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INFORMA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Aprovado o Regulamento do
Processo Eletrônico na Anatel

O Conselho Diretor da Agência Nacional de
Telecomunicações expediu a Resolução nº 682,
aprovando o Regulamento do Processo Eletrônico na
Anatel (DOU Seção I, de 4.9.2017).

O boletim eletrônico semanal Biblioteca
Informa é produzido pela equipe da
Biblioteca de Pinheiro Neto Advogados.
A publicação compila atos recentes dos
poderes executivo, legislativo e judiciário.
Também traz notícias da firma e artigos
sobre temas jurídicos de interesse.

Aprovado Regimento Interno
do Fórum Permanente das
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte

PERIODICIDADE

O secretário especial da Micro e Pequena Empresa
do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços emitiu a Portaria nº 1.679, aprovando
o Regimento Interno do Fórum Permanente das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (DOU
Seção I, de 4.9.2017).

Semanal
SÓCIO RESPONSÁVEL

Raphael de Cunto
GERENTE DA BIBLIOTECA

Patrícia Gaião

Receita altera norma que fixa
enquadramento de veículos nos
destaques da Tipi

CONTATO

pna@pn.com.br

O secretário da Receita Federal do Brasil expediu a
Instrução Normativa nº 1.734, alterando a Instrução
Normativa RFB nº 929 de 2009, que fixa normas de
enquadramento de veículos nos destaques da Tipi
(DOU Seção I, de 5.9.2017).
(FOTO: FLICKR PABLO H)

Este boletim tem caráter genérico e informativo, não constituindo
opinião legal para qualquer operação ou negócio específico. Para
mais informações, entre em contato com nossos advogados ou
visite o website www.pinheironeto.com.br.

www.pinheironeto.com.br
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Receita e PGFN alteram norma
da moratória e remissão de
débitos de entidades que
atuam na área da saúde

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Inclusão de entidades civis sem
fins lucrativos no Programa
Especial de Regularização
Tributária Social

O procurador-geral da Fazenda Nacional e o
secretário da Receita Federal do Brasil emitiram a
Portaria Conjunta nº 1, alterando a Portaria Conjunta
PGFN/RFB nº 3 de 2014, que regulamenta a moratória
e a remissão de débitos para com a Fazenda
Nacional no âmbito do programa de fortalecimento
das entidades privadas filantrópicas e das entidades
sem fins lucrativos que atuam na área da saúde e
que participam de forma complementar do Sistema
Único de Saúde (Prosus) (DOU Seção I, de 5.9.2017).

Sancionada lei que cria programa
de financiamento para Santas Casas
O presidente da Câmara dos Deputados sancionou a
Lei nº 13.479, criando o Programa de Financiamento
Preferencial às Instituições Filantrópicas e Sem
Fins Lucrativos (Pro-Santas Casas) para atender
instituições filantrópicas e sem fins lucrativos que
participam de forma complementar ao Sistema
Único de Saúde (SUS) (DOU Seção I, de 6.9.2017).

www.pinheironeto.com.br

Projeto de Lei nº 8505/2017 de autoria do
deputado Jerônimo Goergen (PP/RS) propõe a
inclusão do Programa Especial de Regularização
Tributária Social junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (Câmara Federal de 5.9.2017).

(FOTO: ADOBE STOCK).

Receita fixa regras de
parcelamento de débitos para
regularização tributária

O secretário da Receita Federal do Brasil expediu
a Instrução Normativa nº 1.735, dispondo sobre
os procedimentos relativos à consolidação
de débitos para parcelamento e pagamento
à vista (DOU Seção I, de 8.9.2017). ▪
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Proibida a inclusão de
informações negativas em bancos
de dados ou cadastros de proteção
ao crédito ao consumidor em
situação de desemprego
Projeto de Lei nº 8526/2017 de autoria do
deputado Rômulo Gouveia (PSD/PB) propõe a
proibição de inclusão de informações negativas
relativas ao consumidor em situação de
desemprego em bancos de dados ou cadastros de
proteção ao crédito (Câmara Federal de 5.9.2017). ▪
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da reunião plenária. As propostas que não
obtiveram consenso foram excluídas.
Os advogados de Pinheiro Neto, Tatiana
Dratovsky Sister, Lucas Simão e André Marcassa
participaram dos debates, que terão efeito
prático na aplicação do novo CPC. Destaque para
a aprovação com ampla maioria de votos da
proposta de enunciado submetida pela Tatiana,
que diz "É agravável o pronunciamento judicial que
postergar a análise de pedido de tutela provisória
ou condicioná-la a qualquer exigência”. ▪

