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LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 
Lei Nº 8603 DE 01/11/2019 
 

Obriga o comércio varejista do Estado do Rio de Janeiro a divulgar de forma clara, os valores 

economizados com ofertas e promoções, na forma que menciona. 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro 

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O comércio varejista do Estado do Rio de Janeiro fica obrigado a aplicar o desconto anunciado de 

forma clara e individualizada, por produto, no cupom fiscal. 

§ 1º A regra, de que trata o caput deste artigo, será aplicado, inclusive, nas promoções que concedem 

gratuidade condicionada a aquisição de determinada quantidade da mesma ou de mercadoria diversa. 

§ 2º O desconto deverá ser aplicado imediatamente abaixo do produto em promoção no cupom fiscal ou 

documento equivalente. 

Art. 2º Fica vedado à rede varejista compilar o valor total economizado com promoções ao final do cupom 

fiscal ou documento equivalente. 

Art. 3º É facultado ao estabelecimento emitir documento em separado com os valores economizados por 

produtos, de forma discriminada. 

Parágrafo único. O documento, de que trata o caput deste artigo, deverá ser emitido juntamente com o 

cupom ou nota fiscal de forma a esclarecer o consumidor sobre os valores economizados com cada item 

em promoção ou oferta. 

Art. 4º O descumprimento do disposto na presente Lei sujeitará o estabelecimento infrator às sanções do 

Código de Defesa do Consumidor. 

Parágrafo único. Os valores arrecadados com a multa de que trata o caput deste artigo serão destinados 

ao Fundo de que trata a Lei Estadual nº 2.592, de 25 de julho de 1996. 

Art. 5º A fiscalização da presente Lei ficará a cargo do órgão competente do Poder Executivo. 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei por ato próprio. 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2019 

WILSON WITZEL 

Governador 
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TRABALHISTA 

 
Trabalho: Acidente de trajeto deixa de ser considerado acidente de trabalho 

A Medida Provisória nº 905 de 2019 revogou a alínea "d" do inciso IV do caput do art. 21 da Lei nº 8.213 
de 1991, portanto, entende-se que a partir de 12/11/2019 o acidente sofrido pelo empregado ainda que 
fora do local e horário de trabalho no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, deixa de ser 
considerado um acidente de trabalho. 

Fonte: LegisWeb  

 

 

Trabalho: Alteração da regra do repouso aos domingos para as mulheres 

A Medida Provisória nº 905 de 2019 revogou o art. 386 da CLT que previa o direito a folga dominical para 
as mulheres a cada quinze dias. 

Art. 51, inciso I, alínea “x” da Medida Provisória nº 905 de 2019 

Portanto, as trabalhadoras passam a ter direito ao repouso semanal remunerado coincidindo com o 
domingo, no mínimo, uma vez no período máximo de quatro semanas para os setores de comércio e 
serviços e, no mínimo, uma vez no período máximo de sete semanas para o setor industrial. 

Para os estabelecimentos de comércio, será observada a legislação local. 

Art. 68 CLT, alterado pela Medida Provisória nº 905 de 2019. 

Fonte: LegisWeb 
 

 
 

Trabalho: Extinção da contribuição social de 10% 

A partir de 1º de janeiro de 2020 os empregadores deixarão de recolher a contribuição social de 10% 
(dez por cento) sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações 
aplicáveis às contas vinculadas, em caso de despedida de empregado sem justa causa. 

Art. 24 e art. 53, §1º, inciso II da Medida Provisória nº 905 de 2019  

 

Novas funcionalidades deixam o eSocial Web Doméstico ainda mais simples 

Novas ferramentas amigáveis e intuitivas: assistente "passo a passo" para férias e desligamento, 
lançamento automático da primeira parcela do 13º, alertas na página principal, reajuste salarial 
simplificado. Diversas mudanças entraram em vigor dia 11/11/2019. E ainda há outras ferramentas a 
serem disponibilizadas em breve. 

O módulo web doméstico passou por grandes mudanças a partir de hoje (11). O usuário poderá contar 
com diversas novas ferramentas que prometem facilitar ainda mais a vida de quem tem empregado 
doméstico e usa o eSocial para cumprir suas obrigações. 

