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O que é ser pioneiro?
Parece um tema muito difícil, como
pensar em tomar qualquer iniciativa
para ser um pioneiro? Afinal procurar algo que não está sendo falado,
praticado mudado e que podemos
desenvolver para mudar para o bem da
sociedade local ou internacional não é
algo simples.
Quantas coisas não tínhamos conhecimento do uso ou até de atividades
que estão sendo exploradas na sociedade que só tomamos ciência através
da imprensa?
Na história escrita por Walt Disney,
há um personagem que se chama
Professor Pardal que é um inventor que
tudo cria e produz através de uma ideia.
Na humanidade, surgiram muitas
personalidades que deixaram sua
marca e mudaram o mundo que facilitaram a vida de muitas pessoas, a
exemplo da invenção do telefone, do
computador, da televisão, etc. e até
mesmo o primeiro que veio a quebrar
o recorde mundial.
Há outras pessoas que se tornaram célebres pelo exemplo de luta,
intelectuais, filosóficas e da criação de
ideologias, política, social, religiosas,

ou então, de serem administradores,
governantes e outras múltiplas variedades de atividades.
Quando jovem, no ano de 1963,
prestei um exame para ser preletor em
língua portuguesa da Seicho No Ie.
Este exame foi feito aqui no Brasil, mas
a avaliação ocorreu na sede no Japão.
Quando recebi o certificado de
preletor, o dirigente deu um grande
incentivo dizendo: “você é pioneiro por
ser o primeiro a divulgar esta filosofia de
vida em língua portuguesa no Brasil”, e
já se passaram 55 anos.
Vejam quantas experiências pude
compartilhar, divulgando a filosofia e
continuamente lendo mais de dezenas
de livros escritos pelo seu fundador,
Mestre Massaharu Taniguchi aumentei
os meus conhecimentos pela leitura da
palavra de vida e de ter percorrido durante esse período, praticamente quase
todos os Estados deste imenso Brasil
e até em países vizinhos, participando
de conferências, seminários, palestras
em escolas ou em grandes auditórios.
Tive a oportunidade de conhecer
muitas cidades, estados e países,
aumentando meu círculo de amizade.
Continua......

(DDR-c/ 30 troncos)
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Notícias Jurídicas

Prefeitura de São
Paulo começa a
protestar multas
de trânsito
A Prefeitura de São Paulo começará
a enviar a protesto multas de trânsito.
Atualmente, estão inscritas em dívida
ativa cerca de cinco milhões de penalidades, no valor total de R$ 1,5 bilhão. No
primeiro lote a ser enviado aos cartórios
a partir deste mês, o Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do Município
(PGM) encaminhará 30 mil multas. Os
valores variam de R$ 100 a R$ 500 reais.
Desde o ano passado, uma alteração na
Lei nº 14.800 passou a autorizar o município paulista a não cobrar judicialmente
débitos de até R$ 5 mil, o que incentiva
o uso de métodos alternativos – como
o protesto. Considerando o valor, entre
400 mil e 500 mil execuções fiscais
seriam evitadas. Segundo o procurador-geral Guilherme Bueno de Camargo,
um grupo de trabalho formado por
integrantes da procuradoria, Fazenda
municipal e Justiça finalizam estudo para
dar início ao processo de desistência de
ações judiciais, que também foi autorizado pela legislação. “Uma das metas da
prefeitura é melhorar a performance da
cobrança da dívida ativa. E como o custo
de uma execução é alto, a estratégia é
usar mais métodos alternativos”, diz o
procurador.
A prefeitura vem reduzindo o estoque de execuções fiscais desde 2005,
quando o número passou de 3 milhões
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para os atuais 1,5 milhão de execuções.
O uso de métodos extrajudiciais, como
o protesto, teve início em 2006. A partir
de 2012, o envio dos títulos aos cartórios de protestos passou a ser feito de
maneira informatizada. No ano passado, foram enviados aos cartórios 60 mil
títulos por mês da prefeitura.
Fonte: AASP

