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NF-E NOTA FISCAL ELETRÔNICA - 
OBRIGATORIEDADE DO COMPROVANTE DE 
ENTREGA: Embora ainda não tenha sido 
implantado ,foi publicado no portal nacional da 
Nota Fiscal Eletrônica o schema relativo a Nota 
técnica 2021/001, V_1.00. A referida Nota técnica 
trata da composição técnica para geração do 
evento de comprovante de entrega da NF-e. Vale 
lembrar que a previsão para implantação de teste 
do evento comprovante de entrega é a partir de 
1º.06.2021 e a de produção a partir de 
22.06.2021.  (Nota Técnica nº 2021/001 v_1.00)  
Fonte: Editorial IOB . 

PREVIDENCIÁRIA - ALTERADA IN SOBRE 
RECONHECIMENTO DE DIREITO DE 
BENEFICIÁRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: Foi 
alterado a Instrução Normativa INSS nº 77/2015, 
que estabelece rotinas para agilizar e uniformizar o 
reconhecimento de direitos dos segurados e 
beneficiários da Previdência Social, para 
determinar, dentre outros, que exclusivamente para 
fins de majoração da renda mensal da pensão por 
morte e respeitando o prazo decadencial, os 
beneficiários da pensão por morte têm legitimidade 
para dar início ao processo de revisão do benefício 
originário. 
Uma vez reconhecido o direito à revisão em 
nenhuma hipótese será admitido o pagamento de 
diferenças referentes ao benefício originário, por se 
tratar de direito personalíssimo não requerido pelo 
titular legítimo. (Instrução Normativa INSS 
nº 117/2021 - DOU de 21.05.2021) 
 

REGISTRO DO COMÉRCIO - CGSIM ALTERA 
REGRAS DE REGISTRO, PESQUISA PRÉVIA E 
COLETA DE INFORMAÇÕES: A partir de 
1º.06.2021, entra em vigor a Resolução CGSIM 
nº 66/2021 que altera a Resolução CGSIM nº 
61/2020, que dispõe sobre medidas de 
simplificação e prevê o modelo operacional de 
registro e legalização de empresários e pessoas 
jurídicas, e a Resolução CGSIM nº 62/2020, que 

trata
econô
diretrizes gerais para o licenciamento sanitário 
pelos órgãos de vigilância sanitária dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios.
Entre as disposições ora introduzidas destacamos:
a)
cadastrais mercantis deverão ser registrados na 
Junta Comercial onde está localizado seu 
estabelecimento Matriz no CNPJ;
b)
(antes previsto para 1º.03.2021), a pesquisa prévia 
de nome empresaria
de a pessoa jurídica optar por utilizar o número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
como nome empresarial, seguido da partícula 
identificadora do tipo societário;
c)
eletrônica de informações coletar nacionalmente 
dados de eventos específicos das administrações 
tributárias estaduais e municipais. Cabendo à 
Receita Federal
cadastral do CNPJ das pessoas jurídicas e do CPF 
dos sócios;
No mais, foi excluída a atividade econômica de 
serviços ambulantes de alimentação (CNAE 5612
1/00) do Anexo I da Resolução CGSIM nº 62/2020.
(Resolução CGSIM nº
21.05.2021)
 
