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A CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL

Com a publicação da Portaria 1.065, de 23-

09-2018, e entrada em vigor da CTPS digi-

tal, deixamos abaixo, para você trabalha-

dor, um passo a passo de como instalar o 

aplicativo da CTPS Digital em seu dis-

positivo móvel.

Na admissão é preciso que o trabalhador 

apresente somente CPF, CTPS Digital, ali-

mentada por dados do eSocial, que vem 

para substituir a CTPS Física (tradicional), 

que hoje já não esta sendo emitida pelo Mi-

nistério da Economia. Acompanhe:

1 - Acesse a Play Store ou Apple Store;

2 - Pesquise por "CTPS Digital»;

3 - Instale o APP;

4 - Após a instalação, abra o APP;

5 - Caso não possua cadastro no gov.br 

basta clicar em "criar conta";

6 - Você será direcionado ao portal 

gov.br onde deve informar seus dados 

e efetuar cadastro. Este cadastro é váli-

do para todos serviços oferecidos pelo 

portal gov.br.;

7 - Volte ao aplicativo, insira seu CPF e 

senha.

Pronto, a partir de agora você tem to-

dos seus dados trabalhistas em mãos. 

Simples e prático! 

(Ministério do Trabalho)

A

Saque imediato de R$ 498,00 do FGTS 

é aprovado: Veja quando e como sacar.

Após alterar o limite do saque imediato do 

FGTS de R$ 500,00 para R$ 998,00, a CEF,  

deve liberar R$ 2,6 bilhões para 10,1 mi-

lhões de trabalhadores até o Natal.

l Nascidos em Janeiro, Fevereiro, Março, 

Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Se-

tembro e Outubro, já podem sacar;

l Nascidos em novembro ou dezembro: re-

cebem a partir de 18/12/2019.

Os trabalhadores que já realizaram o saque 

de R$ 500,00 e teriam direito ao saque de 

até R$ 998,00 devem aguardar o anúncio da 

Caixa para saber quando e como poderão 

retirar o restante do saldo na conta. 

(Economia)

NOVO SAQUE DO FGTS A       MEI - ATIVIDADES

Através da Resolução CGSN 151/2019, foi  

revogada a exclusão de várias ocupações do 

rol de atividades. 

Em assim sendo, desta forma, continuarão 

podendo se inscrever como MEI várias ati-

vidades, tais como:

l Músico, DJ ou VJ;

l Esteticista;

l Humorista e contador de histórias;

l Instrutor de arte, cultura e cênicas;

l Instrutor de cursos gerenciais;

l Instrutor de cursos preparatórios;

l Instrutor de idiomas;

l Instrutor de informática;

l Instrutor de música;

l Proprietário de bar com entretenimento; e

l Professor particular. (Tributário) 

ACRÉDITOS DO ICMS ADIADOS

Incansavelmente, as administrações públi-

cas perseguem o aumento de arrecadação, à 

custa dos direitos dos contribuintes. Agora, 

mais uma vez, é prorrogado o uso de cré-

ditos das mercadorias destinadas ao uso ou 

consumo, energia elétrica utilizada no co-

mércio e comunicações. Pela Lei Comple-

mentar 171/2019, foi adiado para 1º de ja-

neiro de 2033 a possibilidade de uso dos 

respectivos créditos de Imposto sobre a Cir-

culação de Mercadorias. Pela norma ante-

rior, tais créditos poderiam ser utilizados a 

partir de 1º de janeiro de 2020. (Tributário)

        CONTRIBUIÇÃO MEI - 2020

A partir de fevereiro, os MEIs formalizados 

pagarão R$ 52,25 por mês de contribuição 

previdenciária. O valor corresponde a 5% 

sobre o novo salário mínimo de R$ 1.045 

anunciado pelo governo. O recolhimento ao 

INSS passará do R$ 49,90 vigentes em 

2019 para R$ 51,95 em 2020. 

