
BOLETIM PONTO A PONTO CONTÁBIL  -  EMPRESARIAL  -  ANO 21  -  Nº 118  -  EDIÇÃO: 3º BIMESTRE 2018

- BLOQUEIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - 
BLOQUEIO DE BENS DE DEVEDORES DA UNIÃO COMEÇA A VALER A PARTIR DE JUNHO
O bloqueio de bens de devedores inscritos 

na dívida ativa da União, sem decisão judi-

cial, deve começar a ter efeitos práticos a 

partir de junho. 

A regulamentação da medida, publicada no 

Diário Oficial de fevereiro, traz o início da 

prática, não afetando, portanto, os devedo-

res que já estão ou serão inscritos na dívida 

ativa até meados de junho. 

O texto traz dois pontos importantes: 

l a possibilidade do devedor apresentar ou-

tro bem em garantia antes do bloqueio 

compulsório; e 

l o prazo de 30 dias para a Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN) en-

trar com a execução fiscal após aplicada a 

medida, sob risco de liberação do bem. 

A regulamentação tenta evitar que ocorra o 

"bloqueio surpresa" de bens, ação temida 

desde que essa medida foi criada pela Lei nº 

13.606. Pelo procedimento proposto, após 

inscrito na dívida ativa, o devedor será noti-

ficado e terá prazo de 5 a 10 dias para esco-

lher entre quatro opções: 

l pagar;

l parcelar; 

l pedir a revisão da dívida; ou 

l apresentar um bem em garantia.

Mas apenas o pedido de revisão garante a 

obtenção de certidão negativa de débitos. 

A chamada "oferta antecipada de garantia à 

execução fiscal" é uma novidade e substitui 

a ação cautelar a qual é usada por 

devedores para oferecer um bem de 

forma antecipada, permitindo que o 

bem seja oferecido administrativa-

mente. 

Caso o devedor não opte por nenhu-

ma das 4 situações anteriormente 

citadas, ele ficará:

l sujeito a protesto; 

l sujeito à inscrição no cadastro de 

devedores; ou 

l sujeito ao bloqueio (averbação de 

bens nos órgãos de registro).

Segundo a procuradoria, essa ope-

ração não envolverá contas bancárias, 

ações ou fundos de investimentos. Basica-

mente, seriam imóveis, veículos, embarca-

ções, aeronaves e afins. 

Ainda, segundo a procuradoria, a averba-

ção tem natureza transitória, ou seja, o bem 

ficará indisponível enquanto a execução é 

ajuizada. Na execução fiscal, o juiz poderá 

decidir pela liberação do bem. O devedor 

será notificado do bloqueio e poderá ques-

tioná-lo perante a PGFN. 

Após o bloqueio, a procuradoria terá 30 di-

as para entrar com a execução fiscal, caso 

contrário, o bem será liberado. 

Quando for feita a averbação, o devedor se-

rá notificado e poderá impugnar o bloqueio 

- caso queira alegar que se trata de um bem 

de família ou de valor muito superior ao do 

débito, por exemplo. A medida protege ter-

ceiro que adquire um bem e que hoje pode 

ficar sujeito a um bloqueio em execução 

fiscal. Com a averbação, evita-se essa situa-

ção. Agora o terceiro será resguardado. 

Fonte: Conjur

Os contribuintes poderão oferecer à União 

seus bens imóveis para pagar débitos tri-

butários inscritos em dívida ativa. Essa pos-

sibilidade, é denominada como "Dação em 

Pagamento", regulamentada pela Portaria 

nº 32, da Procuradoria-geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). A dação está prevista na 

Lei n° 13.259, de 16 de março de 2016, mas 

nunca foi aplicada por falta de regulamen-

tação. Conforme o artigo 5° da Portaria, o 

devedor deverá apresentar requerimento de 

dação em pagamento, acompanhado, den-

tre outros documentos, de laudo de avalia-

ção elaborado por bancos oficiais:

l CEF (no caso de imóveis urbanos); e 

l INCRA (no caso de imóveis rurais).

