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Em continuidade à matéria anterior 
sobre pioneirismo, a propósito de estar-
mos às vésperas em homenagearmos 
nossos pais, retrato a figura do meu pai 
Yasuichi Shimomoto.

O meu saudoso pai que se foi há 
25 anos, aos 91 anos, é cultuado até 
hoje pela Seicho No Ie, como um dos 
pioneiros, não apenas pela divulgação 
desta filosofia na região noroeste do 
Estado de São Paulo, como foi o pri-
meiro dirigente da regional noroeste.

Lembro-me quando criança que 
em nossa casa, tinha muitos animais 
de pequeno porte, tais como, galinha, 
cabritos, passarinhos que eram trazi-
dos pelas vizinhanças em gratidão às 
orientações baseadas na filosofia de 
vida que, através da mudança do poder 
da mente, se curavam até de doenças 
e suas vidas foram transformadas com 
a mudança de atitudes.

Essa educação de base que recebi 
do meu pai foi imprescindível nas mi-
nhas decisões, inclusive de me tornar 
preletor.

Graças ao incentivo de pioneiros ou 
por ser um dos pioneiros, fui homena-
geado pela entidade quando completei 
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50 anos de atividade como orientador 
de assuntos psicológicos e espirituais.

Por essa razão aqueles que se 
tornam pioneiros através da dedicação 
e amor ao próximo, ao trabalho e à 
sociedade, estão deixando a marca da 
sua passagem, ficando como modelo/
exemplo para a sociedade e para o 
mundo.

É um momento para refletir quantos 
casos estamos seguindo ou fazendo 
uso de materiais que estão sendo úteis 
e que foram criados por aqueles que 
se tornaram pioneiros em divulgar as 
suas ideias e invenções e tem merecido 
respeito pela sociedade.

Há inúmeros nomes conhecidos 
e até desconhecidos que, graças ao 
pioneirismo, tiveram uma ideia e a 
colocaram em prática para o bem da 
sociedade.

Seja você também um pioneiro, 
transformando o mundo através dos 
bons usos e costumes que sirvam e 
sejam adotados pela sociedade.

Pense na sua empresa como o 
precursor das suas ideias, oferecendo 
oportunidades onde ninguém mais as 
vê e que certamente levará ao sucesso.
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Associado  

Notícias Jurídicas

Vendedora que não 
avisou empresa de 

que estava
grávida tem 

negado pedido

Como o caso foi julgado totalmente 
improcedente, a juíza aplicou alteração 
trazida pela Reforma Trabalhista e 
condenou a trabalhadora a pagar os 
honorários do advogado da empresa. 
A Justiça do Trabalhou julgou improce-
dente o pedido de uma vendedora de 
Cuiabá que pleiteava o reconhecimento 
do direito à estabilidade no emprego, e 
a consequente condenação à empresa 
de lhe pagar indenização, por ter sido 
dispensada quando estava grávida. 
Admitida pela filial de uma loja na última 
semana de novembro de 2016, para 
atender o aumento da demanda própria 
de fim de ano, a trabalhadora prestou 
seus serviços até 28 de dezembro da-
quele ano, quando o contrato por prazo 
determinado foi extinto. Ao ajuizar a 
reclamação trabalhista em março deste 
ano, a trabalhadora afirmou que não 
sabia que estava grávida no momento 
da dispensa, sendo que sua primeira 
consulta médica ocorreu em 15.02.2017, 
na qual se atestou gravidez de oito se-
manas aproximadamente, logo, desde 
uma semana antes do fim do contrato. 
Disse ainda que não agiu de má-fé, 
pois a constatação oficial da gravidez 
somente se deu em 19 de abril. A ex-
-empregada afirmou também que não 
tinha conhecimento de seus direitos e 

