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IRPF - RECEITA FEDERAL ALERTA SOBRE 
INCONSISTÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES DE 
IMPOSTO DE RENDA 2021: A Receita Federal 
começa o Projeto Cartas 2021. O objetivo é avisar 
aos contribuintes que, em caso de erro na 
declaração apresentada, este é momento para 
providenciar a correção, enviando uma declaração 
retificadora. 
O Projeto Cartas começa mais cedo neste ano. As 
550 mil cartas serão enviadas ao longo do mês de 
julho até a primeira semana de agosto. Em anos 
anteriores, essas cartas eram enviadas nos meses 
de setembro e outubro. 
Ao regularizar a declaração antes de ser intimado 
ou notificado pela Receita Federal, o contribuinte 
evita a autuação e cobrança de multas porque 
depois de receber intimação ou notificação, não é 
mais possível corrigir a declaração apresentada. 
 

 

RECEITA FEDERAL PRORROGA O PRAZO DE 
TRANSMISSÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 
FISCAL (ECF) REFERENTE AO ANO-
CALENDÁRIO DE 2020: O prazo de transmissão 
da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao 
ano-calendário de 2020 estava previsto para o dia 
30 de julho. 

COVID-19: SANCIONADA LEI QUE AUTORIZA 
PRODUÇÃO DE INSUMOS E VACINAS: 
Sancionada na  ultima  quinta-feira 15, a Lei nº 
14.187, de 15 de julho de 2021, que autoriza 
estabelecimentos fabricantes de vacinas 
veterinárias a produzir imunizantes contra a Covid-
19 e o ingrediente farmacêutico ativo (IFA), no 
Brasil, desde que cumpram todas as 
normas sanitárias e as exigências de 
biossegurança próprias dos estabelecimentos 
destinados à produção de vacinas para uso 
humano. 

 

COVID
14.151/2021: JUSTIÇA DETERMINA QUE CABE 
AO INSS PAGAR SALÁRIO
GESTANTES AFASTADAS
cabe ao INSS pagar salário
empregadas gestantes afastadas, durante todo o 
período de emergência de saúde pública de 
importância nacional decorrente do novo 
coronavírus 
compensação pelo empregador dos valores 
correspondentes ao salári

 

PERNOITE EM CABINE DE CAMINHÃO SEM 
PROVA DA PRONTIDÃO OU DO SOBREAVISO 
NÃO CONFIGURA HORAS EXTRAS
motorista pernoitar na boleia do caminhão não 
configura tempo à disposição do 
gera direito a horas extras, sem que haja a prova 
de que permanecia de "prontidão", aguardando 
ordens, ou de sobreaviso.

 

LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO AJUDA 
CONSUMIDORES A PAGAREM AS DÍVIDAS: 
Lei nº 14.181/2021, já popularmente conhecida 
como Lei do Superendividamento, promulgada no 
últi
mudanças no Código de Defesa do Consumidor.
objetivo da nova legislação é ajudar os 
consumidores superendividados a pagarem suas 
dívidas sem prejudicar o mínimo existencial, ou 
seja,
assegura a cada pessoa uma vida digna, como 
saúde, alimentação e educação.
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COVID-19 – EMPREGADA GESTANTE - LEI Nº 
14.151/2021: JUSTIÇA DETERMINA QUE CABE 
AO INSS PAGAR SALÁRIO-MATERNIDADE DE 
GESTANTES AFASTADAS: Justiça determina que 
cabe ao INSS pagar salário-maternidade para as 
empregadas gestantes afastadas, durante todo o 
período de emergência de saúde pública de 
importância nacional decorrente do novo 
coronavírus – Covid-19, possibilitando a 
compensação pelo empregador dos valores 
correspondentes ao salário-maternidade pago. 

PERNOITE EM CABINE DE CAMINHÃO SEM 
PROVA DA PRONTIDÃO OU DO SOBREAVISO 
NÃO CONFIGURA HORAS EXTRAS - O fato de o 
motorista pernoitar na boleia do caminhão não 
configura tempo à disposição do empregador e não 
gera direito a horas extras, sem que haja a prova 
de que permanecia de "prontidão", aguardando 
ordens, ou de sobreaviso. 

LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO AJUDA 
CONSUMIDORES A PAGAREM AS DÍVIDAS: A 
Lei nº 14.181/2021, já popularmente conhecida 
como Lei do Superendividamento, promulgada no 
último dia 02 de julho de 2021, trouxe algumas 
mudanças no Código de Defesa do Consumidor. O 
objetivo da nova legislação é ajudar os 
consumidores superendividados a pagarem suas 
dívidas sem prejudicar o mínimo existencial, ou 
seja, conjunto básico de direitos fundamentais que 
assegura a cada pessoa uma vida digna, como 
saúde, alimentação e educação. 

 
 
 

 

AQUELE VELHO E BOM VINHO

O brasileiro nunca consumiu tanto vinho 
como neste último ano de pandemia. Em 
média foram consumidos 2,78 litros de 
vinho per capita, o que 
aumento de mais de 30%. É o que releva 
um estudo divulgado pela plataforma 
CupomValido.com.br que reuniu dados do 
Statista, Euromonitor e Nielsen, sobre o 
consumo de vinho no Brasil e no mundo. 
O consumo total foi de 501 milhões de 
litros (co
anterior), um valor nunca atingido na 
história. Ao considerar todos os países da 
América Latina, o Brasil ficou só atrás da 
Argentina. Do total de 83 milhões de 
consumidores de vinho no Brasil, 46% 
tomam vinho pelo menos uma vez por
semana, e 53% pelo menos uma vez por 
mês. 
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Uma pausa ... 
 

AQUELE VELHO E BOM VINHO 
 

O brasileiro nunca consumiu tanto vinho 
como neste último ano de pandemia. Em 
média foram consumidos 2,78 litros de 
vinho per capita, o que representa um 
aumento de mais de 30%. É o que releva 
um estudo divulgado pela plataforma 
CupomValido.com.br que reuniu dados do 
Statista, Euromonitor e Nielsen, sobre o 
consumo de vinho no Brasil e no mundo. 
O consumo total foi de 501 milhões de 
litros (contra 383 milhões no ano 
anterior), um valor nunca atingido na 
história. Ao considerar todos os países da 
América Latina, o Brasil ficou só atrás da 
Argentina. Do total de 83 milhões de 
consumidores de vinho no Brasil, 46% 
tomam vinho pelo menos uma vez por 
semana, e 53% pelo menos uma vez por 

rase da Semana: 
 Escutas e será 

sábio. 
O começo da 
sabedoria é o 

silêncio. 
 
 
 

Boa Semana! 


