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NOTÍCIAS

PETROBRAS APLICA NOVO REAJUSTE NOS PREÇOS DO ASFALTO E DNIT ADIA
PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA CONTRATOS DE CONSTRUTORAS
CBIC, ANEOR E SINICON REJEITAM EXTENSÃO DE PRAZO, DENTRO DO PROCEDIMENTO
DE CONCILIAÇÃO, E PODEM SOLICITAR DEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR
Shutterstock

Uma combinação de fatores negativos adiou, mais
uma vez, uma solução para o impacto dos reajustes nos
preços do asfalto sobre a construção civil. Na semana
em que a Petrobrás aumentou o preço do asfalto em
mais 15%, o Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT) pediu à Justiça extensão de prazo
para apresentar uma proposta para o realinhamento
dos contratos que atendem a malha rodoviária nacional. A solução seria apresentada em 31/10 e o órgão pede
mais 30 dias, frustrando a expectativa das entidades
que buscaram no Judiciário uma saída para o impasse
que impõe prejuízos irrecuperáveis para as empresas
do setor e compromete a continuidade de obras em
andamento. Desencadeada em novembro passado, a
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política de reajuste continuado do insumo asfáltico já
significa aumento de 75% em um produto que representa 40% dos custos das obras de construção.
"As entidades, ao concordarem com o prazo solicitado
pelo DNIT na audiência de conciliação, demonstraram
total interesse na construção de uma proposta que
viesse a reequilibrar as centenas de contratos hoje
semiparalisados. Por isso essa prorrogação de mais 30
dias soa como desinteresse em uma solução negociada, nos conduzindo para a solicitação de liminar em
juízo", explica Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente
da Comissão de Infraestrutura (COP) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), entidade que

1

busca há nove meses diálogo com o DNIT. Participam
desse esforço a Associação Nacional das Empresas de
Obras Rodoviárias (Aneor) e o Sindicato Nacional da
Indústria da Construção Pesada (Sinicon). Juntas, as três
entidades entraram com ação na Justiça Federal em setembro, desencadeando nova tentativa de conciliação.
O aumento nos preços do asfalto impacta pelo menos
400 obras, especialmente de recapeamento, que estão
praticamente paralisadas. Sufocadas pelos reajustes, as
empresas do setor enfrentam dificuldades para manter
o ritmo dos empreendimentos. O DNIT se comprometeu
em apresentar uma solução para restabelecer a viabilidade dos contratos durante audiência de conciliação
realizada no dia 17 de outubro, na 9ª Vara da Justiça
Federal, em Brasília, onde as entidades entraram com
pedido de liminar requerendo solução do problema.
Em petição protocolada ainda dentro do procedimento
de conciliação, a CBIC, a Aneor e o Sinicon, declararam
total discordância do requerimento apresentado pelo
DNIT e rejeitam a extensão de prazo. Segundo o advogado Fernando Vernalha, constituído pelas entidades,
mantido o adiamento proposto pelo DNIT e considerando a urgência que o caso exige, as entidades pedirão
deferimento de pedido de liminar. “Temos tentado uma
solução negociada pela via do diálogo, mas nossas em-
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presas não têm mais como absorver os custos impostos
pelos reajustes”, avisa Carlos Eduardo. “A medida liminar pleiteia que o DNIT promova a edição de instrução de
serviço que apresente em seu conteúdo metodologia de
cálculo que, ao ser aplicada aos contratos de rodovias,
busque garantir a recomposição integral e manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de
manutenção rodoviária administrados pela autarquia,
efetivamente impactados pela nova política de preços
da Petrobras, visando a restabelecer os prejuízos suportados na sua real e exata dimensão”, cita Vernalha.
Ainda de acordo com Carlos Eduardo, o próprio DNIT,
em nota técnica, reconhece a onerosidade excessiva
que a nova política de preços da Petrobras tem gerado
nos custos dos contratos de construção e manutenção
de rodovias favorecendo o risco de sua paralisação. A
paralisação ou não conclusão das obras impactarão
o patrimônio público e vários segmentos da economia, com destaque para o próprio setor da indústria
da construção rodoviária. Trata-se de um prejuízo
multibilionário na economia do setor. Para o próprio
Departamento, só as obras de conservação rodoviária
serão afetadas em 3,1 bilhões de reais. "Quantos desempregados e quantos acidentes em estradas serão
precisos para que o governo tome uma providência?”,
questiona o presidente da COP/CBIC.
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CBIC REALIZA III SEMINÁRIO JURÍDICO PARA DISCUTIR O IMPACTO DO PODER PÚBLICO
SOBRE A ATIVIDADE EMPRESARIAL E MOBILIZA INTELECTUAIS DO DIREITO EM CURITIBA
ORGANIZADO PELO CONSELHO JURÍDICO (CONJUR) DA ENTIDADE, EVENTO RECEBE
MAIS DE 100 PARTICIPANTES INSCRITOS NA SEDE DO SINDUSCON-PR
Valterci Santos

