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ERSE: BARES E RESTAURANTES 
TERÃO ISENÇÃO DE IMPOSTOS 
FEDERAIS: Pela interpretação literal do 

texto legal somente poderão obter a isenção 
prevista na lei 14.148/2021  os bares e 
restaurantes que tenham realizado seu registro 
no CADASTUR até o dia 03 de maio de 2021, e 
possuam pelo menos um dos CNAEs indicados na 
referida lei. 
Existe um entendimento de que cabe 
questionamento judicial quanto a esta 
determinação, visando a busca de ampliação do 
benefício para as demais empresas de bares e 
restaurantes que não tenham o registro no 
Cadastur. No entanto se a demanda for vencida 
pela Receita Federal, a empresa que entrar com o 
questionamento,  terá de pagar os valores dos 
impostos com as devidas atualizações. 
 

ARES E RESTAURANTES PEDEM MAIS 
90 DIAS PARA ABOLIR CANUDO DE 
PLÁSTICO EM SÃO PAULO: Conforme 

mencionamos no informativo 644 de 11/07/2022, o 
Decreto DOM 61.558/2022  prevê multa de até R$ 
8.000 e até fechamento do local. A Abrasel-SP 
(Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de 
São Paulo) pediu mais prazo à prefeitura para se 
adaptar à proibição dos canudinhos de plástico nos 
estabelecimentos da capital. A entidade pede 90 
dias e sugere a criação de uma campanha de 
orientação. 
[[[ 

STATUTO DO IDOSO  - Alterada  a Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003 , para 
substituir, em toda a Lei, as expressões 

"idoso" e "idosos" pelas expressões "pessoa idosa" 
e "pessoas idosas", respectivamente. Lei nº 
14.423, de 12.07.2017 - DOU de 25.07.2022 
 
TRABALHISTA - RESULTADO POSITIVO DO 
FGTS SERÁ CREDITADO PARA OS 
TRABALHADORES: Serão distribuídos até R$ 
13.202.133.766,65 (treze bilhões, duzentos e dois 
milhões, cento e trinta e três mil, setecentos e 
sessenta e seis reais, e sessenta e cinco 

centavos), referentes à parte do resultado positivo 
auferido pelo FGTS no exer
Referido valor deverá ser creditado 
proporcionalmente aos saldos das contas 
vinculadas dos trabalhadores no FGTS em 31 de 
dezembro de 2021, utilizando
0,02748761 em relação a este saldo.
A Caixa Econômica Federal (Caixa), agente 
operadora do FGTS, deverá adotar as providências 
necessárias para que as contas vinculadas 
alcançadas pela medida recebam os créditos até o 
dia 31 de agosto de 2022.
1.045/2022
IOB.
 

de mercadorias para atuarem no comércio exterior 
e de pessoas físicas responsáveis pela prática de 
atos nos siste
nome, bem como sobre o credenciamento de seus 
representantes para a prática de atividades 
relacionadas ao despacho aduaneiro de 
mercadorias e dos demais usuários dos sistemas 
de comércio exterior que atuam em seu nome. 
nstru
DOU de 25.07.2022
 

pelos contribuintes optantes p
deve ser efetuado sem a inclusão do montante do 
ICMS devido ao Estado de destino na sua própria 
base de cálculo, não importando a destinação da 
mercadoria adquirida (comercialização, 
industrialização, uso, consumo ou integração ao 
ativ
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centavos), referentes à parte do resultado positivo 
auferido pelo FGTS no exercício 2021. 
Referido valor deverá ser creditado 
proporcionalmente aos saldos das contas 
vinculadas dos trabalhadores no FGTS em 31 de 
dezembro de 2021, utilizando-se o índice de 
0,02748761 em relação a este saldo. 
A Caixa Econômica Federal (Caixa), agente 
operadora do FGTS, deverá adotar as providências 
necessárias para que as contas vinculadas 
alcançadas pela medida recebam os créditos até o 
dia 31 de agosto de 2022. (Resolução CC/FGTS nº 
1.045/2022 - DOU de 25.07.2022). Fonte: Editorial 
IOB. 

