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PREVIDÊNCIA SOCIAL

PORTARIA 1.419 SEPREVT, DE 23-12-2019
(DO-U DE 24-12-2019)

eSOCIAL
Normas para Apresentação

SEPREVT reformula o cronograma de implantação do eSocial
Este Ato revoga a Portaria 716 SEPREVT, de 4-7-2019 (Fascículo 28/2019), para reformular
o cronograma de implantação progressiva do eSocial, em relação aos prazos de transmissão
de eventos e aos Grupos de obrigados. Dentre as modificações mencionadas, destacamos
a prorrogação do prazo de envio dos Eventos Periódicos (Folha de Pagamentos – S-1200 a
S-1299) para o 3º Grupo, que será escalonado com base no último dígito do CNPJ básico, e
dos Eventos de SST – Saúde e Segurança do Trabalhador (S-2210, S-2220 e S-2240) para

todos os Grupos, bem como que o cronograma do eSocial passa a ser composto de 6 Grupos.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO
DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo art. 71, do Anexo I, do Decreto nº 9.745 de 8 de abril de
2019 e pela Portaria GME nº 300, de 13 de junho de 2019, resolve:

Art. 1º – Consolidar o cronograma de implantação do Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Traba-
lhistas (eSocial).

Art. 2º – O início da obrigatoriedade de utilização do eSocial
ocorrerá:

I – em janeiro de 2018, para o 1º grupo, que compreende as enti-
dades integrantes do “Grupo 2 – Entidades Empresariais” do Anexo V da
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – IN RFB
nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018, com faturamento no ano de 2016
acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais);

Esclarecimento COAD: O Grupo 2, do Anexo V, da Ins-
trução Normativa 1.863 RFB/2018 (Portal COAD) relaciona
as seguintes Entidades Empresariais: Empresa Pública;
Sociedade de Economia Mista; Sociedade Anônima Aber-
ta; Sociedade Anônima Fechada; Sociedade Empresária
Limitada; Sociedade Empresária em Nome Coletivo; So-
ciedade Empresária em Comandita Simples; Sociedade
Empresária em Comandita por Ações; Sociedade em
Conta de Participação; Empresário Individual; Coopera-
tiva; Consórcio de Sociedades; Grupo de Sociedades;
Empresa Domiciliada no Exterior; Sociedade Simples
Pura; Sociedade Simples Limitada; Sociedade Simples em
Nome Coletivo; Sociedade Simples em Comandita
Simples; Consórcio Simples; Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária);
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de
Natureza Simples); Sociedade Unipessoal de Advogados;
e Cooperativas de Consumo.

II – em julho de 2018, para o 2º grupo, que compreende as
demais entidades integrantes do “Grupo 2 – Entidades Empresariais” do
Anexo V da IN RFB nº 1.863, de 2018, exceto os optantes pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)
de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, que constam nessa situação no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ, em 1º de julho de 2018, ou que não fizeram essa opção
quando de sua constituição, se posterior, e as entidades empresariais
pertencentes ao 1º grupo, referidos no inciso I;

III – em janeiro de 2019, para o 3º grupo, que compreende os obri-
gados ao eSocial não pertencentes ao 1º, 2º, 4º, 5º e 6º grupos, a que se
referem respectivamente os incisos I, II, IV, V e VI, exceto os emprega-
dores domésticos;

IV – em setembro de 2020, para o 4º grupo, que compreende os
entes públicos de âmbito federal referidos no “Grupo 1 – Administração
Pública” e as organizações internacionais, integrantes do “Grupo 5 –
Organizações Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais”, am-
bos do Anexo V da IN RFB nº 1.863, de 2018;

Esclarecimentos COAD: O Grupo 1, do Anexo V, da
Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 relaciona os seguin-
tes entes públicos de âmbito federal: Órgão Público do
Poder Executivo Federal; Órgão Público do Poder Legisla-
tivo Federal; Órgão Público do Poder Judiciário Federal;
Autarquia Federal; Fundação Pública de Direito Público
Federal; Órgão Público Autônomo Federal; Fundação Pú-
blica de Direito Privado Federal; Fundo Público da Adminis-
tração Indireta Federal; Fundo Público da Administração
Direta Federal; e União.
• Já no Grupo 5 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863
RFB/2018 estão relacionadas as Organizações Internacio-
nais, as Representações Diplomáticas Estrangeiras e Outras
Instituições Extraterritoriais.

V – em abril de 2021, para o 5º grupo, que compreende os entes
públicos de âmbito estadual e o Distrito Federal, referidos no “Grupo 1 –
Administração Pública” do Anexo V da IN RFB nº 1.863, de 2018; e

Esclarecimento COAD: O Grupo 1, do Anexo V, da Ins-
trução Normativa 1.863 RFB/2018 relaciona os seguintes
entes públicos de âmbito estadual e Distrito Federal: Órgão
Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal;
Órgão Público do Poder Legislativo Estadual ou do Distrito
Federal; Órgão Público do Poder Judiciário Estadual;
Autarquia Estadual ou do Distrito Federal; Fundação
Pública de Direito Público Estadual ou do Distrito Federal;
Órgão Público Autônomo Estadual ou do Distrito Federal;
Estado ou Distrito Federal; Fundação Pública de Direito
Privado Estadual ou do Distrito Federal; Fundo Público da
Administração Indireta Estadual ou do Distrito Federal; e
Fundo Público da Administração Direta Estadual ou do
Distrito Federal.

VI – em novembro de 2021, para o 6º grupo, que compreende os
entes públicos de âmbito municipal, as comissões polinacionais e os
consórcios públicos referidos no “Grupo 1 – Administração Pública” do
Anexo V da IN RFB nº 1.863, de 2018.

Esclarecimento COAD: O Grupo 1, do Anexo V, da Ins-
trução Normativa 1.863 RFB/2018 relaciona os seguintes
entes públicos de âmbito municipal, as comissões polina-
cionais e os consórcios públicos: Órgão Público do Poder
Executivo Municipal; Órgão Público do Poder Legislativo
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Municipal; Autarquia Municipal; Fundação Pública de Di-
reito Público Municipal; Órgão Público Autônomo Muni-
cipal; Comissão Polinacional; Consórcio Público de Direito
Público (Associação Pública); Consórcio Público de Direito
Privado; Município; Fundação Pública de Direito Privado
Municipal; Fundo Público da Administração Indireta Muni-
cipal; e Fundo Público da Administração Direta Municipal.

§ 1º – O faturamento mencionado no inciso I do caput (1º grupo)
compreende o total da receita bruta, nos termos do art. 12 do Decre-
to-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no ano-calendário
de 2016 e declarada na Escrituração Contábil Fiscal – ECF relativa ao
ano-calendário de 2016;

Esclarecimento COAD: O artigo 12 do Decreto-Lei
1.598/77 (Portal COAD) dispõe que a receita bruta
compreende: o produto da venda de bens nas operações
de conta própria; o preço da prestação de serviços em
geral; o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurí-
dica não relacionados anteriormente.

§ 2º – As entidades integrantes do “Grupo 2 – Entidades Empresa-
riais” do Anexo V da IN RFB nº 1.863, de 2018, com faturamento no ano-ca-
lendário de 2016, nos termos do § 2º, menor ou igual a R$ 78.000.000,00
(setenta e oito milhões de reais), e as entidades integrantes do “Grupo 3 –
Entidades Sem Fins Lucrativos” do referido anexo, podem optar pela
utilização do eSocial na data estabelecida no inciso I do caput, desde
que o façam de forma expressa e irretratável, em conformidade com a
sistemática a ser disponibilizada em ato específico.

Esclarecimento COAD: O Grupo 3, do Anexo V, da Ins-
trução Normativa 1.863 RFB/2018 relaciona as seguintes
Entidades Sem Fins Lucrativos: Serviço Notarial e Regis-
tral (Cartório); Fundação Privada; Serviço Social Autô-
nomo; Condomínio Edilício; Comissão de Conciliação Pré-
via; Entidade de Mediação e Arbitragem; Entidade Sindical;
Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação
Estrangeiras; Fundação ou Associação Domiciliada no Ex-
terior; Organização Religiosa; Comunidade Indígena; Fun-
do Privado; Órgão de Direção Nacional de Partido Político;
Órgão de Direção Regional de Partido Político; Órgão de
Direção Local de Partido Político; Comitê Financeiro de
Partido Político; Frente Plebiscitária ou Referendária; OS –
Organização Social; e Associação Privada.