Mais um passo na consolidação de um espaço para a
construção do diálogo e troca de conhecimentos que
tragam segurança jurídica e previsibilidade para o mercado imobiliário e a construção civil. Com esse objetivo,
a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)
realiza hoje (9) seu III Seminário Jurídico avançando na
busca de fomentar um melhor entendimento pelo Poder
Judiciário. Organizado pelo Conselho Jurídico da CBIC
em conjunto com o Sinduscon-PR e a Ademi-PR, o evento
foi aberto às 9h Auditório do Sinduscon Corporate, em
Curitiba-PR, tendo como tema central O impacto da
interferência do Poder Público na atividade empresarial.
“Vamos debater assuntos com grande impacto sobre as
nossas empresas”, avaliou Sérgio Crema, presidente do
Sinduscon-PR. “O Brasil vive crise atrás de crise e não podemos mais simplificar o manejo dos problemas. É preciso
ir fundo, buscar as causas para reverter os problemas”,
disse José Carlos Martins, presidente da CBIC.
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Também estiveram na abertura o presidente da
Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado
Imobiliário no Estado do Paraná (ADEMI-PR), Jacirlei
Soares Santos, e o presidente do CONJUR/CBIC, José
Carlos Gama. Com patrocínio master da Federação
das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) e apoio
da Ordem dos Advogados do Paraná (OAB-PR) e do
Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (IBRADIM), o III
Seminário Jurídico mobilizou empresários e profissionais
Construção Civil e do mercado imobiliário, advogados,
magistrados, promotores e procuradores. Em entrevista exclusiva ao CBIC Mais, José Carlos Gama faz um
balanço do evento. Para o presidente do CONJUR/CBIC,
distrato e reforma trabalhista são dois dos temas mais
importantes desse edição. Leia os principais trechos da
conversa — a cobertura completa você verá na próxima
edição do CBIC Mais:
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Valterci Santos

O Seminário Jurídico da CBIC alcança sua terceira
edição. Qual a importância do evento para o setor?

preocupação com segurança jurídica e previsibilidade
para empreender?

José Carlos Gama — O Seminário Jurídico do Conselho
Jurídico da CBIC tem como tema principal Construindo
o Direito, que é uma forma de a CBIC dialogar com o
Poder Judiciário. No nosso seminário virão ministros do
Tribunal Superior do Trabalho, dos tribunais regionais
federais, desembargadores dos tribunais de justiça para
dialogar e trocar ideias com o mercado imobiliário para
que possamos, cada dia mais trazer segurança jurídica,
um dos pontos fundamentais para a garantia do negócio
imobiliário.