Obrigatoriedade do
encaminhamento
de Declaração
Anual de Quitação
por prestadores
de serviços e
fornecedores
Lei Federal nº 12.007/2009 e o
Código de Defesa do Consumidor
Tribunal de Justiça de São Paulo
– 8ª Câmara de Direito Público, julgou
improcedente a pretensão do Bradesco
em anular ou reduzir a multa que lhe foi
imposta no auto de infração promovido
pela Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor - PROCON. A instituição bancária descumpriu a Lei Federal
12.007/2009 e o Código de Defesa do
Consumidor. A legislação reza o dever
da instituição financeira de enviar aos
consumidores, declaração anual de quitação constando informação de que ela
substitui as quitações dos faturamentos
mensais dos débitos do ano a que se
refere e dos anos anteriores. O PROCON, como órgão de fiscalização e
defesa do consumidor, tem competência administrativa para aplicar sanções
àquele que violar normas vigentes, sendo que o seu poder de polícia decorre
do disposto no artigo 55, da Lei Federal
8.078/90 e artigos 2º e 3º, XI, da Lei Estadual 9.192/95. Assim, considerando
que as infrações descritas no Auto de

Infração foram constatadas no território
paulista e atingiram consumidores aqui
domiciliados, imperioso reconhecer-se
a competência do PROCON de São
Paulo para receber reclamações dos
consumidores, instaurar processo administrativo com o escopo de apurar
irregularidades e aplicar sanções decorrentes do descumprimento da lei consumerista, consoante inteligência do
artigo 5º, do Decreto Federal 2.181/976,
que dispôs sobre o Sistema Nacional
de Defesa do Consumidor - SNDC. A
Instituição financeira não nega a prática
da infração, argumentando que tal situação não infringiu as normas do Código
de Defesa do Consumidor e tampouco
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causou prejuízo aos consumidores.
Tais argumentos, contudo, não podem
ser acolhidos. O auto de infração indica
expressamente que a conduta reputa
prática abusiva nos termos da legislação
consumerista, e que, assim, fica sujeita
às sanções previstas nos artigos 56, I,
e 57 do CDC. Ademais, tratando-se de
violação formal prescinde de prova de
prejuízo ao consumidor. A Lei Federal
nº 12.007/09 prevê a obrigação dos
fornecedores e prestadores de serviços
de emitir e encaminhar a declaração de
quitação anual de débitos aos seus consumidores. O artigo 4º, da Lei 12.007/09
revela facilitar a vida dos consumidores
de serviços públicos e privados - desonerando-os de guardar, mês a mês,
durante cinco anos, os documentos
comprobatórios do pagamento destes
serviços. A Fundação de Proteção e
Defesa do Consumidor autoridade administrativa competente para fiscalizar
e lavrar infrações no âmbito de sua
atribuição, conforme inteligência do art.
56, parágrafo único, do CDC - editou a
Portaria Normativa 26/2006 (revogadora
da Portaria Normativa 06/2000), que
dispõe minuciosamente sobre os critérios de fixação dos valores das penas
de multa nas infrações ao Código de
Defesa do Consumidor, estabelecendo
balizas objetivas para a graduação do
valor da sanção. A Portaria PROCON nº
26/06, nos termos do artigo 57, do CDC,
tem o objetivo de estabelecer critérios
de fixação dos valores das multas em
infrações ao Código. Tal ato normativo
não cria direitos nem deveres, somente
dispõe sobre os critérios de fixação das
multas atinentes à infração das normas
consumeristas e os critérios a serem observados pelos fiscais no momento da
autuação de infratores. Muito embora, a
instituição financeira não concorde com
o valor fixado, não se pode perder de
vista que a sanção foi aplicada corretamente, com exposição adequada dos
critérios de mensuração respeitando-se
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a inteligência do artigo 57, caput, do
CDC, inexistindo qualquer defeito na
decisão administrativa que homologou
e julgou subsistente o referido Auto de
Infração, aplicando multa no valor de R$
7.003.277,87, considerada a circunstância agravante da reincidência com
aumento de 1/3 da pena-base. Por fim,
que o objetivo da penalidade é desestimular o infrator ao descumprimento das
normas de defesa do consumidor, sendo importante que seu montante tenha
o condão de intimidá-lo e desmotivá-lo,
coibindo práticas congêneres. In casu,
inexistiu desvio de finalidade e a quantia
aplicada pela autoridade administrativa
respeitou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moralidade,
ressaltando-se que sua eventual redução esvaziaria o seu objetivo.
Fonte : Tribunal de Justiça de São Paulo

Legalização

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 clientes que quando houver qualquer alteração de dados cadastrais pessoais ou
jurídicos, favor informar e encaminhar
os documentos para analisarmos a necessidade de elaboração de Alteração
Contratual e, posterior, informação aos
órgãos públicos.