Além das ferramentas e automatizações que os empregadores domésticos já podiam utilizar, foram 
implementadas novas funcionalidades e ferramentas, além de terem sido simplificados processos atuais. 
As novas funcionalidades foram desenvolvidas a partir de um diagnóstico feito pela Secretaria de Governo 
Digital que detectou as principais dificuldades dos usuários e se propõem a auxiliar nos pontos mais 
demandados. 

https://www.legisweb.com.br/noticia/?legislacao=83660
https://www.legisweb.com.br/noticia/?legislacao=83660
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Vamos ver as novidades: 

Assistente passo a passo de férias 

O chamado "wizard" ou "assistente" é uma ferramenta que guia o usuário em todos os passos da 
prestação da informação, de forma intuitiva e simples. Assim, a possibilidade de erro é minimizada e as 
informações são apresentadas de maneira clara e transparente, principalmente nos casos em que as férias 
abrangem mais de um mês do calendário. Os descontos, adiantamentos e pagamentos ficaram mais fáceis 
de ser entendidos. Você encontra o link para a nova ferramenta diretamente na página principal do 
eSocial, no menu de "Acesso Rápido". 

Nova ferramenta completa de férias 

Para os usuários mais experientes e que preferem ter uma visão completa, está disponível também a nova 
ferramenta de férias. Com ela, será possível informar as férias em casos de alteração de salário base por 
força de necessidade de cálculo de médias salariais, por exemplo. A nova ferramenta está mais limpa, 
clara e não menos intuitiva, com as informações sendo apresentadas em uma única tela. Para acessar a 
ferramenta completa, vá em Empregados>Gestão de Empregados, selecione o trabalhador e clique no 
botão "Férias". 

Novo recibo de férias 

A emissão do recibo de antecipação de férias foi reformulada e o documento passou a ter o padrão dos 
demais do eSocial. As informações são inseridas de maneira que tanto empregador quanto trabalhador 
entendam as verbas pagas e descontos que ocorrerão em cada mês.  

Assistente de reajuste salarial 

Agora o empregador não precisa mais entrar na ferramenta de alteração contratual para conseguir 
reajustar o salário do empregado. A nova funcionalidade é simples e direta. Traz apenas os dados 
necessários para que o empregador informe os reajustes salariais do trabalhador rapidamente, sem 
complicação. Você encontra o link para o assistente na tela principal do eSocial, no menu "Acesso Rápido". 

 Assistente passo a passo de desligamento 

Um dos momentos em que os empregadores têm mais dúvidas é quando precisam desligar o trabalhador. 
Pensando nisso foi desenvolvida um assistente passo a passo. O preenchimento de campos que muitas 
vezes traziam termos técnicos desconhecidos pelo empregador foi substituído por perguntas simples e 
automatizações que deixam o desligamento descomplicado e evitam erros. A ferramenta guia o usuário 
em todos os momentos, trazendo conceitos e explicando os termos que podem não fazer parte do dia a 
dia do empregador. Tudo para que ele possa ter segurança de que está cumprindo sua obrigação nesse 
momento que é o mais difícil da vida laboral do trabalhador e o que costuma gerar mais dúvidas. Para 
fazer o desligamento do trabalhador com a nova ferramenta, acesse a opção Gestão de Empregados no 
menu Empregados, selecione o trabalhador e clique no botão Desligamento. 

Lançamento automático da primeira parcela do 13º Salário 

Os empregadores já se acostumaram com o cálculo automático da folha do 13º salário em dezembro, mas 
muitos ainda demonstram ter dúvidas quando precisam fazer o pagamento da primeira parcela. Com isso 
em mente, foi implementada uma nova funcionalidade que calcula e insere automaticamente o valor da 
primeira parcela do 13º salário em novembro, caso o empregador já não tenha feito o adiantamento em 
um mês anterior. Assim, o fechamento da folha de novembro ficou ainda mais simples, dispensando a 
edição da remuneração do trabalhador para incluir essa parcela.  

A funcionalidade já está valendo para este mês de novembro e, ao acessar a folha, o empregador que 
ainda não pagou o adiantamento do 13º ao longo do ano verá que o sistema já vai ter inserido o valor do 
adiantamento automaticamente no cálculo sugerido pelo eSocial.  
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Novos alertas, lembretes e atalhos na página principal 

Os usuários perceberão que o sistema passará a exibir alertas e lembretes na página principal. Por 
exemplo, se o usuário se esqueceu de encerrar alguma folha antiga, será alertado pelo eSocial. Além 
disso, as funcionalidades dos atalhos do "Acesso Rápido", na tela principal, direcionarão o usuário 
diretamente para o trabalhador, evitando cliques desnecessários e simplificando o trabalho. Por exemplo, 
o empregador poderá utilizar a nova funcionalidade do assistente de férias simplesmente clicando no 
acesso rápido e, quando tiver mais de um empregado, selecionará ali mesmo o trabalhador para o qual 
deseja prestar informação no sistema. Tudo simples e direto. 