Edição 2017 do guia Legal 500 Latin
America destaca Pinheiro Neto
I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

NOTÍCIAS DA FIRMA

I Jornada de Direito Processual Civil
aprova 107 enunciados

No final do mês de agosto, entre os dias 24 e 25 de
agosto, foi realizada a I Jornada de Direito Processual
Civil. Promovida pelo Centro de Estudos Judiciários
do Conselho da Justiça Federal (CJF), o evento contou
com o apoio do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (Enfam) e da Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe).

www.pinheironeto.com.br

Juristas e operadores de direito de todo o país
aprovaram 107 enunciados, que serão úteis para
orientar a interpretação de vários dispositivos
do novo Código de Processo Civil (CPC).
Ao todo, foram apresentadas 624 propostas
de enunciados. Após triagem, 190 delas foram
selecionadas para serem apreciadas no
primeiro dia da jornada pelos cinco grupos de
discussão. Cada grupo trabalhou na redação
final dos enunciados levados à apreciação
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Na última quarta-feira, dia 6, foi divulgada a edição
2017 do guia inglês The Legal 500 Latin America, que
traz Pinheiro Neto Advogados como Leading Firm.
Com o maior número de áreas Band 1 entre
os escritórios brasileiros (13), Pinheiro Neto
obteve mais de 70 citações a advogados, sendo
20 delas reconhecimentos individuais como
Leading Lawyer. A firma ainda é destaque por
sua longa história e pelo seu 75º aniversário.
Além disso, a publicação dá voz ao mercado,
que identifica nosso grupo de profissionais
como “multidisciplinar e capaz de atender
clientes das mais variadas áreas, oferecendo
uma cobertura total de serviços legais”.
A íntegra do perfil de Pinheiro
Neto pode ser conferida aqui
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ARTIGOS RECENTES NA WEB

Publicada a regulamentação das
Letras Imobiliárias Garantidas

Por Tiago A. D. Themudo Lessa, Caio Ferreira Silva,
Rafael Gaspar e Fábio Moretti de Góis
ANEXO BI 2.470
Em 29 de agosto de 2017, o Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou a
Resolução nº 4.598 (Resolução 4.598), que regulamentou a emissão de Letras
Imobiliárias Garantidas (LIG) por bancos múltiplos, bancos comerciais [...]

CMN aprova Resolução sobre Registro e Depósito de
Ativos Financeiros e Valores Mobiliários
Por Bruno Balduccini, Tiago A. D. Themudo Lessa,
Ricardo Binnie, Caroline Guazzelli Queiroz Gomes e Fábio Moretti de Góis
ANEXO BI 2.470
Na mesma data em que a Medida Provisória nº 775 foi convertida na Lei nº
13.476, de 28 de agosto de 2017 (Lei 13.476), o Conselho Monetário Nacional
(CMN) editou a Resolução nº 4.593, que consolida e promove [...]

Tribunal de Justiça de São Paulo reduz valor de multa
de R$ 400 mil aplicada pelo PROCON/SP
Por Pedro Paulo Barradas Barata e Sasha Nogueira C. S. Roeffero
ANEXO BI 2.470
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que os fornecedores que
infringirem os direitos dos consumidores estão sujeitos à imposição de multa,
calculada com base na gravidade da infração, na vantagem auferida [...]
BIBLIOTECA DE PINHEIRO NETO ADVOGADOS NO RIO DE JANEIRO.
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