que só soube que a responsabilidade 
pelo pagamento do salário-maternidade 
era da empresa após ter dado entrada 
no pedido de benefício junto do INSS em 
03.10.2017, o qual foi negado em 17 de 
novembro. Por isso, procurou a empresa 
somente após o nascimento do filho e do 
indeferimento pela Previdência Social. 
Ao julgar o caso, a juíza Emanuele Pes-
satti, em atuação na 7ª Vara do Trabalho 
de Cuiabá, apontou, no entanto, que, 
com base no cartão de pré-natal, a tra-
balhadora já tinha conhecimento da gra-
videz ao menos no dia 15 de fevereiro, 
data da primeira consulta. Além disso, 
é possível concluir, levando em conta 
seu depoimento em audiência, que ela 
sabia da gravidez no momento da res-
cisão contratual, já que disse: “(...) que 
não apresentou nos autos o resultado 
o primeiro exame de urina que fez, que 
indicaria que estava grávida quando da 
dispensa”. De acordo com a magistrada, 
é evidente que a ex-empregada não pro-
curou a empresa nem para dar ciência 
da gravidez, quiçá para ser reintegrada, 
passando a ter o interesse em acionar a 
ex-empregadora apenas após o indefe-
rimento do benefício pelo INSS. “Agora, 
que culpa tem a empresa se a Autora 
não a procurou para informar que estava 
grávida, possibilitando a reintegração e 
a efetivada prestação de serviços com 
a respectiva remuneração, que é o que 
de fato a CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
assegura?”, questionou. A juíza lembrou 
ainda que “o direito não socorre a quem 
dorme” e que não pode ser diferente só 
pelo fato da trabalhadora se declarar 
beneficiária da justiça gratuita e alegar 
desconhecimento de seus direitos, 
apontando ainda o que prevê o artigo 3º 
da Lei de Introdução ao Código Civil de 
que “”Ninguém se escusa de cumprir a 
lei, alegando que não a conhece”. Dessa 
forma, concluiu que, como a empresa 
somente tomou conhecimento da gra-
videz após ser acionada na Justiça, em 
março deste ano, um mês após o térmi-

no do período da possível estabilidade, 
houve claramente um exercício abusivo 
do direito de ação, não sendo razoável 
condenar a empresa por ato que não 
praticou. “(...) no presente caso, vê-se 
que o prejuízo sofrido pela Autora, foi 
ela própria quem causou, num primeiro 
momento porque omitiu o fato de estar 
grávida quando da rescisão; num segun-
do por alegar desconhecimento da lei; 
e num terceiro por demandar em juízo 
apenas após o período de estabilidade, 
ficando ESCANCARADO o interesse 
promíscuo de ser beneficiar indevida-
mente da lei”, enfatizou. Ainda conforme 
ressaltou, o exercício abusivo do direito 
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da trabalhadora deve ser condenado da 
mesma forma que deve uma empresa 
ser condenada, quando ciente da gravi-
dez de sua empregada a dispensa sem 
direitos. Por fim, a juíza indeferiu todos 
os pedidos da trabalhadora referentes à 
indenização, verbas rescisórias e seguro 
desemprego e, com base em uma das 
alterações da chamada Reforma Tra-
balhista (Lei 13.467/2017), condenou-a 
a pagar os honorários dos advogados 
da empresa em 3.159 reais, correspon-
dente a 10% do valor da causa. Esses 
honorários deverão ser pagos, conforme 
especificou a magistrada, observando-
-se também o novo texto da lei, inserido 
como o artigo 791-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), que em 
seu 4º parágrafo estabelece: “Vencido 
o beneficiário da justiça gratuita, desde 
que não tenha obtido em juízo, ainda 
que em outro processo, créditos capazes 
de suportar a despesa, as obrigações 
decorrentes de sua sucumbência ficarão 
sob condição suspensiva de exigibilidade 
e somente poderão ser executadas se, 
nos dois anos subsequentes ao trânsito 
em julgado da decisão que as certificou, 
demonstrar que deixou de existir a situ-
ação de insuficiência de recursos que 
o credor justificou a concessão de gra-
tuidade, extinguindo-se, passado esse 
prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Fonte: AASP

Supremo Tribunal 
Federal afasta 

penhorabilidade de 
bem de família do 
fiador na locação 

comercial

A Primeira Turma do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) decidiu que não é 
possível penhorar o bem de família do 