§ 3º – A observância da obrigatoriedade fixada no inciso I do
caput (1º grupo) e da opção de que trata o § 3º ocorrerá de forma
progressiva, conforme cronograma a seguir:

I – as informações constantes dos eventos de tabela S-1000 a
S-1080 do leiaute do eSocial deverão ser enviadas a partir das 8 (oito)
horas de 8 de janeiro de 2018 e atualizadas desde então;

II – as informações constantes dos eventos não periódicos
S-2190 a S-2399 do leiaute do eSocial, exceto dos eventos relativos à
Saúde e Segurança do Trabalhador – SST que deverão observar o
previsto no inciso I do § 8º, deverão ser enviadas a partir das 8 (oito)
horas de 1º de março de 2018, conforme previsto no Manual de Orienta-
ção do eSocial – MOS; e

III – as informações constantes dos eventos periódicos S-1200 a
S-1299 do leiaute do eSocial deverão ser enviadas a partir das 8 (oito)
horas de 1º de maio de 2018, referentes aos fatos ocorridos a partir
dessa data.

§ 4º – A observância da obrigatoriedade fixada no inciso II do
caput (2º grupo) ocorrerá de forma progressiva, conforme cronograma a
seguir:

I – as informações constantes dos eventos de tabela S-1000 a
S-1080 do leiaute do eSocial deverão ser enviadas a partir das 8 (oito)
horas de 16 de julho de 2018 e atualizadas desde então;

II – as informações constantes dos eventos não periódicos
S-2190 a S-2399 do leiaute do eSocial, exceto dos eventos de SST que
deverão observar o previsto no inciso II do § 8º, deverão ser enviadas a
partir das 8 (oito) horas de 10 de outubro de 2018, conforme previsto no
Manual de Orientação do eSocial – MOS; e

III – as informações constantes dos eventos periódicos S-1200 a
S-1299 do leiaute do eSocial deverão ser enviadas a partir das 8 (oito)
horas de 10 de janeiro de 2019, referentes aos fatos ocorridos a partir de
1º de janeiro de 2019.

§ 5º – A observância da obrigatoriedade fixada no inciso III do
caput (3º grupo) ocorrerá de forma progressiva, conforme cronograma a
seguir:

I – as informações constantes dos eventos de tabela S-1000 a
S-1080 do leiaute do eSocial deverão ser enviadas a partir das 8 (oito)
horas de 10 de janeiro de 2019 e atualizadas desde então;

II – as informações constantes dos eventos não periódicos
S-2190 a S-2399 do leiaute do eSocial, exceto dos eventos de SST que
deverão observar o previsto no inciso III do § 8º, deverão ser enviadas a
partir das 8 (oito) horas de 10 de abril de 2019, conforme previsto no
Manual de Orientação do eSocial – MOS; e

III – as informações constantes dos eventos periódicos S-1200 a
S-1299 do leiaute do eSocial deverão ser enviadas conforme abaixo
descrito:

a) a partir das 8 (oito) horas de 8 de setembro de 2020, referentes
aos fatos ocorridos a partir de 1º de setembro de 2020 pelas pessoas jurí-
dicas cujo último dígito do CNPJ básico termine com “0”, “1”, “2” ou “3”;

b) a partir das 8 (oito) horas de 8 de outubro de 2020, referentes
aos fatos ocorridos a partir de 1º de outubro de 2020 pelas pessoas jurí-
dicas cujo último dígito do CNPJ básico termine com “4”, “5”, “6” ou “7”;

c) a partir das 8 (oito) horas de 9 de novembro de 2020, referentes
aos fatos ocorridos a partir de 1º de novembro de 2020 pelas pessoas
jurídicas cujo último dígito do CNPJ básico termine com “8” ou “9” e pelas
pessoas físicas;

§ 6º – A observância da obrigatoriedade fixada no inciso IV do
caput (4º grupo) ocorrerá de forma progressiva, conforme cronograma a
seguir:

I – as informações constantes dos eventos de tabela S-1000 a
S-1070, do leiaute do eSocial, exceto o evento S-1010, deverão ser en-
viadas a partir das 8 (oito) horas de 08 de setembro de 2020 e atualiza-
das desde então;

II – as informações constantes dos eventos não periódicos
S-2190 a S-2420 do leiaute do eSocial, exceto dos eventos de SST que
deverão observar o previsto no inciso IV do § 8º, deverão ser enviadas a
partir das 8 (oito) horas de 9 de novembro de 2020, sendo que as infor-
mações relativas aos vínculos existentes em tal data devem ser envia-
das até o dia 31 de abril de 2021;

III – as informações constantes do evento de tabela S-1010, do
leiaute do eSocial, deverão ser enviadas a partir das 8 (oito) horas de 8
de março de 2021 e atualizadas desde então; e

IV – as informações constantes dos eventos periódicos S-1200 a
S-1299 do leiaute do eSocial deverão ser enviadas a partir das 8 (oito) horas
de 10 de maio de 2021, referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de maio
de 2021.

§ 7º – A observância da obrigatoriedade fixada nos incisos V e VI
do caput (5º grupo e 6º grupo) ocorrerá de forma progressiva, conforme
cronograma a ser estabelecido em ato específico.

§ 8º – A prestação das informações dos eventos S-2210, S-2220
e S-2240, relativos à Saúde e Segurança do Trabalhador – SST, deverá
ocorrer conforme cronograma a seguir:

I – a partir das 8 (oito) horas de 8 de setembro de 2020, pelos empre-
gadores e contribuintes a que se refere o inciso I do caput (1º grupo);

II – a partir das 8 (oito) horas de 8 de janeiro de 2021, pelos empre-
gadores e contribuintes a que se refere o inciso II do caput (2º grupo);

III – a partir das 8 (oito) horas de 8 de julho de 2021, pelos empre-
gadores e contribuintes a que se refere o inciso III do caput (3º grupo);
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IV – a partir das 8 (oito) horas de 10 de janeiro de 2022, pelos em-
pregadores e contribuintes a que se refere o inciso IV do caput (4º gru-
po);

V – a partir das 8 (oito) horas de 8 de julho de 2022, pelos empre-
gadores e contribuintes a que se refere o inciso V do caput (5º grupo); e

VI – a partir das 8 (oito) horas de 9 de janeiro de 2023, pelos
empregadores e contribuintes a que se refere o inciso VI do caput (6º gru-
po);

Art. 3º – Será mantido ambiente de produção restrita disponível
aos empregadores, contribuintes e órgãos públicos, com vistas ao aper-
feiçoamento do sistema.

Art. 4º – O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido a
ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, ao
microempreendedor individual (MEI) com empregado, ao segurado
especial e ao produtor rural pessoa física será definido em atos específi-
cos, em conformidade com os prazos previstos nesta Portaria.

Art. 5º – A prestação das informações por meio do eSocial substi-
tuirá a apresentação das mesmas informações por outros meios, quan-
do definido em ato próprio.

Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º – Fica revogada a Portaria SEPRT nº 716, de 4 de julho de

2019. (Rogério Marinho)

NOTA COAD: Solicitamos aos nossos Assinantes que, em função do Ato ora transcrito, desconsiderem as obrigações
relativas ao eSocial (Eventos de Segurança e Saúde no Trabalho e Eventos Periódicos) do Calendário das Obrigações do
mês de janeiro/2020.

PORTARIA 2.135 RFB, DE 12-12-2019
(DO-U DE 20-12-2019)

CONTRIBUIÇÃO
Acompanhamento Diferenciado

RFB fixa parâmetros para monitoramento diferenciado ou especial no ano de 2020

A RFB – Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, por
meio do presente Ato, estabelece os parâmetros relativos à indicação de
pessoa jurídica para ser submetida ao monitoramento econômico-tribu-
tário diferenciado ou ao especial no ano de 2020.