J. C. G. — O principal tema será o distrato, em que estamos
resolvendo no campo do Legislativo, em que o Projeto
de Lei 068 da Câmara foi aprovado essa semana na
Comissão de Assuntos Econômicos e deverá ser levado
ao plenário do Senado na próxima semana, e vamos
dialogar, agora, também com o Poder Judiciário. A lei vai
resolver os casos daqui para a frente, o futuro; e o passado?
Nós precisamos mostrar ao Poder Judiciário as peculiaridades existentes no mercado imobiliário, principalmente
das incorporações, para evitar que o distrato provoque o
desequilíbrio econômico-financeiro dos negócios, como
vem ocorrendo.

Que balanço faz dos debates travados até aqui e qual
sua expectativa para os painéis dessa edição?
J. C. G. — No seminário que realizamos em Maceió tratamos da desconsideração da personalidade jurídica. No
seminário de Salvador, tratamos do tema macro insegurança jurídica. Nesse terceiro, vamos falar da interferência
do poder público na atividade empresarial. Em quatro
temas, tributário, trabalhista, cível consumidor e constitucional administrativo; nós vamos discutir assuntos que
hoje afligem o mercado imobiliário e a construção civil.
Um ano depois da reforma trabalhista, efetivamente, a lei
foi ou não um sucesso? Com relação à área tributária, é
possível o Fisco municipal, estadual e federal fazer a averbação da penhora do seu bem mesmo sem ter levado a
justiça? Assuntos como esse serão tratados e dialogados,
com respeito, pelo mercado imobiliário e os representantes do Poder Judiciário.
Quais os temas mais importantes, especialmente no
momento em, que a indústria da construção sinaliza
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Distrato e reforma trabalhista são temas que ainda
geram dúvidas. Qual a expectativa com o diálogo que
será realizado nesse seminário?
J. C. G. — Como sabemos, a segurança jurídica não se consegue em um estalar de dedos. É preciso que esse diálogo
seja constante e permanente. O que nós estamos fazendo
é plantando a semente. Que essa semente germine em
solo fértil para que os resultados possam ser efetivamente
alcançados. E nós já conseguimos alcançar. Na peregrinação que temos feito nos Estados, temos conseguido
ter nos tribunais de justiça questões que vinham sendo
julgadas contra o setor e contra a legislação. Através de
um trabalho educativo, conseguimos mostrar aos juízes e
desembargadores toda a problemática do mercado imobiliário e, na incorporação, quando há um distrato, não
podemos privilegiar o direito individual daquele consumidor insuficiente, que infelizmente se tornou inadimplente,
versus o dos demais compradores, também consumidores
que precisam receber o seu imóvel a tempo e a hora.
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ENTREVISTA

CBIC LEVA DISSEMINAÇÃO DO BIM PARA BELÉM E AVANÇA NO ESTÍMULO
AO SEU USO PELAS EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
EM ENTREVISTA, A GESTORA DOS PROJETOS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA ENTIDADE,
RAQUEL SAD SEIBERLICH, TRATA DA IMPORTÂNCIA DE DEMOCRATIZAR A FERRAMENTA
Henrik Doark

o BIM e as vantagens que pode trazer para o setor de
construção. “Convido os interessados no tema a estarem
conosco no workshop, pois teremos uma oportunidade
de aprofundar estas e outras importantes questões e de
debater com experientes palestrantes a atualidade e o
futuro desta inovação”, diz.
Quais são as suas perspectivas para o evento em
Belém? Que desdobramentos podem ser esperados?
Raquel Sad Seiberlich - O objetivo da CBIC com este
trabalho é democratizar a informação, sensibilizar a
Indústria da Construção da região e provocar, por meio
das entidades locais, a criação de um fórum permanente
de discussão, disseminação do conceito e mobilização
das partes interessadas para a efetiva implementação
dos processos BIM no estado do Pará.
Com a chegada da Indústria 4.0, a senhora considera
imperativo implementar de imediato o BIM nos Estados? Qual é a realidade das regiões nesse aspecto?

