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Dando continuidade ao artigo anterior sobre a distribuição de lucro, ressalto que grande parte das empresas
durante o exercício de suas atividades,
recorrem às instituições financeiras por
falta de capital de giro.
Em algumas situações recorre-se às pessoas físicas, componentes
dessa empresa, para suprir as necessidades financeiras da empresa,
assumindo em forma de empréstimo,
valores muitas vezes significativos que
podem levar ao fracasso da atividade.
O fato de ter esse dinheiro disponível não significa necessariamente que
a situação econômica esteja equilibrada, porque numa atividade empresarial
existe a circulação da parte econômica
e financeira que pode trazer estabilidade ou a necessidade de suplementar
através de outros expedientes ou
recursos externos.
Por isso é muito importante que os
sócios tenham uma visão completa da
situação da sua empresa.
O que eu desejo ressaltar nesses
artigos como os usos e bons costumes são a determinação de que o lucro

obtido no empreendimento não deva
ser distribuído aos seus sócios.
Os sócios devem ter apenas uma retirada pró-labore, cujo valor seja suficiente
para a sua sobrevivência e da sua família e que possam usufruir de uma vida
confortável, sem nenhuma ostentação.
Assim, não haverá a necessidade
de recorrer a empréstimos bancários
ou mesmo em entidades creditícias,
pois formaria o capital de giro através
da disponibilidade do lucro que não foi
distribuído, refletindo maior credibilidade no mercado, pois terão condições
de adquirir a mercadoria/produto com
pagamento à vista ou mesmo à prazo,
sem correr o risco de atraso.
Tendo credibilidade no mercado,
a empresa será considerada cliente
preferencial, possibilitando que seus
fornecedores ofereçam preços diferenciados ou com maior desconto.
Consequentemente os recursos
aumentam, possibilitando expandir a
sua atividade resultando no aumento
do patrimônio imobiliário e até construir
um império como a exemplo da família
Matarazzo e outros que conhecemos.

(DDR-c/ 30 troncos)

Fone: (11) 2856-7200
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Notícias Jurídicas

Cidadão que teve
assinatura de
revista
renovada
automaticamente
será indenizado
Um morador do município de Linhares,
que recebeu a cobrança por assinatura
de revista renovada automaticamente,
mesmo após ter comunicado a sua falta
de interesse na renovação, será indenizado pela editora. Segundo o processo, a
parte assinou a revista por um ano, e após
o término do período, recebeu uma carta
comunicando que a assinatura havia sido
renovada. O homem alegou que entrou
em contato com a editora declarando
que não tinha interesse na renovação da
assinatura, sendo informado que a renovação não seria concretizada. Entretanto,
o requerente comprovou a cobrança dos
valores relativos à renovação da revista
em seu cartão de crédito por dois meses.
Dessa forma, o juiz do 1º Juizado Especial
Cível de Linhares entendeu que “sendo indevidos os valores cobrados, a devolução
das quantias comprovadamente pagas,
além do cancelamento da renovação da
revista e estorno das demais parcelas,
é medida que se impõe”. Segundo a
decisão, “A conduta da ré de impor a
renovação automática do contrato, sem
facilitar o cancelamento, gera aborrecimento ao consumidor que ultrapassa o
simples dissabor contratual, pois, além
de todo tempo despendido com as reiteradas tentativas de obstar a renovação
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do contrato, teve lançados em seu cartão
de crédito, sem o seu consentimento,
gerando pagamentos indevidos, os quais
só foram estornados em sua totalidade
após a propositura da demanda”. Dessa
forma, o magistrado condenou a ré a
restituir ao autor, em dobro, os valores
correspondentes às faturas de seu cartão
de crédito, referentes à renovação da
assinatura e totalizando a quantia de R$
224,96. Assim como, condenou a editora
a indenizar o cidadão em R$ 2 mil a título
de compensação pelos danos morais
experimentados.
Fonte:AASP

não se pode controlar a periodicidade da
satisfação de necessidades fisiológicas
de cada pessoa”. O acórdão lembra que
a testemunha do processo afirmou já ter
presenciado a reclamante ser impedida
de ir ao banheiro, e que também já tinha
passado por essa situação algumas
vezes. A reclamada, por sua vez, não
produziu prova oral. O relator lembra
que na NR-17 do Ministério do Trabalho
consta regra expressa sobre a proibição
de controle ou restrição pela empresa ao
acesso dos operadores ao banheiro, pois
extrapola o poder diretivo do empregador.
Da decisão ainda cabe recurso.
Fonte: AASP