Deverá ser indicada para o monitoramento econômico-tributário
diferenciado, entre outras, a pessoa jurídica que tenha:

a) nas DCTF – Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais, relativas ao ano-calendário de 2018, declarado débitos cuja
soma tenha sido superior a R$ 30.000.000,00;

b) nas Gfip – Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, relativas aos
meses de janeiro a junho do ano-calendário de 2018, informado valores
de massa salarial cuja soma tenha sido superior a R$ 35.000.000,00; ou

c) nas Gfip, relativas aos meses de janeiro a junho do ano-ca-
lendário de 2018, declarado débitos cuja soma tenha sido superior a
R$ 15.000.000,00.

Estará sujeita ao monitoramento econômico-tributário especial,
dentre outras, a pessoa jurídica que tenha:

a) nas DCTF, relativas ao ano-calendário de 2018, declarado
débitos cuja soma tenha sido superior a R$ 70.000.000,00;

b) nas Gfip, relativas aos meses de janeiro a junho do ano-calen-
dário de 2018, informado valores de massa salarial cuja soma tenha sido
superior a R$ 50.000.000,00; ou

c) nas Gfip, relativas aos meses de janeiro a junho do ano-ca-
lendário de 2018, declarado débitos cuja soma tenha sido superior a
R$ 35.000.000,00.

Além dos critérios supracitados, outros critérios de interesse
fiscal poderão ser utilizados para indicação de pessoas jurídicas para o
monitoramento diferenciado ou especial.

Fica sujeita ao monitoramento diferenciado ou especial a pessoa
jurídica resultante de cisão total ou parcial, incorporação ou fusão, ocor-
rida durante os 2 anos anteriores ao ano em que foi realizado o monitora-
mento, de pessoa jurídica que tenha sido indicada para o procedimento
ou tenha sido a ele submetida.

A RFB poderá estabelecer indicadores, metas, critérios de sele-
ção, jurisdição e formas de controle e avaliação específicos para
processos de trabalho ou atividades relacionados ao monitoramento
especial.

A indicação será feita com base nas informações de que a RFB
dispuser no momento da formalização da relação final dos contribuintes
sujeitos ao procedimento.

A pessoa jurídica indicada permanecerá nessa condição durante
os anos subsequentes até que ato normativo superveniente estabeleça
novos critérios para indicação.

A Portaria 2.135 RFB/2019 revoga, a partir de 1-1-2020, a Porta-
ria 2.176 RFB, de 28-12-2018 (Fascículo 01/2019).

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 73 COFIS, DE 19-12-2019
(DO-U DE 23-12-2019)

EFD-CONTRIBUIÇÕES
Geração do Arquivo

Cofis aprova nova versão do Guia Prático da EFD-Contribuições

A Cofis – Coordenação-Geral de Fiscalização, por meio do referido
Ato, aprova a versão 1.33 do Guia Prático da EFD-Contribuições, conten-
do o Manual de Orientação do Leiaute da EFD-Contribuições – Escritura-
ção Fiscal Digital da Contribuição do PIS/Pasep, da Cofins e da Contribui-
ção Previdenciária sobre a Receita Bruta e as correspondentes orientações
de preenchimento, cujo conteúdo está disponível para download em:
http://sped.rfb.gov.br/arquivo/download/4263, assim como no Portal COAD.

A partir de 1-1-2020, a multa por atraso na entrega da EFD-Con-
tribuições será calculada, gerada e cientificada à empresa no momento
da transmissão fora do prazo regular.

O Ato Declaratório Executivo 73 Cofis/2019 revoga o Ato Decla-
ratório Executivo 82 Cofis, de 11-12-2018 (Fascículo 50/2018), sem
interrupção de sua força normativa.
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PORTARIA 1.406 SEPREVT, DE 16-12-2019
(DO-U DE 17-12-2019)

APOSENTADORIA
Cálculo

Divulgados os fatores de atualização para cálculo de benefício

O referido Ato estabelece, para o mês de dezembro/2019, os fatores de atualização dos salários de contribuição, para utilização nos cálculos dos
seguintes benefícios:

As tabelas com os fatores de atualização, mês a mês, para apuração do salário de benefício e para pagamento de benefícios atrasados, encon-
tram-se disponíveis no sítio http://www.previdencia.gov.br, página “Legislação”.

INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.917 RFB, DE 20-12-2019
(DO-U DE 23-12-2019)

RFB – SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Atendimento pela Internet

RFB altera norma sobre acesso aos serviços no e-CAC mediante outorga de poderes

O presente Ato altera a Instrução Normativa 1.751 RFB, de
16-10-2017 (Fascículo 42/2017), que dispõe sobre o acesso do contri-
buinte aos serviços disponíveis na Lista de Serviços da RFB – Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil mediante outorga de poderes à
pessoa física ou jurídica detentora de certificado digital.

A pessoa física ou jurídica, detentora ou não de certificado digital,
poderá outorgar poderes a pessoa física ou jurídica detentora de certifi-
cado digital, por meio de procuração RFB ou de procuração eletrônica,
para utilização, em ambiente virtual, de serviços disponíveis na Lista de
Serviços da RFB, protegidos ou não pelo sigilo fiscal, em nome do outor-
gante.

A procuração RFB e a procuração eletrônica deverão estabele-
cer, com exatidão, quais os serviços outorgados.

O acesso ao serviço “Processos Digitais” do sistema Procurações,
disponível no endereço http://rfb.gov.br, permite a outorga, além dos
poderes supracitados, de poderes para representar o outorgante perante
a RFB no cumprimento de formalidades relacionadas a processos digitais,
hipótese em que o procurador poderá peticionar, impugnar, desistir, juntar

documentos e praticar demais atos necessários ao desenvolvimento
válido e regular do processo digital ou do dossiê digital. Esta representa-
ção, nos casos em que for outorgada por representante da unidade matriz,
poderá abranger processos digitais de unidades filiais, desde que não
haja restrição expressa nesse sentido. A regra quanto à abrangência do
poder de representação aplica-se a empresas sucessoras ou incorpora-
doras em relação às sucedidas ou incorporadas.

Na hipótese de não haver reconhecimento de firma em cartório
na procuração RFB, os documentos originais de identificação do outor-
gante devem ser apresentados em uma unidade de atendimento pre-
sencial da RFB, para conferência dos dados preenchidos na procuração
e cotejamento da assinatura, dispensada a apresentação dos documen-
tos de identificação do outorgado.

Caso a procuração RFB seja assinada por procurador constituído
por procuração pública específica, com poderes próprios para a realiza-
ção da outorga, deverão ser apresentados os documentos originais de
identificação do procurador e o original e uma cópia simples da procura-
ção pública específica.

DECRETO 10.188, DE 20-12-2019
(DO-U DE 23-12-2019)

TEMPO DE SERVIÇO
Contagem Recíproca

Decreto dispõe sobre a compensação financeira entre o RGPS e os RPPS

O Ato em referência, cuja íntegra encontra-se disponibilizada no
Portal COAD, regulamenta a Lei 9.796, de 5-5-99 (Portal COAD), para
dispor sobre a compensação financeira entre o RGPS – Regime Geral
de Previdência Social e os RPPS – Regimes Próprios de Previdência
Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Fede-

ral e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de conta-
gem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

Este Decreto aplica-se aos benefícios de aposentadoria concedi-
dos a partir de 5-10-88, desde que em manutenção em 6-5-99 ou conce-
didos após essa data, com contagem recíproca de tempo de contribui-
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1,000000 – TR – Taxa Referencial do mês de novembro/2019 – das contribuições vertidas de janeiro/67 a junho/75, para o cálculo do pecúlio
(dupla cota);
– das contribuições vertidas a partir de agosto/91, para cálculo do pecúlio (novo).

1,003300 – TR do mês de novembro/2019 mais juros – das contribuições vertidas de julho/75 a julho/91, para o cálculo do pecúlio
(simples).

1,005400 – dos benefícios no âmbito de Acordos Internacionais;
– do salário de benefício, nos casos de aposentadoria e auxílio-doença;
– de benefícios pagos em atraso por responsabilidade da Previdência Social;
– de restituição de benefício recebido indevidamente;
– de revisão de benefício superior ao que vinha sendo pago.



ção, e às pensões por morte que deles decorrerem, excluída a aposen-
tadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profis-
sional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e a
pensão dela decorrente.

A compensação financeira será realizada exclusivamente na
contagem recíproca de tempo de contribuição não concomitante utili-
zado na concessão da aposentadoria.