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC),
em parceria com o Sinduscon-PA e correalização do
SENAI Nacional, realiza em 12 de novembro mais um
seminário de disseminação do Building Information
Modelling, o BIM, em Belém (PA). O evento tem como
objetivo apresentar esse conjunto de processos aos empresários e profissionais do setor, com vistas a fomentar
a democratização da ferramenta.
A gestora dos projetos de inovação e tecnologia da
CBIC, Raquel Sad Seiberlich Ribeiro participará do evento. Em entrevista, ela enfatiza a importância de divulgar
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R.S.S - Considero que temos um caminho desafiador
pela frente, levando-se em conta os saltos que a indústria da construção precisa realizar para absorver
as potencialidades da indústria 4.0. Precisamos industrializar nossos sistemas construtivos, implementar
os conceitos de cadeia de valor na nossa indústria e
provocar o aumento da cultura de inovação em nossas
lideranças. O sucesso desta caminhada dependerá de
ações complementares por parte da iniciativa privada,
governo e academia. Os processos BIM estão contidos
nestes caminhos, sendo porta de entrada para a digitalização da construção.
Referente à realidade de cada região, como em prati-
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camente todos os aspectos da indústria, temos uma
grande diversidade nos Estados e até municípios em
relação à adoção do BIM. O projeto de Disseminação
do BIM, parceria da CBIC com o SENAI Nacional, iniciado
em 2015, tem como principal objetivo a democratização
do tema nacionalmente. Entre as ações, estão contidas
a elaboração da Coletânea de Implementação do
BIM para Construtoras e Incorporadoras, disponível
gratuitamente no site da entidade, e a realização deste
workshop, que já foi realizado em diversos estados do
pais, sendo o Pará o 16º. E teremos continuidade desta
ação, pois temos solicitações que não conseguimos
atender e estamos programando para 2019.
Qual seria o nível de importância e grandeza
dessa ferramenta hoje para o desenvolvimento da
construção civil?
R.S.S - Alto nível de importância e de grande abrangência para o desenvolvimento da Indústria da Construção,
considero. Destaco dois aspectos principais para isto:
a implementação dos processos BIM tem em seus
princípios a colaboração entre as partes envolvidas e o
planejamento sistêmico, que devem resultar em aumento da qualidade e precisão. Na indústria nacional, temos
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oportunidades ainda maiores do que em outros países,
pois temos necessidades de melhorias ligadas a estes e
a outros processos de gestão, que vem “a reboque” em
um processo de implementação do BIM nas empresas.
Qual a projeção de prazo para a absorção satisfatória
pelo setor da construção em âmbito nacional?
R.S.S - Nos últimos dois anos, está nítido para a CBIC o
aumento da movimentação em torno do tema, tanto
pelo interesse e ações da iniciativa privada quanto do
governo em suas diversas esferas. Destaco a iniciativa
do governo federal, que mobilizou desde outubro de
2017, mais de 100 representantes dos diversos ministérios, da Indústria da Construção e academia, em um
intenso trabalho, que culminou em maio deste ano,
com o lançamento da Estratégia Nacional para a
Disseminação do BIM e a publicação de um decreto
instituindo um grupo interministerial para continuidade
e execução do planejamento estratégico elaborado no
referido trabalho. A relevância deste movimento refletiu
nacionalmente e tem provocado desdobramentos a
curto prazo, pois tem o primeiro marco já em 2021, com
a obrigatoriedade do uso do BIM para determinadas
contratações de obras públicas.
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ARTIGO DO ESPECIALISTA

O VALOR GERADO PELO COMPLIANCE E PELA ÉTICA NAS ENTIDADES
FÁBIO RISÉRIO, da empresa Além das Palavras, é consultor da CBIC no Programa de Capacitação Semipresencial
em Ética & Compliance para entidades do setor da construção
Divulgação

tação na visão dos entrevistados.
Nesse sentido, organizamos as respostas obtidas em 7
temas que serão apresentados a seguir:

Por que implementar um Programa de Compliance na
sua entidade? Quais são os benefícios que esse programa trará para a sua entidade?

