cancelados após 7 (sete) dias da data agendada caso não haja a 
informação de comparecimento ou de ausência. 
 
…..” (NR) 
 
“Art. 41. ….. 
 
§ 1º A Compensação Programada é a possibilidade de destinar pontos excedentes para compensação 
em datas programadas. 
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§ 2º Fica vedada a participação na Compensação Programada dos ocupantes de cargos de chefia, dos 
seus respectivos substitutos e dos portariados para exercer atividade de supervisão da perícia 
médica federal” (NR) 
 
” Art. 4 5. ….. 
 
….. 
 
§ 1º A não realização de Viagem a Serviço poderá ser comunicada pelo participante com até 30 
(trinta) dias de antecedência da viagem, situação em que não haverá desligamento automático do 
programa, observado o definido nos incisos I e II do caput. 
 
§ 2º Configura hipótese de desligamento automático do programa, na forma do art. 11, a 
comunicação não realizada no prazo do § 1º, salvo se motivada por caso fortuito ou força maior, 
devidamente justificados pelo e-mail seamp@inss.gov.br, e após deferimento pela Coordenação-
Geral de Gerenciamento da Perícia Médica.” (NR) 
 
” Art. 4 8. ….. 
 
….. 
 
§ 2º Nos casos em que a “Disponibilidade” for solicitada a critério da chefia imediata, a validação 
será analisada pela chefia hierarquicamente superior. 
 
§ 3º A ocorrência de “Disponibilidade” deverá ser validada ou invalidada até o 3º (terceiro) dia útil do 
mês subsequente.” (NR) 
 
“Art. 49. Nas hipóteses de ausência de tarefas a serem distribuídas pelo Repositório Único Nacional, 
serão automaticamente atribuídos pontos como “Disponibilidade”. 
 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput enquanto não estiver implantado o Repositório Único 
Nacional.” (NR) 
 
A Resolução SPREV nº 33, de 02/0/2019 foi publicada no DOU em 03/09/2019. 
 
Fonte: LegisWeb 

 

QUAL O PRAZO PARA REQUERIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO PARA O 
EMPREGADO DOMÉSTICO? 
 
No prazo de 07 (sete) a 90 (noventa) dias contados da data da dispensa do empregado doméstico. 
 
A habilitação no Programa do Seguro Desemprego deve ocorrer em uma das unidades de 
atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, ou em um dos órgãos autorizados. 
 
Art. 29 da Lei Complementar nº 150 de 2015 e art. 8º da Resolução CODEFAT nº 754 de 2015. 
 
Data da última revisão: 02/09/2019 
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Fonte: LegisWeb 
 

Motoristas de Uber não têm vínculo trabalhista com a empresa, decide STJ. 
 
Para o tribunal, relação é de trabalho autônomo, o que significa que ações contra a empresa 
competem à Justiça comum. 
 
Motoristas que trabalham para serviços de transportes por aplicativo, como Uber, não têm qualquer 
tipo de vínculo trabalhista com as empresas. 
 
A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (4) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e não tem 
aplicação automática em outros processos, mas pode servir de precedente para casos semelhantes. 
Ela foi tomada de maneira unânime pelos ministros que integram a Segunda Seção do STJ. 
 
O julgamento que levou à decisão ocorreu no dia 28 de agosto envolvendo um caso de Poços de 
Caldas, Minas Gerais, em que um motorista acionou a Uber depois de ter sua conta suspensa. 
 
O STJ julgou um conflito de competência, um tipo de ação que serve para determinar em que esfera 
da justiça deve correr determinado processo. Nesse caso, se na Justiça comum ou na Justiça do 
Trabalho. 
 
Os ministros decidiram que cabe ao Juizado Especial Cível de Poços de Caldas julgar o processo, por 
não haver relação de emprego no caso, considerado atividade autônoma e eventual. Isso significa 
que caberá à Justiça comum e não à Trabalhista resolver questões referentes a motoristas que usam 
o aplicativo e a empresa. 
 
O relator da ação, ministro Moura Ribeiro, afirmou se tratar de contrato civil, e não de trabalho. 
 
“A relação de emprego exige os pressupostos da pessoalidade, habitualidade, subordinação e 
onerosidade. Inexistente algum desses pressupostos, o trabalho caracteriza-se como autônomo ou 
eventual”, afirmou. 
 
Ainda segundo o relator, a empresa faz a aproximação entre os motoristas parceiros e seus clientes, 
não havendo relação hierárquica. 
 
“Os motoristas de aplicativo não mantêm relação hierárquica com a empresa Uber porque seus 
serviços são prestados de forma eventual, sem horários pré-estabelecidos, e não recebem salário 
fixo, o que descaracteriza o vínculo empregatício entre as partes”, completou. 
 
Para o magistrado, trata-se de sistema de “natureza de cunho civil”. “Nesse processo, os motoristas, 
executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a 
empresa proprietária da plataforma”, concluiu. 
 
A decisão é importante por se tratar da primeira vez em que uma corte superior fixa um 
entendimento para o assunto no Brasil, o que deve repercutir em futuras decisões de primeiro e 
segundo grau. 
 
A Uber disse em nota que a decisão reforça o entendimento da Justiça do Trabalho, que em mais de 
250 casos afirmou que não existe vínculo empregatício entre motoristas parceiros e a Uber. 
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Como o caso chegou no STJ? 
 
O caso chegou ao STJ após um motorista que usava o aplicativo ter ajuizado ação por danos morais 
contra a Uber na primeira instância da Justiça estadual de Minas Gerais. Ele alegou que realizava 
corridas pela plataforma, mas sua conta foi suspensa, impossibilitando exercer sua profissão de 
motorista. 
 
Segundo o motorista, a companhia alegou comportamento irregular e mau uso do aplicativo, o que 
lhe gerou prejuízos materiais, pois ele tinha alugado um carro para realizar as corridas. Ele pleiteou a 
reativação da conta na Uber e o ressarcimento de danos materiais e morais. 
 
A Justiça mineira se declarou incompetente de julgar o caso por entender que se tratava de relação 
de trabalho, o que seria competência da Justiça trabalhista. A Justiça do Trabalho também se 
declarou incompetente, alegando que não ficou caracterizada a relação de trabalho no caso dos 
autos. Por isso o caso foi remetido ao STJ, a quem cabe arbitrar esse tipo de conflito. 
 
Fonte: G1 

 

Previdência: relator vai propor contribuição especial para trabalhador sem carteira 
assinada. 
 
Valor da pensão por morte não poderá ser inferior ao mínimo. Texto do senador Jereissati será 
votado na CCJ nesta quarta 
 
O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), fará duas modificações no 
seu parecer, apresentado na semana passada e que será votado nesta quarta-feira na Comissão de 
Constituição e Justiça ( CCJ ). Na forma de complemento de voto, ele vai reforçar que o valor da 
pensão não poderá ser inferior a um salário mínimo , em qualquer situação. Na primeira versão do 
relatório, esse direito estava assegurado somente a pensionistas que ganham menos do que o piso 
nacional . 
 
Além disso, o relator vai propor a criação de uma alíquota de contribuição especial para os 
trabalhadores informais. Essa alíquota deverá ser semelhante à dos Microempreendedores 
Individuais (MEI). A informalidade já atinge 41,3% da população ocupada, segundo dados do IBGE. 
 
As duas modificações não comprometem o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. De autoria 
dos senadores do MDB, Eduardo Braga (AM) e Renan Calheiros (AL), elas foram acatadas pelo relator 
como uma contrapartida ao apoio da legenda à aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) paralela na CCJ, também nesta quarta-feira, junto com o texto principal. 
 
Estão nessa PEC a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência e medidas de 
aumento de arrecadação com a contribuição previdenciária de entidades filantrópicas , do setor 
exportador e de micro e pequenas empresas. Pelo relatório de Tasso, a reforma vai resultar em um 
ganho fiscal de R$ 990 bilhões em dez anos. 
 
A sessão da CCJ, que vai apreciar o relatório está prevista para começar às 9h e não há prazo para o 
encerramento dos trabalhos, segundo a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-RS). Ela 
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disse, contudo, que há acordo para que a proposta seja votada pelo colegiado ainda nesta quarta-
feira. 
 
Aprovados, os textos seguirão para o plenário do Senado. A previsão é concluir a votação no plenário 
da Casa até 10 de outubro. 
 
O relatório de Tasso – divulgado na semana passada, recebeu 338 novas emendas. Segundo técnicos, 
há emendas repetidas e, em sua maioria, são propostas para abrandar as regras de aposentadoria 
dos servidores públicos, como retirar do texto aumento da contribuição previdenciária e criar 
normas de transição mais flexíveis para permitir integralidade (último salário da carreira) e paridade 
(mesmo reajuste salarial dos ativos). 
 
Mas o senador rejeitou todas as emendas com esse propósito, alegando que as mudanças foram no 
sentido de proteger os mais vulneráveis. 
 
No relatório divulgado na semana passada, o senador propôs várias modificações no texto aprovado 
pela Câmara dos Deputados. Ele suprimiu alguns pontos, como por exemplo o critério de renda (per 
capita de um salário mínimo) para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e de 
regras mais duras para trabalhadores que lidam com atividades prejudiciais à saúde. 
 
Essas alterações foram feitas com cuidado a fim de evitar que proposta tenha de retornar para uma 
nova apreciação dos deputados. 
 
Assim, o que for consenso entre as duas Casas será promulgado, assim que o texto for aprovado pelo 
Senado. A PEC paralela ainda passará pela Câmara dos Deputados. 
 
Fonte: O Globo, por Geralda Doca 

 

Reduzida condenação por descumprimento de normas de saúde e de segurança. 
 
O valor de R$ 1,5 milhão foi considerado exorbitante 
 
A Companhia Brasileira de Distribuição (Hipermercado Extra) e a Novasoc Comercial Ltda. 
conseguiram reduzir para R$ 300 mil o valor da indenização por dano moral coletivo a que foram 
condenadas em razão do descumprimento de normas de saúde e de segurança do trabalho. Para a 
Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, o valor indenizatório de R$ 1,5 milhão arbitrado pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) foi desproporcional aos fins compensatórios e 
punitivos da condenação. 
 
Ação civil pública 
 
O Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou ação civil pública contra as empresas com base na 
constatação de descumprimento reiterado das normas trabalhistas nos estabelecimentos das 
empresas em Minas Gerais. Entre as irregularidades apontadas estavam a extrapolação da jornada 
de forma injustificada, o desrespeito aos intervalos intrajornada e interjornada e à hora noturna 
reduzida e a não concessão regular de descanso semanal remunerado. Segundo o MPT, tais condutas 
impedem a recomposição física e psicológica dos empregados e os privam da fruição do direito ao 
lazer e à convivência familiar. 
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Efeito pedagógico e preventivo 
 
O juízo da 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte (MG) condenou as empresas à obrigação de 
cumprir diversas medidas e arbitrou a indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 16 
milhões, a serem destinados a entidades de apoio e assistência a crianças e adolescentes, a idosos e 
a pessoas com câncer. O montante foi reduzido pelo TRT para R$ 1,5 milhão, valor considerado mais 
compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o porte econômico das 
empresas e com o efeito pedagógico, preventivo e dissuasório. 
 
Lesão a direitos 
 
O relator do recurso de revista das empresas, ministro Márcio Amaro, observou que o 
descumprimento reiterado das normas de saúde e de segurança no trabalho caracteriza lesão a 
direitos e interesses transindividuais e, por isso, autoriza o deferimento da indenização por dano 
moral coletivo. Ressaltou, no entanto, que, de acordo com a jurisprudência do TST, a revisão do valor 
fixado a título de indenização é possível nas hipóteses em que o montante arbitrado for irrisório ou 
exorbitante, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Foi o que ocorreu 
no caso, na sua avaliação. 
 
Por unanimidade, a Turma deu provimento ao recurso para reajustar o valor da indenização para R$ 
300 mil. 
 
(RR-2174-66.2011.5.03.0008) 
 
Fonte: Tribunal Superior do Trabalho 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados frente às relações trabalhistas. 
 
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/2018, tem como objetivo regulamentar 
o tratamento de dados pessoais pelas empresas, vez que os dados pessoais ganharam grande 
importância na economia moderna, pois permitem fazer predições, analisar perfis de consumo, 
opinião, entre outras atividades. 
 
Hoje, mais de 126 países possuem leis visando à regulamentação do tratamento de dados pessoais, 
evitando-se o mau uso destes, bem como a responsabilização das empresas por incidentes e 
acidentes com dados. 
 
A LGPD como objetivos a proteção à privacidade, intimidade, honra e imagem bem como também 
protege o desenvolvimento econômico e a livre iniciativa das empresas. 
 
Os dados pessoais são aqueles que permitem identificar uma pessoa ou torná-la identificável. São 
exemplos de dados pessoais: nome, endereço, números únicos identificáveis (RG, CPF, CNH), 
geolocalização e hábitos de consumo. 
 
Os dados pessoais sensíveis (art. 5º, II) são uma subcategoria que, por sua relevância e importância, 
demandam mais proteção do um dado pessoal comum. São estes dados: sobre origem racial ou 
étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural. 
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Diante destes dados pessoais, fica claro que há tratamento dos dados pessoais nas relações de 
trabalho. Desde o anúncio de emprego, as empresas devem adotar medidas acautelatórias para não 
discriminar o candidato. Os dados pessoais requisitados devem ser apenas os necessários ao 
processo seletivo, sendo descartados aqueles que não se referem à informação precisa do candidato 
com relação a vaga, salvo justificada finalidade, tais como: sexo, estado civil, prole, religião, opção 
sexual ou critérios físicos de beleza (“boa aparência”). 
 
Concluída a seleção, dados pessoais e dados sensíveis poderão ser requisitados para finalidades 
específicas, como, por exemplo, envio do cadastro do empregado e seus familiares para o plano de 
saúde. 
 
Portanto, é recomendável, desde já, que as empresas revisem seus processos seletivos e os dados 
pessoais requisitados em currículos ou em sites para se evitar o tratamento indevido dos dados 
pessoais dos candidatos. 
 
O RH deve ter atenção quanto ao armazenamento dos currículos para futuros processos seletivos. 
Caso esta seja a decisão da empresa, o tratamento destes para eventos futuros requer 
consentimento expresso para esta finalidade e prazo. A manutenção de currículos por tempo 
indeterminado, sem consentimento será considerada uma infração à lei. 
 