Caso o débito existente esteja sendo discu-

tido judicialmente, o devedor será obrigado 

a desistir das ações judiciais que tenham por 

objeto os débitos que serão quitados. 

Para os especialistas, a regra que obriga o 

uso de instituições oficiais é restritiva e po-

de tornar o processo desinteressante para o 

devedor. Não faz sentido excluir empresas 

com experiência nesse tipo de trabalho, co-

mo as especializadas em avaliação imobili-

ária, já que os custos serão arcados pelo de-

vedor. A avaliação deveria ser de livre esco-

lha deste. Essa conduta leva ao possível en-

riquecimento ilícito da União, possui efeito 

confiscatório e viola o direito de proprieda-

de do contribuinte. 

Regras para a Dação:

l Só é possível extinguir os débitos inscri-

tos em dívida ativa da União. 

l Não é possível fazer essa transação com 

dívidas do Simples Nacional. 

Fonte: DOU - 09/02/2018

Empresas poderão oferecer 

imóveis para liquidar 

débitos tributários.



           eSOCIAL OBRIGATÓRIO

Conforme o cronograma estabelecido pela 

Resolução nº 3 do Comitê Diretivo do eSo-

cial (CDES), o eSocial se tornar-se-á obri-

gatório para as pequenas e médias em-

presas ainda em 2018. A adesão não será 

opcional e incluirá a partir de Julho as em-

presas do Simples Nacional e os Microem-

preendedores Individuais, contanto que 

tenham ao menos um funcionário.

Estas empresas terão à disposição, um siste-

ma eletrônico on-line gratuito, que possibi-

litará, a partir da inserção de dados, a gera-

ção e transmissão dos arquivos referentes 

aos seus eventos. Em breve, o Portal dispo-

nibilizará uma versão simplificada para tes-

tes. Se a sua empresa não começou a se pre-

parar para o eSocial, o primeiro passo é a re-

alização da Qualificação Cadastral, que irá 

verificar a consistência dos dados cadastra-

is enviados pelo empregador relativos aos 

trabalhadores a seu serviço. Fonte: Guia Trabalhista

Através da Lei nº 13.636, de 20 de março de 

2018, foi instituído o Programa Nacional 

de Microcrédito Produtivo Orientado, 

objetivando apoiar e financiar atividades 

produtivas de empreendedores. São benefi-

ciárias do programa pessoas naturais e jurí-

dicas empreendedoras de atividades produ-

tivas urbanas e rurais, apresentadas de for-

ma individual e/ou coletiva. 

A receita bruta anual para 

enquadramento dos beneficiários 

fica limitada ao valor de R$ 200 mil.

Além da Caixa Econômica Federal e Coo-

perativas de Crédito, poderão oferecer os 

recursos os bancos comerciais, o BNDES e 

as organizações da sociedade civil de inte-

resse público. As operações de crédito no 

âmbito do programa poderão contar com 

garantias, para as quais será admitido o uso, 

em conjunto ou isoladamente, de aval, in-

clusive o solidário, de contrato de fiança, de 

alienação fiduciária ou de outras modali-

dades de garantias. Fonte: Blog Trabalhista

                    MICROCRÉDITO 

          MOBILIDADE URBANA

Sancionada a Lei 13.640/2018, que regula-

menta os aplicativos de transporte privado 

de passageiros, como Uber, Cabify e 99. 

A lei garante a regulamentação e fiscaliza-

ção do serviço de transporte remunerado de 

passageiros por aplicativos, tendo em vista 

a eficiência, a eficácia, a segurança e a efeti-

vidade na prestação do serviço. 

Assegura a cobrança de tributos municipa-

is, a contratação de seguros, a inscrição do 

motorista como contribuinte no INSS e a 

obrigatoriedade da CNH na categoria B.