1. Retenção e atração de associados
As empresas do setor da indústria da construção querem se relacionar com entidades sólidas, com baixas
chances de se envolverem em escândalos, que tenham
as suas operações em conformidade com a lei, não o
contrário. A implementação do Programa de Compliance permite que a a entidade tenha à sua disposição
ferramentas que podem ser utilizadas para que as
operações se dêem de acordo com as normas vigentes
e aplicáveis. Em outras palavras, a implementação de
ética e compliance é uma sólida e eficaz sinalização ao
mercado sobre as práticas da entidade. Entre uma entidade que adota um efetivo programa de Compliance e
outra que não, certamente as chances de reter e atrair
novos associados são maiores para a primeira do que
para a segunda.

Doze entidades participam do programa, cinco ingressaram no primeiro semestre de 2018 (Seconci-Rio;
Sinduscon-CE, Sinduscon-MA, Sinduscon-Rio e Sinduscon-RS) e sete no segundo semestre (Seconci-GO,
Sinduscon-AL, Sinduscon-AM, Sinduscon-DF, Sinduscon-Joinville, Sinduscon-GO e Sinduscon-PA).

2. Identificação de riscos e antecipação de problemas
Uma entidade não consegue ter governança e gestão
sustentável se os riscos aos quais a organização está
exposta não são conhecidos. Uma entidade não consegue gerenciar seus riscos se não pode identificá-los. A
identificação de riscos é a primeira medida para mitigálos. Quando da implementação de um Programa de
Compliance, a primeira atividade é a identificação de
riscos. Com a identificação dos riscos, têm-se a possibilidade de preparar soluções para as possíveis situações
que podem gerar a responsabilização da entidade e de
seus dirigentes. Aliás, não basta a simples identificação
dos riscos envolvidos nas atividades, deve-se elaborar e
implementar um plano de ação para mitigação/remediação desses e, ainda, promover a revisão, no mínimo
anual, desses riscos, o que é parte essencial do sucesso
de uma atividade empresarial.

Os objetivos das perguntas feitas aos representantes
foi descobrir os principais motivos do interesse na implementação de um Programa de Ética e Compliance e
quais as vantagens práticas geradas por essa implan-

3. Geração de oportunidades de negócios
É cada vez mais comum, em qualquer mercado, empresas com Programas de Compliance implementados
quererem se relacionar apenas com organizações que