Quanto aos serviços terceirizados, é recomendável que as empresas solicitem às prestadoras de 
serviços não só os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, mas também os de cumprimento com as normas de proteção de dados pessoais, 
incluindo este tipo de obrigação em contrato para conferir maior segurança jurídica. 
 
O treinamento de funcionários, colaboradores e terceirizados sobre a LGPD é fundamental para 
garantir a governança e a segurança da informação. Com a conscientização de todos os funcionários, 
as más práticas de segurança da informação e de proteção de dados podem ser evitadas ou 
minimizadas. A documentação da aplicação dos treinamentos é recomendável assim como a 
realização de auditorias periódicas para uniformizar o nível de informação e treinamento. 
 
Ressalta-se a necessidade da revisão dos documentos internos das empresas: Códigos de Conduta, 
Políticas de Segurança da Informação e Privacidade; Políticas de Privacidade Externa, Termos de 
Consentimento etc. para garantir a informação e conscientização dos colaboradores das empresas 
sobre dados pessoais. 
 
Estes documentos devem definir de forma clara os setores que poderão ter acesso a dados de 
candidatos, empregados e terceiros, bem como o modo de utilização de tais informações, 
estabelecendo penalidades em caso de uso indevido de dados, mediante citações da LGPD e 
exemplos para fins didáticos. 
 
Qualquer violação à LGPD na esfera das relações de trabalho poderá ser objeto de ação bem como 
sujeita à fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e as sanções previstas no artigo 
52 da Lei, com multas que podem chegar a 50 milhões de reais. 
 
(*) Paulo Vinicius de Carvalho Soares é advogado, sócio da área de direito digital e DPO da Lee, 
Brock, Camargo Advogados. 
 
Fonte: Revista Consultor Jurídico, por Paulo Vinicius de Carvalho Soares 
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Uma nova reforma trabalhista. 
 
Ministério da Economia quer desburocratizar legislação trabalhista e criou grupo de trabalho para o 
tema. 
 
Em 2017, o Congresso Nacional aprovou a mais ampla modificação na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) desde sua criação, em 1943. Mas a reforma trabalhista enviada ao Legislativo por 
Michel Temer – a segunda grande mudança legal aprovada em seu governo, depois do teto de gastos 
–, apesar de contemplar novos modelos mais adequados à realidade atual do mercado de trabalho, 
não contemplou todos os aspectos que necessitam de modernização. Além disso, a reforma continua 
enfrentando resistência considerável de alguns setores da Justiça do Trabalho e do Ministério Público 
do Trabalho, levando a uma judicialização de trechos da lei que ainda estão sendo analisados pelos 
tribunais superiores, o que causa insegurança jurídica. 
 
Para avançar ainda mais na modernização das regras trabalhistas, o governo de Jair Bolsonaro 
estabeleceu a criação de um grupo de trabalho, dentro do Ministério da Economia, destinado a 
propor novas mudanças. O Grupo de Altos Estudos do Trabalho (Gaet) contará com a participação de 
magistrados, para evitar ao máximo possível a possibilidade de brechas em eventuais novas regras, o 
que levaria à repetição da judicialização ocorrida atualmente com a reforma de 2017. 
 
Em um ofício enviado ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, o 
secretário de Previdência e Trabalho, Rogerio Marinho, explicou que o Gaet vai “avaliar o mercado 
de trabalho brasileiro sob a ótica da melhoria da competitividade da economia, da desburocratização 
e da simplificação de normativos e processos”. Até o momento, a única proposta concreta já 
levantada para avaliação do Gaet é o fim da unicidade sindical, hoje prevista no inciso II do artigo 8.º 
da Constituição e que a reforma de 2017 não abordou. Pela regra atual, não pode haver mais de um 
sindicato da mesma categoria na mesma “base territorial”, que não pode ser menor que um 
município. O fim da unicidade abriria espaço para que os trabalhadores tivessem mais de uma opção 
de entidade sindical para se filiarem. 
 
A possibilidade de que sindicatos “disputem” a preferência do trabalhador será uma reforma ainda 
mais impactante que o fim do imposto sindical, aprovado na reforma trabalhista de 2017 e que até 
há pouco causava controvérsia. Foi preciso que os tribunais superiores e até mesmo o STF 
derrubassem decisões judiciais que continuavam impondo o desconto compulsório de todos os 
trabalhadores de uma categoria. Para acabar de vez com as dúvidas, Bolsonaro tinha editado a MP 
873/19, em março, aperfeiçoando o texto da CLT e deixando-o inequívoco a respeito da necessidade 
de aprovação individual para o pagamento. A MP, no entanto, caducou, especialmente graças a um 
desnecessário dispositivo que exigia a emissão de boleto para quem estivesse de acordo com a 
cobrança. O Gaet faria bem se abandonasse a ideia do boleto, mas propusesse, em projeto de lei, 
uma redação que feche totalmente as portas para cobranças do imposto sindical à revelia dos 
trabalhadores. 
 
Em janeiro de 2019, no seu breve discurso na abertura do Fórum Econômico Mundial, em Davos, 
Bolsonaro afirmou que, ao fim de quatro anos, queria que o Brasil estivesse entre os 50 melhores 
países para se fazer negócios. É uma meta ambiciosa, não apenas porque o país ocupa hoje o 109.º 
lugar neste quesito, pelo levantamento do Banco Mundial, mas pelos motivos que prendem o Brasil 
na metade inferior da tabela: empreender (e, por consequência, gerar emprego) aqui significa 
enfrentar um mundo de burocracia e um emaranhado tributário sem fim. A Lei da Liberdade 
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Econômica e a reforma tributária que o Legislativo analisará neste segundo semestre são apenas o 
início do esforço para facilitar o ambiente de negócios. 
 
Os críticos das reformas trabalhistas estarão prontos para alegar que o desemprego não recuou 
mesmo com a reforma de 2017, que estabeleceu novas possibilidades de contratação. De fato, a pior 
herança da crise legada pelo lulopetismo continua afetando mais de 10 milhões de brasileiros. Mas 
eles ignoram – ou fingem ignorar – que há outros fatores inibindo o investimento no Brasil, e o 
principal deles é a incerteza a respeito do futuro das contas públicas. Quando as principais reformas 
que atacam o tamanho do Estado e os gastos do governo estiverem concluídas, o investidor terá 
mais segurança para colocar seu dinheiro na atividade produtiva. E, quando isso ocorrer, será 
essencial que o país tenha uma legislação trabalhista alinhada com a modernização do mercado de 
trabalho. 
 
Fonte: Gazeta do Povo 

 

Presidente do STF afirma que Justiça do Trabalho é extremamente importante. 
 
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, saiu nesta sexta-feira (30/8) em 
defesa da Justiça do Trabalho. Em palestra no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Toffoli disse 
que “em um país em que ainda é tão desigual socialmente, em que cumprir leis é tão difícil, a 
necessidade da Justiça do Trabalho é extremamente importante”. 
 
Segundo reportagem do jornal Tribuna do Paraná, o presidente do STF declarou ainda que a corte, 
sempre que acionada, “tem invariavelmente defendido os princípios constitucionais em defesa dos 
trabalhadores e dos direitos sociais”. Citou algumas decisões recentes que foram nessa linha, entre 
elas a que confirmou a proibição que mulheres gestantes ou lactantes trabalhem em locais 
insalubres. 
 
Toffoli lembrou que o movimento sindical e a classe trabalhadora foram os principais responsáveis 
pelas conquistas trabalhistas e sociais da Constituição e não podem ser penalizados com reformas 
que destroem suas estruturas de lutas. 
 
“A geração de emprego é um tema fundamental que ainda não está na mesa de debates de um 
pacto nacional entre os poderes da República com a sociedade brasileira pelo desenvolvimento do 
País”, diz Toffoli. 
 
Fonte: Revista Consultor Jurídico 

 

Aplicativo permite acompanhar andamento processual de qualquer lugar. 
 
Advogados trabalhistas interessados em acompanhar de perto, e de qualquer lugar, o andamento de 
processos no TRT da 2ª Região podem utilizar o aplicativo JTe, disponível em toda a Justiça do 
Trabalho. 
 
Por meio dele, é possível também iniciar tratativas de acordos com advogados da parte contrária, 
verificar a autenticidade de documentos juntados eletronicamente, entre outros serviços. 
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Para utilizar o aplicativo, é necessário fazer um cadastro no portal do Tribunal. Todos os detalhes 
sobre o funcionamento do JTe estão reunidos em um manual disponível na aba Processos / Processo 
Judicial Eletrônico / Manuais e vídeos demonstrativos / Manual do aplicativo JTe. 
 
E um vídeo explicativo foi desenvolvido e publicado no canal do TRT-2 no YouTube para auxiliar os 
usuários na utilização da ferramenta. Confira abaixo: 
 
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região São Paulo 

 

Leis aprovadas sem a devida adequação orçamentária e financeira são inexequíveis. 
 
O Tribunal de Contas da União firmou entendimento em consulta formulada pelo então Ministério da 
Fazenda 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) firmou entendimento a respeito de medidas legislativas que 
forem aprovadas sem a devida adequação orçamentária e financeira, em consulta formulada pelo 
então ministro de Estado da Fazenda, Eduardo Guardia. 
 
O tema versa sobre qual seria a aplicação a ser dada no caso de leis aprovadas pelo Poder Legislativo 
sem a devida adequação orçamentária e financeira e sem observarem o que determina a legislação 
vigente, a exemplo da Constituição Federal, em seu art. 167, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
 
Esses normativos, tanto o constitucional quanto o ordinário, relacionam-se com a correção das 
finanças públicas. São normas de disciplina fiscal, com a imposição de regras que cobram 
responsabilidade e prudência não apenas do gestor público, mas também do próprio legislador, 
quando da edição de novas leis. 
 
A esse respeito, o relator do processo, ministro Raimundo Carreiro, comentou que “medidas 
legislativas aprovadas sem a devida adequação orçamentária e financeira e em inobservância ao que 
determina vigente são a legislação inexequíveis, pois embora se trate de normas que entram no 
plano da existência e no plano da validade, não entram, ainda, no plano da eficácia”. 
 
O ministro-relator mencionou ainda que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar leis que 
concederam reajustes em remunerações de servidores públicos sem a existência de prévia dotação 
orçamentária e autorização específica da LDO, tem entendido que essas leis são constitucionais, mas 
ineficazes. 
 
Dessa forma, o Tribunal decidiu que medidas legislativas aprovadas sem a devida adequação 
orçamentária e financeira e sem observarem a legislação vigente, somente podem ser aplicadas se 
atenderem aos requisitos previstos na Constituição federal, na LDO e na LRF. 
 
Serviço: 
 
Leia a íntegra da decisão: Acórdão 1907/2019 – TCU – Plenário 
 
Processo: TC 039.853/2018-7 
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Comissão aprova projeto que restringe rol de empresas sujeitas a ter bem 
indisponível. 
 
Amaro Neto recomendou a aprovação da proposta – Foto: Pablo Valadares 
 
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos 
Deputados aprovou proposta que restringe o rol de empresas inscritas em dívida ativa que podem 
ficar com bens indisponíveis sem o devido processo judicial, somente com a averbação da Certidão 
da Dívida Ativa (CDA) nos órgãos competentes. 
 
Esse procedimento, chamado de averbação pré-executória de bens pela Fazenda Pública, foi 
instituído pela Lei 13.606/18. O Projeto de Lei 3084/19, do deputado Marcos Pereira (Republicanos-
SP), altera a legislação sobre a dívida ativa (Lei 10.522/02). 
 
O relator, deputado Amaro Neto (Republicanos-ES), recomendou a aprovação. “Caso a empresa 
tenha o nome inscrito em dívida ativa, portanto com bens indisponíveis, haveria restrição em suas 
opções de venda de ativos, o que poderia levar à falência empreendimentos momentaneamente 
frágeis, mas promissores”, disse. 
 
Pelo texto, o procedimento será restrito a empresas em processo de recuperação judicial, 
extrajudicial ou falência, envolvendo cooperativas e sociedades de economia mista. O mesmo 
acontecerá nos casos que envolvem instituição financeira, consórcio, entidade de previdência 
complementar, operadora de plano de saúde, sociedade de capitalização e seguradora em liquidação 
ou extinção. 
 
Tramitação 
A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 
Fonte: Agência Câmara 

 

ICMS sobre software por download é matéria legal e não constitucional. 
 
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu não analisar o mérito de uma arguição 
de inconstitucionalidade envolvendo a incidência de ICMS sobre software disponibilizado por meio 
de transferência eletrônica de dados (download, streaming ou nuvem). Segundo os 
desembargadores, a discussão envolve a legalidade de um decreto estadual, e não a 
constitucionalidade, portanto, não é de competência do Órgão Especial. 
 
A arguição de inconstitucionalidade foi suscitada pela 13ª Câmara de Direito Público do TJ-SP em 
mandado de segurança impetrado por uma empresa de software, questionando dispositivos do 
Decreto Estadual 63.099/17, que prevê incidência de 5% de ICMS sobre software por download, 
streaming ou nuvem. A autora da ação alega que o secreto ultrapassou o alcance da Lei 
Complementar 87/96 e, por isso, a cobrança deveria ser suspensa. 
 
Mas, segundo o relator, desembargador Renato Sartorelli, “não se trata de decretos autônomos, mas 
sim de normas secundárias, editadas em razão da Lei Estadual 6.374/1989, cabendo apenas cogitar 
de eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade reflexa, o que impede o conhecimento do incidente, 
devendo a matéria ser dirimida pelo órgão fracionário, e não por este C. Órgão Especial”. 
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Isso significa que os desembargadores consideram o decreto como norma secundária, que 
regulamenta uma lei e, portanto, a questão deve ser resolvida no exame da legalidade e não da 
constitucionalidade. Por unanimidade, o Órgão Especial não conheceu da arguição de 
inconstitucionalidade e determinou o retorno dos autos à 13ª Câmara de Direito Público para 
continuidade do julgamento. A decisão sobre a legalidade, ou não, do Decreto Estadual 63.099/17 
ficará a cargo da Câmara originária. 
 