O tempo de atividade rural reconhecido pelo INSS – Instituto
Nacional de Seguridade Social por meio de Certidão de Tempo de
Serviço expedida até 13-10-96 será objeto de compensação financeira,
desde que tenha sido utilizado pelo regime instituidor em aposentadoria
concedida até essa data.

O tempo de atividade rural reconhecido pelo INSS por meio de
Certidão de Tempo de Serviço emitida a partir de 14-10-96 somente será
considerado para fins de compensação financeira caso esse período
seja indenizado ao RGPS pelo servidor.

O Decreto 10.188/2019 entra em vigor:
a) em 1-1-2020, quanto à revogação do Decreto 3.112, de 6-7-99

(Informativo 27/99), que regulamenta a Lei 9.796/99, e aos demais dispo-
sitivos aplicáveis à compensação financeira entre o RGPS e os RPPS;

b) em 1-1-2021, quanto às normas aplicáveis à compensação
financeira entre os RPPS; e

c) em 23-12-2019, quanto aos dispositivos que tratam sobre o
Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social.

TRABALHO

PORTARIA 1.417 SEPREVT, DE 19-12-2019
(DO-U DE 20-12-2019)

MINISTÉRIO DO TRABALHO
Revogação de Ato Legais

SEPREVT revoga Atos infralegais do extinto Ministério do Trabalho

A SEPREVT – Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia, por meio do referido Ato, revoga, entre outros,
os seguintes atos normativos:

I – Portaria 3.056 MTPS, de 1-3-72 (DO-U de 20-3-72), que apro-
vou, para uso do pessoal da Categoria “C”, a que se refere o artigo 239
da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, o novo modelo de “Folha
de Ponto” Categoria C, primeira e segunda vias;

II – Portaria 3.109 MTb, de 8-3-79, que prorrogou para o primeiro
dia útil subsequente o vencimento dos prazos para o recolhimento da
Contribuição Sindical;

III – Portaria 3.281 MTb, de 7-12-84 (Informativo 50/84), que
disciplinou normas para pagamento dos salários e das férias, por meio
de cheque ou mediante depósito em conta bancária;

IV – Portaria 3.435 MTb, de 16-9-85 (Informativo 38/85), que
estabeleceu critérios sobre o exame psicotécnico para emissão de regis-
tro de vigilante;

V – Portaria 3.346 MTb, de 30-9-86 (Informativo 40/86), que disci-
plinou normas a serem observadas pelos contratantes de artistas e
técnicos, em espetáculos de diversões e de músicos;

VI – Portaria Interministerial 3.195 MTb-MS, de 10-8-88 (Informativo
32/88), que instituiu a Cipas – Campanha Interna de Prevenção da Aids;

VII – Portaria 3.318 MTb, de 5-12-89 (Informativo 49/89), que
aprovou o modelo do DCT – Documento de Cadastramento do Trabalha-
dor, em substituição à Ficha de Declaração;

VIII – Portaria 925 MTE, de 28-9-95 (Informativo 39/95), que fixou
normas relativas à fiscalização do trabalho na empresa tomadora de
serviço de sociedade cooperativa;

IX – Portaria 818 MTb, de 30-8-95 (Informativo 35/95), que esta-
beleceu critérios para o credenciamento de mediador perante as Dele-
gacias Regionais do Trabalho;

X – Portaria 241 MTb, de 15-4-98 (Informativo 15/98), que modifi-
cou normas sobre processos de multas administrativas e de notificações
para depósito do FGTS;

XI – Portaria 60 MTE, de 4-2-99 (Informativo 06/99), que discipli-
nou o direito do trabalhador de movimentar sua conta vinculada ao
FGTS, diante do não recolhimento da multa rescisória pelo empregador;

XII – Portaria 340 MTE, de 4-5-2000 (Informativo 18/2000), que
estabeleceu procedimentos de Segurança e Medicina do Trabalho a
serem observados nas empresas de transportes coletivos;

XIII – Portaria 4 SIT, de 21-3-2002 (Informativo 12/2002), que
modificou normas relativas à proibição do trabalho do menor de 18 anos
em locais e serviços considerados perigosos e insalubres;

XIV – Portaria 367 MTE, de 18-9-2002 (Informativo 38/2002), que
estabeleceu normas sobre denúncia em razão de prática discriminatória
por parte de empresa em relação à contratação de empregado que
tenha ingressado com ação judicial trabalhista;

XV – Portaria 266 MTE, de 6-6-2002 (Informativo 23/2002), que
fixou normas sobre a utilização de sistema aplicativo de dados para auxi-
liar o processo de assistência do Sindicato dos Trabalhadores, na resci-
são do contrato de trabalho;

XVI – Instrução Normativa 1 MTE, de 6-3-2002 (Informativo
10/2002), que estabeleceu normas relativas ao recolhimento da Contri-
buição Sindical dos empregados do setor público;

XVII – Portaria 556 MTE, de 16-4-2003 (Informativo 17/2003), que
facultou a adoção de sistema eletrônico para controle de jornada do pessoal
de equipagens de trens em geral pertencentes ao serviço ferroviário;

XVIII – Portaria 1.012 MTE, de 4-8-2003 (Informativo 32/2003),
que estabeleceu procedimentos para isenção da contribuição sindical
patronal, pelas entidades ou instituições sem fins lucrativos;

XIX – Portaria 143 MTE, de 5-4-2004 (Informativo 14/2004), que
permitiu o MTE – Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizar o conteúdo
das cláusulas das convenções e acordos coletivos de trabalho quando
do seu registro ou arquivamento;

XX – Portaria 180 MTE, de 30-4-2004 (Informativo 18/2004), que
suspendeu, até 31-5-2005, a determinação do desconto obrigatório das
contribuições assistencial e confederativa para os empregados sindicali-
zados, conforme previsão da Portaria 160 MTE, de 13-4-2004;

XXI – Portaria 160 MTE, de 13-4-2004 (Informativo 15/2004), que
determinou a obrigatoriedade do desconto das contribuições assisten-
cial e confederativa apenas para empregados sindicalizados;

XXII – Portaria 144 MTE, de 5-4-2004 (Informativo 14/2004), que
modificou normas sobre pedido de registro sindical no MTE;

XXIII – Portaria 197 MTE, de 18-4-2005 (Informativo 17/2005),
que convocou as entidades sindicais registradas no MTE para atualiza-
rem seus dados no CNES – Cadastro Nacional de Entidades Sindicais;

XXIV – Portaria 1 SRT, de 25-5-2006 (Informativo 23/2006), que
aprovou Ementas Normativas da SRT – Secretaria de Relações do
Trabalho, com o objetivo de orientar a fiscalização;

XXV – Portaria 3 SRT, de 9-11-2006 (Informativo 46/2006), que
alterou e revogou Ementas Normativas da SRT utilizadas para orientar a
fiscalização;
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XXVI – Portaria 2 SRT, de 25-5-2006 (Informativo 35/2006), que
estabeleceu requisitos para homologação do Quadro de Carreira pelos
Delegados Regionais do Trabalho;

XXVII – Portaria 4 SRT, de 22-7-2008 (Fascículo 30/2008), que
aprovou Ementas Normativas da SRT para orientar a fiscalização sobre
prorrogação do contrato de trabalho temporário;

XXVIII – Portaria 88 SIT, de 28-4-2009 (Fascículo 18/2009), que
estabeleceu que os locais e serviços proibidos a menor de 18 anos são
aqueles descritos no Decreto 6.481/2008 (Fascículos 25 e 43/2008);

XXIX – Portaria 617 MTE, de 19-3-2010 (Fascículo 12/2010), que
revogou normas sobre Comissões de Conciliações Prévias;

XXX – Portaria 1.620 MTE, de 14-7-2010 (Fascículo 28/2010),
que instituiu o Sistema Homolognet;

XXXI – Portaria 916 MTE, de 10-5-2011 (Fascículo 19/2011), que
autorizou Auditores-Fiscais a portarem arma de fogo em serviço de
Inspeção do Trabalho;

XXXII – Portaria 2.451 MTE, de 2-12-2011 (Fascículo 49/2011),
que modificou norma sobre registro de alteração estatutária das entida-
des sindicais;

XXXIII – Portaria 638 MTE, de 11-4-2012 (Fascículo 15/2012),
que alterou o código utilizado na GRU – Guia de Recolhimento da União
para pagamento do custo de cópias de processos;