fiador na locação comercial. Por maio-
ria dos votos, os ministros proveram o 
Recurso Extraordinário (RE) 605709, 
no qual o recorrente alegava ser nula 
a arrematação de sua casa - localiza-
da em Campo Belo (SP) - em leilão 
ocorrido no ano de 2002. Segundo o 
recorrente, o imóvel seria impenhorável 
por ser sua única propriedade, sendo 
ele o responsável pelo sustento da fa-
mília. Assim, alegou que, na hipótese, 
cabe a proteção do direito fundamental 
e social à moradia. O julgamento teve 
início em outubro de 2014, quando o 
ministro Dias Toffoli (relator) - então 
componente da Primeira Turma - votou 
pelo desprovimento do RE, entendendo 
que a penhorabilidade do bem de família 
é possível tanto na locação residencial 
como na comercial. Na ocasião, o jul-
gamento foi suspenso pelo pedido de 
vista do ministro Luís Roberto Barroso. 
De acordo com Barroso, o Supremo tem 
entendimento pacífico sobre a consti-
tucionalidade da penhora do bem de 
família do fiador por débitos decorren-
tes do contrato de locação residencial. 
Para o ministro, a lógica do precedente 
é válida também para os contratos de 
locação comercial na medida em que, 
embora não envolva direito à moradia 
dos locatários, compreende o seu direito 
à livre iniciativa que também tem fun-
damento constitucional. Segundo ele, 
a possibilidade de penhora do bem de 
família do fiador que, voluntariamente 
oferece seu patrimônio como garantia 
do débito, impulsiona o empreende-
dorismo ao viabilizar a celebração de 
contratos de locação empresarial em 
termos mais favoráveis. No entanto, a 
ministra Rosa Weber abriu divergência 
ao acolher o parecer do Ministério Pú-
blico Federal (MPF), que se manifestou 
pelo provimento do recurso extraordiná-
rio, entendimento seguido pela maioria 
dos ministros. A ministra fez conside-
rações no sentido de que não se pode 
penhorar o bem de família na locação 

comercial. Do mesmo modo votou o 
ministro Marco Aurélio, segundo o qual 
deve haver manifestação de vontade 
do fiador na locação residencial ou 
comercial, acrescentando que, quanto 
à impenhorabilidade, a lei não distingue 
o tipo de locação. Para ele, não se pode 
potencializar a livre iniciativa em detri-
mento de um direito fundamental que 
é o direito à moradia, tendo em vista 
que o afastamento da penhora visa a 
beneficiar a família. Também votou com 
a divergência o ministro Luiz Fux, no 
sentido da penhorabilidade.

Fonte: AASP

Bem Vindos 
aos Novos 

Clientes
• MULT-HIDRO 

COMERCIAL DE TUBOS 
E CONEXÕES LTDA 

(MATRIZ)

• MULT-HIDRO 
COMERCIAL DE TUBOS E 

CONEXÕES LTDA
 (FILIAL RJ)

• MULTI - HIDRO 
COMERCIAL DE TUBOS E 

CONEXÕES LTDA
 (FILIAL SP)

• TECKNO - FREIO 
E EMBALAGEM 

INDUSTRIAL LTDA

• JACAREI COSMÉTICOS 
EIRELI
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Eduardo Marciano dos Santos
DDR: 2856-7254
eduardo@grupoking.com.br

Pessoal
Gerente

e-Social

2º Grupo - Início JULHO de 2018 – 
Empresas com faturamento inferior a 
R$ 78 milhões em 2016. 

Faseamento: 
 1ª Fase do 2º Grupo – 15 de 

julho à 31 de agosto de 2018
Envio do cadastro do empregador 

(S-1000), filiais e obras (S-1005); 

Envio das tabelas:

 2ª Fase do 2º Grupo – 1º de 
setembro à 31 de outubro de 2018

Eventos não Periódicos: Dados dos 
trabalhadores e seus vínculos com as 
empresas - S-2200. 

Honorários do 
mês 07.2018

 (Aos clientes King)

Dia 31.07.2018  vencerão os hono-
rários referentes a 07.2018, cujos valo-
res poderão ser pagos até 02.08.2018. 
Evite multa de 10% e o risco da empre-
sa ficar suspensa da nossa assistência. 
Dúvidas ligar para 2856.7232 (Sirleide) 
ou 2856.7244(Tatiana). 

Lembramos que para emitir a se-
gunda via de boleto ou atualizar data, 
basta acessar  o link abaixo e digitar o 
código de barra.

https://banco.bradesco/html/classic/
produtos-servicos/mais-produtos-servi-
cos/segunda-via-boleto.shtm

Cobrança Extra – 
DCTF 

2º semestre/17 
(Aos clientes King)

Dia 20.07.2018 vencerão as 
cobranças de Elab. Entr. DCTF- 
Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais, uma declaração 
de apresentação obrigatória à Receita 
Federal. O objetivo dessa declaração é 
informar os tributos e contribuições que 
são apurados pela empresa por meio 
de programas geradores específicos.