Clique aqui para ler o acórdão. 
0047908-29.2018.8.26.0000 
 
 Fonte: Conjur 
 
Receita altera norma sobre o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) 
  
Foi publicada hoje, no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa nº 1907 que altera a Instrução 
Normativa RFB nº 1.828 e dispõe sobre o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF). 
 
A alteração inclui o perito aduaneiro no rol de pessoas físicas obrigadas a se inscrever no CAEPF. 
 
O CAEPF é o cadastro da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) que contém 
informações das atividades econômicas exercidas pela pessoa física, quando dispensadas de 
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
Fonte: RFB 

 

MEI e Empresa do Simples São Obrigados a Informar Tributos na NF ao 
Consumidor? Lei 12.741/2012. 
  
A Lei 12.741/2012 estabelece que todo documento fiscal ou equivalente emitido ao consumidor 
contenha a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, 
estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda. 
 
Microempreendedor Individual – MEI 
 
A exigência de informação dos tributos é facultativa para o Microempreendedor Individual – MEI a 
que se refere a Lei Complementar 123/2006, optante do Simples Nacional. 
 
ME e EPP 
 
A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte a que se refere a Lei Complementar 123/2006, 
optantes do Simples Nacional, poderão informar, por qualquer meio ostensivo, apenas a alíquota a 
que se encontram sujeitas nos termos do referido regime, desde que acrescida de percentual ou 
valor nominal estimado a título de IPI, substituição tributária e outra incidência tributária anterior 
monofásica eventualmente ocorrida. 
 
Fonte: Blog Guia Tributário Link: 
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https://guiatributario.net/2019/07/31/mei-e-empresa-do-simples-sao-obrigados-a-informar-
tributos-na-nf-ao-consumidor/ 

 

A responsabilidade ilimitada na sociedade empresária limitada. 
 
Vamos tratar neste artigo sobre a responsabilidade ilimitada na Sociedade Empresária Limitada. 
A Sociedade Empresária Limitada nasce a partir do momento em que o seu contrato social é levado 
para o registro na Junta Comercial 
  
 
Consequentemente nasce uma nova personalidade jurídica que a distingue dos seus sócio. Logo, o 
patrimônio da empresa é um e o do sócio é outro, ou seja, o patrimônio da pessoa jurídica não se 
confunde com o da pessoa física. 
 
  
Via de regra, o sócio só se responsabiliza com seus recursos pessoais na integralização do capital 
social, onde ele terá que transferir para a empresa a parcela de sua participação que foi firmada no 
contrato social. 
 
  
 
Em contrapartida é comum vermos situações em que os sócios da sociedade são executados com 
seus bens pessoais por algum empréstimo que a empresa pegou junto ao banco por exemplo, 
criando assim uma certa confusão com essa separação de patrimônio. 
  
 
Neste caso, exatamente por se tratar de uma sociedade empresária limitada os bancos, ao conceder 
um empréstimo, solicita que o sócio assuma a responsabilidade como fiador naquela contratação. 
Então essa responsabilidade é transferida ao sócio somente por isso, inclusive isso é comum em 
outros tipos de contratos fora do âmbito empresarial. 
  
 
De toda forma, mesmo que o sócio não assuma nenhuma obrigação como fiador, há outros pontos 
que vão mais além de um contrato e que podem fazer com que o patrimônio pessoal do sócio fique 
em evidência, são eles: 
 
 
1- Dívidas Trabalhistas: diversos julgados dos TRTs e do TST no sentido de que se a sociedade não 
pagar as dívidas trabalhistas essas dívidas poderão recair sobre o patrimônio pessoal dos sócios; 
 
 
2 – Ausência de registro: se o contrato social não for levado para o registro na Junta Comercial, a 
sociedade sofrerá as regras das sociedades em comum. A sociedade em comum é aquela sociedade 
que existe, mas o contrato não tem validade para a criação de uma nova personalidade jurídica e 
consequentemente as responsabilidades dos sócios são ilimitadas, logo não há distinção de 
patrimônio. 
 
 

https://guiatributario.net/2019/07/31/mei-e-empresa-do-simples-sao-obrigados-a-informar-tributos-na-nf-ao-consumidor/
https://guiatributario.net/2019/07/31/mei-e-empresa-do-simples-sao-obrigados-a-informar-tributos-na-nf-ao-consumidor/
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3- Desconsideração da Personalidade Jurídica: em casos de confusão patrimonial, desvio de 
finalidade do objeto social entre outras situações. (situação comum) Art. 50 da Lei 10.406/2002. 
 
 
4- Dissolução irregular: é aquele caso em que o empresário encerra as suas atividades, mas não 
procede com a parte legal do encerramento da empesa na Junta Comercial, Receita Federal, Estado, 
Prefeitura, etc. É muito comum acontecer de o empresário descobrir que tem que fazer essa parte 
legal após muitos anos. Há também uma Sumula do STJ onde há outro entendimento sobre a 
dissolução irregular: 
  
Súmula 435 STJ: 
 
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem 
a comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o 
sócio-gerente. 
 
  
Diante das situações supracitadas, é essencial que o empresário contrate um profissional qualificado 
para tomar frente a essas questões legais, pois apesar dos avanços tecnológicos, o Brasil é um país 
muito burocrático quando se trata de abertura e encerramento de empresas. 
 
Os empresários, em sua grande maioria só conhecem e tem domínio da operação que vai envolver o 
seu ramo de atuação, o que não é suficiente para garantir o sucesso total do seu negócio. 
 
Fonte: Tributanet 
Link: https://www.tributa.net/a-responsabilidade-ilimitada-na-sociedade-empresaria-limitada 
 
Como o Contador do Futuro 
 
pode atrair TALENTOS 
 
  
 
O contador do futuro precisa dos melhores talentos 
 
CONTADOR DO FUTURO 
 
Foi-se o tempo em que entregar apenas as obrigações fiscais em dia para o cliente era suficiente. 
 
  
 
Hoje, quando um empresário contrata um escritório contábil, ele espera muito mais. Por isso, para 
ser um contador do futuro, é preciso ir além da apuração de tributos e elaboração de balanços.  
 
  
 
Ao contratar um escritório contábil, a principal expectativa do cliente é contar com uma consultoria 
que seja capaz de indicar as melhores alternativas em termos de gestão tributária. O contador e o 
seu time precisam ser criativos e inovar sempre na prestação de serviços.  
 

https://www.tributa.net/a-responsabilidade-ilimitada-na-sociedade-empresaria-limitada
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Contudo, para atender às expectativas dos clientes, é preciso atrair os melhores talentos para o 
escritório contábil. Mas a questão é: como, então, fazer isso? 
 
Quer saber como conquistar os melhores profissionais para o seu time? Continue lendo esse artigo e 
confira!  
 
O desafio de encontrar os melhores talentos 
A verdade é que essa demanda por profissionais com competências e habilidades específicas não é 
exclusiva do setor contábil. De acordo com um relatório da Salesforce, 54% dos líderes de pequenas 
e médias empresas se deparam constantemente com o desafio de encontrar sua próxima grande 
contratação. 
 
  
 
A missão se torna ainda mais complexa porque não envolve apenas a avaliação de competências 
técnicas, por exemplo. Cada vez mais, segundo dados de um artigo da Mckinsey sobre o futuro do 
trabalho, a demanda por “habilidades sociais e emocionais, como liderança e gerenciamento de 
outros, aumentará em 24%” em todo o mundo.  
 
  
 
Ou seja, não se trata apenas de encontrar o melhor contador para assumir a vaga. É preciso contar 
com um profissional com um bom perfil técnico, mas que também tenha outras habilidades tão 
essenciais quanto como autoconhecimento, organização e capacidade de se relacionar.  
 
Quais elementos considerar para atrair e reter os melhores talentos? 
Afinal, o que os candidatos levam em conta na hora de buscar um escritório contábil para trabalhar? 
A seguir, estão listados elementos que são analisados pelos profissionais da área. Invista neles para 
atrair e reter os melhores talentos! 
 
1. Salário 
Há algum tempo pesquisas apontam que o salário já deixou de ser a única motivação de quem 
procura emprego. Contudo, a faixa salarial é sempre representativa. Afinal, baixos salários podem 
levar o candidato a pensar que o escritório contábil não valoriza os profissionais  do seu time.  
 
Portanto, busque garantir que sua oferta de remuneração atenda ou, melhor ainda, extrapole a 
média salarial do setor. Vale usar recursos como a plataforma Glassdoor para consultar o valor pago 
pelos demais escritórios para os profissionais do mesmo patamar.  
 
Não se esqueça de atualizar os salários de referência dos profissionais, anualmente, para que eles 
mantenham um ganho real e uma remuneração competitiva. Você não vai arriscar perder bons 
talentos por falta de pagamento justo, não é mesmo? 
 
2. Ofereça oportunidades de crescimento 
Essa é uma das prioridades dos profissionais. Eles não suportam a ideia de ficarem estagnados no 
mesmo cargo, com as mesmas atribuições, por muito tempo. Daí a importância do contador do 
futuro investir no seu time, oferecendo oportunidades para assumir novos desafios e 
responsabilidade.  
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Além disso, invista na construção de planos de carreira, cargos e salários, para que a jornada de 
crescimento seja transparente para todos.  
 
3. Faça do ambiente de trabalho um lugar agradável 
O contador do futuro, na condição de líder do escritório, tem um papel fundamental na construção 
de um ambiente de trabalho agradável e produtivo. O modo como a estrutura do escritório contábil 
é organizada mostra o quando você valoriza e respeita o seu time e os seus clientes. 
 
Além de investir na estrutura do escritório, trabalhe para garantir um clima organizacional 
igualmente harmonioso, que seja capaz de manter sua equipe motivada, bem como incentivar a 
construção de relacionamentos de valor entre os profissionais e com os clientes também.  
 
4. Cultura organizacional disruptiva  
A cultura do escritório contábil é outro fator decisivo para atrair e reter os melhores talentos. 
Frequentemente, os profissionais buscam oportunidade em uma empresa com a qual eles se 
identifiquem. Isso porque quanto maior a aderência do candidato à missão e aos valores da empresa, 
maiores são as chances dele entregar um bom trabalho e se sentir satisfeito.  
 
Portanto, busque consolidar a cultura organizacional do escritório contábil, exibindo, sempre que 
possível, os diferenciais que a compõem. A empresa desenvolve ações de responsabilidade social? 
Ou, então, oferece uma licença-paternidade de um mês? Qualquer que seja o diferencial do 
escritório, vale divulgá-lo. Esse tipo de iniciativa se transforma em diferencial e atrai talentos. 
 
5. Amplie o leque de benefícios 
Vale alimentação, vale transporte, convênios com farmácias e academias e bolsas de estudos: essas 
são alguns dos benefícios comuns oferecidos pela maioria das empresas. Neste contexto, uma boa 
maneira de se destacar como empregador é apresentar benefícios extras, que não são oferecidos 
com frequência. 
 
Com ações simples, o contador do futuro pode conquistar os melhores talentos e manter o seu time 
focado. 
 
Depois do período de entrega de obrigações fiscais, por exemplo, vale pensar em uma maneira de 
agradecer o esforço da equipe. Que tal um happy-hour? Ou, então, a distribuição de brindes?  
 
Além disso, vale a pena aproveitar as datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal 
para organizar eventos, proporcionando momentos de integração e descontração para os 
profissionais.  
 
Liste essas iniciativas e lembre-se de mencioná-las durante o processo de recrutamento e seleção. 
Elas podem ser decisivas para fisgar um bom talento! 
 
6. Se possível, flexibilize a jornada de trabalho 
A tecnologia trouxe uma série de novos recursos, serviços e possibilidades. Com isso, muitas 
empresas vêm inovando na forma de gerir seu time. Frequentemente, algumas delas permitem que 
os profissionais trabalhem home-office em alguns dias da semana. 
 
É possível ainda tornar o expediente mais enxuto na sexta-feira, encerrando as atividades às 16 
horas, e não às 18 horas como de costume.  
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Gostou de saber como atrair os melhores profissionais do mercado, para formar um time de peso? 
Continue acompanhando o blog e descubra muito mais! 
 
https://www.dominiosistemas.com.br/blog/como-o-contador-do-futuro-pode-atrair-talentos/ 

 

Há algo de novo no céu da Califórnia. 
 
E não é apenas o cheiro da maconha legalizada. Tampouco o peso inquestionável da tecnologia. A 
revolução é na forma de pensar, multiplicada por mil pela tecnologia. 
 
A tecnologia hoje é barata e acessível. Por que tantas organizações e indivíduos vão ficar para trás? 
Mindset, como bem mostra Carol Dweck no seu livro “Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso”, 
recomendado por Bill Gates no seu Gates Notes. 
 
Passei a semana passada na Califórnia, e nesta década de sete dias me informei de maneira 
exponencial. Fui ao Singularity e depois a evento sobre o futuro em Stanford. Ambas as 
programações começavam às 7h da manhã e iam até a noite. Chego ao aeroporto de Los Angeles 
exausto e pleno. 
 
Nunca na história da humanidade houve tanto avanço. E isso não é estória com E, é história com H. 
As pessoas das futuras gerações viverão muito mais que 120 anos, o ser humano chegará a outros 
planetas, órgãos humanos serão substituídos por novos modelos, carros serão autônomos, robôs 
brotarão por toda parte criando coisas incríveis e problemas inomináveis. 
 
Vou com fé em Deus voltar no ano que vem para estudar inteligência artificial, realidade virtual, 
dados e mineração de dados —aprofundar num programa mais extenso o que vi comprimido numa 
semana. Vou estudar o incompreensível, pois, como diz Alexandre Mandic, se você está entendendo, 
é porque não está prestando atenção. 
 
As pessoas esperam que o futuro chegue penteado e arrumadinho. O futuro vai chegar pelos fundos, 
sem modos e bem petulante. O futuro é desconcertante. Quem esperaria o general Villas Bôas, um 
herói do Brasil, de dedicação absoluta à nação, defender o uso medicinal do canabidiol? 
 
Isto é o futuro. E ele não dá trégua a nenhum setor. Os dinossauros serão soterrados se resistirem e 
não se transformarem. 
 