XXXIV – Portaria 1.660 MTE, de 11-10-2013 (Fascículo 42/2013
e Portal COAD), que fixou normas sobre envio de dados da arrecadação
da Contribuição Sindical Rural;

XXXV – Portaria 837 MTE, de 13-6-2013 (Fascículo 25/2013),
que alterou norma sobre registro de entidades sindicais de primeiro grau
no MTE;

XXXVI – Portaria 268 MTE, de 21-2-2013 (Fascículo 09/2013),
que estabeleceu que Entidades sindicais devessem utilizar certificado
digital, padrão ICP-Brasil, para registrar solicitações no CNES – Cadas-
tro Nacional de Entidades Sindicais;

XXXVII – Portaria 2 SRT, de 22-2-2013 (Fascículos 09 e 10/2013),
que disciplinou os procedimentos para a atualização dos dados das Enti-
dades Sindicais no CNES;

XXXVIII – Portaria 3 SRT, de 9-4-2013 (Fascículo 15/2013), que
modificou a norma que disciplinou os procedimentos para a atualização
dos dados das Entidades Sindicais no CNES;

XXXIX – Portaria 4 SRT, de 28-5-2013 (Fascículo 22/2013), que
alterou a norma que disciplinou os procedimentos para a atualização
dos dados das Entidades Sindicais no CNES;

XL – Portaria 145 SRTE-SP, de 23-10-2014 (Fascículo 46/2014),
que disciplinou procedimentos para expedição de Certidões Trabalhistas;

XLI – Portaria 2.020 MTE, de 23-12-2014 (Fascículo 53/2014),
que regulou a imposição de multas por infrações às normas de proteção
ao trabalho doméstico;

XLII – Portaria 4 SRT, de 16-9-2014 (Fascículo 39/2014), que
aprovou, revisou e revogou Enunciados com o objetivo de orientar a
fiscalização no que se refere às relações do trabalho;

XLIII – Portaria 7 SRT, de 15-10-2014 (Fascículo 42/2014), que
aprovou Enunciado sobre mediação para resolução de conflitos de
representação sindical;

XLIV – Portaria 376 MTE, de 21-3-2014 (Fascículo 13/2014), que
suspendeu os efeitos da norma que regulamentou a distribuição da arre-
cadação da Contribuição Sindical;

XLV – Portaria 188 MTE, de 29-1-2014 (Fascículos 05 e 08/214),
que regulamentou os procedimentos para distribuição de valores arreca-
dados da Contribuição Sindical;

XLVI – Portaria 1.744 MTE, de 13-11-2014 (Fascículo 47/2014),
que aprovou os modelos de certidões de registro sindical expedidas pela
SRT – Secretaria de Relações do Trabalho;

XLVII – Portaria 8 SRT, de 17-10-2014 (Fascículo 43/2014), que alte-
rou norma sobre atualização dos dados das Entidades Sindicais no CNES;

XLVIII – Despacho S/N SRT, de 14-11-2014 (Fascículo 49/2014), que
aprovou o Enunciado 62 para esclarecer o enquadramento sindical rural;

XLIX – Despacho S/N SRT, de 1-12-2014 (Fascículo 50/2014),
que aprovou o Enunciado 63 para esclarecer os termos sindicalizados e
sindicalizados aptos a votar;

L – Portaria 699 MTE, de 28-5-2015 (Fascículo 22/2015), que
disciplinou a solicitação de CTPS de estrangeiro, exclusivamente, por
meio do CTPSWEB – Sistema Informatizado da Carteira de Trabalho e
Previdência Social;

LI – Portaria 13 SRT, de 14-8-2015 (Fascículo 33/2015), que
aprovou o Enunciado 66 que relaciona documentos de identificação de
dirigentes sindicais rurais;

LII – Portaria 12 SRT, de 26-6-2015 (Fascículo 26/2015), que
aprovou o Enunciado 65 que relaciona documentos de identificação de
dirigentes sindicais;

LIII – Portaria 671 MTE, de 20-5-2015 (Fascículo 20/2015), que alte-
rou norma que trata do registro de Entidades Sindicais de primeiro grau;

LIV – Portaria 10 SRT, de 24-4-2015 (Fascículo 17/2015), que
alterou o Enunciado 61, que trata sobre mediação para resolução de
conflitos de representação sindical, e renumerou o Enunciado 62, rela-
tivo ao esclarecimento do termo “sindicalizado”, que passou a ser 64;

LV – Despacho S/N SRT, de 19-3-2015 (Fascículo 12/2015), que
aprovou o Enunciado 62 para esclarecer o termo sindicalizado;

LVI – Portaria 21 SRT, de 28-4-2016 (Fascículo 18/2016), que
alterou o Enunciado 66 que relaciona os documentos de identificação de
dirigentes sindicais rurais;

LVII – Portaria 1.061 MTPS, de 12-9-2016 (Fascículo 37/2016),
que alterou norma que trata do registro de Entidades Sindicais de primeiro
grau;

LVIII – Portaria 18 SRT, de 3-3-2016 (Fascículos 10 e 11/2016),
que aprovou o Enunciado 67 que trata da análise de processos de regis-
tro sindical;

LIX – Portaria 19 SRT, de 22-3-2016 (Fascículo 13/2016), que
aprovou o Enunciado 68 para enquadrar membros dos cursos de forma-
ção de segurança privada;

LX – Portaria 1.261 MTb, de 26-10-2016 (Fascículo 43/2016),
fixou prazo para utilização da GRSCU – Guia de Recolhimento de
Contribuição Sindical Urbana;

LXI – Portaria 1.129 MTE, de 13-10-2017 (Fascículo 42/2017),
que definiu os conceitos de trabalho escravo para fins de concessão do
seguro-desemprego;

LXII – Portaria 945 MTb, de 1-8-2017 (Fascículo 31/2017), que
aprovou instruções de envio do Caged – Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados;

LXIII – Portaria 421 MTE, de 5-4-2017 (Fascículo 14/2017), que
suspendeu os efeitos da norma que dispõe sobre a cobrança da Contri-
buição Sindical dos servidores e empregados públicos;

LXIV – Portaria 291 MTb, de 30-3-2017 (Fascículo 14/2017), que
disciplinou instruções para a aferição dos requisitos de representativi-
dade das centrais sindicais;

LXV – Portaria 524 MTb, de 12-4-2017 (Fascículo 16/2017), que
alterou as instruções relativas à aferição dos requisitos de representati-
vidade das centrais sindicais;

LXVI – Portaria 1.043 MTE, de 4-9-2017 (Fascículo 37/2017),
que alterou a norma que dispõe sobre registro das Entidades Sindicais
de primeiro grau;

LXVII – Portaria 27 SRT, de 3-7-2017 (Fascículo 27/2017), que
aprovou o Enunciado 70 que dispõe sobre comprovação de endereço no
pedido de registro sindical;

LXVIII – Portaria 238 MTb, de 8-3-2017 (Fascículo 10/2017), que
fixou prazo para utilização da GRSCU – Guia de Recolhimento de
Contribuição Sindical Urbana;

LXIX – Instrução Normativa 1 MTb, de 17-2-2017 (Fascículo
08/2017), que estabeleceu que os órgãos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipal, Direta e Indireta, devessem recolher de
uma só vez, anualmente, a contribuição sindical de todos os servidores e
empregados públicos;

LXX – Despacho S/N SRT, de 11-12-2018 (Fascículo 50/2018),
que aprovou o Enunciado 72 sobre pedido de registro sindical e altera-
ção estatutária de sindicato;

LXXI – Despacho S/N SRT, de 27-2-2018 (Fascículo 09/2018),
que aprovou o Enunciado 71 para desmembrar as categorias de tele-
marketing e de call center.
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PORTARIA 1.412 SEPREVT, DE 17-12-2019
(DO-U DE 18-12-2019)

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Plataformas de Petróleo

Prorrogada a vigência de subitens da NR-37 que trata do trabalho em plataformas de petróleo

A SEPREVT – Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, por meio do referido Ato, prorroga por 12 meses a
entrada em vigor dos seguintes subitens da NR – Norma Regulamentadora 37, que trata da Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo, aprovada
pela Portaria 1.186 MTb, de 20-12-2018 (Fascículo 52/2018 e Portal COAD):

DELIBERAÇÃO 38 CRF-CE, DE 18-12-2019
(DO-U DE 19-12-2019)

FARMACÊUTICO
Exercício da Profissão

CRF-CE disciplina o exercício profissional em Laboratório de Análises Clínicas e Postos de Coleta

O CRF-CE – Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará,
por meio do referido Ato, dispõe sobre o Exercício Profissional de Farma-
cêutico Analista Clínico/Farmacêutico-Bioquímico/Generalista em Labo-
ratório de Análises Clínicas e Postos de Coleta.