Sirleide Fernandes Olímpio Saez
DDR: 2856-7232
sirleide@grupoking.com.br

Financeiro
Gerente

S-1010 Tabela de Rubricas 

S-1020 Tabela de Lotações 
Tributárias 

S-1030 Tabela de Cargos/
Empregos Públicos 

S-1035 Tabela de Carreiras 
Públicas 

S-1040 Tabela de Funções/
Cargos em Comissão 

S-1050 Tabela de Horários/
Turnos de Trabalho 

S-1060 Tabela de Ambientes
 de Trabalho 

S-1070 Tabela de Processos 
Administrativos/
Judiciais 

S-1080 Tabela de Operadores 
Portuários

Neusa Soares de Souza
DDR: 2856-7240
neusa@grupoking.com.br

Contábil
Gerente

Doações a 
partidos políticos

Com a Reforma Eleitoral de 2015, 
várias regras sobre doações para cam-
panhas eleitorais foram alteradas e já 
estão em vigor. As principais mudanças 
estão relacionadas com a proibição do 
financiamento das campanhas dos can-
didatos por empresas, e com a redução 
e fixação do limite de gastos.

 somente pessoas físicas podem fa-
zer doações para campanhas eleito-rais;

 toda doação deve ser feita através 
de recibo assinado pelo doador, com 
um valor limitado a 10% dos rendimen-
tos brutos do ano anterior do doador;

 a realização de doações acima do 
limite estipulado penaliza o doador com 
o pagamento de multa no valor de cinco 
a dez vezes a quantia ultrapassada;

 as doações só poderão ser rea-
lizadas através de cheques cruzados 
e nominais, transferências eletrônicas 
de depósitos, depósitos identifica-dos 
em espécie, ou através do sistema 
disponível no site do candidato, partido 
ou coligação na internet, com a possi-
bilidade do uso do cartão de crédito 
(o sistema deverá obrigatoriamente, 
identificar o doador e emitir o recibo 
para cada doação);

 os partidos e candidatos devem 
obrigatoriamente abrir conta bancária 
específica para as movimentações 
financeiras da campanha.

Resolução nº 23.463/2015. TSE
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 3ª Fase do 2º Grupo – 1º de 
novembro à 31 de dezembro de 2018 

Eventos periódicos – Folha de Pa-
gamento 
 Janeiro de 2019 – Substituição 

da GFIP e envio dos dados de Segu-
rança e Saúde do trabalhador. 

Todos os eventos trabalhistas não 
periódicos devem ser registrados em 
uma base de dados no ambiente na-
cional do e-Social denominada RET 
(Registro de Eventos Trabalhistas) de 
acordo com os prazos determinados 
pelo e-Social.

Um dos principais desafios do e-So-
cial é o saneamento das informações 
no banco de dados dos trabalhadores 
com ou sem vínculo de emprego e de 
outros cadastros da empresa. Houve 
um acréscimo considerável de dados 
para atender à grande quantidade de 
eventos do e-Social e, em caso de res-
postas inadequadas ou incompletas, o 
empregador poderá sofrer penalidades 
e o trabalhador poderá ter seus direitos 
prejudicados. 

A revisão dos processos internos da 
empresa para o e-Social, sejam eles 
trabalhistas, previdenciários e/ou 
fiscais são de fundamental impor-
tância. Este projeto do governo federal 
trouxe muitos requerimentos legais 
que são novidade para o empregador, 
e é preciso assegurar a conformidade 
deles.

As informações armazenadas no 
ambiente nacional do e-Social serão 
providas por diversas áreas/setores da 
empresa, tais como: Recursos Huma-
nos, Medicina Ocupacional, Segu-
rança do Trabalho, Fiscal, Financeira 
e a Jurídica. Por esse motivo, muitas 
empresas devem rever a interação 
entre estas áreas para garantir que 
os eventos sejam enviados em con-
formidade com as especificações do 
e-Social e para que não haja risco de 
multas para o empregador. 
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Patrícia Nobre
DDR: 2856-7210
patricia-n@grupoking.com.br

Fiscal
Gerente

Situação cadastral 
regular de clientes 

e fornecedores 
– Sintegra / 

CNPJ consulta 
obrigatória

Antes de ajustar negócios com 
contribuintes que resultem na circula-
ção de mercadorias, a cada operação 
mercantil é obrigação do contribuinte 
consultar a situação cadastral do seu 
cliente ou fornecedor junto ao órgão 
Estadual (Sintegra) e Federal (CNPJ). 
Isto porque, se a empresa estiver em 
situação irregular (Baixada, Inativa, 
Inabilitada ou Cassada) a operação 
não pode ser realizada, sob pena de 
autuação pela fiscalização.