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 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 Digital. A King Contabilidade disponibiliza

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
junho de 2018, a saber:
Município

Observações

Cotia

Segunda parcela

Ferraz de
Vasconcelos

Parcela única

Santana de
Parnaíba

Parcela única

São Bernardo
do Campo

Segunda parcela
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Pessoal
Gerente

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

e-Social
Etapa nº 2
Etapa 2 - Demais empresas privadas, incluindo Simples, MEIs e
pessoas físicas (que possuam empregados)
Fase 1: julho/18 - Apenas informações relativas às empresas, ou seja,
cadastros do empregador e tabelas
de cargos/funções, horários, rubricas
(eventos), etc.
Fase 2: set/18 - Nesta fase, empresas passam a ser obrigadas a enviar
informações relativas aos trabalhadores e seus vínculos com as empresas
(eventos não periódicos), como admissões, afastamentos e desligamentos
Fase 3: nov/18 - Torna-se obrigatório o envio das folhas de pagamento
Fase 4: janeiro/19 - Substituição
da GFIP (Guia de informações à Previdência Social) e compensação cruzada
Fase 5: janeiro/19 - Na última fase,
deverão ser enviados os dados de segurança e saúde do trabalhador
As empresas que descumprirem o
envio de informações por meio do e-Social estarão sujeitos a aplicação de
penalidades e multa.
EFD-Reinf para o 1º grupo do
e-Social, será entregue a partir de
maio de 2018.
O e-Social e a EFD-Reinf constituem
duas escriturações digitais no âmbito do
Sped, que serão implantadas a partir de
janeiro de 2018, cujo conteúdo abarca
a totalidade das informações que hoje
4

são exigidas na DIRF e na GFIP, além
de outras declarações e formulários
administrados por outros órgãos ligados
à administração pública federal, como,
por exemplo, RAIS, CAGED, CAT,
entre outros.
Considerando que a EFD-Reinf
deve ser implantada em paralelo com
o eSocial e considerando também que
é uma escrituração bem mais simples,
com menos eventos que o eSocial, a
implantação dessa escrituração será
feita em fase única para cada um dos
grupos, conforme segue:
1º maio/2018, para os contribuintes do primeiro grupo: vencimento
15.06.2018.
2º novembro/2018, para os contribuintes de segundo grupo: vencimento 15.12.2018.
3º maio/2019, para os contribuintes do terceiro grupo: vencimento
15.06.2019.

Testemunha que
mentir em ação
trabalhista pode
pegar até 4 anos
de cadeia
É raro, mas uma testemunha que
mente em um depoimento durante um
processo trabalhista pode ser presa. A
pena pode ser prisão de até quatro anos.
Foi o que aconteceu recentemente
com duas pessoas que testemunhavam
a favor de uma empresa de logística na
Justiça do Trabalho em Campo Largo
(PR), na região metropolitana de Curitiba. O juiz responsável pelo caso decretou a prisão de ambas em flagrante
por mentirem em seus depoimentos.
A empresa era acusada por um de
seus funcionários, um caminhoneiro, de
exigir viagens superiores a 12 horas por

dia e de fazer parte do pagamento por
fora, em comissões que vinham sendo
reduzidas.
As testemunhas afirmaram durante
a audiência não haver comissões, mas
um áudio apresentado pelo funcionário
mostrou uma conversa em que os pagamentos eram acertados com os empregados, e o desencontro de informações
levou o juiz à decisão pela prisão em
flagrante por suposto falso testemunho.
Mentir perante a Justiça é um ato
grave e tem punições que vão de
multas a prisão, mas elas variam e há
condições para que as condenações
se concretizem.
O falso testemunho ou perjúrio, está
previsto no Código Penal e é considerado um crime contra a Justiça, com pena
de dois a quatro anos de reclusão, além
de multa, para a testemunha que fizer
uma afirmação falsa, negar ou omitir
uma informação que seja verdadeira.
As mesmas regras valem ainda para
peritos, contadores, tradutores e intérpretes que também estejam envolvidos
no processo.
Fonte: UOL Economia

Reforma
trabalhista é
aplicável a todos
os contratos da
CLT, diz governo
A reforma trabalhista “é aplicável de
forma geral, abrangente e imediata a
todos os contratos de trabalho regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), inclusive àqueles iniciados antes
da vigência da Lei nº 13.467/2017”,
em novembro passado. Este é o entendimento de parecer elaborado pela
Advocacia-Geral da União (AGU) e
aprovado pelo ministro do Trabalho,
Helton Yomura.
Junho/2018

