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tência pelo sindicato representativo 
da categoria da reclamante, motivo 
pelo qual são indevidos os honorários. 
Recurso de revista conhecido e provi-
do. (TST - RR: 16270920115040231, 
Relator: Aloysio Corrêa da Veiga, 
Data de Julgamento: 26/03/2014, 
6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
28/03/2014) (g.n.)

Assédio sexual por seu turno, se 
consubstancia na prática de atos que cau-
sem constrangimento sexual e pode se 
dar por meio de gestos, palavras, mensa-
gens e atitudes que coloque o outro em 
situação de desconforto.

A doutrinadora Maria Helena Di-
niz define assédio sexual como o “ato de 
constranger alguém com gestos, palavras 
ou com emprego de violência, prevale-
cendo-se de relações de confiança, de 
autoridade ou empregatícia, com um es-
copo de obter vantagem sexual”.

O que o assediador busca são 
favores sexuais em virtude de sua con-
dição de superior hierárquico, mediante 
promessa de um tratamento diferenciado 
como por exemplo, aumento de salário, 
promoção, entre outros.

No caso de negativa ao assédio 
o assediado passa a sofrer represálias ou 
ameaças constantes, gerando uma verda-
deira perseguição no ambiente de traba-
lho.

É importante frisar que a doutrina 
vem entendendo que o assédio sexual 
pode ocorrer tanto do superior hierár-
quico contra o empregado, do preposto 
do empregador contra o empregado, do 
empregado contra outro colega e ainda 
poderá ocorrer do empregado contra o 
superior hierárquico.

Assim, importante uma conscienti-
zação sobre normas e condutas entre to-
dos os membros de uma empresa, evitan-
do-se situações que exponham o outro a 
situação vexatória ou ainda exponham a 
empresa a um risco desnecessário.

A palavra-chave é bom senso e 
respeito mútuo tanto na vida quanto nas 
relações de emprego.

Atualmente é crescente as deman-
das no judiciário sob a alegação do 
reclamante de ter prestado seus 

serviços submetido as condições constan-
tes de assédio moral ou assédio sexual, 
porém, precisamos deixar claro a diferen-
ça entre ambos institutos:

Assédio moral é a perturbação psi-
cológica ocorrida de forma reiterada que 
se posterga por certo tempo ou período 
colocando o assediado em situação vexa-
tória.

Normalmente o assediador é um 
superior hierárquico, contudo, não pre-
cisa haver hierarquia para que as ofensas 
ocorram e haja a configuração de assédio 
moral, pode ser cometido por pares na 
relação de trabalho.

Como exemplo de assédio moral 
podemos citar um superior que descon-
tente com o serviço de um funcionário o 
chama de “burro”, “incompetente” ou 
mesmo que fica limitando o tempo de uso 
de banheiros.

Assédio Moral e 
Assédio Sexual  
nas relações de trabalho
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Por Jacqueline Fortuna

O tema é tão relevante que o Tri-
bunal Superior do Trabalho e o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho editaram 
um Ato Conjunto TST.CSJT.GP 8/2019 
que institui a Política de Prevenção e 
Combate ao Assédio Moral no âmbito de 
suas instituições, tal ato visa externar o re-
púdio das instituições e reprimir o assédio 
moral.

Não é incomum afastamento por 
doença ocupacional em virtude de abalo 
psicológico sofrido pelo assediado, bus-
cando coibir esses abusos, a justiça labo-
ral vem aplicando condenações pecuniá-
rias aos assediadores, conforme se extrai 
da decisão abaixo:

RECURSO DE REVISTA. INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉ-
DIO MORAL. COBRANÇA EXCESSIVA 
DE METAS. AMEAÇA DE DISPENSA. 
Demonstrado o assédio moral ao re-
clamante, decorrente da postura ex-
cessiva de seu superior hierárquico na 
busca do cumprimento de metas, sob 
a ameaça de dispensa, resta configura-
do o abalo moral e psíquico a ensejar 
a reparação. Intactos, assim, os artigos 
186 e 927 do Código Civil. Recurso de 
revista não conhecido. ASSÉDIO MO-
RAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. R$ 20.000,00. A 
quantia estabelecida como indeniza-
tória guarda pertinência com o dano 
sofrido pelo empregado, tem o con-
dão de compensar o sofrimento da ví-
tima e de inibir a reiteração da prática 
pela reclamada, bem como se pautou 
na capacidade econômica da reclama-
da, considerando o seu grande porte. 
Observados os princípios da razoabili-
dade e proporcionalidade, não há jus-
tificativa para a intervenção deste Tri-
bunal Superior. Recurso de revista não 
conhecido. HONORÁRIOS ADVOCA-
TÍCIOS. DEFERIMENTO COM BASE 
APENAS NA SUCUMBÊNCIA. Em se 
tratando de lide decorrente da relação 
de trabalho, não há possibilidade de 
se deferir os honorários advocatícios, 
com base unicamente no art. 133 da 
Constituição Federal, sendo necessá-
rio o preenchimento dos requisitos da 
Lei nº 5.584/70, c/c a Súmula 219, I/
TST. No caso dos autos, não há assis-



Novas formas de encarar os negó-
cios surgem a cada dia, pensadas 
para oferecer uma experiência mais 

satisfatória para os consumidores e neste 
sentido, uma das ferramentas que vem ga-
nhando popularidade, tanto entre empre-
endedores, quanto entre consumidores é 
o MARKETPLACE.

O e-marketplace nada mais é do 
que um modelo de negócio virtual, co-
nhecido por conectar diretamente cliente 
e fornecedor sem a participação de inter-
mediários para aquisição de produtos e 
prestação de serviços.

Essa plataforma possibilita a aproxi-
mação das partes de forma mais interativa 
e possibilita valores mais acessíveis e por 
consequência uma maior margem de lucro 
na transação.

Para o consumidor a aquisição é 
contínua, idêntica à de uma loja virtual, 
porém com o diferencial de ter acesso a di-
versos vendedores em um único site para 
o mesmo produto.

Este tipo de modelo de negócio 
ganhou espaço no mercado por gerar 
oportunidades para diversos negócios, 
pois através de parcerias com outros forne-
cedores é possível um lojista comercializar 
produto sem estoque no seu website.

No entanto, não é apenas de pon-
tos positivos que se constrói essa relação: 
existem riscos e desafi os para os dois lados 
e, sobre esta podemos elencar facilmente 
uma fragilidade no desafi o da manutenção 
da responsabilidade com os consumido-
res, afi nal se o produto ou serviço prestado 
não for efi ciente quem deverá responder? 
A plataforma que disponibiliza o produto 
online ou a empresa detentora do bem 
que realiza a entrega?

É importante entender que vender 
produto de terceiros pode trazer conse-
quência jurídica totalmente diferente em 
relação as outras formas de negócios, 
sendo essencial que o futuro empreen-
dedor tenha conhecimento e considere 
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os aspectos legais deste ramo de negócio 
que se diferencia do modelo tradicional de 
comércio.

Do aspecto jurídico, o marketplace 
não possui nenhuma defi nição ou lei que 
regulamente sua aplicação ou defi na seus 
parâmetros, motivo pelo qual o sistema 
jurídico brasileiro utiliza para solução de 
confl itos analogias para composição.

Podemos destacar ainda que cada 
vez mais aumenta no judiciário, o enten-
dimento de que muito embora o produto 
não seja de propriedade do lojista, este, 
apresenta-se apenas como uma “vitrine 
virtual”, o mesmo possui responsabilidade 
solidária quando for remunerado sobre a 
venda, devido aplicação do código de de-
fesa do consumidor.

Nesse diapasão, com base na teo-
ria da aparência do Código de Defesa do 
Consumidor, observamos que muitos ope-
radores do direito entendem que mesmo o 

Por Andressa Morais

marketplace não atuando diretamente na 
venda, possui responsabilidade decorren-
te do risco do negócio e, por isso, qual-
quer fornecedor que lucra com a atividade 
deverá responder pelo seu ônus.

Outrossim, há decisões judiciais re-
centes em entendimento que os market-
places, como provedores de conteúdo de 
terceiros, benefi ciam-se dos termos do ar-
tigo 19, parágrafo 1º da Lei 12.965/14, que 
prevê que o provedor somente poderá ser 
responsabilizado por conteúdo gerado por 
terceiro se, após ordem judicial, não tomar 
as providências cabíveis, contudo ainda 
não há um entendimento consolidado 
quando a matéria.