O reajuste do mínimo foi calculado com ba-

se na projeção para a inflação medida pelo 

INPC, que acabou fechando o ano mais alta, 

em 4,48%. Por isso, o aumento o salário mí-

nimo para R$ 1.045. 

Pelo regime do MEI, a contribuição previ-

denciária de 5% sobre o piso nacional dá di-

reito a aposentadoria por idade, auxílio-do-

ença, aposentadoria por invalidez, e pensão 

por morte para os dependentes. 

O pagamento desse recolhimento se dá atra-

vés da guia DAS-MEI (Documento de 

Arrecadação do Simples Nacional), e pode 

ser feito por débito automático, on-line, ou 

boleto bancário.  A guia é emitida no Portal 

do Empreendedor. 

Vale lembrar ainda que quem já é formali-

zado deve entregar sua declaração anual de 

faturamento (DASN-SIMEI) até o dia 31 de 

maio de 2020. (Portal Empreendedor)
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Quem tem direito de solicitar 

a revisão da aposentadoria?

O momento da aposentadoria deveria ser 

um alívio para as pessoas que trabalharam e 

contribuíram por muitos anos para com a 

Previdência Social. 

Todavia, podem ocorrer erros em que se tor-

ne necessária e imprescindível a revisão de 

aposentadoria.

Vamos abordar quem tem direito 

a essa revisão e o que é o mais 

indicado a se fazer nesse caso. 

Após vários anos contribuindo, chegou o 

momento de usufruir do seu direito.

Porém, ao ser calculado, ou com as mudan-

ças que entraram em vigência, o que você 

recebe não está de acordo com o que você 

de fato tem direito.

É aí que começa o seu direito à 

revisão da sua aposentadoria. 

A revisão vai verificar todo o processo que 

levou ao cálculo do que você recebe da apo-

sentadoria e verificar onde foram eventual-

mente cometidos erros, para que, assim, 

possam ser corrigidos e você possa aprovei-

tar o seu direito em sua totalidade. É mais 

comum do que se imagina a ocorrência de 

erros, seja por mudanças na legislação ou 

por falha humana. É importante se atentar 

ao seu caso e identificar se você precisa so-

licitar a revisão. (INSS)

AREVISÃO DA APOSENTADORIA

Você não está no último lote? 

Veja se caiu na malha fina;

A Receita liberou consulta ao último lote de 

restituição do Imposto de Renda. Quem não 

está neste lote e ainda não recebeu a resti-

tuição pode ter caído na malha fina. Isso 

ocorre caso o contribuinte tenha informado 

algum dado errado ou omitido informações. 

Saiba o que fazer. 

l Acessar o Centro Virtual de Atendimento 

da Receita Federal (e-CAC);

l Informar CPF, código de acesso e senha;

l No menu à esquerda, clicar na opção 

"Meu Imposto de Renda (DIRPF)";

l Dentro do quadro "Processamento", cli-

que em "Pendências de Malha";

l Caso houver alguma pendência, estará 

descrita neste local.

Como resolver pendências do IR. Se você, 

de fato, estiver com problemas na declara-

ção de Imposto de Renda, há duas maneiras 

de resolver as pendências, que são:

l Corrigir o documento;

l Caso a declaração do imposto de renda 

esteja com erro ou com informações in-

completas é preciso corrigir o documento 

o quanto antes, enviando uma declaração 

retificadora com os dados corretos;

l Lembrando que não é possível retificar a 

declaração depois que a Receita convo-

cou o contribuinte para prestar esclareci-

mentos. Portanto, quanto antes fizer as 

correções, melhor;

Se sua declaração foi retida, mas tem certe-

za que está com tudo em dia  e está correta:

l Aguarde que a Receita irá chamá-lo para 

prestar contas e você poderá apresentar 

seus documentos e explicações;

l Você também pode, a partir de janeiro de 

2020, antecipar-se à convocação e agen-

dar um atendimento com a Receita (cha-

mado de "antecipação de análise de DIR-

PF retida em malha"). O agendamento 

deve ser feito no e-CAC;

l Clique na opção "Meu Imposto de Renda 

(Extrato da DIRPF)". Dentro do quadro 

"Processamento", clique em "Antecipar 

Entrega de Documentos de Declaração 

em Malha" e siga as instruções;

l Se for intimado, siga as instruções acima 

e, no quadro "Processamento", clique em 

"Responder Intimação ou Notificação da 

Malha Fiscal". (Tributário)