Operadora de
Call Center será
indenizada por
restrição ao uso de
banheiro

EXPEDIENTE
Boletim Informativo King é uma publicação
mensal da Organização King de Contabilidade,

A 5ª Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da Bahia (TRT5-BA) decidiu, por
unanimidade, condenar uma empresa localizada em Feira de Santana, a pagar R$
10mil por danos morais a uma operadora
de call center que era impedida, algumas
vezes, de ir ao banheiro. A reclamante,
inconformada, recorreu da decisão da 6ª
Vara do Trabalho de Feira de Santana
que indeferiu o pedido de indenização.
Segundo ela, o uso do banheiro estava
condicionado a pedido de autorização ao
seu supervisor. Ela afirma que era humilhada, tratada com palavras ofensivas e
ameaçada de demissão em razão de não
ter cumprido as metas e por “ultrapassar
mais de cinco minutos quando necessitava de ir ao banheiro para fazer suas
necessidades fisiológicas”. Ainda diz que
sempre tinha controlados os seus horários e quantas vezes usava o sanitário,
inclusive, sendo negado o uso. Para a 5ª
Turma, “a restrição do uso do banheiro
ofende a dignidade do trabalhador e a
sua integridade física e psíquica, visto que
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Fiscal
Gerente

Patrícia Nobre
DDR: 2856-7210
patricia-n@grupoking.com.br

cerão na consulta de lotes depois que o
equipamento enviar os CF-e-SAT para
a SEFAZ).

inconsistência” ou “Processado com
Sucesso”, serão mostrados na consulta
os cupons que compõem o lote.

5) O sistema apresentará o resultado da busca, com as seguintes
informações:

8) Para visualizar os cupons que
compõem o lote, clique no Identificador
do Cupom (começa com CF-e seguido
de 44 números). Observação: se o
Identificador do Cupom estiver vermelho não é possível visualizar o cupom.
Clique em “Visualizar Erros” para verificar por qual motivo o CF-e-SAT foi
processado com inconsistência.

Tipos de Lote: “Movimento” ou “Cancelamento”.
Resultados do Processamento:

SAT CF-e –
Atenção à consulta
do processamento
dos Lotes de
cupons enviados p/
SEFAZ SP

Contribuinte do ICMS, fique atento
ao resultado do processamento do
Cupom Fiscal Eletrônico transmitido
para a Sefaz SP. Isto porque, o arquivo
xml enviado deve estar com a informação processado com sucesso, caso
contrário, o arquivo não terá validade
jurídica, ou seja, não poderá ser considerado um documento fiscal válido.

- Para processamento: lote recebido, porém aguarda fila para ser
processado.
- Em processamento: lote recebido,
cupons sendo processados.
- Processado com sucesso: lote
recebido; todos os cupons foram processados com sucesso.
- Processado com inconsistência:
lote recebido, porém, contêm pelo
menos 1 cupom processado com erro.
- Lote Inválido: lote rejeitado por
erro. Será mostrado na consulta a
descrição do erro encontrado no lote.

1) Acessar o Sistema de Gestão e
Retaguarda do SAT.

O comportamento esperado é que o
equipamento SAT reenvie os CF-e desse lote novamente à SEFAZ. Portanto,
solicitamos que verifique se os CF-e
dos lotes com esse erro foi recepcionado em outro lote.

Acesso como Contribuinte: https://
portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sat/
Paginas/Guia-Acesso-Contribuinte.
aspx

- Com exceção: erro no processamento de lotes; o contribuinte deverá
informar o problema ao fisco para que
este providencie correção do sistema.