Dentre outras normas, destacamos:
– nos requerimentos para registros de empresas e de seus esta-

belecimentos, e naqueles já registrados, o horário de funcionamento
deverá ser indicado obrigatoriamente pelo representante legal;

– todo laboratório de Análises Clínicas e Postos de Coleta regis-
trado no CRF-CE contará com direção técnica, exercida de forma efetiva
por profissional Farmacêutico Analista Clínico/Farmacêutico-Bioquími-
co/Generalista;

– além do Responsável Técnico e Assistente(s) Técnico(s), o
estabelecimento poderá manter outro(s) Farmacêutico(s) Analista(s)
Clínico(s)/Farmacêutico(s)-Bioquímico(s)/Generalista(s) substituto(s) e/ou
outros profissionais devidamente habilitados para prestar assistência e
responder tecnicamente na ausência dos efetivos;

– o Responsável Técnico tem a obrigatoriedade de informar a
relação dos profissionais que não possuem responsabilidade técnica
registrada perante o CRF-CE mediante a apresentação da DAP – Decla-
ração de Atividade Profissional, a qual deverá ser atualizada quando
houver exclusão ou inclusão de novos profissionais no quadro de
Farmacêuticos Analistas Clínicos/Farmacêuticos-Bioquímicos/Genera-
lista da empresa;

– o CRF-CE somente permitirá responsabilidade técnica a pro-
fissionais Farmacêuticos Analistas Clínicos/Farmacêuticos-Bioquími-
cos/Generalistas que comprovem compatibilidade de horários para a
efetiva assistência técnica;

– o laboratório de análises clínicas e/ou Posto de Coleta devida-
mente regular junto ao CRF-CE poderão ter atividade com assistência
técnica com carga horária estipulada em contrato de trabalho celebrado
entre as partes, desde que atendidas as condições especiais de inte-
resse público, mediante análise do CRF-CE. O referido horário poderá
ser dividido em 3 turnos, devendo estar de acordo com o horário de fun-
cionamento, desde que não conflite com o horário declarado em outras
atividades que desempenha o responsável técnico;

– a Certidão de Regularidade Técnica e a(s) DAP(s) emitidas
pelo CRF-CE deverão ser afixadas no estabelecimento em local visível
ao público;

– qualquer alteração quanto à responsabilidade ou assistência
técnica dos estabelecimentos e seus respectivos horários deverão ser
notificadas junto ao CRF-CE. A omissão de qualquer uma destas altera-
ções implicará a caducidade da Certidão de Regularidade Técnica;

– o Farmacêutico Analista Clínico/Farmacêutico-Bioquímico/Ge-
neralista que exerce a responsabilidade técnica é o principal responsá-
vel pelo funcionamento do estabelecimento, e terá obrigatoriamente a
supervisão e a coordenação de todos os serviços técnicos que a ele
ficam subordinados hierarquicamente;

– as atividades realizadas pelos técnicos e/ou auxiliares de labora-
tório só poderão ocorrer sob a supervisão de um Farmacêutico Analista
Clínico/Farmacêutico-Bioquímico/Generalista;

– a responsabilidade profissional e assistência técnica são indelegá-
veis e obriga o(s) Farmacêutico(s) Analista(s) Clínico(s)/Farmacêutico(s)-Bio-
químico(s) à participação efetiva e pessoal dos trabalhos a seu cargo;

– os estabelecimentos e profissionais por eles responsáveis que
estiverem em desacordo com a presente norma deverão adequar-se no
prazo de 90 dias, prorrogável por igual período.
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PORTARIA INTERMINISTERIAL 12 MJ-MSP-MRE, DE 20-12-2019
(DO-U DE 23-12-2019)

ESTRANGEIROS
Autorização de Trabalho

Disciplinada a concessão de autorização de residência para cidadãos haitianos

O Ato em referência, que revoga a Portaria Interministerial 10
MJ-MSP-MRE-MTb, de 6-4-2018 (Fascículo 15/2018), dispõe sobre a
concessão de visto temporário e de autorização de residência para fins
de acolhida humanitária para cidadãos haitianos e apátridas residentes
na República do Haiti.

O visto temporário terá prazo de validade de 90 dias e será
concedido exclusivamente pela Embaixada do Brasil em Porto Príncipe.

O imigrante detentor do visto deverá registrar-se em uma das
unidades da Polícia Federal em até 90 dias após seu ingresso em territó-
rio nacional.

A residência temporária resultante do registro supracitado terá
prazo de 2 anos.

O cidadão haitiano ou apátrida residente na República do Haiti
que se encontre em território brasileiro poderá requerer autorização de

residência para acolhida humanitária perante uma das unidades da Polí-
cia Federal até 31-12-2020. Neste caso, o prazo de residência também
será de 2 anos e o requerimento poderá ser formalizado pelo interes-
sado, por seu representante legal ou por seu procurador constituído.

O imigrante poderá requerer em uma das unidades da Polícia
Federal, no período de 90 dias anteriores à expiração do prazo de 2 anos
da residência temporária, autorização de residência com prazo de vali-
dade indeterminado, desde que: não tenha se ausentado do Brasil por
período superior a 90 dias a cada ano migratório; tenha entrado e saído
do território nacional exclusivamente pelo controle migratório brasileiro;
não apresente registros criminais no Brasil e no exterior; e comprove
meios de subsistência.

Ao imigrante beneficiado por esta norma fica garantido o livre
exercício de atividade laboral no Brasil.

RESOLUÇÃO 218 CFO, DE 18-12-2019
(DO-U DE 20-12-2019)

DENTISTA
Exercício da Profissão

CFO regula o exercício da Odontologia em estabelecimentos diversos do consultório

O CFO – Conselho Federal de Odontologia, por meio do Ato em
referência, considerando a realidade de que o ambiente de atendi-
mento odontológico deve gozar de estrutura suficiente para permitir a
realização de não somente atividades de rotina, mas também para
atender intercorrências decorrentes da natureza da atividade desen-
volvida, determina que é vedada a prática de atos odontológicos com
vinculação, interação, parceira e/ou convênio com estabelecimentos
de estética, salões e/ou institutos de beleza e congêneres sem a
devida observância dos critérios e recursos sanitários e de higiene
referentes à realização de procedimentos odontológicos, de acordo

com as orientações e requisitos estabelecidos pela Anvisa – Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.

O Conselho Regional tomando conhecimento de qualquer irregu-
laridade no exercício da profissão, no que diz respeito à não observância
dos critérios estruturais mínimos para a prática odontológica, deverá, de
ofício, informar à Vigilância Sanitária local, sem prejuízo das eventuais
sanções previstas no Código de Ética Odontológica.

A Resolução 218 CFO/2019 revoga a Resolução 212 CFO, de
25-7-2019 (Fascículo 32/2019).

LEI 3.592-AC, DE 20-12-2019
(DO-AC DE 26-12-2019)

PISO SALARIAL
Advogado

Governo do Acre fixa piso salarial do advogado empregado privado

O Governador do Estado do Acre, por meio do referido Ato, que
entra em vigor em 26-12-2019, fixa o piso salarial do advogado empre-
gado privado em R$ 1.889,00 mensais, para jornada de trabalho de até 4
horas diárias ou 20 semanais, acrescido de 30%, em caso de dedicação
exclusiva.

O piso salarial será reajustado anualmente pela variação acumu-
lada do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE –
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou por outro que venha a
substituí-lo, acrescida de 1% sempre no dia 1º de janeiro do ano subse-
quente.
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PORTARIA 671 ME, DE 23-12-2019
(DO-U DE 26-12-2019)

CONTRATO DE TRABALHO VERDE E AMARELO
Produção de Efeitos

ME fixa produção de efeitos de dispositivos da MP 905 sobre o Contrato Verde e Amarelo

O ME – Ministério da Economia, por meio do presente Ato, esta-
belece que o disposto nos artigos 9º e 12 da MP – Medida Provisória 905,
de 11-11-2019 (Fascículo 46/2019), que tratam do Contrato de Trabalho
Verde e Amarelo, produz efeitos a partir de 1-1-2020.