AIR 2019 - MALHA FINA A

O Banco Central anunciou que a partir de 

2020 os bancos podem cobrar taxas pelo 

uso do cheque especial, mas terão um limite 

de juros. O Conselho Monetário Nacional 

divulgou que os juros do cheque especial 

cobrados pelos bancos devem se limitar a 

8% em 2020, mas as instituições podem 

cobrar uma taxa mensal para oferecer o 

produto aos clientes. 

Confira o que muda com as novas 

definições do Banco Central:

A partir de 2020, os juros cobrados para 

quem usar o crédito automático vai ter limi-

te 8% ao mês (151,8% ao ano);

O Banco Central autorizou as instituições 

bancárias a cobrarem uma tarifa mensal de 

todos os clientes que tenham o limite dispo-

nível do cheque especial que seja superior a 

ENTENDA AS NOVAS REGRAS DO CHEQUE ESPECIAL

R$ 500,00, independentemente se estive-

rem usando ou não. De acordo com o BC, 

será de 0,25% do valor o valor que exceder 

R$ 500,00. Para novos clientes a cobrança 

de 0,25% começa a partir de 06 de janeiro 

de 2020. Para quem já tem limite aprovado, 

a nova regra só começa a valer em 1º de 

junho do próximo ano.

Alterar limite do cheque especial.

Os clientes podem pedir a qualquer 

momento para tirar ou baixar o limite dessa 

modalidade de crédito. Os bancos precisam 

de autorização do consumidor para aumen-

tar o valor, diferentemente do que ocorre 

atualmente. Vale lembrar que as mudanças 

começaram a valer a partir de janeiro.

O Banco do Brasil e a CEF não aderiram à 

cobrança sobre o limite. (Economia)

Bancos podem cobrar taxas pelo uso do cheque especial.

APESSOA AUTISTA

A Lei 12.764/2012 não apenas reconheceu 

que o autista deve ser considerado pessoa 

portadora de deficiência. Essa lei criou a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos 

da Pessoa com Transtorno do Espectro Au-

tista. 

Dentre as diretrizes dessa política 

estão questões prioritárias como:

l Atenção integral às necessidades de saú-

de, objetivando o diagnóstico precoce, o 

atendimento multiprofissional e o acesso 

a medicamentos e nutrientes;

l Estímulo à inserção no mercado de traba-

lho, logicamente considerando as peculi-

aridades da deficiência;  

l Incentivo à formação e à capacitação de 

profissionais especializados no atendi-

mento a essas pessoas;

l Estímulo à pesquisa científica, com prio-

ridade para estudos epidemiológicos vi-

sando dimensionar a magnitude e as ca-

racterísticas do autismo no País. 

Além disso, o seu artigo 7º, diz: “O gestor 

escolar que recusar a matrícula de aluno 

com transtorno do espectro autista, ou 

qualquer outro tipo de deficiência, será pu-

nido com multa de 3 a 20  salários míni-

mos”. A Lei prevê no seu artigo 3º que o au-

tista tem direito à educação e ao ensino pro-

fissionalizante. E ainda: “Em casos de com-

provada necessidade, a pessoa com trans-

torno do espectro autista incluída nas clas-

ses comuns de ensino regular terá direito a 

acompanhante especializado”. (Lei 12.764)



AVERDE E AMARELO - 2

A Portaria ME 671/2019 estabeleceu que o 

início das alterações de que tratam os arti-

gos 9º e 12 da MP 905/2019 (Contrato Ver-

de e Amarelo) será a partir de 01/01/2020.