2) Acessar a função através do
Menu “Cupons”, opção “Consultar Lotes
Enviados”.
3) Na tela de consulta aos lotes
enviados, informar um ou mais campos. Informando o número do recibo,
não é necessário preencher os outros
campos. Não é permitido busca exclusivamente por data. O máximo de lotes
listados é de 200 por busca.
4) Para prosseguir clique em “Pesquisar”. (ATENÇÃO: os CF-e só apareMaio/2018

- Origem do Lote: “Automático” ou
“Manual”. Indica se o lote foi enviado
automaticamente pelo SAT (Automático), ou por meio de upload em funcionalidade do sistema (Manual).
6) Para realizar o download do Lote,
clique no link “Download”. Ou para visualizar os cupons que compõem o lote,
clique no Nº do Recibo. Observação: se
o Nº do Recibo estiver vermelho não é
possível visualizar os cupons.

9) Clicando no Identificador do
Cupom, o sistema apresentará os
dados do cupom em abas. Clique nas
abas para visualizar as informações do
cupom. Este link estará ativo apenas
para cupons processados com sucesso
pelo sistema.
Obs.: O retorno de erro “124-Adiar
a transmissão” normalmente ocorre
quando um cupom de cancelamento
é processado antes de o cupom de
movimento (venda) correspondente
ser processado. Nesse caso, o sistema envia o retorno “124” para que o
SAT transmita novamente o cupom de
cancelamento. Desse modo, espera-se
que no momento de processar o cupom
de cancelamento reenviado, o SGR-SAT já tenha processado o cupom de
movimento correspondente.
Para mais informações sobre erros que ocorrem no processamento
de CF-e-SAT, consulte as Perguntas
Frequentes de Contribuintes, no site
do SAT.
https://portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/sat/Paginas/Guia-Consult-Lote.aspx
Dúvidas consulte o departamento
fiscal!

7) Caso o resultado do processamento acusar “Processado com
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Contábil
Gerente

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

Parcelamento
Especial
Simples Nacional
(PERT-SN)
Foi instituído o Programa Especial
de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte optantes pelo Simples Nacional
(PERT-SN).
A adesão ao PERT-SN poderá ser
feita até 09.07.2018, de acordo com os
procedimentos que serão estabelecidos
pela Receita Federal, PGFN, Estados
e Municípios.

dos juros de mora, 50% das multas de
mora, de ofício ou isoladas e 100% dos
encargos legais, inclusive honorários
advocatícios; ou
 Parcelado em até 175 mensais
e sucessivas, com redução de 50%
dos juros de mora, 25% das multas de
mora, de ofício ou isoladas e 100% dos
encargos legais, inclusive honorários
advocatícios.
A escolha da modalidade ocorrerá no
momento da adesão e será irretratável.
O valor da parcela mínima será de
R$ 50,00 para o Microempreendedor
Individual - MEI e de R$ 300,00 para
as demais microempresas e empresas
de pequeno porte. As parcelas serão
corrigidas pela SELIC.
A adesão ao PERT/SN suspende
eventual termo de exclusão do Simples
Nacional, inclusive Ato Declaratório
Executivo, que estiver no prazo de
regularização de débitos tributários,
que é de 30 dias a partir da ciência do
respectivo termo.

Os débitos apurados no Simples Nacional até a competência de Novembro
de 2017 poderão ser parcelados em até
180 parcelas mensais.

Os pedidos serão direcionados à
RFB, exceto com relação aos débitos:

As cinco primeiras parcelas vencerão a partir do mês de adesão, correspondendo a 5% da dívida consolidada,
corrigidas pela SELIC.

2. De ICMS e de ISS encaminhados
para inscrição em dívida ativa dos Estados ou Municípios, em virtude de convênio com a PGFN, que serão parcelados
junto aos respectivos entes federados.

Caso o contribuinte não pague integralmente os valores correspondentes
a 5% da dívida consolidada (com as
devidas atualizações), o parcelamento
será cancelado.
O saldo restante (95%) poderá ser:
 Liquidado integralmente, em
parcela única, com redução de 90%
dos juros de mora, 70% das multas de
mora, de ofício ou isoladas e 100% dos
encargos legais, inclusive honorários
advocatícios;
 Parcelado em até 145 mensais
e sucessivas, com redução de 80%
4

1. Inscritos em Dívida Ativa da União,
os quais serão parcelados junto à PGFN;

O pedido de parcelamento implicará
desistência compulsória e definitiva de
parcelamento anterior (até a competência de novembro/2017), sem restabelecimento dos parcelamentos rescindidos
caso o novo parcelamento venha a ser
cancelado ou rescindido.

