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Quantos de nós já não ouvimos alguns
comentários, tais como: “o fulano dizia que
tinha planos para daqui para frente fazer
isto ou aquilo, agora que ele aposentou,
poderia fazer algo melhor para sua mãe
ou para seu pai!” ou “espero dar o melhor
para meus pais, que cuidaram da minha
educação e formação, pois devo muito a
eles”, e assim por diante.
Certa vez fui a um velório pelo falecimento do irmão de um amigo e perguntando o motivo do falecimento, ele contou que
há 3 anos, o médico tinha alertado que se
parasse de beber e fumar, poderia viver
mais longos anos, caso contrário, teria
somente mais 3 anos pela frente.
Na ocasião, esse irmão retrucou ao
médico dizendo: “Dr. se eu beber e fumar
morro, se parar também morro, então
nesse caso, prefiro fazer o que gosto”.
Passados 3 anos, retornou ao mesmo
médico por não estar se sentindo bem e
então, o médico afirmou que a sua saúde
não tinha mais imunidade e não poderia
garantir nada.
Não satisfeito, ele retrucou novamente, dizendo que por ele ser médico,
a sua função era salvar vidas, e caberia
salvá-lo, pois tinha ainda muitos planos e
projetos que em um mês não daria tempo
para concretizá-la. Então o médico disse
que ele próprio não fazia milagres e que
deveria pedir tão somente a Deus.
Muitas dessas histórias devem existir
na sociedade.

Um fato verídico vivenciei quando cheguei a São Paulo, vindo da cidade de Andradina, interior de São Paulo e fui trabalhar no
bairro da Vila Esperança, como office-boy
em um escritório de contabilidade.
Tinha 2 colegas, um de 54 anos que
não dava importância aos estudos, família,
o tipo de pessoa que desejava apenas
divertimento sem responsabilidade, afinal
ele tinha em mente que pai rico é a senha
para a felicidade sem sacrifício .Mas seu
pai com 80 anos continuou saudável e ele
faleceu cedo, sem dar sentido na sua vida.
Outro colega na faixa de 20 anos era
muito prestativo. Todos os dias, quando ia
ao trabalho, passava na casa de um casal
de idosos e perguntava: “vovô, vovó quer
que traga leite, pão, etc....?”, sem objetivar nada em troca, apenas pela presteza.
Quando tomou conhecimento de que o casal havia falecido, ficou muito triste, mas foi
tomado de grande surpresa, quando soube
que o casal tinha deixado um testamento
destinando todos os bens para ele.
Então a lição que fica é, enquanto viver,
aproveite para ser prestativo, sem esperar
nada em troca.
Não precisa ser rico, só com bondade,
palavras de afeto é suficiente.
Faça visitas às pessoas enfermas,
conforte familiares das pessoas que perderam seus entes queridos e principalmente,
tenha gratidão às pessoas da família que
lhe são caros.
Continua.....
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Notícias Jurídicas