Eu decidi não ter medo do futuro. Ele nos traz muita ansiedade. Mas, se você usar o “design 
thinking” para resetar o seu negócio e a sua vida, esse futuro é uma espetacular oportunidade, como 
mostram unicórnios brasileiros que começam a despontar nas asas de empreendedores geniais e 
investidores angelicais. 
 
Não estamos falando de tecnologia, mas de como pensar sem custos, sem tanta hierarquia, sem 
perda de tempo, fazendo e aprendendo e consertando pelo caminho, desafiando de peito aberto o 
sistema, o protocolo, a regulamentação. 
 
Num país como o Brasil, onde o SUS não dá conta da própria demanda, onde pacientes enfrentam 
filas por até um ano para receber atendimento, tem sentido não permitir a telemedicina? 
  
 

https://www.dominiosistemas.com.br/blog/como-o-contador-do-futuro-pode-atrair-talentos/
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É por aí que o futuro virá, por debaixo da porta, pela fresta da luz, para atender a uma demanda não 
atendida e resolver um problema insolúvel com uma solução que será óbvia depois de pronta. 
 
Tô exausto, futuro. Acordo às 5h da manhã para estar em forma e correr atrás de você. E só com o 
app Blinkist (que resume os livros do momento) consigo ler tudo o que tem que ler, sem falar em 
tudo de série que tem que ver, de fazer ginástica com Peloton, usar Allbirds, ver o TED de Vancouver 
e depois fazer Mindfulness para se desconectar de tudo isso! 
 
A tradição do mundo é mudar. Cabe a nós decidir se queremos nascer ou morrer com ele. E, se o 
futuro é tech, a grande plataforma é a plataforma mental: a atitude. 
 
Nesse evento de conhecimento em Stanford, meu colega de classe era o Bill Gates. 
 
  
 
E ele tomava nota de tudo no seu caderninho. 
 
Atitude, esse é o melhor software, mostra o rei do software. Portanto, pare de ficar com medo, 
respire fundo e siga em frente porque há algo de novo no ar. 
Escrito por Nizan Guanaes 
 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nizanguanaes/2019/08/algo-de-novo-no-ar.shtml 

 

A importância da Educação Continuada e Atualizações na Profissão Contábil. 
 
Quando estava na faculdade  eu acreditava que entendia de Contabilidade... ao me formar; Bacharel 
em Ciências Contábeis e prestar o Exame de Suficiência...percebi que não; tive de estudar mais, e 
após o quarto exame prestado consegui passar, tive de investir mais tempo e dinheiro mas valeu a 
pena afinal agora sou Contador... mas como dizem os mais jovens "só que não"; ao me lançar de 
corpo e alma na Profissão comecei a perceber na prática que ainda havia uma deficiência...e do dia 
da formatura até o dia em que consegui meu registro no Conselho, muitos detalhes haviam 
mudado...a legislação muda o tempo todo...meus Deus! O que fazer agora? Onde procurar ajuda? 
 
Descobri que no site do CRC/SP existe um conteúdo a distância disponibilizado aos contadores para 
se manterem atualizados, e relembrarem diversos assuntos relacionados ao nosso dia a dia...e esses 
cursos ainda pontuam o contador que necessita fazer 40 pontos por ano na Educação Continuada. 
  
Mas ainda era pouco... e num momento me deparo com o Centro de Estudos e Debates Fisco 
Contábeis do Sindcont-SP, (Sindicato dos Contabilistas de São Paulo) uma entidade que respeita o 
profissional e promove cursos, palestras e tira as dúvidas do profissional. A Entidade completou 100 
anos de existência este ano e seu Centro de Estudos que ocorre todas as quartas-feiras das 19 às 21 
horas completa 70 anos. Há também nas terças-feiras e quintas-feiras no mesmo horário os Grupos 
de Estudo: Tributos e Obrigações e IFRS e Gestão Contábil, onde se estuda temos variados com os 
melhores profissionais do ramo atual, e há ainda nas segundas-feiras, esse a cada 15 dias o Grupo de 
Contabilidade do Terceiro Setor, campo que tem despertado bastante interesse atualmente. 
  
As demais entidades saíram do Sindcont-SP que anteriormente se chamava, Instituto Paulista de 
Contabilidade... os Contadores da época se reuniam, traziam recortes de jornais e ficavam estudando 
os temas pertinentes a profissão e assim é até hoje. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/nizanguanaes/2019/08/algo-de-novo-no-ar.shtml
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Fora isso é muito bom que o profissional atual, assine um jornal on-line, e siga alguns blogs e fóruns 
como este Portal Contábeis, Siga o Fisco, da Jo Nascimento entre outros há muito material disponível 
nos sites... cursos on-line também são essências há os pagos mas também gratuitos. 
 
Outra realidade que é um investimento grande na profissão; o profissional de hoje se especializar em 
alguma área como Controladoria, Gestão Financeira, Tributos entre outras para ter sempre um 
diferencial no mercado... o estudo é constante e necessário. 
O profissional que não se atualiza hoje em dia fica obsoleto em pouco tempo pois na era digital o que 
é novidade de manhã, na hora do almoço virou notícia velha. Convido a todos os jovens contadores e 
também aos veteranos a participarem das entidades de nossa classe que existem para nos auxiliar e 
nos fazer crescer em nossa profissão. Aquele profissional que se atualiza nunca estará fora do 
mercado e poderá influenciar de forma positiva a importância do Contador para o mundo dos 
negócios em nosso País. 
 
Dicas de Canais de atualização: 
 
SINDCONT-SP 
Endereço: Praça Ramos De Azevedo, 202 - República, São Paulo - SP, 01037-010 
 
Telefone: (11) 3224-5100 
 
SITE: SIGA O FISCO 
SITE: CRC/SP 
SITE: CONTABEIS 
 
DENIS DE MENDONÇA 
MBA EM CONTROLADORIA 
4º Secretário do Centro de Estudos do  Sindcont SP 
CRC/SP: 1SP322329-O/3 

 

Recuperação Judicial: o que é e como entrar com o pedido? 
 
Escrito por CEFIS 
Nos últimos meses, muito se falou sobre o processo de recuperação judicial da Avianca Brasil, das 
livrarias Saraiva e Cultura, mas você sabe do que ela se trata? Entenda: 
 
O que é Recuperação Judicial? 
A recuperação judicial é regulamentada pela Lei 11.101/05, em seus artigos 47 a 74. Tem por 
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de 
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 
credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica. 
 
Ou seja, se um empreendedor está com problemas financeiros ou mesmo em um momento de crise, 
ele pode entrar com um pedido de recuperação judicial para continuar com seu negócio e garantir 
que ele continue funcionando. 
 
Como entrar com um pedido de Recuperação? 
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Para entrar com o pedido de recuperação judicial, o empresário precisa atender alguns requisitos. 
São eles: 
 
- Exercer regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos; 
- Não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as 
responsabilidades daí decorrentes; 
- Não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; 
- Não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano 
especial de que trata a Seção V deste Capítulo. 
 
Quem não pode entrar com o pedido? 
A lei não permite que algumas sociedades ou empresas solicitem a recuperação judicial. Dentre elas, 
incluem-se as seguintes: 
 
- Empresas públicas e sociedades de economia mista; 
- Instituições financeiras públicas ou privadas; 
- Cooperativas de crédito, consórcios, entidades de previdência complementar; 
- Sociedades operadoras de plano de assistência à saúde, sociedades seguradoras, sociedades de 
capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. 
 
Créditos sujeitos a Recuperação Judicial 
Os créditos que estão sujeitos à recuperação judicial estão elencados no artigo 49 da Lei 11.101/05. 
Em regra, são todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não estejam vencidos. Mas 
vale salientar que alguns créditos foram excluídos da recuperação judicial, sendo eles: 
 
- Os credores fiscais; 
- O credor fiduciário, o arrendador mercantil, o proprietário ou promitente vendedor de imóvel, cujo 
contrato contenha cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, ou ainda o titular de reserva de 
domínio; e 
- Os credores por adiantamento a contrato de cambio para exportação. 
 
Como funciona o processo judicial? 
A recuperação judicial é um processo peculiar. Envolve a prática de atos judiciais não somente do 
Juiz, Ministério Público e das partes, mas também de outros órgãos específicos desse processo, os 
quais são: assembleia geral dos credores, administrador judicial e o comitê. 
 
Assembleia geral dos credores: quem faz parte? 
A assembleia geral dos credores, como o próprio nome já diz, é uma assembleia que reúne os 
credores do empresário devedor, para que os mesmos possam se manifestar a respeito da 
recuperação da empresa. Vale observar que nenhuma recuperação de empresa se viabiliza sem o 
“sacrifício”, pelo menos em parte, dos direitos de credores, por isso a importância de sua 
participação. 
 
A lei traz as competências atribuídas à Assembleia de credores, quais sejam: aprovar, rejeitar e 
revisar o plano de recuperação judicial; aprovar a instalação do comitê e eleger seus membros; 
manifestar-se sobre o pedido de desistência da recuperação judicial; eleger o gestor judicial, quando 
afastados os direitos da sociedade empresária requerente; e deliberar sobre qualquer outra matéria 
de interesse dos credores. 
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A princípio, todos os credores cujo nome consta na ultima lista de credores publicada no processo, 
tem direito a voz e voto na assembleia. E o voto de cada credor é proporcional ao valor do seu 
credito admitido na recuperação judicial. Contudo, a Lei, em seu artigo 41 os divide em classes, a 
saber: 
 
A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de credores: 
 
I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; 
 
II – titulares de créditos com garantia real; 
 
III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. 
 
IV – titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
Administrador Judicial: qual é o seu papel? 
O administrador judicial é uma pessoa de confiança do juiz, nomeado por ele, e que o auxilia em 
todo o processo sob sua direta supervisão. O administrador deve ser pessoa idônea, e que nos 
últimos 5 anos não tenha falhado no exercício desta mesma função, e que também não tenha 
nenhum vínculo com qualquer dos representantes legais da sociedade em recuperação. A sua 
competência é descrita no artigo 22, incisos I e II, da Lei 11.101/05, que diz: 
 
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros 
deveres que esta Lei lhe impõe: 
 
I – na recuperação judicial e na falência: 
 
a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso III do caput do 
art. 51, o inciso III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta Lei, comunicando a 
data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a 
classificação dada ao crédito; 
 
b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores interessados; 
 
c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento 
nas habilitações e impugnações de créditos; 
 
d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações; 
 
e) elaborar a relação de credores de que trata o § 2 do art. 7 desta Lei; 
 
f) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18 desta Lei; 
 
g) requerer ao juiz convocação da assembléia-geral de credores nos casos previstos nesta Lei ou 
quando entender necessária sua ouvida para a tomada de decisões; 
 
h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando 
necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções; 
 
i) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei; 
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II – na recuperação judicial: 
 
a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial; 
 
b) requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação; 
 
c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor; 
 
d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso III do caput 
do art. 63 desta Lei. 
 
Comitê: o que é e qual a sua finalidade? 
Por fim, o Comitê, é um órgão facultativo, em que sua constituição depende do tamanho da 
atividade econômica em crise. Sua existência deve se dar apenas quando a empresa em recuperação 
for grande o suficiente para absorver as despesas com o órgão. Sua criação é determinada pela 
assembleia de credores, e sua função é fiscalizar tanto o administrador judicial quanto a própria 
sociedade empresária em recuperação. 
 
Fases da Recuperação Judicial 
 
O processo da Recuperação Judicial se divide basicamente em três fases: 
- Fase postulatória; 
- Fase de deliberação e 
- Fase de execução. 
 
A fase postulatória se caracteriza pela apresentação do requerimento do benefício pela sociedade 
em crise. Já a fase de deliberação, se caracteriza pela discussão e aprovação de um plano de 
reorganização. E por fim, quanto a fase de execução, se caracteriza pela fiscalização do cumprimento 
do plano que foi aprovado na fase anterior. 
 
Postulatória 
A fase postulatória inicia-se com a petição inicial do pedido de recuperação judicial, e termina com o 
despacho judicial mandando processar o pedido. A Petição Inicial deve conter a exposição das 
causas; demonstrações contábeis e relatório da situação da empresa; relação dos credores; relação 
dos empregados; atos constitutivos devidamente atualizados; lista dos bens de sócio ou acionista 
controlador e administradores; extratos bancários e de investimentos; certidões de protesto; relação 
das ações judiciais em andamento. 
 
Estando em ordem a petição inicial, o juiz irá proferir o despacho mandando processar a recuperação 
judicial. No despacho, o juiz determina o quem será o administrador judicial, e também que sejam 
suspensas todas as ações de execução contra o devedor, também determina a intimação do 
Ministério Público e a comunicação à fazenda pública federal, estados e municípios dos locais onde o 
devedor estiver estabelecido. 
 
A suspensão das ações e execuções é temporária, cessando após aprovação do plano de recuperação 
ou decurso do prazo de 180 dias. 
 
Deliberação 
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A fase de deliberação tem início com o despacho que manda processar a recuperação judicial e tem 
fim com a decisão concessiva do benefício. Nesta fase será feita a verificação dos créditos e após, 
uma votação do plano de recuperação do devedor. 
 
O Plano de recuperação é de extrema importância, não é por si só, garantia de que a empresa irá se 
reerguer, mas é o único começo. Se o plano for ruim, é garantido o fracasso da recuperação. “O 
plano de recuperação deve indicar pormenorizada e fundamentadamente o meio ou meios pelos 
quais a sociedade empresária devedora deverá superar as dificuldades que enfrenta.” (COELHO. 
2010, p.386). 
 
Cabe à assembleia dos credores discutir e votar o plano de recuperação. E cabe ao juiz, de acordo 
com a decisão dada pela assembleia: homologar, caso aprovada pelos credores; aprovar ou não o 
plano, que teve o apoio da assembleia; ou por fim, decretar a falência da empresa, que teve os 
planos rejeitados pela assembleia. 
 
Execução 
A fase de execução se inicia com a concessão da recuperação judicial e tem fim com a sentença de 
encerramento do processo. Nesta fase inicia-se o cumprimento do plano de recuperação. 
 
Há a possibilidade de revisão do plano, porém deve ser aprovado pela assembleia de credores. 
 
A empresa continua existindo normalmente, ficando restrito apenas a atos de alienação ou oneração 
de bens ou direitos da empresa. E passa também a agregar ao seu nome a expressão “em 
recuperação judicial”. 
 