Pessoal
Gerente

Eduardo Marciano dos Santos
DDR: 2856-7254
eduardo@grupoking.com.br

Reforma
Trabalhista muda
de novo com queda
de MP; entenda

Trabalhadores e empregadores
saem perdendo com a não aprovação
da medida provisória (MP) que complementaria a reforma trabalhista.
Sem essa regulamentação, pontos
importantes da reforma ficarão sem definição, resultando em maior incerteza
para as duas partes dos contratos de
trabalho. Sai pior quem foi contratado
depois de novembro, durante a vigência
da MP.
“Teremos decisões judiciais conflitantes? Com certeza. Demoraremos
para ter uniformidade nas decisões?
Com certeza”, afirmou Noemia Porto,
vice-presidente da Associação Nacional
dos Magistrados da justiça do Trabalho
(Anamatra).

O MEI deve entregar a Declaração
Anual do Simples Nacional – DASN-SIMEI para os períodos objeto do
parcelame

Até mesmo a extensão da validade da reforma trabalhista poderá ser
questionada. Sem o esclarecimento
proposto pela MP, podem ficar valendo regras da antiga Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT), pré-reforma,
em temas como regime de jornada de
trabalho (no caso de categorias que
trabalham 12 horas e folgam 36), ou
como deve ser o trabalho intermitente
e regras para o funcionário autônomo.

Resoluções nº 138 e 139 do CGSN
Lei Complementar nº 162 de 06.4.2018

Sem a MP prometida pelo governo,
que pacificava o entendimento de ao
Maio/2018

menos oito pontos polêmicos, os trabalhadores que podem ser mais prejudicados são aqueles que iniciaram um
novo contrato de trabalho após 14 de
novembro do ano passado e portanto
sob vigência de dispositivos que ficarão
inválidos.
Segundo Noemia, o Congresso
terá obrigatoriamente de aprovar um
decreto legislativo para explicar como
ficam esses casos, que após dia 23
caem em um limbo jurídico. Tal decreto
deverá explicar qual regra será válida
em cada caso que estava explicado na
MP: se vale o que foi tratado na reforma trabalhista, se volta ao que estava
previsto na lei original da CLT ou se
há ainda outro tratamento novo. Mas
mesmo para os contratos de trabalho
firmados antes da reforma, ainda há
muita incerteza.
Veja os principais pontos alterados
pela MP e que agora precisarão ser
esclarecidos:
Jornada 12 x 36
A MP determinava que as jornadas
do tipo 12 x 36 horas só poderiam
ser adotadas por meio de acordo ou
convenção coletiva. Com a queda do
dispositivo, pode prevalecer o que foi
aprovado na reforma, que permitia
acordo individual para tal regime.
“É um dispositivo que regula um
tema importante, e sua caducidade
deixa empregados e patrões à mercê
da compreensão do Judiciário acerca
da sua viabilidade jurídica”, avalia o
advogado Fernando Dantas.
Dano extrapatrimonial
A MP trazia um entendimento mais
favorável ao trabalhador no caso de
danos a ele. Sem a MP, a regra pode
voltar ao que ficou aprovado na reforma, mas também pode prevalecer
entendimento anterior, do Código de
Processo Civil. Também já há jurisprudência sobre o tema e os juízes podeMaio/2018

rão definir penas com base em decisões
judiciais anteriores.
Na reforma, ficou definida indenização com base no salário contratual.
Críticos a esse entendimento alegavam
que isso diferenciava trabalhadores
mais pobres e mais ricos.
Trabalho autônomo
A reforma trabalhista foi pouco clara
sobre os limites para a contratação dos
autônomos e sem a MP esses limites
voltam a estar ainda mais nebulosos.
A MP previa que não poderia haver
cláusula de exclusividade para esses
trabalhadores e agora esse limite não
mais existe. Porém, o advogado avalia
que os juízes poderão se basear em
decisões anteriores para resolver contenciosos trabalhistas sobre esse tema,
já amplamente analisado.
Trabalho intermitente