De acordo com o artigo  9º, as empresas que 

contratarem empregados sob esta modali-

dade, ficarão isentas das seguintes parcelas 

incidentes sobre a folha de pagamento:

I - Contribuição Previdenciária de 20% so-

bre a remuneração;

II - Salário Educação; e

III - Contribuição Social destinada ao:

l Serviço Social da Indústria - Sesi;

l Serviço Social do Comércio - Sesc;

l Serviço Social do Transporte - Sest;

l Serviço Nacional de Aprendizagem 

In-dustrial - Senai;

l Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial - Senac;

l Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Transporte - Senat;

l Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas - Sebrae;

l Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - Incra;

l Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural - Senar; e

l Serviço Nacional de Aprendizagem 

do Cooperativismo - Sescoop.

Já o art. 12º, prevê que os contratados terão 

direito ao Seguro-Desemprego, respeitadas 

as condicionantes previstas no art. 3º da Lei 

nº 7.998/1990. 

( Portaria ME 671/2019

Isenção de Encargos sobre a Folha 
e o Seguro-Desemprego.

A

Publicada a Medida Provisória nº 905, que 

altera a legislação trabalhista, regras de fis-

calização, multas e tributação. Já em vigor, 

ela também cria o Contrato de Emprego 

Verde e Amarelo.

Saiba como a medida que cria o novo con-

trato de trabalho para jovens, altera a CLT, 

fiscalizações, FGTS e acordos devem mu-

dar a vida do trabalhador. 

Entre as mudanças previstas no texto, estão: 

l Estabelece contrato especial para o pri-

meiro emprego de jovens de 18 a 29 anos;

l Mudanças no depósito do FGTS;

l Cria sistema de desoneração de folha;

l Autoriza trabalho aos domingos e feria-

dos;

l Permite abertura dos bancos aos sábados 

e altera carga horária dos bancários;

l Modifica o prazo de acordos entre empre-

sas e MPT;

l Muda arrecadação para benefícios ali-

mentícios;

l Altera regras da participação nos lucros 

(PLR);

l Afrouxa autuações na primeira inspeção 

de fiscais do trabalho;

l Cobra contribuição de 7,5% para quem 

recebe seguro-desemprego;

l Regulamenta as gorjetas;

l Cria conselho de recursos para multas 

trabalhistas;

l Mexe na correção e juros do crédito tra-

balhista;

l Atualiza valores de multas para emprega-

dores e empregados.

(Ministério do Trabalho)

VERDE E AMARELO - 1 INFRAÇÕES DO MEI
Infrações que o MEI 

NÃO pode cometer.

Não cumprir com os deveres exigidos pode 

gerar punições graves e colocar a vida pro-

fissional, financeira e empresarial em risco. 

Confira três infrações que o MEI não pode 

cometer. 

l Contratar funcionários sem registro.

O Microempreendedor Individual tem di-

reito de contratar um funcionário no regi-

me CLT. Entretanto, alguns MEIs aca-

bam contratando mais funcionários, mas 

sem registrá-los burlando as regras do 

sistema e abre margem para punições ao 

profissional por parte da Receita Federal. 

Inclusive, pode ocorrer de algum funcio-

nário não registrado impetrar uma ação 

trabalhista. 

l Omissão de receitas.

O MEI tem um limite de R$ 81 mil de fa-

turamento por ano (R$ 6.750/mês). Caso 

fature mais que esse valor, ele passa a se 

enquadrar no Simples Nacional. Existe 

um limite de R$ 40 mil que obriga o MEI 

a declarar seu faturamento, caso o ultra-

passe. Alguns profissionais omitem parte 

do rendimento, para parecer que recebe-

ram menos durante o ano. Devido ao cru-

zamento de dados realizado pelo Gover-

no, o microempreendedor pode ser des-

coberto e pagar multa entre 75% a 250% 

do valor omitido.

l Abrir uma empresa ou ser sócio de al-

guma, já sendo MEI.

