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Boa Semana! 
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EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL POR 
EXCESSO DE DESPESAS: A microempresa (ME) 
ou empresa de pequeno porte (EPP) poderá ser 
excluída do Simples Nacional  se o valor das 
despesas pagas superarem  em 20% (vinte por 
cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo 
período. Ou seja quando as despesas forem 20% 
maior que o faturamento ultrapassando o teto 
máximo de 20%  previsto na legislação.   
Essa previsão encontra-se no artigo 84, caput, IV, 
"h" da Resolução CGSN nº 140/2018, in verbis: 
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do 
Simples Nacional produzirá efeitos: 
(...) 
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, 
hipótese em que a empresa ficará impedida de 
fazer nova opção pelo Simples Nacional nos 3 
(três) anos-calendário subsequentes, nas 
seguintes hipóteses: 
(...) 
h) se for constatado que durante o ano-calendário 
o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte 
por cento) o valor de ingressos de recursos no 
mesmo período, excluído o ano de início de 
atividade. Base Legal: Art. 84, caput, IV, "h" da 
Resolução CGSN nº 140/2018  
 

FALTA DE ESTOQUE NÃO IMPEDE 
CONSUMIDOR DE EXIGIR ENTREGA DO 
PRODUTO ANUNCIADO: Em virtude do princípio 
da vinculação do fornecedor à oferta, o consumidor 
só não poderá exigir a entrega do produto 
anunciado caso ele tenha deixado de ser fabricado 
e não exista mais no mercado. Se o fornecedor 
não entregou o produto, mas ainda tiver como 
fazê-lo - mesmo precisando adquiri-lo de outras 
empresas -, fica mantida para o consumidor a 
possibilidade de exigir o cumprimento forçado da 
obrigação, prevista no artigo 35, inciso I, do Código 
de Defesa do Consumidor (CDC). 
O entendimento foi fixado pela Terceira Turma do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao reformar 
acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul (TJRS) que, após o descumprimento da 
entrega de mercadoria comprada pela internet em 

razão da falta de estoque, entendeu que a cliente 
não poderia optar pelo cumprimento forçado da 
obrigação, devendo escolher entre as demais 
hipóteses do artigo 35 do CDC: aceitar produto 
equivalente (inciso II) ou rescindir o contrato, com 
restituição da quantia paga (inciso III). 
 

DIREITO:  BALCONISTA DE FARMÁCIA EM 
POSTO DE COMBUSTÍVEIS DEVE RECEBER 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE: A loja ficava 

a menos de 7,5m das bombas, em área 

considerada de risco.   A Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal 

Superior do Trabalho deferiu o adicional de 

periculosidade, no percentual de 30%, a um 

balconista de farmácia instalada num posto de 

abastecimento de combustíveis em São Leopoldo 

(RS). A loja ficava dentro da área considerada de 

risco pela Norma Regulamentadora (NR) 16 do 

extinto Ministério do Trabalho (atual Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho). 

COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO 
(CAT) DEVERÁ SER FEITO PELA INTERNET: A 
partir do dia 8 de junho deste ano, a Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT) deverá ser feita por 
meio digital. O documento deverá ser formalizado, 
a depender do caso, pelo eSocial ou no site da 
Previdência Social. 
A CAT deverá ser feita registrada no eSocial 
quando se tratar de comunicação do empregador 
em relação aos seus empregados, incluindo os 
empregadores e trabalhadores domésticos.  
Na falta de comunicação do acidente de trabalho 
por parte da empresa, podem formalizá-la, por 
meio do site da Previdência Social, o próprio 
acidentado, seus dependentes, a entidade sindical 
competente, o médico que o assistiu ou qualquer 
autoridade pública. - Portaria SEPRT/ME nº 4.334 
15/04/2021. 
 

Uma pausa para... 
 AZUL TIFFANY E A QUESTÃO DA PROTEÇÃO 

DE CORES COMO ATIVOS 
INTANGÍVEIS: No mundo da 
moda, diversas empresas 
elevaram o patamar das cores, 
fazendo com que elas sejam 
prontamente associadas aos 
seus produtos. 
No "Dia da Mentira", primeiro 
de abril, a famosa joalheria 
Tiffany & Co., conhecida pelo 
tom "azul Tiffany", pregou uma 
peça em seus consumidores e 

chocou o mercado, apresentando sua nova cor, um 
tom amarelo vibrante. Usado pela primeira vez em 
1845, o "azul Tiffany" se tornou uma característica 
da empresa, o que fez com que no Brasil a cor 
tenha se tornado, popularmente, uma de suas 
"marcas registradas". 
Nesse viés, o "azul Tiffany" está registrado como 
marca em diversas jurisdições e possui seu próprio 
código Pantone. Nos Estados Unidos, a Tiffany 
obteve ainda, registro da figura da caixinha de 
joias, bem como de sua sacola, com aplicação da 
cor "azul Tiffany", facilitando a proteção do tom 
quando presente em tais itens. 
No mundo da moda, diversas empresas elevaram 
o patamar das cores, fazendo com que elas sejam 
prontamente associadas aos seus produtos.  
No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial dispõe 
não serem passíveis de proteção como marca as 
cores e suas denominações . Dessa forma, outros 
mecanismos jurídicos devem ser aplicados para 
viabilizar a proteção desse tipo de ativo 

Frase da Semana: 
Todo amanhã tem duas alças.  

Podemos segurá-lo com a alça da 
ansiedade ou com a alça da esperança! 

Boa Semana!  