orientação jurisprudencial, formada por
súmulas do Tribunal Superior do Trabalho com base em decisões judiciais
anteriores.
Insalubridade de gestantes e
lactantes
Outro ponto que fica bastante prejudicado sem a MP. “Esse é um tema
sensível e que não encontra na jurisprudência existente regulação especial. A
caducidade da MP impacta esse tema”,
avalia o advogado trabalhista.
Na reforma, mulheres grávidas ou
que estão amamentando ficam afastadas da função insalubre automaticamente. Pela MP, abria-se a possibilidade de mulheres que atuam em locais
com insalubridade de grau mínimo ou
médio de apresentar atestados médicos
para retornarem ao trabalho.
Remuneração previdenciária

Esse é um tema que sofre grande
prejuízo pela caducidade da MP, por ser
inovador e a nova regra imposta pela
reforma trabalhista estar desalinhada
com os casos que já foram julgados
na justiça trabalhista. “Os parâmetros
da jurisprudência não se alinham com
a regulamentação proposta”, avalia
Fernando Dantas.

A MP previa que empregados que
no somatório de um ou mais empregos
não recebam o valor de um salário
mínimo ao mês poderão recolher a
diferença entre a remuneração recebida e o salário mínimo diretamente à
Previdência. Nesses casos, sem a MP,
os juízes poderão se valer do que foi
julgado em casos anteriores.

A reforma previu a existência do
trabalho intermitente, aquele em que
se pode contratar e pagar o trabalhador
por hora. Mas não definiu seus limites,
benefícios e excepcionalidades, como
casos de auxílio-doença, que a MP tratava. Será necessário ter uma legislação
nova sobre o tema.

FONTE: Granadeiro Guimarães
Advogados

Comissão de empregados
A MP determinava que as comissões – para representar funcionários
dentro de empresas com mais de 200
empregados – não substituem o papel
dos sindicatos de defender direitos
e interesses coletivos ou individuais
da categoria. Esse ponto é menos
problemático e pode ser decidido por

Bem Vindos
aos Novos
Clientes
LAPIDANDO JEANS
LAVANDERIA LTDA - EPP
ROBSON BUENO DE
CAMARGO - FILIAL
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Legalização
Gerente

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

Certificado Digital
(E-CPF / E-CNPJ)
compra e
homologação – King
Contabilidade
E-Social
A partir de Julho de 2018 com a
implantação do E-Social, todos os contribuintes inscritos no CNPJ deverão
apresentar 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 Digital, a King Contabilidade disponibiliza
todas as 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 telefones 2856-7255, 7281,
7257 e 7253.

Atualizações
cadastrais em
órgãos públicos
Orientamos a todos os nossos clientes que quando houver qualquer alteração de dados cadastrais pessoais ou
jurídicos, favor informar e encaminhar
os documentos para analisarmos a ne6

cessidade de elaboração de Alteração
Contratual e, posterior, informação aos
órgãos públicos.

Obrigatoriedade
do pagamento
da TFE / TLIF
A partir do início do mês de maio de
2018 entraremos em contato com todos
os nossos clientes que apresentam
pendências de pagamento de Taxas de
Localização, Inscrição e Funcionamento
(“TLIF”) ou, especificamente na Cidade
de São Paulo, a Taxa de Fiscalização
de Estabelecimento (“TFE”), para acerto
de pagamento e/ou de possibilidade de
parcelamento.
A falta de pagamento de quaisquer
taxas ou impostos, especialmente para
os contribuintes do Simples Nacional podem ocasionar a exclusão deste regime
especial, conforme determinado na Lei
nº 123/2006.

