
4. Atualizações Legais
No espaço Atualizações Legais você confere 
em tempo real as últimas atualizações fiscais e 
trabalhistas de todos os estados brasileiros. Caso 
queira verificar algo específico, basta utilizar 
nossos filtros.

6. Atualizações Legais
Acesse agora mesmo o Espaço Legislação 
e aproveite todo conteúdo e ferramentas 
desenvolvidos especialmente para você! 

espacolegislacao.totvs.com

5. TOTVS Responde
Na página TOTVS Responde você confere a nossa 
programação de webinars sobre as principais 
obrigações do ano. Apresentamos todo o conceito 
e como preparamos nossos produtos para atender 
nossos clientes da melhor forma.

Além de tudo isso, temos ainda páginas sobre 
os temas de obrigações legais mais relevantes e 
assuntos em alta do momento, como: eSocial, ECF, 
ECD, CIOT, Trabalho Intermitente, Substituição 
Tributária e muito mais.

A TOTVS tem um portal exclusivo, chamado Espaço Legislação, com diversos 
conteúdos das áreas: tributária, trabalhista e contábil. O portal está disponível para 
todos os nossos clientes. Confira o que você vai encontrar no Espaço Legislação para 
ficar sempre atualizado em relação às questões fiscais!

Você conhece o Espaço 
Legislação da TOTVS?
Você conhece o Espaço 
Legislação da TOTVS?

1. Tela de cadastro
Nosso conteúdo é gratuito e você pode ter 
acesso por meio do site totvs.com. Basta realizar 
o cadastro para ficar por dentro das últimas 
atualizações.

2. Calendário de Obrigações
Calendário de Obrigações com todas as datas de 
vencimentos das principais obrigações de uma 
organização. Você pode utilizar diversos filtros 
(Por área, CNAE, esfera, entre outros), fazer o 
download e, ainda, integrar com a sua agenda.

Aproveite todo nosso conteúdo e 
nossas ferramentas agora mesmo!
espaçolegislacao.totvs.com

3. Portfólio de Obrigações
O Portfólio de Obrigações permite você descobrir 
todas as obrigações que são atendidas por nossos 
produtos. Basta clicar no mapa interativo do seu 
estado ou pesquisar pelo filtro de esferas, cada 
item possui uma descrição caso tenha dúvidas.
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