Para mitigar este tipo de risco é 
fundamente que exista um canal de co-
municação clara para o consumidor com 
todos os termos de uso da plataforma, na 
qual deverá apontar a responsabilidade fi -
nal de entrega do produto ou serviços e os 
direitos e deveres a serem garantidos na 
operação.

Por fi m, é importante observar a 
promulgação da Lei nº 12.965, de 23 de 
abril de 2014, conhecida como Marco Ci-
vil da Internet, reguladora das relações de 
usuários e provedores na internet, caben-
do destaque especial, sob os aspectos civil 
e criminal das operações virtuais.

Diante dessa nova realidade, não 
parece ser outro o caminho ideal, senão 
uma parceria entre o jurídico do Market-
place e dos advogados dos comerciantes 
que operam nesse ambiente para inter-
venção focada em mitigar eventuais res-
ponsabilidades decorrentes das atividades 
das partes com apresentação de planos de 
condutas.

Veja o vídeo 
desta matéria
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Os créditos tributários do REINTEGRA 
e a Zona Franca de Manaus

O Regime Especial de Reintegração 
de Valores Tributários para as Em-
presas Exportadoras - REINTEGRA, 

foi restituído pela lei n.º 13.043/2014, com 
o propósito da devolução parcial ou total do 
resíduo tributário remanescente na cadeia 
de produção de bens exportados.

Desde Outubro/2014 a pessoa 
jurídica que realiza a exportação de bens 
conseguirá apurar crédito, através da 
aplicação de percentual estabelecido em 
portaria do Ministro de Estado da Fazenda, 
sobre a receita auferida com a exportação 
desses bens para o exterior.

Nos termos da legislação de vigência 
somente poderão usufruir dos benefícios 

do REINTEGRA as pessoas jurídicas de 
que tratam os arts. 11-A e 11-B da Lei n.º 
9.440/1997 (montadoras e fabricantes de 
veículos), e o art. 1º da Lei n.º 9.826/1999 
(empreendimentos incentivados nas áreas 
da SUDENE, SUDAM e Centro Oeste).

Temos então que os créditos 
gerados no REINTEGRA, somente poderão 
ser utilizados pela pessoa jurídica, na 
compensação com débitos relativos 
a tributos administrados pela Receita 
Federal do Brasil ou mediante pedido de 
ressarcimento em espécie. 

Recentemente o Superior Tribunal 
de Justiça, analisou a celeuma jurídica 
quanto a possibilidade de incluir os valores 
das vendas de produtos destinados à Zona 
Franca de Manaus – ZFM, na base de cálculo 
do REINTEGRA. 

Tal discussão jurídica encontra-
se embasada na própria natureza jurídica 
das vendas destinadas à Zona Franca de 
Manaus, visto que representa verdadeira 
receita de exportação, nos termos do 
artigo 4, do Decreto-lei n.º 288/67, que foi 
recepcionado pela Constituição Federal de 
1988:

“Art 4º. A exportação de mercadorias 
de origem nacional para consumo 
ou industrialização na Zona Franca 
de Manaus, ou reexportação para 
o estrangeiro, será para todos 
os efeitos fi scais, constantes da 
legislação em vigor, equivalente a 
uma exportação brasileira para o 
estrangeiro.”     

Assim, a 1ª Turma do STJ, ao analisar 
o processo n.º 1.679.681/SC, entendeu que 
as receitas decorrentes de mercadorias à 
ZFM, devem ser equiparadas à receita de 
exportação e por esse motivo as empresas 

Por  Lilian Luciana Ap. Sartori Maldonado

devem se aproveitar do benefício do 
REINTEGRA.

No julgamento, preponderou o voto 
da Ministra Regina Helena, que comparou 
a venda de mercadoria à Zona Franca de 
Manaus à operação de exportação, nos 
seguintes termos:

“Quanto à questão de fundo – extensão 
do benefício fi scal REINTEGRA – 
esta Corte adota o posicionamento 
segundo o qual a venda de mercadorias 
destinadas à Zona Franca de Manaus 
equivale à exportação de produto 
brasileiro para o exterior, para efeitos 
fi scais, nos termos do Decreto-lei n. 
288/67. Por conseguinte, o contribuinte 
enquadrado nessas condições faz jus ao 
benefício fi scal instituído pelo programa 
REINTEGRA.”

