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Lei Estadual RJ 8.864/2020 
Mesa de Negociação 

 
Ofício Mesa de Negociação 001/2020 

 
 

PREZADOS RESPONSÁVEIS FINANCEIROS 

 
 

Conforme determinação da Mesa de Negociação criada com base na Lei Estadual RJ 8.864/2020, para o mês de 
julho/2020, os Responsáveis Financeiros que desejarem um percentual de desconto superior ao percentual de 15% 

sobre o valor da parcela superior a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), deverão enviar através do e-mail 

cobranca@teresiano.g12.br os documentos solicitados abaixo, para a categoria que se enquadrar. Uma vez 
entregue a documentação, análise aprovada e concedido o desconto, ele terá validade até o retorno das aulas 

presenciais. 
 

Abaixo a documentação solicitada. 
 

CONTRATANTE ASSALARIADO DEMITIDO 
  

       Apresentar as folhas da CTPS que constam a identificação, numeração e registro do contrato 

rescindido durante a pandemia; 
       Apresentar cópia da rescisão do contrato de trabalho, da chave do FGTS e do protocolo do seguro 

desemprego. 
  
CONTRATANTE ASSALARIADO CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO 
  

       Apresentar as folhas da CTPS que constam a identificação, numeração e registro do contrato; 
       Apresentar documento comprobatório da suspensão do contrato realizado com seu Empregador. 

  
CONTRATANTE ASSALARIADO REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO 
  

       Apresentar as folhas da CTPS que constam a identificação, numeração e registro do contrato; 
       Apresentar documento comprobatório da redução da jornada de trabalho realizado com seu 

Empregador. 
  
CONTRATANTE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - AUTÔNOMO 
  

       Apresentar as folhas da CTPS que constam a identificação, numeração e último registro do contrato 

rescindido; 
       Apresentar carta de próprio punho com a narrativa dos fatos que acarretaram a perda ou redução de 

rendimentos; 
       Em caso de possuir, apresentar termos de rescisão dos contratos de prestação de serviços ou 

fornecimento de mercadoria, bem como o contrato celebrado para estas operações. 
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CONTRATANTE MEI 
  

       Apresentar as folhas da CTPS que constam a identificação, numeração e último registro do contrato de 

trabalho; 
       Apresentar carta de próprio punho com a narrativa dos fatos que acarretaram a perda ou redução de 

rendimentos; 
       Apresentar o CNPJ do MEI e a declaração de informações de março a maio.2020. 
  

CONTRATANTE EMPRESÁRIO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 
  

       Apresentar o contrato social; 
       Apresentar a situação cadastral do CNPJ; 
       Apresentar a declarações ao Simples Nacional relativas aos meses de março a maio.2020. 

  
CONTRATANTE EMPRESÁRIO NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 
  

       Apresentar o contrato social; 
       Apresentar a situação cadastral do CNPJ; 
       Apresentar as justificativas de redução ou perda de rendimentos da Empresa com faturamento dos 

meses de março a maio.2020. 
 
 

Rio de Janeiro, RJ, 09 de junho de 2020. 
 

 
 

 

Colégio Teresiano 
CNPJ 42.542.787/0001-63 

Susana Beatriz Sacavino 
Diretora Administrativa 

 