OMÉRCIO EXTERIOR- ALTERAÇÕES: 
Foi alterada  a Instrução Normativa RFB nº 
1.984, de 27 de outubro de 2020 , que 
dispõe sobre a habilitação de declarantes 

de mercadorias para atuarem no comércio exterior 
e de pessoas físicas responsáveis pela prática de 
atos nos sistemas de comércio exterior em seu 
nome, bem como sobre o credenciamento de seus 
representantes para a prática de atividades 
relacionadas ao despacho aduaneiro de 
mercadorias e dos demais usuários dos sistemas 
de comércio exterior que atuam em seu nome. 
nstrução Normativa RFB nº 2.098, de 22.07.2022 - 
DOU de 25.07.2022. 
 

IFERENCIAL DE ALÍQUOTAS - 
AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE 
MERCADORIAS POR CONTRIBUINTE 
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: . 
O cálculo do diferencial de alíquotas devido 

pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional 
deve ser efetuado sem a inclusão do montante do 
ICMS devido ao Estado de destino na sua própria 
base de cálculo, não importando a destinação da 
mercadoria adquirida (comercialização, 
industrialização, uso, consumo ou integração ao 
ativo imobilizado). 

 

Uma pausa...
UANDO O BARATO (OU DE GRAÇA) SAI 
CARO.  POR QUE VALE A PENA 
INVESTIR NUM EMISSOR DE NOTAS 
FISCAIS:

os emissores gratuitos têm sofrido com quedas no 
sistema e longos períodos de instabilidade
isso, é fundamental  ter um emissor estável, seguro 
e versátil, que possa ser acessado de qualquer 
lugar. Faça chuva ou faça sol, seu emissor tem de 
funcionar 
É importante que o seu emissor seja apto a salvar 
automaticamente em nuvem todas as notas q
você emite, por até 5 anos, que faça integração 
com o sistema contábil e que continue emitindo 
todos os tipos de notas mesmo em caso de 
contingência.
Apesar de não sugerirmos, sabemos que existem 
no mercado, emissores que  oferecem  o que é  
necessário 
sem limites, com total segurança, rapidez,  
facilidade e  suporte técnico.
Um bom emissor é capaz de acelerar o seu 
negócio, pois, demandará, entre outras vantagens, 
menos tempo 
emissão de
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Uma pausa... 
 

UANDO O BARATO (OU DE GRAÇA) SAI 
CARO.  POR QUE VALE A PENA 
INVESTIR NUM EMISSOR DE NOTAS 
FISCAIS: Nos últimos meses, infelizmente, 

emissores gratuitos têm sofrido com quedas no 
sistema e longos períodos de instabilidade. Por 
isso, é fundamental  ter um emissor estável, seguro 
e versátil, que possa ser acessado de qualquer 
lugar. Faça chuva ou faça sol, seu emissor tem de 

 
É importante que o seu emissor seja apto a salvar 
automaticamente em nuvem todas as notas que 
você emite, por até 5 anos, que faça integração 
com o sistema contábil e que continue emitindo 
todos os tipos de notas mesmo em caso de 
contingência. 
Apesar de não sugerirmos, sabemos que existem 
no mercado, emissores que  oferecem  o que é  
necessário para a  emissão de documentos fiscais 
sem limites, com total segurança, rapidez,  
facilidade e  suporte técnico. 
Um bom emissor é capaz de acelerar o seu 
negócio, pois, demandará, entre outras vantagens, 
menos tempo na execução de tarefas como a 
emissão de notas fiscais. 

Frase da Semana: 
“Tente mover o 

mundo. 

O primeiro passo será 

mover a si mesmo.” 

Boa Semana! 