Taxa de Licença
de Instalação e
Funcionamento
(TLIF) – 2018
Outros Municípios
Informamos aos nossos clientes que
estão estabelecidos nos Municípios
abaixo descritos, que a Taxa de Licença
de Instalação e Funcionamento (“TLIF”)
referente ao exercício de 2018 serão
encaminhadas com vencimento em
Maio de 2018, a saber:
Município

Observações

Cotia

Parcela única

Poá

Parcela única

Ferraz de
Vasconcelos

Parcela única

Financeiro
Gerente

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

Honorários do
mês 05.2018

(Aos clientes King)

Dia 30.05.2018 vencerão os honorários referentes a 05.2018, cujos valores poderão ser pagos até 02.05.2018
(sem acréscimos). Evite multa de 10%
e o risco da empresa ficar suspensa da
nossa assistência. Dúvidas ligar para
2856.7232 ou 2856.7250.

Cobrança Extra
DMED e
DIMOBI Ex18
Ano Base 17

(Aos clientes King)

Dia 20.05.2018 vencerão as cobranças de DMED - Declaração de
Serviços Médicos e DIMOB - Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias.
DMED - Declaração de Serviços
Médicos (Equipe Portal Tributário)
Com a publicação da Instrução Normativa RFB 985/2009, médicos e
dentistas com CNPJ, prestadores de
serviços de saúde, operadoras de
planos privados e clínicas médicas
de qualquer especialidade, terão que
atender às exigências e os controles
Maio/2018

para entrega da DMED. São obrigadas
a apresentar a DMED, as pessoas
jurídicas ou equiparadas nos termos
da legislação do imposto de renda,
prestadoras de serviços de saúde e
as operadoras de planos privados de
assistência à saúde.
Os serviços prestados por psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, dentistas,
hospitais, laboratórios, serviços radiológicos, serviços de próteses ortopédicas e dentárias e clínicas médicas
de qualquer especialidade, bem como,
os prestados por estabelecimento geriátrico classificado como hospital pelo
Ministério da Saúde e por entidades de
ensino destinadas à instrução de deficiente físico ou mental, são considerados serviços de saúde para fins legais.
Multa - A não apresentação da
DMED no prazo estabelecido ou a
sua apresentação com incorreções ou
omissões, sujeitará a pessoa jurídica
às seguintes multas (artigo 8º da Lei
12.766/2012):
1) por apresentação fora do prazo:
a – R$ 500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração
apresentada, tenham apurado lucro
presumido;
b – R$ 1.500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente
às pessoas jurídicas que, na última
declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo
autoarbitramento;
2) por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal
(RFB), para apresentar declaração,
demonstrativo ou escrituração digital
ou para prestar esclarecimentos, nos
prazos estipulados pela autoridade
fiscal, que nunca serão inferiores a 45
dias: R$ 1.000,00 por mês-calendário;
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3) por apresentar declaração,
demonstrativo ou escrituração digital
com informações inexatas, incompletas
ou omitidas: 0,2%, não inferior a R$
100,00, sobre o faturamento do mês
anterior ao da entrega da declaração,
demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita
decorrente das vendas de mercadorias
e serviços.
DIMOB - Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias
– (Equipe Portal Tributário)
Embora não haja obrigação principal associada à Dimob, esta é de apresentação obrigatória para as pessoas
jurídicas e equiparadas:
I) que comercializarem imóveis
que houverem construído, loteado ou
incorporado para esse fim;
II) que intermediarem aquisição,
alienação ou aluguel de imóveis;
III) que realizarem sublocação
de imóveis;
IV) que se constituírem para
construção, administração, locação
ou alienação de patrimônio próprio, de
seus condôminos ou de seus sócios.
As pessoas jurídicas e equiparadas
citadas em “i” apresentarão as informações relativas a todos os imóveis
comercializados, ainda que tenha
havido a intermediação de terceiros.
A pessoa física está equiparada à
pessoa jurídica quando efetuar incorporação ou loteamento, nos termos dos
artigos 1º e 3º, inciso III do Decreto-Lei 1.381/1974 e artigo 10, inciso I do
Decreto-Lei 1.510/1976.
Base: artigo 8º da Lei 12.766/2012.