A administração continua a mesma, a não ser que o juiz determine o contrário, por comportamento 
ilícito e inútil dos mesmos, se isto feito, a assembleia de credores irá eleger um gestor judicial, para 
que administre a empresa. 
 
A fase de execução poderá se encerrar de duas formas, com o cumprimento do plano no prazo de 
até dois anos, ou no pedido de desistência do devedor, que deverá ser aprovado pela assembleia 
geral dos credores. 
 
Microempresa (ME) e EPP 
Quando a crise atinge microempresa ou empresa de pequeno porte (EPP), o procedimento segue as 
normas especiais tratadas na seção V, do capítulo III da Lei 11.101/05, que trata de um plano especial 
para a recuperação dessas espécies de empresas específicas. 
 
Um plano simplificado, onde há alguns benefícios, como a não necessidade de criação da assembleia 
geral de credores. 
 
A aprovação ou não do plano fica a cargo exclusivo do juiz. Caso algum credor tenha alguma objeção, 
cabe a ele suscitar em juízo as mesmas, para que o juiz determine que o requerente se manifeste. 
Estas objeções somente podem versar sobre a adequação da proposta a lei. 
 
Do que se trata o Plano Especial de Recuperação Judicial? 
O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto de 60 dias da publicação 
da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em 
falência, e se limitará às seguintes condições: 
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I – abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os 
decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49; 
 
II – preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas 
monetariamente e acrescidas de juros de 12% a.a. (doze por cento ao ano); 
 
II – preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas 
de juros equivalentes à taxa SELIC, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das 
dívidas; 
 
III – preverá o pagamento da 1ª (primeira) parcela no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contado da distribuição do pedido de recuperação judicial; 
 
IV – estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e o 
Comitê de Credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. 
 
Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial com base em plano especial não acarreta a 
suspensão do curso da prescrição nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo 
plano. 
 
Convolação em falência: o que é? 
A convolação em falência é quando por alguns motivos a seguir expostos, a recuperação não é 
efetivada ou aceita, e o processo de recuperação judicial se transforma então em um processo de 
falência. 
 
Nas hipóteses em que a deliberação dos credores reunidos em assembleia, pelo voto da maioria 
simples do plenário, quando a situação de crise econômica, financeira ou patrimonial da sociedade 
devedora é de suma gravidade e que não há sentido em qualquer esforço de reorganização; pela não 
apresentação do plano pelo devedor no prazo de 60 dias da publicação da decisão de deferir o 
processamento da RJ, que não pode ser prorrogado; c) rejeição do plano pela assembleia dos 
credores; d) descumprimento do plano de recuperação. 

 

DCTFWeb 2019: o que é, quais são os prazos e como transmitir? 
 
Escrito por CEFIS 
Não é novidade que a Receita está criando meios digitais para cruzar informações e melhorar os 
dados que tem sobre empresas, instituições e até mesmo pessoas físicas. A DCTFWeb (Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos) é um deles. 
Descubra o que é, como transmiti-la e qual a relação desta declaração com o eSocial e EFD-Reinf! 
 
DCTF 
A DCTF ou DCTF Mensal é uma sigla bem conhecida pelos profissionais que atuam na Área Contábil, 
haja vista que se trata de uma obrigação acessória enviada mensalmente por várias pessoas jurídicas 
ativas. No entanto, ela se difere da DCTFWeb, sabia?  
 
DCTFWeb: o que é? 
A DCTFWeb foi instituída por meio da Instrução Normativa RFB nº 1.787/2018 e veio para substituir a 
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social). 
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É uma declaração que busca relatar a Receita Federal as contribuições previdenciárias feitas a 
terceiros, além de integrar as informações prestadas no eSocial e na EFD-Reinf em um só local.  
 
O envio dela é mensal e deve ser feito até o 15º dia útil do mês seguinte ao de ocorrência dos fatos 
geradores, mas vale salientar que também existe a DCTFWeb anual e diária. 
 
- Declaração Anual: nela, prestam-se informações sobre os valores de 13º salário pagos aos seus 
trabalhadores, devendo ser transmitida até o dia 20 de dezembro. E se o prazo final não for um dia 
útil, é obrigatório enviá-la antes; 
 
- Declaração Diária: são prestadas informações sobre a receita de eventos desportivos. Ela precisa ser 
transmitida no máximo até o segundo dia útil que sucede o evento. 
 
Como é possível perceber, existem três momentos em que este documento precisa ser declarado: 
mensalmente, para enviar dados sobre contribuições previdenciárias; uma vez ao ano, ao enviar a 
declaração anual em dezembro, relatando a quantia paga para o 13º salário de cada um dos 
trabalhadores; ou em um dia específico, caso seja realizado um espetáculo esportivo em 
determinada data pré-determinada. Uma vez que já se tem claro quando enviar esta declaração, é 
essencial saber quem precisa se declarar a Receita. 
 
Quem deve entre enviar a Declaração de Débitos e Créditos via Web? 
De acordo com o Art 2º, da IN RFB nº 1.787/2018, são obrigados a entregar a DCTF Web: 
 
- Pessoas Jurídicas de Direito Privado em geral e as equiparadas a empresa; 
- Unidades Gestoras de orçamento; 
- Consórcios; 
- Entidades de fiscalização do exercício profissional; 
- Fundos especiais dotados de personalidade jurídica sob a forma de autarquia; 
Ver mais. 
 
DCTFWeb, eSocial e EFD-Reinf: qual a relação? 
Apesar de estar valendo apenas desde 2018, a DCTFWeb já tem alta importância: sem ela, é 
impossível gerar o DARF (Documento de Arrecadação das Receitas Federais) ou mesmo consolidar as 
informações sobre escriturações que são provenientes dos sistemas de escrituração digital, como 
eSocial e EFD-Reinf.  
 
Para entender a relação desta declaração com tais sistemas, é válido relembrar do que se tratam os 
dois: tanto o eSocial quanto a Reinf abrangem a Escrituração Digital. Enquanto no primeiro devem 
ser colocadas informações sobre créditos e débitos relacionados a folha de pagamento, na EFD-Reinf, 
os dados são sobre retenções que não se relacionam a folha. Exemplo: as retenções sobre serviços 
prestados e tomados por uma empresa. 
 
Ambos os sistemas de escrituração são integrados com a DCTFWeb. Sendo assim, antes de transmiti-
la, é preciso preencher o eSocial e a EFD-Reinf com suas respectivas informações. Depois, basta 
entrar no e-CAC com um certificado digital do tipo A1 ou A3 para consolidar os dados e transmitir a 
DCTFWeb. 
 
Declaração de Débitos e Créditos Web: quais são os prazos? 



 

  81 

 

Você já entende que a Declaração Web é diferente da DCTF, mas sabe qual é o cronograma para 
apresentação da DCTFWeb? Ele está dividido em datas e grupos diferentes, segundo a IN RFB nº 
1.787/2018.: 
 
- A partir de julho de 2018 para as optantes pelo Simples Nacional; 
- A partir de agosto de 2018, para entidades empresariais do Grupo 2 com faturamento acima de 
R$78 milhões de reais no ano-calendário de 2016; 
- A partir de abril de 2019, para demais entidades do Grupo 2;  
- A partir de outubro de 2019 para os demais sujeitos passivos não enquadrados nos casos de 
obrigatoriedade previstos nos demais incisos deste parágrafo e no § 3º, exceto para os entes 
públicos integrantes do “Grupo 1 – Administração Pública” e do “Grupo 5 – Organizações 
Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais”, ambos do Anexo V da Instrução Normativa RFB 
nº 1.634, de 2016, para os quais a entrega da DCTFWeb será estabelecida em norma específica. 
 
Tendo em vista estes prazos, é importante ficar de olho no preenchimento e transmissão desta 
declaração, pois a não-entrega deste documento também resulta em penalidades e multas, que são 
descritas no Capítulo VII da IN RFB nº 1.787/2018. 
 
Vale lembrar que a CEFIS é um serviço de assinatura. Ou seja, ao se tornar assinante, poderá assistir 
todos os nossos cursos, incluindo este! 

 

CFC participa de debate para a construção do novo eSocial. 
 
Por Fabrício Lourenço 
Comunicação CFC 
Até o final de setembro, o Governo federal pretende editar ato normativo para modernizar o Sistema 
de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). E o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) foi palco para os debates sobre a construção do novo modelo. A 
discussão sobre o tema, que teve início na segunda (2)  e encerrou na tarde desta quarta-feira (4), no 
plenário do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília (DF),  contou com a presença de 
representantes das Secretarias Especiais da Previdência e Trabalho, da Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital, Dataprev , Serpro e do CFC. 
 
Uma das solicitações do Governo federal é que o eSocial, que está sob a responsabilidade da 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, seja simplificado a fim de reduzir a burocracia e 
estimular a geração de empregos. 
 
Segundo a conselheira do CFC e membro da Comissão do Sistema Público de Escrituração Digital 
(Sped), Ângela Andrade Dantas Mendonça, "foi apresentada a eliminação de uma grande quantidade 
de campos, o que vai trazer maior facilidade e agilidade no uso do sistema", disse. 
 
 
Conselheira do CFC, Ângela Dantas 
O objetivo é construir uma plataforma única, com versão simplificada e que deverá atender 
pequenas, médias e grandes empresas, o que evitará a repetição dos dados. 
 
O novo coordenador-geral do eSocial na Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, João Paulo 
Machado,  acredita que em breve esse novo leiaute seja apresentado. "Durante os dois dias de 
trabalho foram apresentados os processos de simplificação, porque é uma demanda do segmento 
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empresarial e do Ministério da Economia", afirmou Machado. Ainda segundo João Paulo, foram 
discutidos e melhorados vários pontos  no processo. "Atendemos às demandas apresentadas para 
que, com o leiaute aprovado, a vigência do sistema ocorra no próximo ano". 
 
 
João Paulo  Machado, coordenador-geral do eSocial 
A simplificação deverá incluir a eliminação de eventos, campos, a flexibilização e eliminação de 
regras, a simplificação de processos e a eliminação de controles. 
 
O eSocial é uma ferramenta que reúne dados trabalhistas, fiscais e previdenciários das empresas em 
uma só plataforma. Ele substitui o preenchimento e a entrega de formulários e declarações que até 
então eram enviados  a diferentes órgãos como a Previdência, o Ministério da Economia - Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho - e a Receita Federal. 
 
Questionada sobre os anseios da classe contábil, a conselheira Ângela Andrade Dantas Mendonça 
afirmou que o Conselho está cobrando e colaborando, com os órgãos envolvidos, na construção de 
um cronograma para que a simplificação  seja eficaz e segura e que apresente um resultado positivo 
para a sociedade brasileira. "Esperamos que essa nova plataforma venha melhor atender 
principalmente as empresas da terceira fase (pequenas e médias), onde solicitamos o escalonamento 
da implantação, mesmo com um leiaute mais simples. A preocupação do CFC é com a classe contábil 
e seus clientes, que terão uma nova ferramenta, sendo ela de fácil implementação e com grande 
benefício para este grupo”, concluiu  a conselheira. 
 
O CFC conta, além da participação da conselheira, do representante do GT Sped do CFC, Paulo 
Roberto da Silva.  Também participaram dos três dias de debates representantes da Federação 
Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas (Fenacon), do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada 
(Sinicon), Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Brascom e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio). 
 
A reprodução deste material é permitida desde que a fonte seja citada. 

 

Reforma Tributária - Setor de serviços apoia proposta que contemple desoneração 
total da folha. 
 
Reynaldo Lima Júnior* 
 
Postergada há mais de trinta anos, a reformulação do sistema tributário brasileiro finalmente 
encontra terreno fértil para o debate com o compromisso do Executivo e do Legislativo em avançar 
nas importantes reformas. 
 
Demanda da sociedade e pleito permanente do Sescon-SP, a reforma tributária é fator primordial 
para a retomada econômica, com correções de distorções legislativas, redução expressiva do número 
de obrigações acessórias e simplificação de um sistema altamente complexo, oneroso e ineficiente.  
 
Sempre atento aos debates e disposto a contribuir, o Sescon-SP realizou um estudo sobre a PEC 
45/2019, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB), que já tramita no Congresso Nacional. Sabemos 
que há mais quatro propostas em andamento, cada um trazendo peculiaridades em suas redações e, 
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assim que surgirem mais dados concretos, também realizaremos análises para verificar o impacto 
delas. 
 
Nosso estudo constatou que a PEC 45, apesar de conter diversos pontos positivos, sinaliza com 
aumento da carga tributária para o setor de serviços, o que tem nos levado a buscar diálogo com 
parlamentares, autoridades e entidades com a intenção de mudar a sua redação. Esse esforço, além 
de um dever com nossa base de representação, que é composta por empresas de serviços, também 
é um compromisso da entidade com a sociedade, já que conhecemos profundamente o papel 
fundamental do setor para o país. 
 
O segmento de serviços representa mais de 60% do PIB e foi o que mais formalizou empregos no 
acumulado de 12 meses até maio de 2019, com cerca de 7,6 milhões de postos de trabalho. Dessa 
forma, para que o Brasil trace a rota correta para a indução efetiva da recuperação econômica, o 
segmento deve ser visto com os mesmos cuidados que a indústria e o comércio. Não queremos 
benesses ou redução da carga tributária, porém, não admitiremos o aumento dela. 
 
Para essa análise, o estudo teve como premissa trazer números para o debate. Foram feitas 
simulações entre empresas do Lucro Real, contemplando PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS, que compõem o 
Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), e desconsiderando o IRPJ e a CSLL para o cálculo, tal qual a PEC. 
Devemos salientar que esta variação não é homogênea para todos os serviços e o aumento poderá 
alterar para mais ou para menos dependendo das variáveis que impactam diretamente no cálculo. 
 
Ao contrário da indústria e do comércio, os serviços não possuem na composição do seu preço os 
benefícios do creditamento universal de tributos pagos ao longo da cadeia produtiva, em vista do 
alto custo que este segmento possui em sua folha de salários. Assim, há uma base de composição do 
preço que não poderá se valer de nenhum creditamento, a tributação incidente sobre folha de 
salários (INSS, Sistema S, Incra, Salário Educação, RAT/FAP e outros encargos). 
 