É importante manter a base cadas-
tral de clientes e fornecedores sempre 
atualizada e as consultas de situação 
regular salvas em arquivo, caso o fisco 
solicite futuramente. Essa exigência é 
muito clara no art. 28 do RICMS/SP.

Artigo 28 - O contribuinte, por si ou 
seus prepostos, sempre que ajustar a 
realização de operação ou prestação 
com outro contribuinte, fica obrigado a 
comprovar a sua regularidade perante 
o Fisco, de acordo com o item 4 do § 
1° do artigo 59, e, também, a exigir o 
mesmo procedimento da outra parte, 
quer esta figure como remetente da 
mercadoria ou prestador do serviço, 
quer como destinatário ou tomador (Lei 

Ricardo de Oliveira Prado
DDR: 2856-7255
ricardo.oliveira@grupoking.com.br

Legalização
    Gerente

Taxa de 
Funcionamento de 
Estabelecimento 

(TFE)
Taxa de Fiscalização 

de Anúncio (TFA)  
2018 

São Paulo

Informamos aos nossos clientes 
que estão estabelecidos no Município 
de São Paulo, que a Taxa de Funcio-
namento de Estabelecimento (“TFE”) 
e a Taxa de Fiscalização de Anúncio 
(“TFA”), referentes ao exercício de 2018 
tem o seu vencimento no 10.07.2018.

Todos os contribuintes inscritos 
nos Municípios do território nacional 
devem pagar as Taxas de Localização, 
Inscrição e Funcionamento (“TLIF”) 
ou, especificamente na Cidade de 
São Paulo, a Taxa de Fiscalização de 
Estabelecimento (“TFE”), sob pena de 
ter o débito inscrito em Dívida Ativa do 
Município.

A falta de pagamento de quaisquer 
taxas ou impostos, especialmente para 
os contribuintes do Simples Nacional 
podem ocasionar a exclusão deste re-
gime especial, conforme determinado 
na Lei nº 123/2006.

Caso não tenham efetuado o seu 
pagamento no prazo regular, favor nos 
encaminhem as guias para que sejam 
calculados multa e juros proporcionais 
ao período em atraso.

Certificado Digital 
(E-CPF / E-CNPJ)

compra e 
homologação – 

King Contabilidade
E-Social - 

Obrigatoriedade

A partir de julho de 2018 com a 
implantação do E-Social, todos os con-
tribuintes inscritos no CNPJ deverão 
apresentar obrigatoriamente os seus 
eventos trabalhistas e previdenciários 
de forma eletrônica, utilizando-se assim 
de Certificado Digital.

Não deixem para a última hora para 
obter e homologar o seu Certificado Di-
gital, a King Contabilidade disponibiliza 
todas as segundas e quartas-feiras um 
espaço em sua Sede Social destinado 
a compra e homologação de Certificado 
Digital (E-CPF / E-CNPJ), através de 
agendamento prévio.

.Contate-nos para a realização da 
compra de seu E-CPF e/ou E-CNPJ, 
através dos dos telefones 2856-7255, 
7281, 7257 e 7253.

Atualizações 
Cadastrais em 

Órgãos Públicos

Orientamos a todos os nossos clien-
tes que quando houver qualquer alte-
ração de dados cadastrais pessoais ou 
societários, favor informar e encaminhar 
os documentos para analisarmos a ne-
cessidade de elaboração de Alteração 
Contratual e, posterior, informação aos 
órgãos públicos.
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Notícias Econômicas
Paulo Fujihara

6.374/89, art. 22-A, na redação da Lei 
12.294/06, art. 1°, IV).

Ao receber mercadoria ou bem de 
terceiro, o destinatário deve conferir o 
documento fiscal emitido e se certificar 
que foram cumpridos todos os requi-
sitos previstos na legislação, sendo 
importantíssimo observar o cálculo 
correto do imposto, a aplicação ou não 
de benefícios fiscais, aplicação ou não 
da substituição tributária, diferimento, 
suspensão do imposto e as condições 
para a aplicação destes.