Mas as novidades não param por aqui. Fique de olho, porque mais ferramentas de auxílio e simplificação 
serão apresentadas em breve. Novo eSocial: ainda mais fácil. Ainda mais simples. 

 

Fonte: www.esocial.gov.br  

Novas ferramentas amigáveis e intuitivas: assistente "passo a passo" para férias e desligamento, 
lançamento automático da primeira parcela do 13º, alertas na página principal, reajuste salarial 
simplificado. Diversas mudanças entraram em vigor dia 11/11/2019. E ainda há outras ferramentas a 
serem disponibilizadas em breve. 

O módulo web doméstico passou por grandes mudanças a partir de hoje (11). O usuário poderá contar 
com diversas novas ferramentas que prometem facilitar ainda mais a vida de quem tem empregado 
doméstico e usa o eSocial para cumprir suas obrigações. 

Além das ferramentas e automatizações que os empregadores domésticos já podiam utilizar, foram 
implementadas novas funcionalidades e ferramentas, além de terem sido simplificados processos atuais. 
As novas funcionalidades foram desenvolvidas a partir de um diagnóstico feito pela Secretaria de Governo 
Digital que detectou as principais dificuldades dos usuários e se propõem a auxiliar nos pontos mais 
demandados. 

Vamos ver as novidades: 

Assistente passo a passo de férias 

O chamado "wizard" ou "assistente" é uma ferramenta que guia o usuário em todos os passos da 
prestação da informação, de forma intuitiva e simples. Assim, a possibilidade de erro é minimizada e as 
informações são apresentadas de maneira clara e transparente, principalmente nos casos em que as férias 
abrangem mais de um mês do calendário. Os descontos, adiantamentos e pagamentos ficaram mais fáceis 
de ser entendidos. Você encontra o link para a nova ferramenta diretamente na página principal do 
eSocial, no menu de "Acesso Rápido". 

Nova ferramenta completa de férias 

Para os usuários mais experientes e que preferem ter uma visão completa, está disponível também a nova 
ferramenta de férias. Com ela, será possível informar as férias em casos de alteração de salário base por 
força de necessidade de cálculo de médias salariais, por exemplo. A nova ferramenta está mais limpa, 
clara e não menos intuitiva, com as informações sendo apresentadas em uma única tela. Para acessar a 
ferramenta completa, vá em Empregados>Gestão de Empregados, selecione o trabalhador e clique no 
botão "Férias". 

Novo recibo de férias 

A emissão do recibo de antecipação de férias foi reformulada e o documento passou a ter o padrão dos 
demais do eSocial. As informações são inseridas de maneira que tanto empregador quanto trabalhador 
entendam as verbas pagas e descontos que ocorrerão em cada mês.  
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Assistente de reajuste salarial 

Agora o empregador não precisa mais entrar na ferramenta de alteração contratual para conseguir 
reajustar o salário do empregado. A nova funcionalidade é simples e direta. Traz apenas os dados 
necessários para que o empregador informe os reajustes salariais do trabalhador rapidamente, sem 
complicação. Você encontra o link para o assistente na tela principal do eSocial, no menu "Acesso Rápido". 

 Assistente passo a passo de desligamento 

Um dos momentos em que os empregadores têm mais dúvidas é quando precisam desligar o trabalhador. 
Pensando nisso foi desenvolvida um assistente passo a passo. O preenchimento de campos que muitas 
vezes traziam termos técnicos desconhecidos pelo empregador foi substituído por perguntas simples e 
automatizações que deixam o desligamento descomplicado e evitam erros. A ferramenta guia o usuário 
em todos os momentos, trazendo conceitos e explicando os termos que podem não fazer parte do dia a 
dia do empregador. Tudo para que ele possa ter segurança de que está cumprindo sua obrigação nesse 
momento que é o mais difícil da vida laboral do trabalhador e o que costuma gerar mais dúvidas. Para 
fazer o desligamento do trabalhador com a nova ferramenta, acesse a opção Gestão de Empregados no 
menu Empregados, selecione o trabalhador e clique no botão Desligamento. 