A reforma trabalhista começou a
vigorar em novembro, mas o artigo
que estendia a abrangência das novas
regras a todos os contratos, inclusive
aos antigos, foi colocado numa Medida
Provisória (MP) que perdeu a validade.
Entre as regras previstas na MP que
deixam de valer, estão pontos relacionados ao trabalho intermitente, de
gestantes e lactantes em locais insalubres, de autônomos, além de regras
para jornada de 12 horas de trabalho
seguidas de 36 horas de descanso. O
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
também analisa o alcance da nova lei
trabalhista. Uma comissão no tribunal
está estudando o assunto, depois de a
discussão – antecipada pelo Estadão/
Broadcast – ter sido suspensa em fevereiro deste ano
Entre as mudanças da reforma
trabalhista que estão em vigor desde
novembro estão a prevalência, em
alguns casos, de acordos entre patrões e empregados sobre a lei; o fim
da obrigatoriedade da contribuição
sindical; limites a decisões do Tribunal
Superior do Trabalho (TST); possibilidade de parcelamento de férias em três
períodos e flexibilização de contratos
de trabalho.
O parecer divulgado no Diário Oficial da União (DOU) serve como uma
orientação interna que deve ser seguida
pelos servidores do ministério, sobretudo nas atividades de fiscalização.
Em nota sobre o parecer, o Ministério do Trabalho reforça que a perda de
eficácia da Medida Provisória 808/2017,
que regulamentava alguns pontos da
reforma, não modifica o fato jurídico de
que a modernização trabalhista é aplicável a todos os contratos de trabalho
regidos pela CLT, inclusive àqueles
iniciados antes da vigência da nova
lei, e que continuaram em vigor após
11.11.2017.
Fonte: O Estado de São Paulo
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Financeiro
Gerente

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

Honorários do
mês 06.2018

(Aos clientes King)

c) Quantidade de empregados no
final do período abrangido pela declaração;
d) Caso a ME (Microempresa) / EPP
(Empresa de Pequeno Porte) mantenha escrituração contábil e tenha evidenciado lucro superior ao limite de que
trata o § 1º do art. 131 da Resolução
CGSN nº 94, de 29/11/2011, no período
abrangido por esta declaração, informe
o valor do lucro contábil apurado;
e) Identificação e rendimentos dos
sócios:
• CPF e nome;

Dia 30.06.2018 vencerão os honorários referentes a 06.2018, cujos valores
poderão ser pagos até 02.07.2018.
Evite multa de 10% e o risco da empresa ficar suspensa da nossa assistência. Dúvidas ligar para 2856.7232
ou 2856.7277.

• Rendimentos isentos pagos ao
sócio pela empresa (Dividendos);

Cobrança Extra
DEFIS Ex.18
Ano Base 17
(Aos clientes King)

• Imposto de renda retido na fonte
sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP;

Dia 20.06.2018 vencerão as
cobranças de Elaboração e Entrega da
DEFIS Ex.18 ano base 17 - A Declaração
de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS) tem como objetivo
comunicar ao órgão fiscal (Receita
Federal), dados econômicos e fiscais da
empresa que está ou esteve enquadrada
neste regime no período abrangido pela
declaração.
As principais informações que
devem ser apresentadas em sua
DEFIS são:
a) Ganhos de capital;

• Rendimentos tributáveis pagos ao
sócio pela empresa (Pró-labore);
• Percentual de participação do
sócio no capital social da empresa no
último dia do período abrangido pela
declaração;

f) Saldo em caixa/banco no início
do período abrangido pela declaração
e saldo em caixa/banco no final do
período abrangido pela declaração;
g) Total de despesas no período
abrangido pela declaração (deve-se
informar o total das despesas da PJ
no período abrangido, considerando
despesas operacionais e não-operacionais, custos, salários, etc);
h) Mudança de endereço do estabelecimento (Caso no período abrangido
aconteceram uma ou mais mudanças
do estabelecimento).

b) Quantidade de empregados no
início do período abrangido pela declaração;
5

Bem Vindos
aos Novos
Clientes

não pagas, a aderência entre escrituração/declaração e os documentos fiscais
emitidos ou recebidos e também o perfil
dos fornecedores, podendo o contribuinte consultar a referida classificação no
site da SEFAZ;