Além disso, o motorista deverá utilizar so-

mente veículos com idade máxima e carac-

terísticas exigidas por autoridade de trânsi-

to municipal ou pelo poder público, e apre-

sentar certidão negativa de antecedentes 

criminais. Caso descumpra as regras, o tra-

balho será caracterizado como transporte 

ilegal de passageiros.Fonte: DOU - 27/03/2018

          VERBA DEVIDA

Empregado demitido que consegue traba-

lhar em outra empresa dias após o desliga-

mento não perde o direito de receber valor 

referente ao aviso prévio. A 11ª Turma do 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 

(RS) entendeu que o fato de o autor do pro-

cesso ter sido admitido por outra empresa 

poucos dias após a saída não afasta o direito 

de receber o aviso prévio.

O amparo fático do direito é o desligamento 

por iniciativa e/ou culpa da empregadora, e 

não a ausência de obtenção de novo empre-

go. Assim, a antiga empregadora viu-se na 

obrigação de pagar pelo aviso prévio pro-

porcional ao tempo de serviço.

Fonte: Processo-0000674-86.2015.5.04.0851

Boletos vencidos acima de R$ 800,00 já 

podem ser pagos em qualquer banco. A me-

dida faz parte da nova plataforma de co-

brança da Febraban que começou a ser im-

plementada em julho do ano passado. 

As mudanças estão sendo feitas de forma 

escalonada, tendo sido iniciada com a per-

missão para quitação de boletos em atraso 

acima de R$ 50 mil. A partir de 26 de maio, 

serão permitidos o pagamento dos boletos 

acima de R$ 400. Fonte: Agência Brasil

          BOLETOS VENCIDOS

O encerramento das atividades de uma em-

presa não impede que a Justiça determine 

sanções contra ela. Esse foi o entendimen-

to da 6ª Turma do Tribunal Superior do Tra-

balho, para quem a tutela inibitória é volta-

da para o futuro e visa impedir não apenas a 

prática, mas a continuação ou a repetição do 

ilícito mesmo que tenha ocorrido o encerra-

mento das atividades empresariais.

Fonte:TST - Processo RR-39500-11.2009.5.23.0061

          PERIGO NO FUTURO

           ADESÃO AO REFIS

Foi promulgada a Lei Complementar nº 

162/2018, que institui o Programa Especial 

de Regularização Tributária das Microem-

presas e Empresas de Pequeno Porte optan-

tes pelo Simples Nacional (Pert-SN), o cha-

mado Refis das MPEs.

O programa possibilita o pagamento parce-

lado, em até 15 anos, dos impostos devidos 

até novembro de 2017. 

Para as Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, o valor mínimo da 

parcela é de R$ 300,00.

Após ingressarem no Refis, as empresas 

deverão:

l Pagar 5% do valor total da dívida em cin-

co parcelas mensais, sem reduções; 

l O valor restante da dívida pode ser quita-

do em até 175 meses, com descontos de 

até 90% dos encargos legais, inclusive 

honorários advocatícios; 

O valor do desconto varia de acordo com o 

prazo de pagamento. Quanto maior o prazo 

de pagamento, menor será o desconto a ser 

concedido.

l Para o pagamento em parcela única, ha-

verá redução de 90% dos juros de mora e 

de 70% das multas; 

l Para pagamento em até 145 meses, a re-

dução será de 80% dos juros de mora e de 

50% das multas; 

l Já para pagamento em até 175 meses, a 

redução é de 50% dos juros e de 25% das 

multas.

Os Microempreendedores Individuais 

(MEIs) também poderão se beneficiar do 

programa. As parcelas para este tipo de em-

presário não seguem os padrões das outras 

empresas. 

O valor mínimo da parcela para 

os MEIs é de R$ 50,00.

Estima-se que pelo menos 600 mil peque-

nos negócios inadimplentes serão benefici-

ados pelo parcelamento da dívida tributária 

com a União. Fonte: Fenacon

Elas terão até 90 dias 

 para procurar a Receita Federal. 



Microempreendedor Individual.

Saiba como regularizar 

o CNPJ cancelado. 