O grupo de tributos abrangidos pelo IBS na proposta não inclui nenhuma tributação incidente sobre a 
folha, dessa forma, o estudo demonstra que o impacto sobre a receita continuará existindo, mesmo 
com a possibilidade de créditos e débitos sem travas trazidas pelo IBS. Assim, considerando o 
creditamento limitado do setor de serviços, haverá um aumento em média de 8,72 pontos 
percentuais, o que representa um aumento real de 33% da carga tributária, saindo de uma carga 
atual de 25,67% para 34,39%. 
 
O ponto crucial para os serviços, portanto, é a folha de pagamento, que não é considerada no IBS. O 
setor agrega mão de obra expressiva, em muitas áreas ultrapassando a barreira dos 50% da receita 
bruta. Por isso, a proposta do Sescon-SP é que os projetos de reforma tributária contemplem a 
desoneração total da tributação incidente sobre dos salários para o segmento, com a exclusão do 
INSS e das demais tributações. 
 
Outro ponto de alerta na PEC é o longo período de transição de dez anos, que pode trazer confusão e 
não permitir o impulso necessário ao desenvolvimento. Além disso, pode prejudicar o Brasil no Doing 
Business, já que o país pode perder posições no quesito burocracia ao criar, no mínimo, uma 
obrigação acessória para controlar o novo tributo durante este prazo. 
 
Acreditamos e apoiamos a simplificação trazida pelas propostas de reforma tributária, porém, a 
desoneração da folha de pagamento se faz necessária para eliminar esse impacto tão negativo na 
carga de um dos setores que mais contribui com o PIB e é o grande empregador do país. 
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Devemos ressaltar que esta entidade é apartidária, portanto, nossos argumentos são técnicos e 
visam à plenitude dos objetivos da reforma. Não visamos à defesa de privilégios para determinado 
setor, apenas demonstramos com números que haverá um aumento de carga, seja ele no meio da 
cadeia produtiva ou no consumidor final. Estamos inclusive à disposição para colaborar com novos 
estudos e pesquisas visando à busca de soluções para esse tão necessário redesenho tributário. 
 
Caso esse cenário se efetive, o preço final no setor de serviços será maior do que é hoje. Aceitamos 
em parte o argumento que não será o empresário que irá sofrer tais consequências em relação à 
tributação (uma vez que o tributo será não cumulativo), mas o consumidor final será afetado no seu 
preço, seja ele rico ou pobre. Portanto, não há como negar que há um ponto de atenção que deverá 
ser debatido, seja pelo legislativo, seja pelo executivo. 
 
A reforma precisa sair, com o debate por toda a sociedade e o Sescon-SP está a postos para 
contribuir para que isso aconteça. Caso outras entidade e instituições tenham outros estudos e 
números sobre as propostas nos colocamos à disposição para juntar esforços e pensar juntos em 
soluções para a construção de uma reforma justa e equânime. 
 
Com o intuito de fomentar o debate, o Sescon-SP criou uma página na internet 
(www.sescon.org.br/site/reforma)  para reunir reportagens sobre a tramitação da reforma tributária 
e para monitorar  as tendências de voto dos parlamentares e a aprovação dos cidadãos. 
 
Neste esforço coletivo, certamente avançaremos para um sistema tributário eficiente, simples, 
indutor da competitividade brasileira e facilitador do crescimento. 
 
*Presidente do SESCON-SP e da AESCON-SP 

 

Três práticas de mindfulness. 
 
Elas ajudam a tomar melhores decisões 
 
Algumas decisões têm pequenas consequências, enquanto outras podem literalmente mudar as 
nossas vidas, como lidar melhor com elas? 
 
Tomar decisões é algo que fazemos rotineiramente, mas isso não significa que seja simples. 
 
Dar atenção total à situação pode ser uma forma de clarear a visão. 
 
Veja abaixo três dicas de mindfulness para ajudar na hora de fazer escolhas. 
 
Todos os dias, temos de tomar decisões. Algumas têm pequenas consequências enquanto outras 
podem literalmente mudar as nossas vidas e as dos outros. Quando essas questões importantes 
aparecem, podemos ter dificuldade para fazer escolher. 
 
Podemos nos sentir paralisados por uma sobrecarga de expectativas dos outros ou pensar que não 
há uma resposta “certa”. Tem alguma maneira de a prática de mindfulness (atenção total) voltada à 
liderança ajudar? Veja a seguir três dicas para melhor tomada de decisões. 
 
Pare e se desconecte 
 



 

  85 

 

Em uma época em que somos constantemente tentados a dividir nossa atenção, é importante 
cultivar a habilidade de focar a mente nas questões que precisam ser resolvidas. Boas escolhas 
pedem que aquietemos mente e corpo atarefados para que possamos nos abrir para todas as formas 
de conhecimento. Remover as distrações externas é uma boa forma de começar. Desligue todas as 
tecnologias e encontre um lugar calmo para focar nas sensações de sua respiração por algum tempo. 
Quando sua mente se distrair, redirecione sua atenção para a respiração. Sinta mente e corpo se 
ajustando ao momento. 
 
Defina a questão 
 
Uma forma de definir a questão é começar informando sua mente sobre qual é o problema ou 
situação e fazer uma primeira pergunta mais geral: “O que o agora está pedindo?”. Em outras 
palavras, afaste-se um pouco do problema específico para se aproximar de um mais amplo ou geral. 
Muitos dos clientes com quem eu trabalho me disseram que essa reflexão os leva a ver que o motivo 
de uma resposta não ser encontrada foi porque eles focaram na questão errada. 
 
Não tenha pressa para conseguir uma resposta precisa a partir de uma pergunta superficial. Soluções 
menores podem ser apenas isso: pequenas, em vez de criativas ou inovadoras. 
 
Reflita 
 
Uma vez que você sente seu corpo e mente focados no presente e tem a questão definida, é hora do 
último passo da reflexão. Aproximar-se da pergunta com uma curiosidade aberta. Permita uma 
vastidão de pensamentos ao redor do seu problema, então, as respostas podem aparecer geradas 
pela sua própria sabedoria. Não há necessidade de sair à procura da solução, ela vai aparecer para 
você. Essa reflexão para decisões também é uma oportunidade para praticar a paciência. Às vezes, 
isso pode exigir dedicação, então, não tente apressar uma conclusão. Você já tem tudo que precisa e 
quanto mais praticar, mais confiança ganhará na sua capacidade para fazer suas escolhas. 
 
Fonte: Forbes – Janice Marturano. 

 

Distrato de Prestação de Serviços Contábeis: 
 
Como Fazer Corretamente? 
 
No Distrato de Prestação de Serviços Profissionais e Transferência de Responsabilidade Técnica deve 
constar a responsabilidade do cliente em recepcionar seus documentos que estejam de posse do 
antigo responsável técnico. 
  
Caso seja de interesse do cliente, este poderá indicar, por meio de autorização, representante legal 
para recepcionar os documentos. 
 
Outro ponto de destaque refere-se à devolução de livros, documentos e arquivos das obrigações 
fiscais entregues ao Fisco e arquivos digitais que deverão constar na cláusula rescisória do Distrato 
do Contrato de Prestação de Serviços. 
 
O vice-presidente alerta que ao responsável técnico reincidente caberá o cumprimento das 
obrigações tributárias acessórias, cujo período de competência tenha decorrido na vigência do 
contrato de prestação de serviços. 



 

  86 

 

 
O responsável técnico terá que honrar com as obrigações acessórias, mesmo que o prazo de 
vencimento da exigência seja posterior ao da vigência citada no contrato. 
 
Base: Resolução CFC 1.493/2015 

 

Empresas adotam medidas contra lista negra da Receita Federal. 
 
As empresas inadimplentes com impostos federais já estão adotando medidas contra a Receita 
Federal por terem seus CNPJs e os nomes dos sócios incluídos em lista negra, conforme disposto na 
Portaria RFB n. 1.750/2018[1], que prevê a divulgação – no próprio site da Receita Federal – relação 
dos empresários que, segundo o Fisco, poderiam ter praticado crimes. Uma atualização da lista pode 
ser acessada aqui: 
 
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/simplificacao-tributaria/operacao-
deflagrada/rffp-enviadas-ao-ministerio-publico-2019-05.pdf 
 
(1.917 páginas!!!) 
 
A Receita Federal informou como atuaria nessa questão por meio de comunicado que pode ser 
conhecido aqui 
 
De acordo com Eduardo Reale, sócio do escritório Reale Advogados Associados, essa inconstitucional 
portaria está mesmo antes de instaurado qualquer procedimento de natureza penal pelos órgãos 
competentes (Ministério Público ou Polícia), divulgando uma lista negra com informações de 
empresas e pessoas físicas que o Fisco reputa terem praticado crime tributários, previdenciários, de 
descaminho, de contrabando, entre outros. 
 
Com isso, logo após elaborar representações fiscais para fins penais e encaminhá-las ao Ministério 
Público para a devida investigação, a Receita Federal já torna público seu juízo sobre matéria criminal 
e expõe os supostos responsáveis. 
 
“Em suma, conferiu-se à Receita Federal o poder de condenar sem processo administrativo e judicial 
violando frontalmente à Constituição Federal. Mais especificamente, trata-se de medida violadora do 
direito fundamental da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII da Constituição 
Federal de 1988”. 
 
A afronta da recente Portaria ignora a jurisprudência sedimentada pelo próprio Supremo Tribunal 
Federal (STF), cristalizada nos dizeres da Súmula Vinculante n. 24, que dispõe que a consumação dos 
crimes tributários somente se efetivará após o encerramento do processo administrativo fiscal, via 
lançamento do crédito tributário, explica 
 
Frente a isso, inúmeras empresas com débitos indesejados em questões tributárias, passaram a 
adotar medidas judiciais que impedem a ação abusiva da fiscalização fazendária. 
 
Situação que vai aumentar ainda mais a quantidade de processos nas cortes judiciais, confirmando 
que são órgãos do governo os principais geradores de processos desnecessários. 
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http://www.contadores.cnt.br/noticias/tecnicas/2019/09/06/empresas-adotam-medidas-contra-
lista-negra-da-receita-federal.html 

 

Técnico em contabilidade é preso no DF suspeito de emitir 1,2 mil declarações de 
rendimentos falsas. 
 
Homem já havia sido suspenso do Conselho de Contabilidade. Ele vai responder por exercício ilegal 
de profissão e falsidade ideológica, diz polícia. 
 
A Coordenação de Repressão a Fraudes (Corf) da Polícia Civil do Distrito Federal prendeu no começo 
da tarde desta quarta-feira (4), um técnico em contabilidade suspeito de emitir cerca de 1,2 mil 
Declarações Comprobatórias de Percepção de Rendimentos (Decore) fraudulentas. 
  
De acordo com a investigação, o homem já havia sido suspenso pelo Conselho Regional de 
Contabilidade por fraude. Porém, mesmo após a suspensão, ele teria emitido cerca de 60 
documentos falsos. 
 
Na casa do suspeito, de 43 anos, a polícia apreendeu uma série de papéis indicando a fraude. 
  
Conforme a Corf o técnico em contabilidade vai responder por exercício ilegal de profissão e 
falsidade ideológica. 
 
Segundo o chefe da Corf, delegado Wisllei Salomão, o homem também estaria envolvido em um 
esquema que enganava recém formados com a promessa de emprego. Entre janeiro de 2018 e julho 
de 2019, ele teria usado as senhas desses profissionais para emitir as Declarações Comprobatórias de 
Percepção de Rendimentos falsas. 
 
"Ele usava a senha do certificado digital dessas pessoas e produzia os falsos decores." 
 
A polícia não divulgou o nome do suspeito. No entanto, disse que ele já responde por estelionato e 
furto. O Conselho Regional de Contabilidade auxilia a polícia na investigação. 
 
O que é Decore 
 
A Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – Decore – é um documento oficial 
aceito como comprovante de renda para profissionais liberais, autônomos e empresários. 
 
Ela serve, por exemplo, para fazer financiamentos. O documento tem validade de 90 dias e apenas os 
profissionais da área de contabilidade podem emitir a declaração. 
 
De acordo com os Conselhos de Contabilidade, "é comum a tentativa de fraudes contra o sistema 
financeiro, por isso, a declaração deve ter um selo DHP, Declaração de Habilitação Profissional, 
fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade". 
 
No DF, o Conselho Regional de Contabilidade desconfiou dos documentos feitos por meio do 
suspeito. 
  
Segundo a Polícia Civil, quem contratou o homem preso será investigado e também poderá 
responder criminalmente. 
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"O crime praticado pelos clientes do suspeito seria informar dados financeiros falsos", afirma o 
delegado Wisllei Salomão. 
 
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/09/04/tecnico-em-contabilidade-e-preso-no-
df-suspeito-de-emitir-mais-de-mil-declaracoes-de-rendimentos-falsas.ghtml 

 

Contribuição Previdenciária. Prestação de serviços de atendimento médico. 
Retenção. Não caracterização de cessão de mão de obra. 
 
Por meio da Solução de Consulta DISIT/SRRF04 nº 4.035, de 4 de setembro de 2019, a Divisão de 
Tributação da Superintendência Regional da Receita Federal esclarece que "não configura cessão de 
mão de obra a prestação de serviços médicos executados nas dependências das empresas 
contratantes, quando o serviço é prestado mediante "cronograma de atuação e formato de 
prestação de serviços predeterminados contratualmente", no prazo definido pela empresa 
contratada, e os profissionais executam os serviços contratados sem que se configure poder de 
mando dos representantes da empresa contratante. Nesse caso, a empresa contratada, em relação à 
prestação desses serviços, não está sujeita à retenção de que trata o art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991. 
Dispositivos Legais: Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 31, caput e § 3º; Decreto nº 3.048, de 6 
de maio de 1999, art. 219, caput e § 1º; Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 
2009, art.115." 
 
Por oportuno, conforme artigo 115 da Instrução Normativa RFB nº 971/2009, verbis: 
 
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa contratante, em suas 
dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados ou 
não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por 
meio de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 1974. 
 
§ 1º Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não sejam as 
suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços. 
 
§ 2º Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da contratante, que se 
repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução 
seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores. 
 
§ 3º Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do trabalhador, em 
caráter não eventual, respeitados os limites do contrato. 
 