Possivelmente a matéria será defi nida 
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, 
uma vez que o Supremo Tribunal Federal já 
defi niu a inexistência de repercussão geral, 
visto que a discussão envolve questões 
infraconstitucionais.

Desta forma os contribuintes que 
efetuam vendas a ZFM possuem grandes 
chances de conquistarem mais uma vitória 
no judiciário, assim, devem ingressar com 
medida judicial com o objetivo de reconhecer 
o mesmo tratamento benéfi co dado às 
exportações, para que seja reconhecido o 
direito ao benefício do REINTEGRA, bem 
como seja autorizado a repetição e/ou 
compensação do valores recolhidos a maior, 
nos últimos anos, devidamente atualizados. 



A Constituição Federal assegura a 
livre manifestação do pensamen-
to (art. 5º, IV), protege a honra e a 

imagem das pessoas, inclusive as pessoas 
jurídicas, assegurando o direito à indeni-
zação pelo dano material ou moral de-
corrente de sua violação (art. 5º, X), bem 
como o direito de resposta, proporcional 
ao agravo (art. 5º, V). 

A legislação consumerista, por sua 
vez, é um sistema que visa o equilíbrio e 
a harmonia entre as partes na relação de 
consumo, compatibilizando os interesses 
do consumidor com o desenvolvimento 
econômico e tecnológico, fundamentan-
do-se na boa-fé e no equilíbrio das partes 
da relação de consumo e vedando abusos.

Nesta toada, a legislação autoriza 
as reclamações e postagens do consumi-
dor, ao depor sobre os vícios dos produtos 
e serviços do fornecedor, inclusive em sites 
e redes sociais, tratando-se de legítimo e 
regular exercício do direito.

Contudo, alguns consumidores 
agem ilicitamente, não fazendo uso dos 
canais comuns de atendimento ao consu-
midor, mas fazem reclamações aleatórias e 

A abusividade do consumidor em seu
direito de reclamar

disparatadas nas redes sociais, dando re-
ferências ruins do fornecedor, fazendo exi-
gências das quais não tem direito e distor-
cendo a verdade dos fatos, confi gurando o 
abuso do direito de reclamar.

O abuso ao direito de reclamar con-
siste na difamação do fornecedor, aniqui-
lação da sua imagem perante o público, 
ofensa a sua honra, reputação, imagem e 
bom nome em função de vícios do produto 
ou do serviço. 

Sabido que um depoimento nas 
redes tem o potencial de alcançar um nú-
mero imensurável de pessoas em pouco 
tempo, e que por vezes se torna viral.

O abuso do direito de reclamar do 
fornecedor pelo consumidor infringe prin-
cípios norteadores das relações de consu-
mo, isto é, boa-fé, harmonia e compatibi-
lização das relações de consumo, a que se 
refere o art. 4º, III do Código de Defesa do 
Consumidor - CDC.

Vale reforçar, que o sistema consu-
merista não abrange apenas direitos do 
consumidor, ele traz também direitos do 
fornecedor que poderá sanar o vício do 
produto em 30 (trinta) dias, reexecutar o 
serviço, ou, à escolha do consumidor, subs-
tituir o produto ou serviço por outro da 
mesma espécie, restituir imediatamente a 
quantia paga ou abater proporcionalmente 
o preço (arts. 18, § 1º e 20). 

Assim, o consumidor não pode fa-
zer exigências descabidas, denegrir a ima-
gem do fornecedor e sem lhe possibilitar 
qualquer chance de resolver eventuais pro-
blemas na conformidade da legislação.

A propósito, a legislação civil prevê 
que o excesso do exercício de um direito é 
um ato ilícito que enseja responsabilidade 
civil, isto é, a punição pelo abuso do direito 
(arts. 186, 187 e 927 do Código Civil - CC). 
Claramente, excesso, abuso ou exagero do 
direito de reclamar confi gura-se ato ilícito. 

Situações assim ensejam responsa-
bilização civil pelo dano à imagem do for-
necedor, com condenação ao pagamento 
de uma compensação pecuniária pelo 
dano moral causado por meio de ofensa 
à sua imagem publicamente, bem como o 
direito de resposta proporcional ao agravo.