 AQUISIÇÃO DE MERCADORIA REMETIDA POR 
PRODUTOR RURAL QUE EMIT
ELETRÔNICA (NF
de mercadoria remetida por produtor rural deve 
emitir a Not
seu estabelecimento, conforme disposto no artigo 
136, I, “a”, do RICMS/2000, inclusive se esse 
produtor tiver emitido NF
operação.
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trata da classificação de risco das atividades 
econômicas sujeitas à vigilância sanitária e as 
diretrizes gerais para o licenciamento sanitário 
pelos órgãos de vigilância sanitária dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 
Entre as disposições ora introduzidas destacamos: 
a) registros na junta comercial da matriz: os atos 
cadastrais mercantis deverão ser registrados na 
Junta Comercial onde está localizado seu 
estabelecimento Matriz no CNPJ; 
b) pesquisa prévia: a partir do dia 1º.07.2021 
(antes previsto para 1º.03.2021), a pesquisa prévia 
de nome empresarial será dispensada na hipótese 
de a pessoa jurídica optar por utilizar o número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 
como nome empresarial, seguido da partícula 
identificadora do tipo societário; 
c)  coleta eletrônica de informações: cabe à coleta 
eletrônica de informações coletar nacionalmente 
dados de eventos específicos das administrações 
tributárias estaduais e municipais. Cabendo à 
Receita Federal validar de forma on-line a situação 
cadastral do CNPJ das pessoas jurídicas e do CPF 
dos sócios; 
No mais, foi excluída a atividade econômica de 
serviços ambulantes de alimentação (CNAE 5612-
1/00) do Anexo I da Resolução CGSIM nº 62/2020. 
(Resolução CGSIM nº 66/2021 - DOU de 
21.05.2021) 
 
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA REMETIDA POR 
PRODUTOR RURAL QUE EMITE NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA (NF-E):  O contribuinte destinatário 
de mercadoria remetida por produtor rural deve 
emitir a Nota Fiscal na entrada da mercadoria em 
seu estabelecimento, conforme disposto no artigo 
136, I, “a”, do RICMS/2000, inclusive se esse 
produtor tiver emitido NF-e para acobertar sua 
operação. 

 

 
Criatividade é pensar fora da caixinha. É val
da curva quando todo mundo permanece em linha 

reta. O criativo é o sonhador, o excêntrico, o 
viajado, o lunático, o gênio incompreendido. É 

aquele que faz da bagunça uma fonte caótica de 

Mas ser criativo nem sempre significa ter mil id
por minuto. Às vezes uma só já é suficiente, desde 

que seja transportada para a vida real 
pessoas criativas demonstram uma incrível 

dificuldade em fazer isso. O mais importante: é 
possível despertar a criatividade através de 

algumas atitudes si
uma mente mais aberta; Fique de olho em tudo e 
tome apontamentos e finalmente não abandone 

uma idéia logo na primeira dificuldade.
Ser criativo em pleno século XXI é estar atento ao 

mundo do cooperativismo, da produção em 
conjunto. Nenhum homem é uma ilha. A figura do 

cientista maluco, trancado em um porão e 
dormindo quatro horas por dia está perdendo lugar 
para escritórios ao ar livre, com grupos de pessoas 

dialogando sobre sonhos, planos e desejos 

Frase
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Uma pausa ... 

Criatividade é pensar fora da caixinha. É valer-se 
da curva quando todo mundo permanece em linha 

reta. O criativo é o sonhador, o excêntrico, o 
viajado, o lunático, o gênio incompreendido. É 

aquele que faz da bagunça uma fonte caótica de 
boas idéias. 

Mas ser criativo nem sempre significa ter mil idéias 
por minuto. Às vezes uma só já é suficiente, desde 

que seja transportada para a vida real – muitas 
pessoas criativas demonstram uma incrível 

dificuldade em fazer isso. O mais importante: é 
possível despertar a criatividade através de 

algumas atitudes simples, mas poderosas: Tenha 
uma mente mais aberta; Fique de olho em tudo e 
tome apontamentos e finalmente não abandone 

uma idéia logo na primeira dificuldade... 
Ser criativo em pleno século XXI é estar atento ao 

mundo do cooperativismo, da produção em 
unto. Nenhum homem é uma ilha. A figura do 
cientista maluco, trancado em um porão e 

dormindo quatro horas por dia está perdendo lugar 
para escritórios ao ar livre, com grupos de pessoas 

dialogando sobre sonhos, planos e desejos - e 
dormindo seis horas por dia.  
O criativo não é, ele se torna. 

 

rase da Semana: 
Sabe o que é 

carinho? 
É tocar com 

respeito o mundo 
do outro. 

 

 

Boa Semana! 