Em janeiro mais de 1,37 milhão de Micro-

empreendedores Individuais (MEIs) tive-

ram seus CNPJs cancelados por falta de pa-

gamento e de prestação de contas à Receita 

Federal (RF), o que equivale a 17% do total 

cadastrado (7,8 milhões) e reflete a falta de 

conhecimento das obrigações previstas.

Segundo o Comitê Gestor, foram cancela-

dos os MEIs que não pagaram nenhuma 

guia mensal (DAS) nos anos de 2015, 2016 

e 2017 e não apresentaram as declarações  

(DASN-Simei) referentes a 2015 e 2016. 

A exclusão dos CNPJs com base nessas 

irregularidades é prevista no Estatuto das 

MEs e EPPs e será realizada periodica-

mente. A lista dos cancelamentos pode ser 

consultada no site do Portal do Empreende-

dor. Se você já tem certeza sobre a exclusão, 

é preciso acertar as contas com a Receita - 

mesmo que não exista mais o interesse em 

voltar à atividade. Os débitos migrarão au-

tomaticamente para o CPF vinculado e, en-

quanto não houver a regularização dos fa-

tos, obrigações e multas perdurarão.

l Débitos, multas e declarações: No Por-

tal do Empreendedor, o MEI consegue 

verificar quais guias mensais não foram 

pagas nos últimos três anos e gerar os do-

cumentos para quitação. Também é pos-

sível consultar quais declarações anuais 

(DASN-Simei) não foram transmitidas e 

providenciar o preenchimento. Além de 

entregar as declarações em aberto, o MEI 

terá de pagar multa no valor mínimo de 

R$ 50,00 por ano em atraso, ou de 2% ao 

mês/calendário.

l Parcelamento: Quem não conseguir efe-

tuar o pagamento à vista, poderá solicitar 

o parcelamento dos débitos. A RF permi-

te a divisão em até 60 meses, com valor 

mínimo de R$ 50,00 por prestação. 

l Reativação do CNPJ, Licenças e Alva-

rás: Cancelado o CNPJ, não há como re-

ativá-lo. Para voltar a atuar, o empreen-

dedor terá que realizar um novo cadastro 

como MEI. Se a atividade exercida pelo 

MEI exigir outras licenças e alvarás, em 

órgãos municipais ou estaduais, será pre-

ciso obtê-las novamente. Fonte: Rec. Federal

          REGULARIZAÇÃO DO CNPJ 

Está com dúvida sobre o 

processo de regularização? 

Confira algumas dicas:

          DECLARAÇÃO IR - 2019

A Receita vai exigir mais informações dos 

contribuintes em 2019. Será preciso infor-

mar o CPF de dependentes de qualquer ida-

de. Imóveis: será pedida a data de aquisi-

ção, a área, o registro de inscrição em órgão 

público e cartório. Veículos: o nº do Rena-

vam e o CNPJ da instituição financeira on-

de o contribuinte mantém conta-corrente e 

aplicações financeiras. Outra novidade é 

sobre a alíquota utilizada no cálculo da apu-

ração do imposto. A ideia é informar a alí-

quota efetiva sobre os rendimentos. F: A. Brasil

          RECORDE DE NOVOS MEIs REGISTRADOS - JANEIRO/2018 

Em janeiro/ 2018, surgiram 180.146 Microempreendedores Individuais (MEIs), ou seja, 

85,7% do total de 210.135 novas empresas constituídas no primeiro mês do ano. O total de 

MEIs nascidos no mês é o maior já registrado desde o início, da apuração, em 2010. A quan-

tidade de novos MEIs em janeiro/2018 é 12,9% superior a janeiro/2017. 
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Fonte: Serasa Experian

Uma das grandes discussões jurídicas exis-

tentes, até a entrada em vigor da Reforma 

Trabalhista, era com relação à responsabi-

lidade trabalhista do sócio retirante, ou 

seja, daquele que não pertencia mais ao 

quadro societário quando os bens da socie-

dade e dos sócios atuais eram insuficientes 

para a garantia da execução e, por conse-

quência, para a satisfação do credor.