Lançamento automático da primeira parcela do 13º Salário 

Os empregadores já se acostumaram com o cálculo automático da folha do 13º salário em dezembro, mas 
muitos ainda demonstram ter dúvidas quando precisam fazer o pagamento da primeira parcela. Com isso 
em mente, foi implementada uma nova funcionalidade que calcula e insere automaticamente o valor da 
primeira parcela do 13º salário em novembro, caso o empregador já não tenha feito o adiantamento em 
um mês anterior. Assim, o fechamento da folha de novembro ficou ainda mais simples, dispensando a 
edição da remuneração do trabalhador para incluir essa parcela.  

A funcionalidade já está valendo para este mês de novembro e, ao acessar a folha, o empregador que 
ainda não pagou o adiantamento do 13º ao longo do ano verá que o sistema já vai ter inserido o valor do 
adiantamento automaticamente no cálculo sugerido pelo eSocial.  

Novos alertas, lembretes e atalhos na página principal 

Os usuários perceberão que o sistema passará a exibir alertas e lembretes na página principal. Por 
exemplo, se o usuário se esqueceu de encerrar alguma folha antiga, será alertado pelo eSocial. Além 
disso, as funcionalidades dos atalhos do "Acesso Rápido", na tela principal, direcionarão o usuário 
diretamente para o trabalhador, evitando cliques desnecessários e simplificando o trabalho. Por exemplo, 
o empregador poderá utilizar a nova funcionalidade do assistente de férias simplesmente clicando no 
acesso rápido e, quando tiver mais de um empregado, selecionará ali mesmo o trabalhador para o qual 
deseja prestar informação no sistema. Tudo simples e direto. 

Mas as novidades não param por aqui. Fique de olho, porque mais ferramentas de auxílio e simplificação 
serão apresentadas em breve. Novo eSocial: ainda mais fácil. Ainda mais simples. 

 

Fonte: www.esocial.gov.br  

 

Empresário poderá realizar abertura de filiais em diferentes estados, diretamente na 
junta comercial da matriz, pagando taxa única 

 Novidade está alinhada à diretriz governamental de reduzir a burocracia e facilitar a vida do 
empreendedor 

A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), 
gerida pela Receita Federal, implantou funcionalidade que passou a permitir a abertura, alteração ou baixa 
de filiais a partir da junta comercial da matriz. 
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Até pouco tempo, a abertura de filiais em outros estados era um processo demorado em que o empresário 
precisava, inicialmente, ir à Junta Comercial da matriz e fazer uma alteração contratual. Em seguida, após 
o pedido ser aprovado, este mesmo empresário deveria ir à Junta Comercial da cidade da filial para fazer o 
registro. 
 
A partir de agora, além de evitar deslocamentos para o empresário, uma única taxa é cobrada, na 
circunscrição da matriz. A novidade está alinhada à diretriz governamental de reduzir a burocracia e 
facilitar a vida do empreendedor. 

A Redesim possui mais de 83% de integração no país e permite a abertura de negócios em menos de 3 
dias (média) e de alguns minutos, em muitos casos. 

Na Receita Federal, a Redesim é um projeto estratégico liderado pela Coordenação-Geral de Gestão de 
Cadastros (Cocad) da Subsecretaria de Arrecadação Cadastros e Atendimento (Suara) em curso desde 
2007. 

Fonte: Receita Federal  

 

O SALÁRIO –FAMÍLIA E A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

De acordo com a Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019, publicada no Diário Oficial da União em 
13/11/2019 até que lei discipline o acesso ao salário-família o benefício será concedido apenas àqueles 
que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e 
quarenta e três centavos). 

O benefício salário-família terá valor único. Até que lei discipline o valor do salário-família, seu valor será 
de R$ 46,54 (quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). 

Assim, não existem mais duas faixas de remuneração para recebimento de benefício salário-família. 

SALÁRIO FAMÍLIA - A PARTIR DE 13 DE NOVEMBRO 2019 

REMUNERAÇÃO DO SEGURADO VALOR DO SALÁRIO-FAMÍLIA 

Até R$ 1.364,43 R$ 46,54 

Acima de R$ 1.364,43 Não tem direito 

Art. 27 Emenda Constitucional nº 103 de 2019. 

COMO PAGAR O SALÁRIO-FAMÍLIA EM NOVEMBRO DE 2019 

Considerando que a norma legal não será aplicada com efeitos retroativos, inicialmente interpretamos que 
as novas regras para pagamento do benefício salário-família serão adotadas a partir de 13/11/2019. Ou 
seja, para o mês de novembro de 2019 entendemos que os empregadores terão dois critérios de 
pagamento do benefício salário-família, aplicando os novos valores apenas a partir de 13/11/2019. 

