
 
BOLETIM  ANO III – Nº 134  

 
                                    Rio de Janeiro,08 de agosto de 2013 

 
 

ENTIDADES UNIDAS APOIAM PROJETO 
 

 
 

Com a presença de dezenas de dirigentes sindicais do sistema CNPL(Confederação 
Nacional das Profissões Liberais)  , foi aberta a sessão da comissão do trabalho na 
Câmara Federal, às 10:30 hs do dia 7 de agosto de 2013 (quarta-feira) .  
Na pauta constou a discussão e aprovação do Projeto de Lei 2.141 , que trata da 
Contribuição Sindical dos profissionais liberais.  
O deputado Grilo  (Minas), solicitou vista do processo, após o relator emitir parecer 
favorável a sua aprovação . O projeto foi retirado de pauta para verificações .  
Na foto dirigentes das Federações de Contabilistas e CNPL  .    

 
CTASP APROVA FIM DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO  
 

A CTASP aprovou por unanimidade o PL 3718/2012, que estabelece que o aviso 
prévio indenizado não integra o salário de contribuição, em razão de a incidência de 
contribuição previdenciária sobre verba nitidamente indenizatória subverter o sistema 
de tributação e onerar excessivamente o empregador e o trabalhador.  



A CNI apoiou a aprovação da matéria, que segue agora para análise da CSSF - 
Comissão de Seguridade Social e Família. A proposta também será apreciada pelas 
Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição Justiça e Cidadania. 
Fonte : Boletim Informativo CNI nº 52 -  07/08/2013                                         

FAZENDA CRIA SISTEMA INÉDITO PARA FISCALIZAR SETOR VAREJISTA  

 

Batizado de Olho Mágico, aplicativo verifica se as mercadorias estão classificadas de 
acordo com a legislação tributária e já detectou mais de R$ 15 milhões em infrações. 

Um aplicativo inédito e revolucionário desenvolvido pela Secretaria de Estado da 
Fazenda (SEF) detectou em apenas três meses mais de R$ 15 milhões em infrações 
tributárias no segmento de supermercados. Batizada com o sugestivo nome de Olho 
Mágico, o sistema verifica se o produto registrado no emissor de cupom fiscal (ECF), 
na boca do caixa, está realmente classificado de acordo com o previsto pela 
legislação tributária, ou seja, se está aplicando a alíquota correta de ICMS. 
"Uma prática comum no varejo é cadastrar de forma irregular os itens, de maneira a 
resultar em uma tributação menor. Por exemplo, vender carnes bovinas - cuja 
alíquota de ICMS é 12% - utilizando a redução de base de cálculo prevista para 
carnes e miudezas de aves, suínos, ovinos, caprinos e coelhos, que resulta em uma 
alíquota de 7%", explica Francisco de Assis Martins, gerente de fiscalização da SEF. 
Sem o Olho Mágico, detectar esse tipo de sonegação era praticamente impossível 
devido ao grande volume de dados. “Estamos falando de mais de 5 milhões de 
mercadorias comercializadas anualmente em apenas uma loja de uma grande rede 
de supermercados”, ressalta Martins. O Olho Mágico tem mais de 120 mil itens 
cadastrados por meio de seus códigos de barras universais. O número abrange 
praticamente todas as mercadorias vendidas no varejo, restando apenas aquelas cujo 
código de barra é gerado na própria loja. 
Em testes desde o início de 2013, o Olho Mágico começou a ser efetivamente usado 
em maio para fiscalizar supermercados, mas em breve será aplicado em outros 
setores. A sonegação verificada pelo aplicativo tem correspondido, em média, a 1% 
do faturamento dos contribuintes fiscalizados. “Se considerarmos que em 2012 o 
faturamento dos supermercados no Estado foi de R$ 14 bilhões, temos uma noção do 
potencial do Olho Mágico no combate à sonegação e, logo, em aumentar a 
arrecadação”, afirma o auditor fiscal Leo Leoberto Guimarães Patrício, desenvolvedor 
do aplicativo.   
Assessoria de Comunicação SEF 
 

ESTÁ CHEGANDO A CONVENÇÃO DE CONTABILISTAS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, JÁ FEZ SUA INSCRIÇÃO ? 

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro e a Fundação 
Brasileira de Contabilidade, com o apoio da Federação dos Contabilistas nos Estados 
do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, realizarão nos dias 19 a 21 de setembro de 



2013, na cidade de Armação de Búzios, Rio de Janeiro (“região dos lagos”). Segue 
abaixo a programação e outras informações: www.crc.org.br 

 
Hotel Atlântico Búzios Convention & Resort Búzios 

Endereço: Estrada da Usina, nº 294, Praia da Armação 
Armação dos Búzios – RJ Tel.: (22) 2620-8850. 

O evento contará com traslado do Centro do Rio de Janeiro até o hotel do evento (Hotel 
Atlântico Búzios) nas seguintes datas e somente os inscritos e que optarem pelo 
traslado ao se inscrever terão esse benefício. 
IDA: 19 de setembro, às 06h30 e às 12h30 
RETORNO: 21 de setembro, às 17h00 

 

SINDICALIZAÇÃO AUMENTOU   
 

Um fenômeno novo para ser analisado pelos sindicalistas e pessoas dedicadas a 
temas que envolvem a classe trabalhadora brasileira: nos últimos nove anos, apesar da 
expansão no nível de emprego e da elevação do padrão de vida da população, o índice 
de sindicalização de trabalhadores não sofreu grandes mudanças. É o que demonstra o 
recente número da revista “Comunica”, editada pela Fundação Perseu Abramo. 

O estudo apresenta dados de 2005 a 2011, quando a taxa de sindicalizados passou 
de 16,4% para 17%. Neste período, foram criadas mais de 13 milhões de vagas, mas 
apenas 2,8 milhões trabalhadores se filiaram a algum tipo de sindicato. Uma das razões 
apontadas para a disparidade entre os números é o crescimento de ofertas no setor 
terciário, de comércio e serviços, onde é mais difícil a conexão com sindicatos. Na 
indústria de transformação a taxa de sindicalização aumentou de 19,6% para 21,5%. 

 
Fonte : Informativo Semanal – Ernesto Germano nº 508 – 08/2013  
 

POBREZA SE ALASTRA NOS EUA. 
 

Uma pesquisa realizada nos EUA pela conhecida e conceituada agência The 
Associated Press (AP) mostra uma queda impressionante nos padrões de vida dos 

http://www.crc.org.br/
http://www.crc.org.br/56-concerj/index.html


estadunidenses e o aumento da desigualdade no país. Segundo a matéria, o famoso 
“sonho americano” parece estar se desfazendo em uma madrugada de pesadelos.  

O estudo, divulgado no domingo (28/07), também revela que os EUA tiveram 
grande perda de segurança econômica e dos benefícios sociais à população nas 
últimas décadas. Além disso, aponta um aumento na diferença de desigualdade social 
entre ricos e pobres, assim como a diminuição do salário dos trabalhos de manufatura – 
responsáveis pelos vencimentos da maioria das classes populares dos EUA. 

Um dos dados mais impressionantes da pesquisa diz que, pela primeira vez desde 
1975, o número de mães solteiras de cor branca vivendo na zona da pobreza se 
equiparou as mães negras. São cerca de 1,5 milhão de mulheres nesse grupo 
econômico e social. Entre as mães latinas o número é de 1,2 milhão. 

Para imagens sobre a pobreza em Nova Iorque: 
http://thenewyorkcityminute.com/2011/09/25/poverty-in-new-york/ 
 

 

http://thenewyorkcityminute.com/2011/09/25/poverty-in-new-york/