Fonte: Editorial ContadorPerito.Com.® 

 

Social: Nota Técnica nº 15/2019. 
 
Ajustes dos Leiautes Versão 2.5 
 
1. Objetivo 
 
A Nota Técnica nº 15/2019 tem como objetivo implantar as primeiras medidas de simplificação e 
modernização do eSocial, conforme disposto no art. 9º da Portaria nº 300, de 13/06/2019. 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/09/04/tecnico-em-contabilidade-e-preso-no-df-suspeito-de-emitir-mais-de-mil-declaracoes-de-rendimentos-falsas.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/09/04/tecnico-em-contabilidade-e-preso-no-df-suspeito-de-emitir-mais-de-mil-declaracoes-de-rendimentos-falsas.ghtml
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Esta revisão visa a realizar pequenos ajustes na Nota Técnica em referência. 
 
2. Previsão de implantação 
 
• Ambiente de produção restrita: 08/10/2019. 
• Ambiente de produção: 11/11/2019. 
 
3. Leiautes, tabelas, regras de validação e esquemas XSD 
 
Juntamente com esta revisão serão publicados os seguintes documentos e arquivos: 
 
• Leiautes do eSocial v2.5 (cons. até NT 15.2019 rev.). 
• Leiautes do eSocial v2.5 – Anexo I – Tabelas (cons. até NT 15.2019 rev.). 
• Leiautes do eSocial v2.5 – Anexo II – Tabela de Regras (cons. até NT 15.2019 rev.). 
• Esquemas XSD (atualizados). 
 
4. Alterações introduzidas na Nota Técnica nº 15/2019 (consolidadas) 
 
5. Alterações desta revisão (com relação à Nota Técnica publicada em 02/08/2019) 
Por Portal eSocial 
 

QUANDO SE INICIA A CONTAGEM DOS DIAS QUE COMPREENDEM O AVISO PRÉVIO? 
 
O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação, que 
deverá ser formalizada por escrito. 
 
Art. 20 da Instrução Normativa SRT 15/2010 
 
Fonte: LegisWeb 

 
 

QUAIS AS FORMAS DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL? 
 
O pagamento das verbas rescisórias constantes do TRCT será efetuado em dinheiro ou em cheque 
administrativo, no ato da assistência. 
 
Também será admitido o pagamento por meio de ordem bancária de pagamento, ordem bancária de 
crédito, transferência eletrônica ou depósito bancário em conta corrente ou poupança do 
empregado, facultada a utilização da conta não movimentável – conta salário, prevista na Resolução 
nº 3.402/2006, do Banco Central do Brasil. 
 
Art. 23 da Instrução Normativa SRT 015/2010 
 
Fonte: LegisWeb 

 

Simples Nacional: CNAE Impeditivo no Cadastro CNPJ Impede a Opção? 
  
No cadastro do CNPJ são informados os códigos CNAE das atividades exercidas pela empresa. 
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E cada código CNAE corresponde a um elenco de atividades, sendo que algumas podem ser 
permitidas ao Simples Nacional e outras não (veja lista de atividades vedadas). 
 
  
Se o código CNAE informado no cadastro da empresa estiver relacionado como atividade impeditiva 
seu ingresso no Simples Nacional será vedado. 
 
Porém, há códigos CNAE relativos ao Simples Nacional – Códigos Simultaneamente Impeditivos e 
Permitidos, que abrangem concomitantemente atividades impeditivas e permitidas. 
 
 
Por isso, se o código CNAE informado no cadastro da empresa estiver relacionado como ambíguo, 
seu ingresso no Simples Nacional será condicionado a que a empresa declare, no momento da opção, 
que exerce apenas atividades permitidas. 
  
 
Portanto, ANTES de a empresa optar pelo Simples, deverá fazer alteração de atividades no cadastro 
CNPJ, excluindo aquelas mencionadas que são impeditiva (caso, de fato, não as exerça). 
  
 
Observe-se ainda que, caso a empresa exerça, em qualquer montante, uma atividade vedada 
abrangida por código CNAE não informado em seu cadastro, seu ingresso no Simples Nacional 
também é vedado 
 
Fonte: Blog Guia Tributário Link 

 

Empresas são condenadas pelo TST por discriminar trabalhador endividado. 
 
Em ações civis públicas, ministros determinam o pagamento de indenizações. 
 
Empresas que buscam informações nos órgãos de proteção de crédito, como SPC ou Serasa Experian, 
para selecionar candidatos ou verificar se os funcionários estão endividados têm sido condenadas 
por discriminação no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Além de proibir a prática, os ministros têm 
determinado, em ações civis públicas, o pagamento de indenização por danos morais coletivos, em 
valores que vão de R$ 100 mil a R$ 300 mil. 
 
Há ações civis públicas, propostas pelo Ministério Público do Trabalho, contra empresas de 
transporte, bancos e lojas. Por meio de processos individuais, os trabalhadores também têm 
conseguido provar que perderam vagas de emprego por estarem inadimplentes. Nesses casos, as 
indenizações são menores, em média de R$ 5 mil. 
 
A prática chama ainda mais atenção em um momento de elevadas taxas de desemprego e de 
endividamento. O país atualmente conta com 11,8 milhões de desempregados, segundo o IBGE. 
Além disso, cerca de 62,6 milhões de pessoas estão endividadas, segundo dados da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). 
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“Ora, chega a ser absurdo imaginar que o cidadão pode não ser contratado por ter seu nome 
registrado no SPC ou Serasa” diz o ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, da 3ª Turma do TST, 
em uma das decisões. Para ele, “tais serviços devem ser utilizados para proteger o crédito e não para 
inviabilizar o emprego”. 
 
O ministro ainda acrescenta no acórdão que considera a conduta “inegavelmente discriminatória”. 
De acordo com ele, “a recolocação no mercado de trabalho tem justamente o objetivo de saldar a 
dívida do trabalhador”. 
 
O caso analisado pelo ministros (RR-209-39.2011.5.05.0027) era o de um candidato a uma vaga de 
motorista em uma transportadora de cargas que foi dispensado em uma das primeiras etapas da 
seleção, após a constatação de que estava endividado. 
 
A advogada Gabriela Lima, sócia do escritório TozziniFreire, ressalta que hoje a jurisprudência 
dominante no TST considera a prática discriminatória, tanto para verificação de funcionários quanto 
para processos de seleção de candidatos. De acordo com ela, multinacionais acabaram adotando a 
prática porque em outros locais no exterior ela é permitida. Em outros casos, acrescenta, a consulta 
ocorre porque o empregador acredita que o endividado pode oferecer riscos ao negócio. 
 
Para a advogada Juliana Bracks, do Bracks Advogados Associados, a conduta acaba por perpetuar o 
ciclo de miséria. “A pessoa está com o nome sujo, sem dinheiro, e não arruma emprego para quitar 
suas dívidas. É cruel”, diz. 
 
Ela acrescenta que não existe relação possível entre o fato de uma pessoa estar endividada e estar 
mais suscetível a desviar dinheiro da empresa ou cometer atos de corrupção. “Isso fere os princípios 
da boa-fé e da inocência. Tudo que uma pessoa endividada quer é uma oportunidade para quitar 
suas dívidas.” 
 
Chegou a existir na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), segundo Juliana, um dispositivo que 
permitia a prática para bancários, que foi derrubado. A conduta, porém, foi mantida por bancos. Um 
deles condenado recentemente a pagar R$ 300 mil de danos morais coletivos, em decisão 
confirmada pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST, responsável por 
consolidar a jurisprudência. 
 
De acordo com o processo movido pelo MPT, a instituição financeira tinha o hábito de consultar 
órgãos de proteção de crédito para a contratação de novos funcionários “de forma a restringir-lhes o 
acesso a vagas de emprego, em razão de seu nome constar em uma das listas de empresas de 
proteção ao crédito, como Serasa e SPC”. 
 
No caso, contudo, os ministros não analisaram o mérito. Entenderam que não foram apresentados 
casos semelhantes para provar a divergência de entendimento. Os casos eram de consulta de 
antecedentes criminais (RR-3990200-19.2008.5.09.0002). 
 
Subprocurador-geral do Trabalho, Ricardo José Macedo de Britto Pereira, entende que “a conduta 
empresarial de pesquisa creditícia é ilícita, configura prática discriminatória, socialmente excludente, 
e que vilipendia os direitos fundamentais de preservação da intimidade e da privacidade, 
constitucionalmente assegurados aos trabalhadores”. 
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Em seu entendimento, “cria indevida situação de pressão e cerco aos candidatos a emprego que 
possuem alguma pendência financeira”. Com mais de 60 milhões de endividados, acrescenta, cria-se 
um cenário perigoso “que acaba por afunilar e restringir o acesso ao pleno emprego”. 
 
Recentemente, uma empresa de transportes também foi condenada pelo TST por exigir de 
candidatos a vagas de emprego informações econômico-financeiras. A decisão, da 5ª Turma do TST, 
foi dada em ação civil pública movida pelo MPT. Tem como base o artigo 1º da Lei nº 9.029, de 1995, 
que veda práticas discriminatórias nas relações de trabalho (ARR 826-85.2013.5.04.0017). 
 
“Efetivamente, não é legítima a exigência de informações acerca da situação econômico-financeira 
de candidato a vaga de emprego. Tal prática empresarial se reveste de nítido caráter 
discriminatório”, diz em seu voto o relator do caso, ministro Breno Medeiros. 
 
Na decisão, a 5ª Turma cita diversos precedentes em ações civis públicas. Em um deles, a 3ª Turma 
do TST condenou uma empresa de ônibus a pagar danos morais coletivos no valor de R$ 200 mil (RR 
– 41200-97.2009.5.04.0401). 
 
Em outro (RR-8128-97.2010.5.12.0034), o mesmo colegiado impediu uma loja de utilidades 
domésticas de fazer pesquisas sobre a situação de empregados e candidatos a vagas no cadastro da 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre. 
 
Fonte: Valor Econômico, por Adriana Aguiar 

 

Trabalhando com a idade. 
 
Como os governos podem fomentar mais e melhores oportunidades de trabalho para profissionais 
na terceira idade. 
 
A maioria das nações enfrenta um rápido declínio demográfico, à medida que as taxas de natalidade 
diminuem e as de longevidade aumentam. O Brasil, por exemplo, perdeu em 2018 seu bônus 
demográfico, ou seja, a situação em que os habitantes em idade de trabalho (dos 15 aos 64 anos) 
superam os dependentes – os idosos e crianças. Como resposta a esse desafio, a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) vem promovendo uma série de estudos. O mais 
recente, Trabalhando Melhor com a Idade, discute como os governos podem fomentar mais e 
melhores oportunidades de trabalho para profissionais na terceira idade. 
 
Para abordar o problema por todos os seus ângulos, a OCDE propõe que os governos atuem em três 
áreas principais. Em primeiro lugar, é preciso fortalecer os incentivos ao trabalho em idades 
avançadas. Uma das recomendações é a flexibilização do processo de aposentadoria, de modo que 
ele possa ser realizado em fases que combinem gradativamente pensões com renda de trabalho e 
eventuais bônus para quem segue trabalhando em idade avançada. Concomitantemente, é preciso 
restringir a margem para as aposentadorias precoces que encorajam os profissionais a deixar o 
trabalho enquanto ainda estão em boas condições. 
 
Mas além dos incentivos aos profissionais de terceira idade é necessário, em segundo lugar, 
aumentar as suas oportunidades de trabalho, estimulando os empregadores a contratá-los e mantê-
los. Com frequência os sistemas atuais de proteção legal aos trabalhadores de idade acabam, 
paradoxalmente, por prejudicar as suas chances no mercado. Profissionais mais velhos tendem a 
custar mais que os jovens, devido aos benefícios legais acumulados. Assim, a organização recomenda 
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um duplo reajuste: flexibilizar as regras de contratação, por um lado, e fortalecer, por outro, o 
suporte à renda e ao reemprego para trabalhadores desempregados. Com isso é possível 
salvaguardar os interesses dos trabalhadores mais velhos, já que gozarão de uma rede de proteção 
mais forte no caso de desemprego, sem ferir as suas perspectivas de emprego, já que concorrerão 
em pé de igualdade com os mais jovens, não sendo nem mais nem menos onerosos ao empregador. 
Nesse processo, a tecnologia de dados pode ser útil, promovendo a triagem e a colocação de 
profissionais de acordo com as suas melhores aptidões. 
 
Em terceiro lugar, é preciso capacitar os trabalhadores para que se mantenham como força de 
trabalho atraente à medida que envelhecem. “A melhor prática para fortalecer a empregabilidade e 
as oportunidades de emprego em uma idade avançada”, diz a pesquisa, “é fornecer oportunidades 
iguais aos profissionais para que continuamente incrementem as suas habilidades, conscientizem-se 
de habilidades adquiridas através de uma vida de trabalho e melhorem as condições de trabalho em 
todas as idades.” Há várias estratégias para concretizar esse objetivo. Talvez a principal seja o 
fomento a programas de capacitação adaptados a cada uma das idades da vida profissional. Ao 
mesmo tempo, é preciso fornecer assistência aos desempregados, em especial aos desalentados, 
garantindo que desempregados mais velhos tenham os mesmos direitos de recolocação que os mais 
jovens, mas também, como contrapartida aos benefícios recebidos, as mesmas obrigações de 
procurar emprego. Ademais, cabe aperfeiçoar as condições de trabalho para trabalhadores de todas 
as idades, de modo a revigorar a longevidade da vida profissional. Isso implica fortalecer as 
condições de segurança e de saúde física e mental nos locais de trabalho, reduzir a incidência de 
trabalho insalubre e equilibrar as responsabilidades profissionais e familiares. 
 
Que o trabalho dignifica o homem é uma verdade conhecida desde que o homem é homem. O 
desafio do nosso tempo é provar que o trabalho pode também dignificar o homem de idade, e que 
este pode trabalhar dignamente para proveito da sociedade, de sua família e, por óbvio, de si 
mesmo. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo 

 

Reflexos trabalhistas da MP da Liberdade Econômica. 
 
Processo de conversão da MP em lei sinaliza momento singular de mudanças na legislação 
trabalhista brasileira. 
 