Em que pese o fornecedor seja 
normalmente uma pessoa jurídica tam-
bém pode sofrer dano moral, conforme 
enuncia a Súmula nº 227 do Superior Tri-
bunal de Justiça: A pessoa jurídica pode 
sofrer dano moral. Nesse passo, a pessoa 
jurídica não possui honra subjetiva, como 
a pessoa natural, mas honra objetiva, que 
se relaciona a sua imagem, reputação, 
bom nome perante a sociedade, passível 
de indenização. 

Portanto, as reclamações e críticas 
postadas nas redes sociais devem se ba-
sear no interesse legítimo, cuidados e, es-
pecialmente, veracidade nas afi rmações, 
visando uma solução do confl ito que seja 
consonante com a legislação.

A jurisprudência do Estado de São 
Paulo coibiu esse tipo de comportamento 
a um consumidor que criticou o fornece-
dor exageradamente nas redes sociais e o 
condenou ao pagamento de indenização 
ao fornecedor, senão vejamos:

Responsabilidade Civil. Honra 
objetiva. Pessoa Jurídica. Crítica exacer-
bada por consumidora que reconheceu 
que os serviços contratados foram pres-
tados. Danos morais devidos. Recurso 
da consumidora improvido. (TJ-SP - APL: 
02118874220108260100 SP 0211887-
42.2010.8.26.0100, Relator: Fábio Qua-
dros, Data de Julgamento: 16/07/2015, 4ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publi-
cação: 21/07/2015)

Assim, não obstante o direito de 
manifestação do pensamento e o direito 
de reclamação de vícios do produto e do 
serviço do fornecedor pelo consumidor, 
o ordenamento jurídico brasileiro coíbe 
o excesso ou abuso desse direito dando 
ensejo à condenação ao pagamento de 
indenização por dano moral e autorizando 
resposta proporcional ao agravo.

Por  Josiene Bento da Silva Macedo

Veja o vídeo 
desta matéria
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Programa “Nos Conformes”,
boas intenções ou sanção política?

Em abril deste ano o programa “Nos Conformes”, fará 
um ano. Criado pela Secretaria da Fazenda do Esta-
do de São Paulo, por meio da Lei Complementar nº 

1.320, de 06 de abril de 2018, o programa “Nos Confor-
mes”, visou defi nir princípios para o relacionamento entre 
os contribuintes e o Estado de São Paulo e estabeleceu 
regras de conformidade tributária.

A legislação buscou criar as seguintes diretrizes para o 
relacionamento com os contribuintes:

• Simplifi cação do sistema tributário estadual;

• Boa-fé e previsibilidade de condutas;

• Segurança jurídica pela objetividade e coerência 
na aplicação da legislação tributária;

• Publicidade e transparência na divulgação de da-
dos e informações;

• Concorrência leal entre os agentes econômicos.

O objetivo era otimizar a arrecadação sem elevar a 
carga tributária, de forma a estimular o contribuinte a se 
manter em conformidade com a legislação vigente.

A primeira etapa do programa iniciou-se em 
17/10/2018, exclusivamente para os contribuintes do ICMS - 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, os quais 
receberiam uma classifi cação pela Secretaria da Fazenda, nas 
categorias, A+, A, B, C, D, E e NC (não classifi cado).

Os critérios para a referida classifi cação são:

• Adimplência das obrigações pecuniárias vencidas 
e não pagas;

• Aderência entre escrituração ou declaração e os 
documentos fi scais emitidos ou recebidos pelo 
contribuinte e;

• Perfi l dos fornecedores.

O terceiro critério criado pelo programa, qual seja, 
o perfi l dos fornecedores, não foi considerado nessa pri-
meira etapa, especialmente quanto aos fornecedores de 
fora do Estado de São Paulo, visto que, muitos fi caram 
preocupados com a possibilidade das notas caírem com 
o enquadramento de fornecedores de outra região como 
NC, por exemplo. Em suma, a classifi cação de uma em-
presa estará atrelada à classifi cação de seu fornecedor, 
podendo acarretar um “efeito dominó” negativo.