Não é permitido ser um MEI e ter, ao 

mesmo tempo, outra empresa em seu no-

me. Por isso, só é permitido com um CN-

PJ ligado ao profissional. (Societário)

AVALE-TRANSPORTE e VALE-COMBUSTÍVEL

O empregador e o empregado poderão (me-

diante contrato individual, acordo coletivo 

ou convenção coletiva) optar por substituir 

o benefício do vale transporte em vale com-

bustível. 

Neste caso, o valor pago a título de Vale 

Combustível deverá ser exatamente o 

mesmo a que o empregado teria direito se 

optasse pelo Vale Transporte, nos termos do 

artigo 1º da Lei 7.418/1985.

Considerando o número de vale transporte 

que o empregado teria direito para desloca-

mento residência-trabalho e vice-versa, o 

valor do benefício concedido em forma de 

vale combustível deve guardar a mesma 

proporcionalidade.

Além disso, o empregador deverá descontar 

do empregado o valor equivalente a 6% do 

salário (discriminando em folha como vale 

combustível/transporte), suportando a di-

ferença (se houver) que exceder ao percen-

tual de desconto, limitado ao valor do bene-

fício e não ao valor do custo efetivo de com-

bustível gasto pelo empregado.

Nestas condições o valor pago como vale 

combustível não é considerado salário.

Portanto, não há incidência da contribuição 

previdenciária e nem será considerado para 

base de cálculo de qualquer direito traba-

lhista ou previdenciário, conforma Solução 

de Consulta - Cosit 313. de 2019, e Súmula 

AGU 60/2019. (Trabalhista)

ASALÁRIO MÍNIMO 2020

Inicialmente, através da Medida Provisória 

816/2019, o Salário Mínimo passaria de R$ 

998,00 para R$ 1.039,00, uma reajuste de 

R$ 41,00, ou 4,1% em relação ao mínimo 

de 2019. Este percentual levou em conta, 

somente, o índice de inflação no período de 

janeiro a novembro de 2019. Divulgado o 

índice de dezembro, este percentual passou 

a ser de 4,48% apontando para a cifra de R$ 

1.045,00. O reajuste passe a valer somente a 

partir de fevereiro, sem efeito retroativo.

 (INPC-IBGE)



SUA EMPRESA REALMENTE TEM O DNA DO CRESCIMENTO? (Por Raul Candeloro)

O crescimento acontece quando as  empre-

sas) abandonam sua zona de conforto e en-

tram na zona de aprendizagem, que traz 

consigo incertezas, um certo stress e tam-

bém muitas novas oportunidades.

Existem 5 grandes motivos para sua em-

presa colocar “crescimento” também no 

DNA da sua empresa: Nem todo cresci-

mento é bom. 

Crescimento a qualquer cus-to, ou crescer 

só por crescer, podem ser re-ceitas para o 

desastre.

l Não existem negócios “maduros”.

 Elimine de uma vez por todas das conver-

sas e pensamentos da empresa que exis-

tem negócios maduros. Qualquer empre-

sa, de qualquer tamanho, não interessa 

quão “madura” ela seja. Pode crescer, 

desde que seus líderes aprendam a olhar 

além das definições tradicionais de mer-

cado que constrangem suas decisões. Ao 

redefinir seu modelo de negócio, ou o 

mercado em que atuam, empresas encon-

tram oportunidades fantásticas de cres-

cimento. Veja a Apple com o iPod, por 

exemplo, ou a Gol e a BRA, redefinindo o 

mercado da aviação comercial.

l O bom crescimento é aquele que é sus-

tentável e lucrativo. 

Não confunda crescimento com explo-

sões repentinas de demanda que depois 

somem, ou vendas feitas agora, mas que 

podem prejudicá-lo no futuro (vendas fei-

tas sem qualidade, por exemplo).

l A mentalidade do crescimento vem da 

liderança. 

Sem apoio total e irrestrito de cima, não 

só com palavras, mas alinhando com: es-

trutura/organograma; direitos de decisão; 

fatores motivacionais e cadeia de infor-

mação, não se pode esperar que o resto da 

empresa tome a iniciativa de crescer.

l Crescimento balanceado é o segredo 

do sucesso. 