Em 21 de agosto, o Senado aprovou o texto final para conversão em lei da Medida Provisória 
881/2019, conhecida como MP da Liberdade Econômica, que propõe medidas de desburocratização 
e simplificação de processos para empresas e empreendedores. 
 
O texto originário do Executivo já trazia alterações em regras trabalhistas e, no Congresso, as 
propostas foram intensificadas. 
 
Propôs-se, por exemplo, dentre outras medidas: 
 
- que contratos de trabalho de quem ganha mais de 30 salários mínimos fossem regidos pelo Direito 
Civil e não mais pela CLT; 
 
- que multas administrativas por descumprimento da legislação trabalhista fossem aplicadas 
somente após a segunda autuação na matéria (o chamado “critério da dupla visita”); 
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- que termos de compromisso firmados perante as autoridades trabalhistas do Executivo se 
sobrepusessem a termos de ajustamento de conduta assinados junto ao Ministério Público do 
Trabalho; 
 
- o fim das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes para obras ou estabelecimentos com 
menos de 20 empregados e para micro e pequenas empresas. 
 
Estas, porém, não foram aprovadas. 
 
Embates, entretanto, surgem. Um, de mérito, consiste em identificar o que efetivamente representa 
uma burocracia a ser eliminada e simplificada para garantir ou melhorar a livre iniciativa e o pleno 
exercício da atividade econômica. 
 
O ambiente regulatório trabalhista brasileiro é, de fato, extremamente complexo e minucioso, em 
especial sob o ponto de vista das micro e pequenas empresas, que mais geram empregos. 
 
Outro, está em saber em que medida a diminuição de direitos trabalhistas e a consequente 
desoneração do empregador pode, potencialmente, gerar mais emprego e renda, com consequente 
retorno para a economia 
 
Um terceiro se dá no campo formal e já provocou questionamentos no STF, no sentido de que 
processos legislativos de conversão de MPs em lei não permitem a inserção de temas estranhos, não 
previstos inicialmente — os chamados “contrabandos legislativos” ou “jabutis”. 
 
De toda forma, o texto final aprovado e encaminhado à sanção presidencial traz reflexos trabalhistas. 
 
Alterou-se, por exemplo, as regras do Código Civil que tratam da responsabilidade de sócios e 
administradores pelas dívidas não pagas pela empresa, a chamada “desconsideração da 
personalidade jurídica”, muito comum em processos judiciais trabalhistas. 
 
Pelas novas regras, intensificou-se a ideia de que o patrimônio de sócios e administradores só será 
atingido em caso de “abuso da personalidade jurídica”. 
 
Isto poderá ocorrer em duas hipóteses: desvio de finalidade — caracterizado pelo uso da empresa 
com o propósito de lesar credores, ou para a prática de atos ilícitos — e confusão patrimonial, que 
ocorre quando bens, direitos e obrigações da empresa e de seus sócios ou administradores se 
misturam. 
 
Neste passo, o mero inadimplemento de obrigações trabalhistas não poderá ensejar, 
automaticamente, a execução patrimonial dos sócios e administradores, como é comum acontecer 
atualmente. 
 
Outra alteração de interesse trabalhista diz respeito à possibilidade de se arquivar qualquer 
documento, por meio de microfilme ou meio digital, de acordo com requisitos que serão 
estabelecidos em regulamento próprio. 
 
A par do regulamento que será editado, o texto chega a dizer que, para documentos particulares, 
qualquer meio de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos é válido — 
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desde que escolhido, de comum acordo, entre as partes ou aceito pela pessoa a quem for oposto o 
documento. 
 
É de se imaginar, por exemplo, a aplicação disto em recibo de entrega de Equipamentos de Proteção 
Individual, ou em recibos ou conferência de documentos, como extratos de registro de horários, 
resultados de metas usadas para cálculo de remuneração variável ou de participação em resultados 
etc. 
 
A nova lei determinou, ainda, a substituição do recém lançado eSocial, cuja abrangência e 
complexidade foi alvo de críticas de empresários. A promessa é a de se ter um sistema de 
escrituração digital trabalhista mais simples e menos burocrático. 
 
Mais uma alteração importante diz respeito à obrigatoriedade de controlar os horários de trabalho 
(os “registros de ponto”), que passará a ser exigível apenas para estabelecimentos com mais de 20 
trabalhadores. Antes, a obrigação existia a partir de 10. 
 
Também nesta matéria, aprovou-se a possibilidade de se utilizar o chamado “registro de ponto por 
exceção”, no qual são anotadas apenas as ocorrências excepcionais ao horário regular de trabalho 
previsto em contrato, ou seja, apenas as faltas e as horas extras havidas. 
 
Recentemente, começaram a surgir alguns precedentes da Justiça do Trabalho validando o uso deste 
sistema com previsão em negociação coletiva de trabalho, contrariando a resistência que, 
historicamente, sempre houve no âmbito da jurisprudência. Contudo, o novo texto legal permite a 
adoção desta ferramenta, mediante simples acordo individual entre empregador e empregado. 
 
Em termos práticos, há, na questão, uma faca de dois gumes: de um lado, poderá haver maior 
dificuldade do trabalhador para resguardar o seu direito de receber pelas horas extras trabalhadas, 
inclusive por parte da fiscalização do trabalho. 
 
De outro, haverá risco às empresas de ter o seu controle de horários integralmente anulado, na 
hipótese de ficar provada qualquer irregularidade de não lançamento de horas extras. O que, pela 
experiência nos processos trabalhistas, tende a não ser muito difícil de ocorrer. 
 
Por fim, houve alteração nas regras que tratam do trabalho aos domingos. 
 
Segundo a MP, o desenvolvimento de atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana 
“sem cobranças ou encargos adicionais” é um direito de todos e, para isso, a Câmara propôs revogar 
as restrições que existiam na CLT, segundo a qual o trabalho em domingos e feriados são exceções e 
dependem de permissão das autoridades. 
 
A autorização passaria a ser geral e o repouso semanal remunerado deveria coincidir com o 
domingo, pelo menos uma vez a cada quatro semanas. Contudo, o Senado retirou a nova regra do 
texto, sinalizando que a matéria deverá (ou haverá de ser) tratada em um projeto específico. 
 
Ainda assim, manteve-se a revogação de dispositivos que, acessória ou paralelamente, tratavam do 
tema. O texto revoga a lei que determinava o pagamento em dobro nos feriados trabalhados, acaba 
com a proibição de trabalho aos domingos por parte de professores e permite que bancos funcionem 
aos sábados. 
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No comércio, o texto elimina a regra que determinava a coincidência da folga semanal a cada quatro 
semanas e condicionava o trabalho em feriados à autorização expressa em negociação coletiva de 
trabalho. 
 
Vale lembrar que, nesta matéria, restrições e flexibilizações poderão ser estabelecidas em 
negociação coletiva, o que há de ser fomentado em seu papel primordial de regular e solucionar 
conflitos nas relações de trabalho. 
 
Por último, de acordo com o que já se sinalizou no Governo e no Congresso, as alterações não 
terminarão por aqui. Ao que tudo indica, estamos vivenciando um momento singular de profundas 
mudanças na legislação trabalhista brasileira, que é preciso acompanhar de perto. 
 
(*) Roberto Baronian é sócio do escritório Granadeiro Guimarães Advogados. 
 
Fonte: JOTA, por Roberto Baronian 

 
 

4.02 COMUNICADOS 
CONSULTORIA   JURIDICA 
Consultoria Contábil, Trabalhista e Tributária 
O Sindicato dos Contabilistas de São Paulo conta com profissionais especializados em diversas áreas 
jurídicas, com o intuito de oferecer consultoria e suporte à realização das atividades dos profissionais 
da Contabilidade, que vão desde direitos trabalhistas até a elaboração de estatutos sociais para 
entidades do terceiro setor. 
A consultoria jurídica é realizada de 2ª a 6ª feira, na sede social do Sindcont-SP, sendo considerada 
um dos mais importantes e significativos benefícios que a Entidade disponibiliza aos seus associados. 
O trabalho realizado pelos advogados especializados em diversas áreas jurídicas consiste em orientar 
os profissionais da Contabilidade quanto às soluções para os problemas que envolvam assuntos 
pertinentes à legislação, como: 
• Consultoria Jurídica Tributária Federal, Estadual e Municipal: IRPF, IRPJ, PIS, Cofins, CSLL, Simples, 
ISS, ICMS, e outros 
• Consultoria Trabalhista e Previdenciária: benefícios, fiscalização, parcelamento, fundo de garantia, 
direitos trabalhistas, entre outros 
• Consultoria do Terceiro Setor: assessoria sobre entidades sem fins lucrativos e beneficentes, 
análise de estatuto social, atas e outros 
• Consultoria Societária e Contratual: orientações técnicas, análises e vistos de contratos em geral 
• Consultoria Contábil: orientações e esclarecimentos sobre normas e procedimentos contábeis 
Confira os horários de atendimento dos profissionais, de acordo com a área de jurídica desejada: 

Tributarista   

Telefone: (11) 3224-5134 - 
E-mail: juridico@sindcontsp.org.br 

  

Dr. Henri Romani Paganini - OAB nº SP 166.661 3ª e 6ª feira das 9h às 13h 

 2ª e 5ª feira das 14h às 18h 

 4ª feira das 15h às 19h 

Trabalhista   

Telefone: (11) 3224-5133 - 
E-mail: juridico3@sindcontsp.org.br 

  

Dr. Benedito de Jesus Cavalheiro - OAB nº SP 134.366 
3ª e 5ª feira das 9h às 13h 

2ª e 6ª feira das 14h às 18h 
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 4ª feira das 15h às 19h 

Terceiro setor   

Telefone: (11) 3224-5141 - 
E-mail: juridico4@sindcontsp.org.b 

  

Dr. Alberto Batista da Silva Júnior - OAB Nº SP 255.606 
2ª, 5ª e 6ª feira das 9h às 13h 

3ª feiras das 14h às 18h 

 4ª feiras das 15h às 19h 

 
 

4.03 ASSUNTOS SOCIAIS 
FUTEBOL  
Horário: sábados as 11:00hs às 12:30hs.  
Sport Gaúcho – Unidade I Limão – quadra 5. 
link: http://sportgaucho.com.br/unidade-i-limao/ 
Endereço: Rua Coronel Mario de Azevedo, 151 – Limão – São Paulo, SP CEP: 02710-020 ou Rua 
Professor Celestino Bourroul, 753 – Limão – São Paulo, SP CEP: 02710-001, atrás da Igreja Católica do 
Limão. 
 

5.00 ASSUNTOS DE APOIO 
 
5.01 CURSOS CEPAEC 
 

SETEMBRO/2019 

                

DATA   DESCRIÇÃO HORÁRIO  SÓCIO  
 NÃO 

SÓCIO  
C/H PROFESSOR 

16 segunda 
Analista e Assistente Fiscal - 

Abordagem do ICMS, IPI, ISS, 
PIS E COFINS 

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 
 Wagner 
Camilo 

16 segunda 
Contabilização Na Prática - 

Empresa Prestadora de 
Serviço 

09h00 às 
18h00 

R$ 225,00 R$ 450,00 8 
Marcos Mota e 

Claudia 
Oliveira  

19 quinta Lucro Real Avançado 
09h00 às 

18h00 
R$ 250,00 R$ 500,00 8 

Luciano 
Perrone 

19 quinta 
Gestão eficaz do tempo e 
produtividade pessoal do 

contador 

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 Sérgio Lopes  

20 sexta 
Simples Nacional e MEI – 

Operações com ICMS, IPI e 
ISS 

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 Adriana Silva 

23 segunda 
Cruzamento de Informações 
da Receita Federal do Brasil 

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 
Wagner 
Mendes 

24 terça Ativo Imobilizado 
09h00 às 

18h00 
R$ 250,00 R$ 500,00 8 Fábio Molina 

25 quarta 

ISS  - Retenção na Fonte e 
Regras para Prestadores e 
Tomadores de Serviços em 

Geral 

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 
 Wagner 
Camilo 

http://sportgaucho.com.br/unidade-i-limao/
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26 quinta Bloco K  
14h00 às 

18h00 
R$ 125,00 R$ 250,00 4 Antonio Sérgio 

26 quinta 
Funções de Pesquisa e 

Referência no Excel  
09h00 às 

18h00 

Gratuita 
para 

associados 
adimplentes 

e 
dependentes 

R$ 250,00 8 
Ivan 

Evangelista 
Glicério 

27 sexta 
Oficina de Abertura de 

Empresa  
09h00 às 

18h00 
R$ 250,00 R$ 500,00 8 

Francisco 
Motta 

*Programação sujeita a alterações 

** Pontuação na Educação Continuada 

www.SINDCONTSP.org.br  

(11) 3224-5124 / 3224-5100 

cursos2@sindcontsp.org.br  

 
5.02 GRUPOS DE ESTUDOS PRESENCIAIS - SINDCONTSP 

Grupo de Estudos do Terceiro Setor e Contabilidade Pública 

Às Segundas Feiras: com encontro quinzenal 
Das 19h às 21h, na sede social do SINDCONT-SP, localizada à Praça Ramos de Azevedo, 202 – Centro 
de São Paulo/SP. Informações: (11) 3224-5100. 

  

Grupo  de Estudos de Tributos e Obrigações 
Às Terças Feiras: 
Das 19h às 21h, na sede social do SINDCONT-SP, localizada à Praça Ramos de Azevedo, 202 – Centro 
de São Paulo/SP. Informações: (11) 3224-5100. 
  

CEDFC - Centro de Estudos e Debates Fisco Contábeis 

Às Quartas Feiras: 
Das 19h às 21h, na sede social do SINDCONT-SP, localizada à Praça Ramos de Azevedo, 202 – Centro 
de São Paulo/SP. Informações: (11) 3224-5100. 
  

GRUPO de Estudos  IFRS e Gestão Contábil 
Às Quintas Feiras: 
Das 19h às 21h, na sede social do SINDCONT-SP, localizada à Praça Ramos de Azevedo, 202 – Centro 
de São Paulo/SP. Informações: (11) 3224-5100. 
 

5.03 FACEBOOK 
Visite a página do Centro de Estudos e Debates Fisco-Contábeis Virtual no Facebook. 
https://www.facebook.com/groups/1431282423776301/ 
 
 

http://www.sindcontsp.org.br/
mailto:cursos2@sindcontsp.org.br