É importante ressaltar que as responsabili-

zações de sócio após sua saída, durante de-

terminado tempo, podem ser diversas, co-

mo, por exemplo, assumir o pagamento de 

débitos trabalhistas, tributários, cíveis ou 

decorrentes de inadimplemento de obriga-

ções com fornecedores, que poderão atingir 

até mesmo o seu patrimônio pessoal.

          RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE

Com a Lei 13.467, a qual incluiu o art. 10-A 

da CLT, esta responsabilidade ficou assim 

definida: O sócio retirante responde sub-

sidiariamente pelas obrigações traba-

lhistas da sociedade relativas ao período 

em que figurou como sócio, somente em 

ações ajuizadas até 2 anos depois de averba-

da a alteração do contrato na Junta Comer-

cial, observada a ordem de preferência:

I - a empresa devedora;

II - os sócios atuais; e

III - os sócios retirantes.

O parágrafo único ainda dispõe que o sócio 

retirante responderá solidariamente com os 

demais, quando ficar comprovada fraude na 

alteração societária decorrente da modifi-

cação do contrato. Fonte: Blog Trabalhista

Em Janeiro/2018, houve 537.950 pedidos de opção pelo Simples Nacional. 

Um acréscimo de 35,7% em comparação a Janeiro/2017, quando houve 396.200 

          SIMPLES NACIONAL - BALANÇO DOS PEDIDOS DE OPÇÃO

Deferidos 26.247 292.977 319.224 59,34 

Cancelados e Indeferidos  4.096 214.630 218.726 40,66

Total 30.343 507.607    100 

Situação dos Pedidos 
Empresas 

Novas
Empresas 

já em Atividade Total %

Fonte: Receita Federal

537.950

          TABELA - IMPOSTO DE RENDA

Se a tabela do Imposto de Renda fosse cor-

rigida adequadamente pelo governo, hoje 

estariam isentos os brasileiros que ganham 

até R$ 3.550. Como isso não ocorre, a faixa 

atual de isenção é de apenas R$ 1.903. 

Em 1996, quem recebia até 9 salários mí-

nimos estava isento. Em 2017, é isento so-

mente quem recebe até 2 salários. Isso é au-

mento indireto de carga tributária, pois o 

governo não tem coragem de enfrentar o 

ônus político de elevá-la diretamente e dei-

xa de atualizar a tabela. Fonte: Sindifisco



EXPEDIENTE

O INSS lançou um novo serviço que simula 

o tempo de contribuição e diz se o trabalha-

dor já pode pedir a aposentadoria por idade, 

ou por tempo de contribuição. A simulação 

mostra apenas um "indício" do direito.

Ao visualizar a suposta possibilidade, o tra-

balhador deverá contatar o INSS para sa-

ber se, de fato, pode receber o benefício. 

O simulador está inserido no "Meu INSS".

No portal, a pessoa acessa e acompanha as 

informações do seu histórico de trabalho, 

contribuições previdenciárias, empregado-

res e períodos trabalhados. O objetivo é que 

o segurado consiga acompanhar todas as fa-

ses do pedido, interagir com o INSS e rece-

ber notificações diretamente pelo site ou 

aplicativo para celulares. Fonte: INSS

          TEMPO DE APOSENTADORIA

Nada Vi Nada Ouvi Nada Sei

Assim é a Corrupção !!!

         PARA REFLETIR

Contribuintes têm recebido cartas por via 

postal, intimando-os a regularizar os dados 

cadastrais junto à Receita. A carta é uma 

tentativa de golpe e diz que foram detec-

adas inconsistências no cadastro que levou 

o contribuinte a constar “na malha fina”. A 

Receita orienta para que consultas, altera-

ções e downloads sejam feitas apenas pelo 

site oficial: idg.receita.fazenda.gov.br. 

Fonte: Agência Brasil

          CARTAS FALSAS 

Toda aprendiz que passa a ser mãe durante a 

vigência do contrato de trabalho, tem direi-

to aos salários, ao 13º, férias proporcionais 

com abono do 1/3 e o FGTS do período de 

estabilidade, mesmo na hipótese de admis-

são mediante contrato por tempo determi-

nado. 