O crescimento sustentado, de longo pra-

zo, requer atenção meticulosa ao básico: 

custo, qualidade, produtividade, melho-

ria contínua e todos os outros fatores que 

contribuem para a excelência.

l Crescer é menos arriscado do que não 

crescer. 

Muitas vezes ouvimos falar que crescer é 

arriscar-se. Sim, realmente precisamos 

ter coragem para apoiar novas ideias. 

Porém, uma estratégia de crescimento 

sustentado, baseada na satisfação das ne-

cessidades de seus clientes, é muito me-

nos arriscado do que ficar parado enquan-

to a concorrência se mexe. 

(Venda Mais)

        JUSTIÇA GRATUITA

Declaração basta para obter gratuidade em 

rescisória trabalhista. As regras sobre gra-

tuidade da Justiça previstas na reforma tra-

balhista (Lei 13.467/2017) que exigem a 

comprovação da insuficiência de recursos 

não se aplicam às ações rescisórias traba-

lhistas. 

Assim, para se obter a gratuidade em resci-

sória, basta apenas a declaração de hipossu-

ficiência (carência, pobreza, privação...).

(Judiciário)

          DANO COLETIVO

Uma microempresa de São Gabriel (ES) foi 

condenada ao pagamento de multa no valor 

de R$ 100 mil por danos morais coletivos 

por ter descumprido as normas trabalhistas, 

entre elas o pagamento de salário abaixo do 

mínimo, além de ter descontado em folha o 

valor do exame médico admissional. 

(Conjur - RR-42200-77.2014.5.17.0181)

ANTECEDENTES CRIMINAIS

A exigência de certidão de antecedentes cri-

minais caracteriza dano moral passível de 

indenização. A defesa justificou que não há 

nada em nosso ordenamento jurídico que 

impeça a quem pretenda celebrar contrato 

de trabalho de exigir a apresentação de ates-

tado oficial de bons antecedentes. 

De acordo com a jurisprudência, a apresen-

tação obrigatória do documento é consi-

derada legítima apenas em razão da natu-

reza do ofício, como: manejo de armas ou 

substâncias entorpecentes, o cuidado com 

idosos, crianças e incapazes, , o acesso a in-

formações sigilosas.( RR-870-36.2017.5.07.0032)

EXPEDIENTE
          PARA REFLETIR

“A forma mais básica de estupidez humana 

é esquecer nosso objetivo principal no 

meio do caminho”.            (Nietzsche)

“O trabalho verdadeiramente criativo e 

produtivo, muitas vezes precisa que você 

elimine pequenas e grandes distrações.”
           (E.B. White)

As mudanças propostas pelo Conselho Mo-

netário Nacional, que fixou juros de até 8% 

e permitiu a cobrança de uma tarifa adicio-

nal de 0,25% quando for excedido o limite 

de R$ 500,00 já estão em vigor. A medida 

vem gerando polêmica, já que a ideia é tari-

far os clientes que tenham um limite acima 

do previsto, mas que não fizeram uso do 

cheque especial naquele determinado mês. 

Ou seja, só paga os 0,25% quem não gastar. 

Logo, ficam isentos da taxa, aqueles consu-

midores com limite maior que R$ 500 e que 

TARIFA SOBRE O CHEQUE ESPECIAL

utilizarem o cheque especial. Nesse caso, o 

valor adicional será abatido da taxa de até 

8% ao mês (a depender da instituição finan-

ceira), que deve alcançar os 151,8% a.a.

Quem tiver o cheque especial com limite 

abaixo dos R$ 500, está salvo de pagar a ta-

rifa adicional, por mais que não utilize o 

serviço. Para os contratos que já estão em 

vigor, a cobrança passa a valer em 1º de ju   

nho. Para os contratos que se iniciaram após 

o dia 6 de janeiro a nova regra já é válida.

(Conselho Monetário Nacional)
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