Fizemos essas duas perguntas para os representantes
das entidades que estão participando do Programa de
Capacitação Semipresencial em Ética & Compliance.
Uma iniciativa do Fórum de Ação Social e Cidadania
(Fasc) da CBIC, com a correalização do Sesi Nacional,
o Programa tem como objetivo instrumentalizar as entidades para que possam dar suporte aos empresários
do setor na gestão da ética em suas organizações.
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também mantêm Programas de Compliance efetivos. A
existência de um Programa de Compliance efetivo passa a ser um dos critérios para selecionar parceiros de
negócios, como fornecedores, prestadores de serviços,
subcontratados e também entidades de classe. Logo, a
entidade que tem um Programa de Compliance efetivo
tem uma vantagem competitiva e, ao fazer negócios,
terá mais chances de ser escolhida por outras organizações que atuam em conformidade com as normas
aplicáveis.
4. Sustentabilidade das atividades
A sustentabilidade das atividades de uma entidade
somente será possível com o cumprimento das leis.
Os "atalhos" podem ser benéficos no curto prazo, mas
expõem a entidade a riscos de tamanho tal que as
suas atividades podem ficar comprometidas. No Brasil
de hoje, há diversos exemplos de organizações que
tiveram práticas empresariais em desconformidade
com a lei e que, consequentemente, encerraram suas
atividades. Cumprir com as normas de forma sistemática certamente não evita a ocorrência de desvios éticos
e ações ilegais, mas diminui as chances de ocorrência,
uma vez que tal comportamentos passarão a ser atos
isolados na entidade, não a forma de fazer gestão.
5. Criação de uma cultura ética
Quando os colaboradores de uma entidade são
treinados em ética e compliance, eles passam a ter a
capacidade de enxergar desvios dentro e fora da entidade. Isso significa que os colaboradores da entidade
passam a enxergar desvios das empresas associadas,
dos parceiros, de fornecedores, de prestadores de
serviços e, até mesmo, de seus colegas de trabalho.
Essa capacitação dos colaboradores contribui
decisivamente para a mitigação de riscos de exposição
para a entidade, fomentando um ambiente ético e
saudável na execução de negócios.
6. Limitação de responsabilidade por atos de terceiros
Saber quem é o parceiro que se relaciona com a
entidade, como atua, se cumpre ou não com as leis,
por exemplo, é essencial para entrar em uma relação
comercial ou manter uma parceria com o mesmo.
Acompanhar as atividades exercidas por fornecedores
e prestadores de serviços é uma das atividades de um
Programa de Compliance. As atitudes de um terceiro
poderão colocar em risco a reputação da entidade.
Especificamente em relação à Lei Anticorrupção brasileira (lei 12.846/13), os atos do terceiro em benefício do
contratante são suficientes para implicar o contratante
em ilícitos administrativos, vez que a responsabilidade
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da pessoa jurídica é objetiva (independente de culpa),
pelos termos da referida lei. Logo, manter um Programa
de Compliance efetivo, em que o acompanhamento
dos terceiros é feito com efetividade e regularidade,
pode significar, sem dúvida, limitação da responsabilidade da entidade pelo desvio cometido pelo terceiro.
7. Atuação na remediação
Uma entidade deve estar preparada para atuar em
medidas preventivas de desvios éticos e ilegais, como
a identificação de riscos e antecipação de problemas,
mas também, deve estar preparada para medidas
de remediação de possíveis desvios cometidos. Um
Programa de Compliance efetivo trata uma situação
de pós-desvio, com planos de ação, com treinamentos,
com revisão de políticas e procedimentos. A situação
pós-desvio exige uma agenda positiva para que o fato
ocorrido tenha o seu impacto reduzido, cuidando-se
adequadamente da imagem e da reputação da entidade.
Conclusão
A participação e o engajamento das entidades participantes no Programa de Capacitação Semipresencial
em Ética & Compliance tem gerado uma experiência
rica de inteligência coletiva que contribui para o amadurecimento da ética e compliance no universo das
entidades da indústria da construção.
Ficou claro nas respostas dos representantes das entidades o valor agregado que a implementação de um
Programa de Compliance traz para uma entidade, valores esses que estão vinculados, sobretudo a redução
de riscos e oportunidades de negócios.
Numa avaliação financeira, o Programa de Compliance numa entidade reduz custos e riscos, aumenta a
retenção dos associados e atrai novos, além de aumentar a sustentabilidade das suas operações.
Espera-se que, assim como as entidades que estão participando atualmente do Programa de Capacitação
Semipresencial em Ética & Compliance promovido
pelo FASC/CBIC em correalização com o SESI Nacional,
outras entidades descubram as vantagens que a implementação do Programa de Compliance traz para
as suas atividades. E mais, espera-se que os 7 temas
aqui apresentados, possam servir de inspiração e orientação para a implementação da ética e compliance
nas entidades da indústria da construção. Gerando retorno para a entidade, para o setor e para a sociedade
como um todo.
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EMPRESAS TEM ATÉ O DIA 30 NOVEMBRO PARA CONTESTAR O SEU FAP
CLOVIS QUEIROZ, consultor da CBIC
Divulgação