Superior Tribunal
de Justiça
reconhece a
ilegalidade
de cobrança
de tarifas de
administração de
crédito
Foi reconhecida a ilegalidade de cobrança de tarifas de administração de crédito dos cartões emitidos para compras
financiadas pelo próprio supermercado.
Com base nas novas disposições do Código de Processo Civil de 2015 e na busca
pelo alcance do maior número de beneficiários, a 3ª Turma do Superior Tribunal
de Justiça reconheceu a possibilidade do
ajuizamento de ação coletiva de consumo
e determinou que uma sentença coletiva
que condenou um supermercado de Mato
Grosso a se abster de cobrar tarifa de
administração de crédito seja publicada
na imprensa oficial e no site da própria
empresa na internet. A ação coletiva de
consumo, proposta pelo Instituto Mato-Grossense de Defesa do Consumidor
contra o Supermercado Modelo (massa
falida), discutia a validade da cobrança
de tarifa de administração de crédito dos
cartões emitidos para compras financiadas pelo próprio supermercado. Em
primeiro grau, o juiz indeferiu o ingresso
no processo do Banco IBI e condenou o
supermercado a se abster de cobrar a
tarifa dos cartões com a bandeira Modelo.
O magistrado também determinou que
fosse publicado em dois jornais de grande
circulação de Mato Grosso o conteúdo da
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decisão, convocando os consumidores a
pleitearem o ressarcimento dos valores
cobrados indevidamente. A sentença foi
mantida pelo TJ-MT, que entendeu que
o Banco IBI não teria interesse jurídico
para recorrer como terceiro interessado.
O tribunal concluiu que a cobrança da
tarifa de administração seria ilegítima por
não ter sido previamente informada aos
consumidores. Em análise de recurso
especial do Banco IBI, a ministra Nancy
Andrighi destacou que o terceiro estranho
ao processo também pode ter legitimidade para recorrer de determinada decisão
proferida em ação na qual não é parte,
desde que tenha interesse jurídico no
litígio. No caso dos autos, a ministra afirmou que o TJ-MT fez menção expressa
à parceria existente entre o Supermercado Modelo e a instituição bancária, o
que autoriza ao banco a intervenção na
condição de terceiro interessado, tendo
em vista a capacidade de a sentença
influenciar a relação jurídica que o IBI
possui com os consumidores. No entanto, ao admitir o interesse recursal da
instituição financeira, a relatora apontou
que “a admissão da qualidade de terceiro
interessado do Banco IBI S/A – Banco
Múltiplo traz como consequência, apenas, o reconhecimento de seu interesse
de recorrer do acórdão proferido pelo
TJMT, não havendo nulidade a ser pronunciada, ante ausência de prejuízo efetivo. Em relação aos temas discutidos pelo
banco no recurso especial relacionados
à possibilidade de propositura de ação
coletiva, a ministra disse que o interesse
individual homogêneo tem como origem
comum o contrato do cartão Modelo, no
qual estaria ocorrendo a cobrança ilícita.
Ressaltou a relatora que os interesses individuais homogêneos são definidos por
sua origem comum, a qual se refere “a
um específico fato ou peculiar direito que
é universal às inúmeras relações jurídicas individuais, a partir dos quais haverá
conexão processual, caracterizada pela
identidade de causa de pedir próxima ou

remota, que é o elemento tutelado nas
ações coletivas que versem sobre individuais homogêneos”. A ministra destacou
que “as peculiaridades de cada situação
individual e a diversidade de proveitos
que podem advir aos consumidores não
são, portanto, óbices à tutela coletiva de
interesses individuais homogêneos, porquanto não interferem na origem comum
e universal da pretensão. No caso da
publicação em jornais, Nancy Andrighi
reforçou a jurisprudência da 3ª Turma
no sentido de que a publicidade dada à
sentença genérica deve observar as novas disposições do artigo 257 do CPC de
2015, minimizando a “custosa publicação
física” e facilitando sua divulgação a um
número maior de pessoas.
Fonte: AASP
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SISCOSERV –
Comércio Exterior
Importação e
Exportação de
Serviços

O SISCOSERV (Importação e Exportação de Serviços), por se tratar
de comércio exterior, não faz parte
dos serviços oferecidos pela King, é
uma obrigação acessória a qual não
acompanhamos no setor Fiscal. Via de
regra essa obrigação é acompanhada
pelo despachante aduaneiro (corretor
de câmbio) e setor financeiro do cliente, a exemplo também de como já é
feito com a obrigação acessória do
SISCOMEX (Importação e Exportação
de Mercadorias) a qual também não
acompanhamos.
Reiterando orientações anteriores,
segue abaixo material de apoio 👇👇
O Siscoserv é uma obrigação acessória de comércio exterior instituída
desde 2012, destinada aos residentes
e domiciliados no Brasil, que realizam
transações junto a residentes e domiciliados no exterior, compreendendo
a comercialização de serviços, intangíveis e de outras operações que
produzam variação no patrimônio das
pessoas físicas, das pessoas jurídicas
e dos entes despersonalizados.