A classifi cação das empresas será disponibilizada 
para consulta pública no portal eletrônico da Secretaria 
da Fazenda na internet, e será revista periodicamen-
te, sendo o contribuinte informado previamente de sua 
“nota”, podendo opor-se à sua divulgação, hipótese em 
que sua classifi cação não será prejudicada, será conside-
rada para fi ns de aplicação dos perfi s dos fornecedores, 
para os quais o contribuinte mantenha relação comercial, 
os quais receberão atualização pontual a esse respeito.
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Por Sandra Regina Freire Lopes

Pode, ainda, o contribuinte requerer a correção de 
eventual erro material na aplicação dos critérios da clas-
sifi cação.

As notas serão atribuídas de acordo com os riscos 
oferecidos aos cofres públicos, melhor dizendo, terá nota 
A+ aquele que tiver 98% (noventa e oito porcento) ou 
mais de aderência ao programa e, nota D aos que tive-
rem menos de 90% (noventa por cento) de aderência, as 
demais categorias serão classifi cadas dentro do intervalo 
das categorias A+ e D. Quanto maior a aderência, mais 
facilidade a empresa terá na renovação de regimes espe-
ciais e no aproveitamento de créditos de ICMS acumula-
dos.

Por outro lado, aqueles que fi carem enquadrados 
como D ou E terão que fornecer informações periodica-
mente, ou ainda, fi car à mercê de autorização prévia do 
Fisco para a emissão e escrituração de documentos fi s-
cais.

Embora o programa já esteja em andamento, até 
o momento as classifi cações ainda não foram tornadas 
públicas, porém, há notícias de que o programa já tenha 
ultrapassado a arrecadação em mais de R$ 1 bilhão.

Embora a questão dos fornece-
dores ainda não esteja valendo e isso 
tenha trazido certo alívio aos contri-
buintes, certo é que classifi ca-los em 
uma lista entre “bom” e “ruim” os dei-
xará expostos a um tratamento discri-
minatório e injusto, visto que, o fato de 
classifi car negativamente uma empresa 
(fornecedor), que já esteja passando 
por difi culdades fi nanceiras, fará com 
que fatalmente sucumba no mercado, 
o que acarretará prejuízos à economia, 
ainda mais quando já enfrentamos um 
alto índice de desemprego nacional.

Creio que o Estado não possa 
agir unilateralmente visando apenas o 
abastecimento de seus cofres, sem re-
fl etir sobre os resultados negativos de 
determinada conduta.

Não é de hoje que precisamos 
de uma revisão na legislação tributá-
ria, no entanto, criar classifi cações que 
distingam negativamente as empresas, 
bem como aumentar o número de obrigações, sob pena 
de difi cultar a atividade empresarial, pode se confundir 
com uma verdadeira sanção política.

Tal prática nos leva a crer que o Estado quer trans-
ferir a responsabilidade da fi scalização aos próprios con-
tribuintes, o que não se pode admitir. Cabe ao Estado 
fi scalizar e aplicar sanções às empresas que eventualmen-
te estiverem agindo em desacordo com a legislação e 
não ao comerciante de boa-fé que adquire produto re-
gularmente. Tal questão já fora abordada pelo Superior 
Tribunal de Justiça, conforme se extrai da Súmula nº 509, 
que diz que “é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar 

os créditos de ICMS decorrentes de nota fi scal posterior-
mente declarada inidônea, quando demonstrada a vera-
cidade da compra e venda”.

Vale lembrar também, que o próprio Supremo 
Tribunal Federal, cuidou de matéria 
muito semelhante, face às condutas 
abusivas dos entes fi scais, que ten-
tam inviabilizar a atividade empresa-
rial, como forma de coagir o contri-
buinte ao pagamento de eventuais 
débitos, conforme se verifi ca na Sú-
mula nº  547, senão vejamos:

Súmula 547 – Não é lícito à 
autoridade proibir que o contribuinte 
em débito adquira estampilhas, des-
pache mercadorias nas alfândegas e 
exerça suas atividades profi ssionais.

Certo é que o sistema ainda 
está passando por testes e a publi-
cação da classifi cação das empresas 
apenas ocorrerá a partir de 31 de 
agosto deste ano, caso não seja no-
vamente prorrogado, por enquanto, 
apenas as próprias empresas e seus 
contadores têm acesso à informação. 
Esse período servirá para que tanto 
as empresas quanto o fi sco façam 
ajustes e o programa possa funcionar 

de forma coerente, sem prejuízos de parte a parte. 