Tão importante quanto a conferência 
por parte do remetente é a conferência 
efetuada pelo contribuinte destinatário. 
Isso porque o recebimento de documen-
to fiscal com incorreções pode ocasio-
nar o que chamamos de responsabilida-
de solidária em relação à irregularidade 
cometida pelo remetente, conforme 
previsto no art. 5º da Lei Complementar 
nº 87/96, aplicada ao ICMS.

A importância de 
se avaliar 

as despesas

Diminuir algumas de suas despesas 
através da redução de itens supérfluo, 
para empresas de pequeno e médio 
porte que estão com dificuldades, são 
estratégias que devem ser adotadas 
e voltar suas atenções olhando para 
“dentro de casa”, visando reduzir custos 
e procurar rentabilizar seu negócio.

Os gastos que parecem pequenos, 
comprometem os recursos da empresa 

e pode significar a diferença entre so-
breviver ou fechar o seu negócio.

O empresário precisa focar nas re-
duções de custos, gerar receitas extras, 
o que deve ser reinvestida no negócio, 
criação de novos produtos ou serviços, 
bonificações e incentivos para colabo-
radores, crescimento da empresa em 
geral, e até no lucro dos acionistas.

Elaborar um planejamento finan-
ceiro e estratégico que tenha uma 
análise do passado e do presente, 
assim como uma projeção do futuro, 
é de fundamental importância, lem-
brando que esta projeção tem que ser 
muito bem alinhada, considerando, as 
dificuldades e oportunidades atuais do 
mercado, definindo premissas para este 
planejamento.

O acompanhamento mensal é 
imprescindível para que a empresa 
consiga obter resultados mais efica-
zes, só assim os gestores poderão 
ter percepção de suas necessidades 
para a tomada das melhores decisões 
possíveis. Qualquer desvio deve ser 
apontado e discutido.

Deve-se saber onde é possível cor-
tar custos sem interferir nos negócios. 
Ás vezes, as empresas entram em um 
mercado que possuem pouco conhe-
cimento e acabam gastando recursos 
onde não tem experiência. Uma rene-
gociação de contratos com fornecedo-
res e bancos é primordial, uma vez que 
poderá flexibilizar seus desembolsos, 
aliviando o seu fluxo de caixa.

Além disto, o planejamento fiscal é 
uma forma de minimizar os custos fis-
cais, respeitando a lei de forma integral, 
com isso, é possível se ter um maior 
controle dos gastos administrativos.

Em épocas de crise, o empreen-
dedor aprende a pensar muito, refletir 
sobre a manutenção do seu negócio, 
dar sobrevida, portanto os itens acima 
são de fundamental importância para 
análise e gestão do seu negócio.

King Contabilidade 
comemora 58° aniversário

A King Contabilidade comemorou na 
última quarta-feira (20.06) o seu 58º ani-
versário, completado no dia 17 de junho. A 
festa, como ocorre todos os anos, foi rega-
da à uma deliciosa feijoada e contou com a 
presença dos colaboradores da empresa.

A comemoração contou ainda com 
a tradicional homenagem ao cliente e 
colaborador(a) mais antigos, sendo o clien-
te Plásticos Masao Ltda. (representado por 
Elio Yumiketa) e a colaboradora Sirleide 
Saez, que atua há 29 anos na empresa.

Para o presidente da King, Márcio Shi-
momoto, o segredo do sucesso da empresa 
ao longo de sua jornada é fruto da filosofia 
implantada desde o início pelo seu funda-
dor e hoje presidente do conselho, Hatiro 
Shimomoto. “A King possui 3 princípios: 
Não trabalhar para ganhar dinheiro, e sim 
para servir e ser útil; Reinvestir na fonte de 
renda; e Escolher prioridades”.