ços, Intangíveis e outras Operações
que Produzem Variação no Patrimônio
(NBS), nos termos da Portaria Conjunta
RFB/SCS n° 1.820/2013.
As NBS estão separadas por capítulo, conforme a natureza do serviço, e
suas notas complementares detalham
os tipos de operações que devem ser
enquadradas em cada nomenclatura.
Presume-se que, se não houver
NBS para a operação realizada, não
há a obrigatoriedade de registro das
informações no Siscoserv.
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01/07/13

12

Serviços de pesquisa
e desenvolvimento

01/07/13

13

Serviços jurídicos e
contábeis

01/10/12

14

Outros serviços
profissionais

01/10/12

15

Serviços de tecnologia da informação

01/02/13

17

Serviços de telecomunicação, difusão
e fornecimento de
informações

01/10/13

18

Serviços de apoio às
atividades empresariais

01/12/12

19

Serviços de apoio às
atividades agropecuárias, silvicultura,
pesca, aquicultura,
extração mineral,
eletricidade, gás e
água

01/10/13

20

Serviços de manutenção, reparação
e instalação (exceto
construção)

01/08/12

21

Serviços de publicação, impressão e
reprodução

01/10/12

22

Serviços educacionais

01/10/13

23

Serviços relacionados
à saúde humana e de
assistência social

01/10/13

24

Serviços de tratamento, eliminação e
coleta de resíduos
sólidos, saneamento,
remediação e serviços ambientais

01/10/13

25

Serviços recreativos,
culturais e desportivos

01/07/13

26

Serviços pessoais

01/10/12

27

Cessão de direitos
de propriedade intelectual

01/07/13

Início da Obrigatoriedade
A data de início da obrigatoriedade
de registro das informações no Siscoserv está vinculada ao cronograma
anexo à Instrução Normativa RFB n°
1.277/2012, e varia conforme Capítulo
da NBS:
Capitulos

Descrição do
Capítulo

Início da
Obrigação

1

Serviços de
construção

2

Serviços de distribuição de mercadorias; serviços de despachante aduaneiro

01/12/12

3

Fornecimento de
alimentação e bebidas e serviços de
hospedagem

01/10/12

4

Serviços de transporte de passageiros

01/04/13

5

Serviços de transporte de cargas

01/04/13

6

Serviços de apoio
aos transportes

01/04/13

7

Serviços postais;
serviços de coleta,
remessa ou entrega
de documentos ou
de pequenos objetos;
serviços de remessas
expressas

01/08/12

8

Serviços de transmissão e distribuição
de eletricidade; serviços de distribuição
de gás e água

01/10/13

9

Serviços financeiros e
relacionados; securitização de recebíveis
e fomento comercial

01/02/13

10

Serviços imobiliários

01/12/12

NBS
As operações objeto de registro no
Siscoserv estão classificadas com base
na Nomenclatura Brasileira de Servi-
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Arrendamento
mercantil operacional,
propriedade intelectual, franquias empresariais e exploração
de outros direitos

01/08/12

Responsabilidade
Estão obrigadas a efetivar o registro
das informações no Siscoserv as seguintes personalidades, residentes ou domiciliadas no país, que prestem ou adquiram
serviços, intangíveis ou outras operações
que produzem variação no patrimônio:
3

a) pessoas jurídicas;
b) pessoas físicas;
c) responsável legal do ente despersonalizado;
c) órgãos da administração pública,
direta e indireta, da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
Pessoas Jurídicas
As aquisições ou prestações de
serviços, de intangíveis e de outras
operações que produzem variação no
patrimônio das pessoas jurídicas são
objeto de registro no Siscoserv, não
havendo hipótese de dispensa em decorrência do valor do serviço contratado
ou do local onde o resultado do serviço
é verificado.
A contratação do serviço junto a
uma pessoa residente ou domiciliada no
exterior já caracteriza a obrigatoriedade,
que independe da forma de pagamento,
moeda, local ou da existência entre um
contrato formal entre as partes.
Pessoas Físicas
As pessoas físicas estão obrigadas
a efetivar o registro das informações
sempre que prestarem ou adquirirem
serviços e intangíveis, com finalidade
comercial, independentemente de seu
valor, inclusive, nas situações em que
realiza as operações em nome de uma
pessoa jurídica domiciliada no país.
As aquisições verificadas por meio
de presença comercial no exterior, em
regra, são consideradas prestações de
pessoa física no Siscoserv, salvo apenas se faturadas diretamente contra a
pessoa jurídica.
Em se tratando de operações sem
finalidade comercial, por exemplo, despesas verificadas em viagem a lazer,
haverá obrigatoriedade de registro somente quando o montante for superior
a US$ 30.000,00, dentro do mês.
Dispensa Legal
Somente estão dispensadas de
4