Veja o vídeo 
desta matéria
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Considerado uma 
revolução na área 
trabalhista e pre-

videnciária, o eSocial foi 
instituído pelo Decreto nº 
8.373/2011 e tem como 
objetivo viabilizar a ga-
rantia de direitos previ-
denciários e trabalhistas 
aos trabalhadores, simpli-
fi car o cumprimento de 
obrigações e aprimorar a 
qualidade de informações 
das relações de trabalho, 
previdenciárias e fi scais, 
nos termos do artigo 3º do 
referido Decreto. 

Vale observar que 
o eSocial unifi cará as in-
formações trabalhistas e 
previdenciárias, mudando 
a forma de envio das infor-
mações e não sendo mais 
uma declaração acessória.

 Neste ponto, imperioso que as empresas se atentem 
ao cronograma do eSocial constante na Resolução nº 05/2018. 

Através do eSocial, as empresas enviarão as informações 
relacionadas às relações de trabalho, que no campo da tribu-
tação previdenciária, abrangem, como regra, as informações 
necessárias para a apuração das contribuições previdenciárias 
e das contribuições das outras entidades e fundos (Terceiros) in-
cidentes sobre a folha de pagamento ou remunerações pagas, 
devidas ou creditadas aos trabalhadores contratados. 

Em paralelo, das informações necessárias para a apura-
ção da retenção do art. 31 da Lei nº 8.212/1991, das contribui-
ções previdenciárias substitutivas, incidentes, em regra, sobre a 
receita bruta e as informações necessárias para compor a DIRF, 
estas devem ser encaminhadas por meio da Escrituração Fiscal 
Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), 
instituída pela Instrução Normativa RFB nº 1.701, de 2017.

Cinge-se esclarecer que todos os eventos do eSocial as-
sim como as inclusões das informações no EFD-Reinf, servirão 
para compor os débitos relativos à contribuição previdenciária, 
a contribuição social devida a outras entidades e fundos e ao 
imposto de renda retido na fonte, a serem recolhidos à Receita 

Federal do Brasil – RFB, a qual, em ambiente próprio, possibili-
tará ao contribuinte a geração da respectiva Declaração de Dé-
bitos e Créditos Tributários – DCTFWeb. Neste ambiente (DC-
TFWeb) é que serão disponibilizadas as formas de liquidação 
dos débitos tributários.

Assim, a DCTFWEB receberá e consolidará as informa-
ções transmitidas pelo eSocial e pela EFD-Reinf, inclusive outros 
créditos inseridos manualmente, tais como: Exclusões, Suspen-
sões, Parcelamentos, Compensações e Pagamentos. 

Feita essa breve exposição, em relação a compensação, os 
contribuintes do eSocial que estão obrigados a entregar a 
DCTF Web, também poderão por meio do PER/DCOMP Web: 

(i) Compensar débitos previdenciários oriundos da DCTF 
Web, sendo que os saldos a pagar dos débitos apurados 
serão importados automaticamente da DCTF Web para 
o PER/DCOMP Web, limitando a compensação a esses 
valores;

(ii) Fazer pedido de restituição ou declaração de com-
pensação informando crédito de pagamento indevido 
ou a maior de eSocial, ou seja, pagamento do Darf ge-
rado pela DCTF Web em duplicidade ou que se tornou 
indevido em razão de retifi cação da DCTF Web;

(iii) Realizar a compensação cruzada, ou seja, compensar 
débitos fazendários com créditos previdenciários e vice-
-versa, desde que tanto o crédito quanto o débito sejam 
apurados a partir de agosto de 2018.

Por fi m, além das mudanças nos envios das informações 
trabalhistas e previdenciárias, o eSocial está trazendo mudanças 
nas formas das emissões das guias de recolhimento. A título 
demonstrativo, a GPS e o DARF de IRRF serão gerados através 
da DCTFWEB.

Portanto, é de suma importância que as empresas se 
atentem as fases do eSocial e as alterações de legislações que 
podem vir a ocorrer no decorrer da implantação. 

As compensações das contribuições 
previdenciárias pelo eSocial

Por  Juliana Gagliazzo Sgobbi
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