- ROBSON BUENO DE
CAMARGO - MATRIZ

b) a SEFAZ estabelecerá procedimento próprio para efetuar o cadastro
de contribuintes localizados em outros
Estados e que forneçam mercadorias ou
serviços a contribuintes de SP, em relação a entrega de informações fiscais;

- MMR COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI
- RENOME REFEIÇÕES
COLETIVAS EIRELI
- SUPREMA ALIMENTAÇÃO
EIRELI

Fiscal
Gerente

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

SEFAZ ICMS
SP - Programa
de Estímulo à
conformidade
tributária
“nos conformes”
A Lei Complementar nº 1.320, de
06.04.2018, institui o Programa de Estímulo à Conformidade Tributária (“Nos
Conformes”), define princípios para o
relacionamento entre os contribuintes
e o Estado de São Paulo e estabelece
regras de conformidade tributária.
Dentre as principais disposições
destacam-se as seguintes:
a) os contribuintes do ICMS serão
classificados em categorias, sendo que
realizar a classificação a SEFAZ adotará como base as obrigações vencidas e
6

c) haverá incentivo pela SEFAZ em
relação a autorregularização e serão
adotados os procedimentos de análise
informatizada de dados e análise fiscal
prévia, que consistem praticamente no
cruzamento eletrônico das informações
fiscais e na realização de trabalhos
analíticos ou de campo dos agentes; e
d) inclusive à concessão de regime
especial ao contribuinte classificado
como devedor contumaz, ou seja, quem
possuir débitos de ICMS declarados e
não pagos e também, possuir débitos
inscritos na dívida ativa e que não ultrapassem R$ 40.000 UFESPs.
As iniciativas abrangidas pela lei
terão por escopo precípuo a solução
de problemas relativos à tributação,
notadamente:
1- A simplificação de obrigações
acessórias;
2 - A simplificação das formas de
apuração e pagamento de tributos;
3 - A implementação de medidas de
estímulo à conformidade tributária, com
o uso de inovações tecnológicas;
Os contribuintes serão classificados
de ofício, pela Secretaria da Fazenda,
nas categorias “A+”, “A”, “B”, “C”, “D”,
“E” e “NC” (Não Classificado), sendo
esta classificação competência privativa e indelegável dos Agentes Fiscais
de Rendas, com base nos seguintes
critérios:
I - Obrigações pecuniárias tributá-

rias vencidas e não pagas relativas ao
ICMS;
II - Aderência entre escrituração ou
declaração e os documentos fiscais emitidos ou recebidos pelo contribuinte; e
III - Perfil dos fornecedores do contribuinte, conforme enquadramento nas
mesmas categorias e pelos mesmos
critérios de classificação previstos nesta
lei complementar.
Link para consulta:
https://portal.fazenda.sp.gov.br/
DiarioOficial/Paginas/Lei-Complementar-n%C2%BA-1-320,-de-06-de-abril-de-2018.aspx
Atenção: A SEFAZ SP se comunica
com o contribuinte através do DEC – Domicílio Eletrônico do Contribuinte. Toda
informação de interesse do contribuinte
chegará através de uma caixa postal
eletrônica disponível na internet, cujo
acesso será restrito ao uso da certificação digital tipo A1 ou A3 para garantir o
sigilo, a identificação, a autenticidade e
a integridade das comunicações.
As mensagens enviadas para essa
caixa postal eletrônica possuem caráter oficial e serão enviados apenas
conteúdos que tenham relação com a
empresa.
É recomendável que as pessoas jurídicas consultem semanalmente a sua
Caixa Postal Eletrônica a fim de verificar
a existência de alguma comunicação
enviada pela SEFAZ/SP.
Pois a inobservância das regras impostas poderá trazer sérias consequências, uma vez que avisos, notificações,
intimações, comunicados ou mensagens expedidas pelo Fisco Estadual
serão consideradas automaticamente
recebidas após 10 (dez) dias corridos
do referido envio, independentemente
da pessoa jurídica ter ou não acessado
o seu DEC.
https://www.dec.fazenda.sp.gov.
br/dec/UCLogin/login.aspx
Junho/2018