prestar informação no Siscoserv as
seguintes pessoas:
a) pessoas físicas residentes no
país que não explorem habitual e profissionalmente atividades econômicas,
com fim especulativo de lucro, em
operações mensais de valor inferior a
US$ 30.000,00;
b) pessoas jurídicas optantes pelo
regime Simples Nacional e MEI, que
não utilizem mecanismos de apoio ao
comércio exterior.
Mecanismos de Apoio ao Comércio Exterior
Os mecanismos de apoio ao comércio exterior são programas oferecidos
pelo governo para estimular e fornecer
benefícios tributários e creditícios aos
exportadores e importadores brasileiros.
As listagens de mecanismos de
apoio que acarretariam a obrigatoriedade às empresas optantes pelo regime
Simples Nacional e MEI estão taxativamente previstas nos manuais oficias de
registro do Siscoserv, aprovados pela
RFB e pelo MDIC, anexados ao final
desta matéria.
Prazo para Registro
O Siscoserv é composto por dois
módulos: Módulo Venda e Módulo
Aquisição.
Para cada módulo existem dois registros a serem realizados para efetivar
a prestação da informação no sistema,
são eles: o registro da operação e o
registro que comprova o pagamento ou
faturamento do serviço.
Ambos os registros possuem prazos
distintos para sua prestação, variando
de acordo com os termos da operação.
Módulo Venda
O Módulo de Venda é destinado à
pessoa brasileira que presta serviço
para residentes ou domiciliados no
exterior e contra este fature.
O contribuinte deverá efetivar o
registro da operação (Registro de

Venda - RVS) até o último dia útil do 3º
mês subseqüente à data de início da
prestação de serviço ou data de venda
do intangível.
E terá até o último dia útil do mês subsequente à data de registro da operação
ou à data de emissão de documento
que ateste o recebimento dos valores,
para vincular ao RVS o correspondente
Registro de Faturamento (RF).
Módulo Aquisição
O Módulo de Aquisição é destinado
à pessoa brasileira que adquira serviços ou intangíveis de residentes ou
domiciliados no exterior e por este seja
faturado.
Na hipótese de o real tomador do
serviço delegar sua subcontratação
a um terceiro, pessoa nacional ou
estrangeira, o primeiro ainda será o
responsável pela prestação.
O contribuinte deverá efetivar o
registro da operação (Registro de Aquisição - RAS) até o último dia útil do 3º
mês subseqüente à data de início da
prestação de serviço ou data de compra
do intangível.
E terá até o último dia útil do mês
subseqüente à data de pagamento
ou do registro do RVS para vincular
a este o correspondente Registro de
Pagamento (RP).
Gastos no Exterior
A pessoa física que tiver gastos pessoais no exterior em montante superior
a US$ 30.000,00 deverá mensalmente
realizar os registros da operação e de
pagamento no Siscoserv, mediante
registro único do montante total acumulado no período.
Já a pessoa física que adquirir serviços e intangíveis no exterior a mando de
pessoa jurídica (presença comercial no
exterior) terá até o último dia útil do mês
de junho para prestar a informação das
transações realizas no ano calendário
imediatamente anterior.
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Penalidades
O sujeito que deixar de prestar
as informações no Siscoserv ou que
apresentá-las com incorreções será
intimado para apresentá-las ou para
prestar esclarecimentos no prazo estipulado pela Receita Federal do Brasil
(RFB) e sujeitar-se-á à aplicação de
multas administrativas.
Apresentação Extemporânea
A não prestação de informações ou
a sua prestação fora do prazo estabelecido para registro enseja nas seguintes
penalidades:
a) R$ 500,00 por mês calendário
ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração
apresentada, tenham apurado lucro
presumido ou tenham optado pelo
Simples Nacional;
b) R$ 1.500,00 por mês calendário
ou fração, relativamente às demais
pessoas jurídicas;
c) R$ 100,00 por mês calendário ou
fração, relativamente às pessoas físicas.
O valor da multa será reduzido pela
metade, quando a obrigação acessória
for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício da Receita Federal
do Brasil (RFB).
Prestação Inexata
O cumprimento da obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas acarreta nas
seguintes penalidades:
a) 3% do valor das transações comerciais ou das operações financeiras,
próprias da pessoa jurídica, observando
o valor mínimo de R$ 100,00;
b) 1,5% do valor das transações comerciais ou das operações financeiras,
próprias da pessoa física, observando
o valor mínimo de R$ 50,00.
Intimações da RFB
O sujeito que não atender à intimação da Receita Federal do Brasil (RFB)
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para cumprir a obrigação acessória ou
para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade fiscal
ficará sujeito à aplicação de multa no
valor de R$ 500,00 por mês-calendário.
Dispositivos Legais: Lei n°
12.546/11; Instrução Normativa RFB
n° 1.277/2012; e Portaria Conjunta
RFB/SCS n° 1.820/2013.
Dúvidas consulte a equipe fiscal:
equipefiscal@grupoking.com.br