Elio Yumiketa - Plásticos Masao Ltda

Sirleide Saez
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Indicadores 
Fiscais R$

AGENDA FISCAL

ICMS: O vencimento será de acordo com a atividade da empresa. 
Todas as segundas-feiras do mês. Consulta DEC:  
https://dec.prefeitura.sp.gov.br/portal/#/ 
https://www.dec.fazenda.sp.gov.br/DEC/UCLogin/login.aspx

Salário Mínimo Federal         = R$    954,00
Salário Mínimo Regional SP = R$ 1.108,38

*Deduções por dependente R$ 189,59 para o ano-calendário de 2015 / Mínimo retenção IR = R$ 10,00

*
*
*
*
*

Base de Cálculo       Alíquota Parcela a deduzir             Dedução

Tabela Progressiva do Imposto sobre a Renda - Mensal

UFESP = R$ 25,70

Até 1.903,98  

De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80

De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80

De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13

Acima de 4.664,68 27,5 869,36

ICMS: O vencimento será de acordo com a atividade da empresa. 
Todas as segundas-feiras do mês. Consulta DEC:  
https://dec.prefeitura.sp.gov.br/portal/#/ 
https://www.dec.fazenda.sp.gov.br/DEC/UCLogin/login.aspx

AGOSTO DE 2018

12 - Dia dos Pais

JULHO DE 2018
 D S T Q Q S S
 1 2 3  4 5 6 7  
 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24    25 26 27 28 
29 30 31

02 SEGUNDA: INSS - GPS - Fixação no quadro de horário 
05 QUINTA:  Salário - jun/18 - Metalúrgicos, Químicos, Plásticos, Gráficos,   
 Advocacia, Clínica de Estética, Instituto de  Beleza,  Indústria de 
 Produtos de Limpeza, Jornalistas
 NFTS - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Tomados - jun/18
06 SEXTA:  Salário - jun/18 - Demais Atividades e Domésticos
 Simples Doméstico (DAE) - jun/18
 FGTS/GFIP - jun/18
 Entrega do CAGED
10 TERÇA: ISS - São Paulo - jun/18
 Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
13 SEXTA:  EFD-REINF (Empresas primeiro grupo do e-Social)
16 SEGUNDA:  INSS - jun/18 - Contribuintes Individuais/Seg. Facultativo 
 Início da 1ª fase do 2º grupo no e-Social, com dados do empre  
                         gador, filiais, obras e cadastramento de tabelas
20 SEXTA:  PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/06/2018 a 30/06/2018
                         IRRF - Todos retidos de 01/06/2018 a 30/06/2018
 Simples Nacional - jun/18
 INSS - jun/18 - Empresa
 DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
25 QUARTA:  PIS sobre a Folha - jun/18
 PIS sobre o Faturamento - jun/18
 COFINS sobre o Faturamento - jun/18
 IPI - jun/18
31 TERÇA:  IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - jun/18
 IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral
 1ª quota ou quota única - 2º trim/18
 IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - jun/18
 Salários - jul/18 - Papel e Papelão
 IRPF - 4ª quota do IRPF/2018 ano base 2017

09 - Revolução Constitucionalista (Feriado Estadual)

 D S T Q Q S S
    1 2 3 4  
 5 6 7 8 9 10 11  
 12 13 14 15 16 17 18  
 19 20 21    22 23 24 25    
26 27 28 29 30 31

03 SEXTA:  Salário - jul/18 - Metalúrgicos, Químicos, Plásticos, Gráficos, 
 Advocacia, Clínica de Estética, Instituto de Beleza, Indústria de 
 Produtos de Limpeza, jornalistas
06 SEGUNDA:  NFTS - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Tomados - jul/18
 Salário - jul/18 - Demais Atividades
07 TERÇA:  Simples Doméstico (DAE) - jul/18
 FGTS - jul/18
 Entrega do CAGED
10 SEXTA:  ISS - São Paulo - jul/18 
 Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
15 QUARTA:  INSS - jul/18 - Domésticos e Contribuintes Individuais
20 SEGUNDA:  Simples Nacional - jul/18
 PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/07/2018 a 31/07/2018  
 IRRF - Todos retidos de 01/07/2018 a 31/07/2018
 INSS - jul/18 - Empresa
 DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
24 SEXTA:  PIS sobre a Folha - jul/18
 PIS sobre o Faturamento - jul/18
 COFINS sobre o Faturamento - jul/18
 IPI - jul/18
30 QUINTA:  IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - jul/18
 IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral
 2ª quota – 2º trim/18
 IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - jul/18
 Salários - ago/18 - Papel e Papelão
 IRPF - 5ª quota do IRPF/2018 ano base 2017 
31 SEXTA: Prazo final para envio dos arquivos da 1ª fase do 
 segundo grupo no e-Social