Preventivamente, orientamos que os empregadores aguardem instruções específicas da Secretaria do 
Trabalho/Ministério da Economia e/ou da Receita Federal do Brasil, quanto a forma de pagamento do 
benefício salário-família na competência novembro de 2019. 

 

Fonte: LegisWeb  

 

 
 
 

https://www.legisweb.com.br/noticia/?legislacao=384901
https://www.legisweb.com.br/noticia/?legislacao=384901
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RESOLUÇÃO RE/ ANVISA 
 
RESOLUÇÃO-RE Nº 3.344, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, 
aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 
255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:Art. 1º Adotar a(s) medida(s) preventiva(s) constante(s) no 
ANEXO. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES ANEXO 
Empresa: GMM Ind. Comércio de Cosméticos Ltda - CNPJ: 72867523000107Produto - (Lote): 
REALINHADOR DE FIOS NEW PROFESSIONAL(TODOS);Tipo de Produto: Cosmético Expediente nº: 
3200431/19-1Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária Ações 
de fiscalização: Apreensão Proibição - Armazenamento, Comercialização, Distribuição, Fabricação, 
Propaganda, Uso Motivação: Considerando a fabricação e comercialização do produto sem registro por 
empresa sem autorização de funcionamento para a fabricação e com CNPJ inválido,infringindo os arts. 2º 
e 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto nos arts 6º, 7º e inciso I do art. 
67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976. 
 
 
 
 
INDICADORES ECONÔMICOS 
 
 
DESCRIÇÃO VARIAÇÃO (%) 
IPCA - Variação no mês (IBGE) 0,10% 
IPCA - Variação no ano (IBGE) 2,60% 
IPCA - Variação em 12 meses (IBGE) 2,54% 
IGP-M - Variação no mês (FGV) 0,30% 
IGP-M - Variação no ano (FGV) 5,11% 
IGP-M - Variação em 12 meses (FGV) 3,97% 
IGP-DI - Variação no mês (FGV) 0,55% 
IGP-DI - Variação no ano (FGV) 4,96% 
IGP-DI - Variação em 12 Meses (FGV) 3,29% 
CDI Over (Cetip) 4,90% 
Poupança do Dia: 02/01/2020 (Bacen) 0,29% 
Taxa de Juros Longo Prazo Ano (CMN) 5,57% 
Desconto de Duplicata pré-fixada, PJ (Bacen) 29,14% 
Capital de Giro, sup. 365 dias, flutuante, PF (Bacen) 12,29% 
Meta da taxa Selic (Bacen) 5,00% 
Taxa Selic Over (Bacen) 4,90% 
Taxa Referencial - (Bacen) 0,00% 
Taxa de Cheque Especial PF (Bacen) 10,23% 
Taxa de Crédito Pessoal, PF (Bacen) 4,41% 
Taxa de juros para aquisição de veículos, PF (Bacen) 1,49% 
 
 
INSS 

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO 
ALÍQUOTA 
(%) 

Alíquota do salário de 
contribuição até R$ 1.693,72 

8,0% 

Alíquota do salário de 
contribuição de R$ 1.693,73 a R$ 
2.822,90 

9,0% 

Alíquota do salário de 
contribuição de R$ 2.822,91 até 
R$ 5.645,80 

11,0% 

 

Obs: Para o contribuinte individual e facultativo, o valor da 
contribuição deverá ser de 20% do salário-base, que 
poderá variar de R$ 954,00 a R$ 5.645,80. 
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IMPOSTO DE RENDA 

DESCRIÇÃO 
VALOR 
(R$) 

IR de R$ 1.903,99 até R$ 
2.826,65, alíquota de 7,5% 

142,80 

IR de R$ 2.826,66 até R$ 
3.751,05, alíquota de 15% 

354,80 

IR de R$ 3.751,06 até R$ 
4.664,68, alíquota de 
22,5% 

636,13 

IR acima de R$ 4.664,68, 
alíquota de 27,5% 

869,36 
 

Deduções: a) R$ 189,59 por dependente; b) dedução especial para 
aposentados, pensionistas e transferidos para a reserva remunerada 
com 65 anos ou mais: R$ 1.903,98.  

 
 
 
SALÁRIO MÍNIMO 

DESCRIÇÃO 
VALOR 
(R$) 

Salário Mínimo - 
RJ 

1193,36 

Salário Mínimo - 
Brasil 

998,00 
 

* Piso para empregado doméstico, servente, contínuo, mensageiro, auxiliar de 
serviços gerais e funcionário do comércio não especializado, entre outros. 
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