Esse foi o entendimento da 2ª Turma do Tri-

bunal Superior do Trabalho.

Fonte: TST - Processo: RR-1001023-85.2015.5.02.0315

          APRENDIZ - MÃE

A Previdência Social publicou a Resolução  

640/2018, com validade a partir de 04 de 

abril de 2018, alterando as regras que dis-

põem sobre a fixação do percentual de des-

conto sobre a renda mensal do benefício nos 

casos de devolução ao INSS de valores re-

cebidos indevidamente por erro da Previ-

          DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO POR ERRO DO INSS

dência Social. Ainda, de acordo com a nova 

Resolução, que por sua vez alterou a Reso-

lução 185/2012, o INSS poderá consignar 

um percentual, limitado a 30% do valor do 

benefício, de acordo com a renda mensal e a 

idade do beneficiário conforme tabela abai-

xo. Fonte: Trabalhista.Blog

Valor do Benefício Mensal Idade do Beneficiário            Desconto

Até 2 Salários Mínimos

Até 6 Salários Mínimos

Até 6 Salários Mínimos

Acima de 6 Salários Mínimos

A contar de 70 anos

Menor que 21 e a contar de 53 anos

Igual ou maior que 21 e inferior a 53 anos

Independentemente da idade do Titular

10%

20%

25%

30%

          MEI INADIMPLENTE

MEI inadimplente perde direito a 

benefícios previdenciários.
Direitos conhecidamente assegurados aos 

trabalhadores submetidos à CLT, como: 

aposentadoria, salário maternidade e auxí-

lio doença, também se estendem aos Micro- 

empreendedores Individuais (MEIs) que 

estão em situação regular. No entanto, mais 

de 60% dos MEIs estão em débito com a 

Receita Federal e, por isso, não cobertos por 

esses benefícios.

Para assegurar esses direitos, o MEI que es-

tiver inadimplente poderá vir a parcelar seu 

débito através do Portal do Empreendedor 

(www.portaldoempreendedor.gov.br) e, 

após a quitação e o período de carência, os 

benefícios são retomados.

Os direitos previdenciários têm diferentes 

períodos de carência, que passa a contar a 

partir da data do primeiro pagamento da 

contribuição mensal, ou da quitação do dé-

bito. Caso o contribuinte atenda a todos os 

requisitos, o valor dos benefícios são equi-

valentes a um salário mínimo.

Fonte. Contabeis.com

          EMPREGADO SEM REGISTRO

Com certeza, a multa vai doer no bolso do Empregador.

De acordo com o art. 41 da CLT, em todas as 

atividades é obrigatório para o empregador 

o registro dos respectivos trabalhadores.

A Reforma Trabalhista trouxe nova re-

dação ao art. 47 da CLT, estabelecendo 

valor maior na aplicação da multa ao em-

pregador que mantiver empregado sem re-

gistro, sendo de:

l R$ 3.000,00 por empregado não registra-

do, acrescido de igual valor em cada rein-

cidência, para as empresas em geral;

l R$ 800,00 por empregado não registra-

do, acrescido de igual valor em cada rein-

cidência, quando se tratar de microem-

presa ou empresa de pequeno porte.

Já em relação a falta de anotações como fé-

rias, acidentes de trabalho, jornada de tra-

balho, qualificação civil ou profissional, 

além dos demais dados relativos à admissão 

do empregado e outras circunstâncias de 

proteção do trabalhador, a empresa estará 

sujeita a multa de:

l R$ 600,00 por empregado prejudicado, 

conforme dispõe o art. 47-A da CLT.

A aplicação da multa prevista dispensa o 

critério da dupla visita prevista no art. 627, 

ou seja, o fiscal do Ministério do Trabalho 

poderá aplicar a multa no ato da primeira 

fiscalização. 

Fonte: Trabalhista.blog