O FAP atribuído aos estabelecimentos (CNPJ completo)
pelo Ministério da Fazenda poderá ser contestado
perante a Subsecretaria do Regime Geral de Previdência
Social (SRGPS), da Secretaria de Previdência (SPREV), exclusivamente por meio eletrônico, através de formulário
que está disponibilizado nos sítios da Previdência e da
Receita Federal do Brasil. (http://www.previdencia.gov.
br/saude-e-seguranca-do-trabalhador/politicas-de-prevencao/fator-acidentario-de-prevencao-fap/)
A contestação deverá tratar, exclusivamente, sobre
razões relativas a divergências quanto aos elementos
previdenciários que compõem o cálculo do FAP.
Os dados do FAP contestados deverão ser devidamente
identificados, conforme incisos abaixo, sob pena de não
conhecimento da contestação:
I - Comunicação de Acidentes do Trabalho - CAT - seleção
das CATs relacionadas para contestação.

A Portaria n° 409, de 20 de setembro de 2018 (DOU
21/09/18) do Ministério da Fazenda, concedeu o prazo de
30 (trinta) dias a contar de 1º de novembro de 2018, para
que empresas interessadas, contestem por meio de
formulário eletrônico, os dados do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP) atribuídos aos seus estabelecimentos.
O FAP é um flexibilizador individual da contribuição do
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILL-RAT),
anteriormente conhecido como Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT). O GILL-RAT incide mensalmente sobre
a folha de pagamento do estabelecimento econômico
(indústria, comércio, saúde, serviços etc), por meio da
majoração ou mitigação dos valores de 1%, 2% ou 3%,
que as empresas estão obrigadas a recolher, segundo a
CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica
– da empresa. O FAP é um multiplicador que varia entre
0,5 e 2,0, num intervalo contínuo, podendo fazer com
que o GILL-RAT recolhido mensalmente pelo estabelecimento dobre ou seja reduzido pela metade. É o que
denominamos de bônus-malus.
CONTESTAÇÃO DO FAP:

www.cbic.org.br

II - Benefícios - seleção dos Benefícios relacionados para
contestação.
III - Massa Salarial - seleção da(s) competência (s) do
período-base, inclusive o 13º salário, informando o valor
da massa salarial (campo “REMUNERAÇÃO” - GFIP) que
o estabelecimento (CNPJ completo) considera correto ter
declarado em GFIP para cada competência selecionada.
IV - Número Médio de Vínculos - seleção da(s) competência(s) do período-base, informando a quantidade
de vínculos (campo “EMPREGADOS E TRABALHADORES
AVULSOS” - GFIP) que o estabelecimento (CNPJ completo) considera correta ter declarado em GFIP para cada
competência selecionada.
V - Taxa Média de Rotatividade - seleção do(s) ano(s) do
período-base, informando as quantidades de rescisões
(campo “MOVIMENTAÇÕES”* - GFIP), admissões (campo
“ADMISSÃO”** - GFIP) e de vínculos no início do ano
(campo X GFIP competência) que o estabelecimento
(CNPJ completo) considera corretas ter declarado em
GFIP para cada ano do período base selecionado.
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(*) Códigos das MOVIMENTAÇÕES considerados no
cálculo: I1 e I3.
(**) Códigos das ADMISSÕES das categorias considerados no cálculo: 1, 2, 4, 7, 12, 19, 20, 21 e 26. § 3º Ainda sob
pena de não conhecimento, qualquer referência aos
elementos contestados deverá identificá-los pelos seus
respectivos números: CAT (número da CAT), benefícios,
trabalhador (número do NIT).
O formulário eletrônico de contestação deverá ser
preenchido e transmitido pela empresa no período de 01
de novembro de 2018 à 30 de novembro de 2018.
O resultado do julgamento proferido pela Subsecretaria
do Regime Geral de Previdência Social (SRGPS) será
publicado no Diário Oficial da União (DOU), e o inteiro
teor da decisão será divulgado nos sítios da Previdência
e da Receita Federal do Brasil (RFB), com acesso restrito
ao estabelecimento (CNPJ completo).
O processo administrativo de contestação do FAP
tem efeito suspensivo, o qual cessará no momento de
findado todo o processo administrativo (contestação +
recurso).
APRESENTAÇÃO DE RECURSO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DESFAVORÁVEL A EMPRESA:
Da decisão proferida pela Subsecretaria do Regime