O artigo 9º da MP 905/2019 dispõe que as empresas ficam isen-
tas das seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamentos dos
contratados na modalidade de Contrato de Trabalho Verde e Amarelo:

a) contribuição previdenciária de 20% a cargo da empresa;

b) salário-educação; e
c) contribuição social destinada ao Sesi, Sesc, Sest, Senai,

Senac, Senat, Sebrae, Incra, Senar e Sescoop.
Já o artigo 12 da MP 905/2019 determina que os trabalhadores

contratados na modalidade de Contrato de Trabalho Verde e Amarelo
poderão ingressar no Programa Seguro-Desemprego, desde que preen-
chidos os requisitos legais.

PORTARIA 675 CJF, DE 19-12-2019
(DO-U DE 23-12-2019)

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Expediente

CJF suspende prazos processuais e fixa horário de expediente em janeiro de 2020

O CJF – Conselho da Justiça Federal, por meio do referido Ato,
comunica que os prazos processuais ficarão suspensos no período de

20-12-2019 a 20-1-2020, e que, no período de 7 a 31-1-2020, o horário
de expediente será das 11 às 20 horas.

DOUTRINA

DIREITO ADQUIRIDO PERANTE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ALEXANDRE S. TRICHES
Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – Professor

Universitário e Advogado – Especialista em Direito Previdenciário e Professor

É fundamental entender a diferença entre o direito adquirido e a
expectativa de direito quando se está a tratar da Reforma da Previdência
Social. Isto porque, dependendo da hipótese, os requisitos para a
aposentação são alterados completamente.

O direito adquirido ocorre quando o cidadão preencheu os requi-
sitos para a aposentadoria antes da promulgação da reforma, portanto,
até 12-11-2019. Nestes casos, não haverá impacto das mudanças no
requerimento de aposentadoria. É possível obter seu benefício conce-
dido com as regras anteriores à reforma. Isto está expressamente garan-
tido no texto da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Por sua vez, a expectativa de direitos se dá quando na data da
promulgação das mudanças legislativas o cidadão ainda não atingiu o
direito à aposentadoria com base nas regras anteriores. Nesses casos,
será impossível ter o benefício concedido com as regras antigas. A única
opção disponível será aceitar as regras novas ou optar pelas regras de
transição. Para a segunda hipótese, existem diversas regras de transi-
ção para praticamente todos os benefícios.

Claro que as regras de transição exigirão maior esforço para o
atingimento dos requisitos da aposentadoria e, quanto mais distante
do direito à aposentadoria o cidadão estiver, na data da promulgação
da reforma, maior será o esforço a ser empreendido nas regras de tran-
sição.

Com a aprovação da reforma previdenciária, muitas se tornam
as formas de aposentadoria. Nem sempre as novas regras redundarão
no pagamento de uma prestação menos benéfica. Cada caso é um
caso e deverá ser analisado e planejado com cuidado, evitando surpre-
sas indesejáveis.

Por fim, nunca é demais referir que os benefícios da previdên-
cia social são irrenunciáveis, de modo que, caso seja deferida a
aposentadoria, antes de recebê-la ou de efetuar o saque do FGTS, é
importante verificar se a formatação do salário está correta. Do
contrário, após o recebimento, não será possível efetuar o cancela-
mento.
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JURISPRUDÊNCIA

ACIDENTE DO TRABALHO – INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS – TERMO INICIAL DA PENSÃO MENSAL VI-
TALÍCIA

– Extrai-se do acórdão recorrido que o reclamante foi dispensado
sem justa causa em 26-7-99, tendo sido reconhecido, em reclamação tra-
balhista diversa, o seu direito à estabilidade do artigo 118 da Lei nº 8.213/91.
O recorrente persegue o pagamento da pensão mensal a partir de 29-6-98,
data de expedição da Comunicação de Acidente do Trabalho pelo empre-
gador. O TRT considerou impertinente o pedido, ao entendimento de que
seria indevida a cumulação do pensionamento com a indenização substitu-
tiva da reintegração e partindo do pressuposto de que não houve rescisão
contratual ou inadimplemento salarial a partir da emissão da CAT. Destarte,
o que se discute nos autos é se o termo inicial da pensão mensal decorrente
de acidente do trabalho deve corresponder à data de término do período
estabilitário, conforme reconhecido na sentença, ou ao momento de expedi-
ção da CAT, nos termos requeridos pelo autor. A jurisprudência do Tribunal
Superior do Trabalho é a de que não existe qualquer impedimento legal para
a cumulação da pensão mensal com o direito de reintegração – ou indeniza-
ção substitutiva – de trabalhador dispensado quando ainda padece das
consequências de acidente do trabalho. Todavia, também é pacífica nesta
Corte Superior a compreensão de que o termo inicial do pensionamento
deve corresponder ao momento em que o trabalhador tem ciência inequí-
voca das lesões, o que, normalmente, ocorre com a alta previdenciária ou
com a concessão da aposentadoria por invalidez. Ainda que o primeiro
fundamento utilizado pelo Tribunal Regional conflite com o posicionamento
cristalizado neste TST, não existe substrato fático no acórdão com força
suficiente para amparar o pedido recursal. Note-se que não é possível saber
se o momento em que o trabalhador teve condições de avaliar a real exten-
são dos danos por ele sofridos ocorreu na data de emissão da CAT ou se
houve afastamentos do trabalho ou concessão de aposentadoria por invali-
dez após a data indicada no apelo. Em face da ausência de informações
acerca do exato momento em que restou caracterizada a ciência das
efetivas consequências do infortúnio para a aptidão laboral ou para as
competências ordinárias da vida cotidiana do reclamante, entende-se
inviável a antecipação do termo inicial da pensão mensal vitalícia. Enten-
dimento diverso partiria de mera conjectura e não de premissa fática de
conteúdo inequívoco. Precedente da 2ª Turma, em caso análogo. As
teses de violação dos artigos 950 e 951 do CCB e 23 e 118 da Lei
nº 8.213/91 e de divergência jurisprudencial naufragam diante da Sú-
mula/TST nº 126. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TST –
ARR-101600-83.2006.5.02.0063 – Rel. Min. Alexandre Agra Belmonte –
Julg. em 6-11-2019) @165914

ASSÉDIO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDUTA INA-
DEQUADA DO SUPERIOR HIERÁRQUICO – INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS

– O Tribunal Regional concluiu que não foi demonstrada a prática
do assédio moral por constatar que o comportamento da gerente era
praticado da mesma forma em relação a todos os empregados oriundos
do Baneb, bem como enfatizou que não foi comprovada situação vexa-
tória ou conduta excessiva ocorrida especificamente em relação à auto-

ra. A Sexta Turma já decidiu que “o fato de as ofensas serem contra o
grupo de empregados que participavam de reuniões, do qual fazia parte
o demandante, não afasta a configuração dos danos morais.” – RR-905-
32.2013.5.02.0078, 6ª Turma, Relatora Ministra Kátia Magalhães Arruda,
DEJT de 28-4-2017. No caso, o quadro fático constante do acórdão re-
gional demonstra que a superiora hierárquica, preposta do reclamado,
realizava de forma rotineira e constante ofensas graves contra os
empregados, em especial os oriundos do Baneb, inclusive contra a
reclamante, degradando o meio ambiente laboral por ela gerenciado.
Portanto, o argumento do Regional de que as testemunhas negaram
tratamento nocivo ou vexatório dirigido apenas à reclamante não pode
prosperar, pois a postura do superior hierárquico é intolerável em qual-
quer ambiente civilizado, pois em vez de cumprir com o seu mister de
promoção de um meio ambiente laboral seguro e saudável, com respeito
à dignidade humana – art. 23 da Declaração Universal dos Direitos do
Humanos –, cometeu assédio moral em relação à reclamante e aos
demais empregados oriundos do Baneb. Recurso de Revista conhecido
e parcialmente provido. (TST – RR-124700-22.2004.5.05.0009 – Rel. Min.
Augusto César Leite de Carvalho – Julg. em 9-10-2019) @165901

BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – RESSARCIMENTO DE VALO-
RES PAGOS – DIREITO DE REGRESSO EM FACE DE
EMPRESA RESPONSÁVEL POR ACIDENTE DE TRABA-
LHO

– Esta Corte fixou a orientação de que o prazo para o ingresso da
ação regressiva pelo ente previdenciário deve observar aquele relativo à
prescrição nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pú-
blica, previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, pelo princípio da
isonomia. O recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho – SAT não
impede a cobrança, pelo INSS, por intermédio de ação regressiva,
dos benefícios pagos ao segurado nos casos de acidente do trabalho
decorrentes de culpa da empresa por inobservância das normas de
segurança e higiene do trabalho. Concluindo a Corte de origem, com
base no acervo probatório dos autos, pela responsabilidade da
empresa, inviável o acolhimento da tese recursal, uma vez que a
inversão de tais premissas demandaria, necessariamente, a revisão
do acervo probatório dos autos, esbarrando no óbice contido na
Súmula 7/STJ. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no REsp. 763.937 – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho –
Julg. em 27-5-2019) @165911

CIÊNCIA DA CANDIDATURA E DA ELEIÇÃO NO CURSO
DO AVISO-PRÉVIO INDENIZADO – AUSÊNCIA DE OFEN-
SA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE – DIRE-
TOR DE COOPERATIVA

– Hipótese em que a insurgência da embargante não se refere
propriamente à existência de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado, mas é voltada à inconformidade com a conclusão profe-
rida. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (TST –
ED-RO-1458-33.2016.5.05.0000 – Relª Minª Delaíde Miranda Aran-
tes – Julg. em 12-11-2019) @165785
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COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – CU-
MULAÇÃO – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO

– O entendimento deste colendo Tribunal Superior é no sentido de
que há possibilidade de cumulação do dano moral com o dano estético,
uma vez que, embora oriundos do mesmo fato, os bens jurídicos tutelados
são distintos. Precedentes. O Tribunal Regional, portanto, ao concluir pela
impossibilidade de cumulação do dano moral com o dano estético em
decorrência do acidente de trabalho sofrido pelo autor, proferiu decisão
em dissonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte
Superior. Recurso de Revista de que se conhece e a que se dá provi-
mento. (TST – ARR-1917-03.2012.5.08.0126 – Rel. Min. Caputo Bastos –
Julg. em 6-11-2019) @165913

CONTRATO DE NATUREZA COMERCIAL PARA FORNE-
CIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA – SÚMULA 331 DO TST –
INAPLICABILIDADE

– Ao contrário do entendimento do e. Regional, extrai-se que o
contrato firmado entre as reclamadas, tendo como objeto a venda de equi-
pamentos utilizados para realizar o fornecimento de peças para a ora
recorrente, ostenta natureza estritamente comercial, o que impossibilita a
aplicação do entendimento contido na Súmula nº 331, IV, desta Corte, que
se destina aos contratos de prestação de serviços, hipótese diversa da
presente. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST –
RR-10328-83.2016.5.03.0142 – Rel. Min. Breno Medeiros – Julg. em
1-10-2019) @165900

DANO EXISTENCIAL – JORNADA EXCESSIVA – NECESSI-
DADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO

– O dano existencial não pode ser reconhecido à míngua de prova
específica do efetivo prejuízo pessoal, social ou familiar do trabalhador,
sendo descabida a sua presunção. É necessário que o dano existencial
seja constatado no caso concreto para que o indivíduo tenha direito à
reparação almejada. Na presente situação, não ficou efetivamente com-
provada a ocorrência do dano existencial. Recurso de Revista conhecido e
provido. (TST – ARR-927-97.2015.5.02.0441 – Rel. Min. Vieira de Mello
Filho – Julg. em 30-10-2019) @165902

HORA NOTURNA DE SESSENTA MINUTOS – ACORDO
COLETIVO – VALIDADE

– Pela análise dos autos, constata-se que o colegiado examinou
as questões essenciais da lide oportunamente trazidas à sua aprecia-
ção, externando os fundamentos de fato e de direito que formaram seu
convencimento. Desse modo, não foram violados os dispositivos consti-
tucionais e legais pertinentes à ausência de tutela judicante. A jurispru-
dência desta Corte tem se firmado no sentido de considerar válida a
norma coletiva que fixa a hora noturna para os trabalhadores da Copel
em sessenta minutos, tendo como contrapartida o pagamento do adi-
cional noturno em percentual maior – 40%. Há precedentes. Recurso de
Revista conhecido e provido. (TST – RR-353-85.2013.5.09.0009 – Rel. Min.
Augusto César Leite de Carvalho – Julg. em 9-10-2019) @165898

JORNADA DE TRABALHO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM
DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA
JORNADA DECLINADA NA PETIÇÃO INICIAL – PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE

– A presunção relativa da jornada indicada na exordial con-
cerne a fatos verossímeis à luz da experiência subministrada ao juiz
da observação do que ordinariamente acontece, devendo se mostrar
consentânea com o princípio da razoabilidade, pois não se pode atin-
gir resultado totalmente dissociado da realidade. Na hipótese dos
autos, o Regional considerou válida a jornada de trabalho declinada
pelo autor na petição inicial, qual seja 19 horas diárias de trabalho e 5
horas de intervalo interjornada, sob o fundamento de que não há nos
autos outras provas pré-constituídas que permitam concluir de modo
diverso. Com efeito, com fundamento no princípio da razoabilidade,
não se pode corroborar a incorporação automática de jornada inveros-
símil, pois a presunção advinda como efeito da revelia trata de presun-
ção relativa, e não absoluta, dos fatos narrados na petição inicial, de
modo que a atividade jurisdicional deve pautar-se no princípio da razoa-
bilidade. Assim, observa-se que o Regional, ao manter a sentença de
origem e acolher a jornada de 19 horas diárias declinada na inicial em
razão da ausência de outros elementos de prova aptos a desconsti-
tuí-la, decidiu de forma contrária ao entendimento sedimentado nesta
Corte superior. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST –
RR-11927-34.2015.5.15.0053 – Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta –
Julg. em 6-11-2019) @165912

PARTIDAS OFICIAIS DE FUTEBOL – LIMITAÇÃO DE HO-
RÁRIO – ESTRESSE TÉRMICO – PRINCÍPIOS DA LEGA-
LIDADE, DA LIVRE INICIATIVA PRIVADA, DA AUTONOMIA
DA VONTADE, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONA-
LIDADE E DA ISONOMIA

– Comprovados os riscos da realização de atividade esportiva
profissional no horário entre as 11h e 14h, quando a temperatura ambi-
ente é capaz de elevar excessivamente a temperatura corporal dos atle-
tas, colocando em risco a integridade física do esportista, é possível
impor restrições à realização dos jogos nesse interregno temporal, com
base em parâmetros legais e científicos, em harmonização dos princí-
pios constitucionais da autonomia privada, da livre iniciativa, da legali-
dade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia, da digni-
dade da pessoa humana e no direito à saúde do trabalhador. (TST –
ARR-707-96.2016.5.21.0001 – Rel. Min. Alexandre Agra Belmonte –
Julg. em 11-12-2019) @165903

REVISTA MODERADA DE BOLSAS E SACOLAS – DANO
MORAL – AUSÊNCIA

– O exercício do poder diretivo não constituirá abuso de direito
quando não evidenciados excessos praticados pelo empregador ou
seus prepostos. A tipificação do dano, em tal caso, exigirá a adoção, por
parte da empresa, de procedimentos que levem o trabalhador a sofri-
mentos superiores aos que a situação posta em exame, sob condições
razoáveis, provocaria. A moderada revista, se não acompanhada de
atitudes que exponham a intimidade do empregado ou que venham a
ofender publicamente o seu direito à privacidade, não induz à caracteri-
zação de dano moral. Precedentes da SDBI-1/TST. Recurso de Revista
conhecido e provido. (TST – RR-800-41.2014.5.05.0012 – Rel. Min.
Alberto Bresciani – Julg. em 16-10-2019) @165899

LEGISLAÇÃO, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA 415

JURISPRUDÊNCIA FASCÍCULO 52/2019 COAD



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