Notícias Econômicas
Paulo Fujihara

Indicadores
econômicos
Índices

2014

2015

2016

2017

2018 (*)

PIB –
Var %

0,1

-3,8

-3,6

0,7

2,6

Inflação
IPCA –
Var %

6,4

10,7

6,3

3,0

3,5

Taxa de
Cambio
R$/US$

2,66

3,91

3,25

3,31

3,30

Taxa
Selic %
Acum.
Ano

10,9

13,3

14,0

7,0

6,25

(*) Projeção Bacen

Comportamento da taxa Selic
no ano de 2017/2018
11/01/2017

13,00%

22/02/2017

12,25%

12/04/2017

11,25%

31/05/2017

10,25%

26/07/2017

09,25%

06/09/2017

08,25%

25/10/2017

07,50%

06/12/2017

07,00%

08/02/2018

06,75%

22/03/2018

06,50%

Taxa média de juros para
Pessoas Físicas:
Modalidade

Jan/2018

Fev/2018

Juros Comércio

5,40%

5,44%

Cartão de Credito

12,70%

12,67%

Cheque Especial

12,12%

12,18%

CDC

1,99%

1,97%

Empréstimo Pessoal

4,10%

4,22%

Empr. Pessoal-Financeiras

7,44%

7,50%

Taxa média de juros para
Pessoas Jurídicas:
Modalidade

Jan/2018

Fev/2018

Capital de Giro

2,12%

2,14%

Desconto de Duplicatas

2,55%

2,53%

Conta Garantida

7,76%

7,82%

Fontes: Focus – Bacen / Anefac
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Tabela Progressiva do Imposto sobre a Renda - Mensal
Base de Cálculo

Alíquota

Parcela a deduzir

Dedução

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

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

UFESP = R$ 25,70

*
*
*
*
*

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

AGENDA FISCAL
D
S
			
6
7
13
14
20
21
27
28
01 - Dia do Trabalho
13 - Dia das Mães

MAIO DE 2018
T
Q
Q
S
S
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31		
31 - Corpus Christi

JUNHO DE 2018
D
S
T
Q
Q
						
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28

S
2		
9
16
23
30

17 - Aniversário de 58 anos da King

01 TERÇA:
04 SEXTA:

INSS/GPS - Fixação no Quadro de Horário
Salário - abr/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 - abr/18
07 SEGUNDA: Salário - abr/18 - Demais Atividades e Domésticos
Simples Doméstico (DAE) - abr/18
FGTS/GFIP - abr/18
Entrega do CAGED
10 QUARTA: ISS - São Paulo - abr/18
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
15 TERÇA:
INSS - abr/18 - Contribuintes Individuais / Facultativo
18 SEXTA:
PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/04/2018 a 30/04/2018
IRRF - Todos retidos de 01/04/2018 a 30/04/2018
INSS - abr/18 - Empresa
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
21 SEGUNDA: Simples Nacional - abr/18
25 SEXTA:
PIS sobre a Folha - abr/18
PIS sobre o Faturamento - abr/18
COFINS sobre o Faturamento - abr/18
IPI - abr/18
30 QUARTA: IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - abr/18
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral
2ª quota - 1º trim/18
IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - abr/18
Salários - mai/18 - Papel e Papelão
IRPF – 2ª quota do IRPF/2018 ano base 2017

01 SEXTA:
05 TERÇA:

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

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
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S
1
8
15
22
29

INSS - GPS - Fixação no quadro de horário
Salário - mai/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 - mai/18
06 QUARTA: Salário - mai/18 - Demais Atividades e Domésticos
Simples Doméstico (DAE) - mai/18
07 QUINTA: FGTS/GFIP - mai/18
Entrega do CAGED
11 SEGUNDA: ISS - São Paulo - mai/18
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
15 SEXTA:
INSS - mai/18 - Contribuintes Individuais/Seg. Facultativo
20 QUARTA: PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/05/2018 a 31/05/2018
IRRF - Todos retidos de 01/05/2018 a 31/05/2018
Simples Nacional - mai/18
INSS - mai/18 - Empresa
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
25 SEGUNDA: PIS sobre a Folha - mai/18
PIS sobre o Faturamento - mai/18
COFINS sobre o Faturamento - mai/18
IPI - mai/18
29 SEXTA:
IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - mai/18
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral
3ª quota - 1º trim/18
IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - mai/18
Salários - jun/18 - Papel e Papelão
IRPF – 3ª quota do IRPF/2018 ano base 2017
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