Contábil
Gerente

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

Distribuição de
lucros antes do
encerramento do
exercício social
De acordo com a legislação societária, a pessoa jurídica pode distribuir
lucros aos seus sócios ou acionistas
mesmo antes do encerramento do
exercício social.
No entanto deve haver previsão contratual ou estatutária para que sejam
levantados balanços intermediários,
semestrais ou em períodos menores.
No caso de firma individual, basta a
existência dos balanços ou balancetes
mensais, comprovando a existência dos
lucros distribuídos.
Pode-se distribuir lucros sem a
incidência do imposto de renda, tendo
como limite a base de cálculo presumida do IRPJ devido no trimestre,
deduzidos os valores correspondentes
aos tributos federais ( IRPJ/CSSL/
COFINS/PIS).
A parcela dos lucros ou dividendos
que exceder ao valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os
impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência
do imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da legislação
comercial, que o lucro efetivo é maior
que o determinado para apuração da
base de cálculo do imposto pela qual
houver optado.
Junho/2018

Se o lucro líquido contábil, após a
dedução do IRPJ devido, for superior
ao lucro presumido, o primeiro poderá
ser totalmente distribuído aos sócios
ou titular de empresa individual, com
isenção do imposto de renda e na declaração do beneficiário.
Não cumprindo estas condições,
será tributado pelo IR Fonte, mediante
aplicação da tabela progressiva vigente
no mês do pagamento.
Para as empresas optantes ao Simples Nacional, a regra é a mesma, caso
a empresa tiver escrituração contábil
e evidenciar lucro superior ao previsto
na presunção, a isenção é aplicada ao
lucro contábil demonstrado na contabilidade.
Na prática, no entanto, muitas vezes
a distribuição de lucros acaba sendo
realizada “no escuro”, sem a certeza de
que os limites de isenção estão sendo
respeitados. Isto, futuramente, pode
provocar contratempos fiscais.
A vantagem de utilizar a contabilidade pode ser grande, porém, muitos
contratos de prestação de serviços não
contemplam a escrituração contábil
completa, com a entrega periódica de
balancetes e as demais obrigações
contábeis usuais (SPED-ECD).
Portal Tributário
Art. 204 da Lei 6404/1976

Notícias Econômicas
Paulo Fujihara

Novos agentes de
crédito: Atuação
das Fintechs
Especializadas em empréstimos e

financiamentos via plataforma eletrônica, as “fintechs”, agora, estão regulamentadas de acordo com a Resolução
CVM nº 4.656 de 26.04.2018. Desta
forma, as “fintechs” poderão atuar de
maneira independente, não havendo
necessidade de realizar parcerias
com bancos e financeiras existentes
e autorizadas pelo Banco Central.
Com esta regulamentação, haverá
o incremento de novos agentes de
crédito, com inovação, transparência,
segurança e maior competitividade. As
duas modalidades de atuação serão:
“SCD” – Sociedade de Crédito Direto
e a “SEP” – Sociedade de Empréstimo
entre Pessoas.
Na primeira modalidade citada,
objetivo é a realização de operação de
empréstimo, financiamento e aquisição
de direitos creditórios exclusivamente
por meio de plataforma eletrônica, com
a utilização de recursos com capital
próprio, é vedada a intermediação de
operações de crédito com recursos de
terceiros. Já na segunda modalidade,
o objetivo é a intermediação de operações de empréstimos entre pessoas
(P2P), exclusivamente, por meio de
plataforma eletrônica, ou seja, será
um mero intermediário, sem assumir
risco de crédito, direciona credores e
devedores através desta plataforma.
Os credores não poderão contratar,
com um mesmo devedor, operações
com valor nominal acima de R$ 15,0
mil. A “SCD” e “SEP” estão autorizadas a realizar outras operações para
terceiros, como análise de crédito,
cobrança e representante de seguros.
Pela Resolução, estas instituições
devem implementar e manter política
de segurança das informações em
sua plataforma eletrônica, assegurar
a confidencialidade e a integridade
dos dados.
Fonte: CVM/BC
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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$

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

UFESP = R$ 25,70

AGENDA FISCAL
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
1
8
15
22
29

S
2		
9
16
23
30

17 - Aniversário de 58 anos da King

01 SEXTA:
05 TERÇA:

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
07 QUINTA: Simples Doméstico (DAE) - mai/18
FGTS/GFIP - mai/18
Entrega do CAGED
08 SEXTA:
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
11 SEGUNDA: ISS - São Paulo - mai/18
15 SEXTA:
INSS - mai/18 - Contribuintes Individuais/Seg. Facultativo
EFD-REINF (Empresas primeiro grupo do e-Social)
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
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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JULHO DE 2018
T
Q
Q
3
4
5
10
11
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19
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26
31

S
6
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20
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S
7		
14
21
28

09 - Revolução Constitucionalista (Feriado Estadual)

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
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
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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