www.cbic.org.br

Geral de Previdência Social (SRGPS) caberá recurso, exclusivamente por meio eletrônico, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data da publicação do resultado no
Diário Oficial da União.
O recurso deverá ser encaminhado através de formulário
eletrônico, que será disponibilizado nos sítios da Previdência e da Receita Federal do Brasil, e será examinado
em caráter terminativo pela Secretaria de Previdência
(SPREV). Não será conhecido o recurso sobre matérias
que não tenham sido objeto de contestação em primeira
instância administrativa.
O resultado do julgamento proferido pela Secretaria de
Previdência (SPREV) será publicado no Diário Oficial da
União, e o inteiro teor da decisão será divulgado nos
sítios da Previdência e da Receita Federal do Brasil, com
acesso restrito ao estabelecimento (CNPJ completo).
O efeito suspensivo cessará na data da publicação do
resultado do julgamento proferido pela Secretaria de
Previdência (SPREV).
PROPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL PELA EMPRESA
A propositura, pelo empresa, de ação judicial que tenha
por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo
administrativo de contestação dos dados do FAP, importará em renúncia ao direito de recorrer à esfera administrativa e a desistência da impugnação interposta.
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CBIC DADOS

Venda de cimento (dados preliminares)
Janeiro-setembro
(1.000 ton.)

Setembro (1.000 ton)
Descrição

Venda mercado
interno

Variação %
2017

2018

4.835

4.564

-5,6

Variação %
2017

2018

40.340

39.454

-2,2

Fonte: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC).					
				

AGENDA DA SEMANA

12 à 14 de novembro
ENTAC 2018
Local: Mabu Thermas Grand Resort - Av. das Cataratas, 3175 - Foz
do Iguaçu-PR
12 de novembro
Worshop Implementação do BIM
Horário: 16h às 20h30
Local: FIEPA - Travessa Quintino Bocaiúva, 1588 - Nazaré - Belém-PA
13 de novembro
Seminário de Ética e Compliance na Construção
Horário: 08h30 às 12h30
Local: CIC Caxias - Rua Ítalo Victor Bersani, 1.134 - Jardim América Caxias do Sul - RS
AGENDA ECONÔMICA (CBIC)

13 de novembro
- Pesquisa Mensal de Comércio / IBGE
- Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e
Produção de Ovos de Galinha: Primeiros resultados / IBGE
- 167ª Reunião Ordinária do CCFGTS
14 de novembro
- Pesquisa Mensal de Serviços / IBGE
- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral
/ IBGE
- IGP-10 / FGV
15 de novembro
- FERIADO NACIONAL
16 de novembro
- Índice de Atividade - IBC-Br / Banco Central

12 de novembro
- Boletim FOCUS/Banco Central
- Sondagem da América Latina: Outubro / FGV

EXPEDIENTE:
Presidente da CBIC: José Carlos Martins
Equipe de Comunicação:
Doca de Oliveira – coordenacao.comunicacao@cbic.org.br
Ana Rita de Holanda – jornalista@cbic.org.br
Sandra Bezerra – comunica@cbic.org.br
Allan de Carvalho - redação@cbic.org.br

www.cbic.org.br

Paulo Henrique Freitas de Paula – arte@cbic.org.br
Projeto Gráfico: Radiola
Diagramação: Paulo Henrique Freitas de Paula
Telefone: (61) 3327-1013
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