Financeiro
Gerente

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

Pessoal
Gerente

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

e-Social prorroga
início da
segunda fase de
implantação para
as empresas com
faturamento de
até R$78 milhões
Faseamento

Honorários do
mês 10.2018

(Aos clientes King)
Dia 30.10.2018 vencerão os honorários referentes a 10.2018, cujos valores poderão ser pagos até 02.11.2018
(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
(Aos clientes King)
Dia 22.10.2018 estará vencendo
a Elaboração e Entrega da STDA
- Declaração de Operações de
Diferencial de Alíquota, A STDA
é uma Declaração das operações
interestaduais das empresas optantes
pelo Simples Nacional que envolve o
diferencial de alíquota, antecipação
tributária e operações internas com
substituição tributária).

Primeira fase, que terminaria em
agosto, será estendida até setembro.
Segunda fase iniciará em 10 de outubro.
Após ouvir as empresas com faturamento inferior a R$78 milhões, o
e-Social ampliou o prazo da primeira
fase de implantação do programa para
este grupo, que terminaria neste mês
de agosto. Nesta etapa, as chamadas
empresas do segundo grupo deverão
realizar seus cadastros como empregadores no sistema e enviar tabelas
ao e-Social.
Com a mudança, a segunda fase,
que se iniciaria em setembro, passou
para o mês de outubro deste ano. A
data prevista para o início da segunda
fase é 10 de outubro. Nesta segunda
etapa, os empregadores deverão informar ao e-Social dados dos trabalhadores e seus vínculos com as empresas,
os chamados eventos não periódicos.
Assim, as empresas terão mais tempo para prestar as informações iniciais
e suas tabelas, conforme definido na
Resolução nº 04/2018, do Comitê Diretivo do e-Social. A medida beneficia
cerca de 3 milhões de empresas.
5

As empresas que integram o primeiro grupo (com faturamento superior a R$
78 milhões) deverão continuar enviando
todos os eventos para o ambiente do
e-Social.
Fonte: portal.esocial.gov.br

Férias Coletivas!

As férias coletivas são tratadas nos
artigos 139 a 141 da CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho).
Não há obrigação de concessão
das férias coletivas pelo empregador.
Ele concede por sua liberalidade e não
precisa consultar os empregados, seus
sindicatos, e nem a Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego.
Regra geral, que pode comportar exceções, a concessão de férias coletivas
tem por objetivo atender a uma necessidade do empregador, podendo ser:
a) economia de custos: período de
baixa produção, vendas, ou prestação de
serviços que não compensa a manutenção da empresa em funcionamento; ou
b) reprimir o absenteísmo: evitar faltas injustificadas ao serviço entre datas
festivas, por exemplo, entre o Natal e o
Ano Novo, no final do ano.
Se concedidas, podem abranger a
totalidade da empresa, alguns estabelecimentos ou somente alguns de seus
setores (artigo 139 da CLT).
Período Mínimo e Máximo
As férias poderão ser gozadas em
dois períodos anuais, desde que nenhum
deles seja inferior a 10 dias (artigo 139 e
§ 1° da CLT). Também podem ser concedidas em um só período de 30 dias.
Por conseguinte, um período terá um
mínimo de 10 dias e o outro provavelmente 20, a fim de totalizar os 30 dias.
6

Por exemplo, seria inconcebível um
período de 08 dias e outro de 22 dias.
A contagem dos dias de férias serão
corridos e não úteis, a menos que esteja
previsto no texto da CCT (Convenção
Coletiva de Trabalho), por exemplo,
a exclusão dos feriados (Constituição
Federal de 1988, artigo 7°, inciso XXVI).
Ressaltamos, na forma do artigo 136
da CLT, que cabe ao empregador decidir o melhor momento da concessão das
férias coletivas, não cabendo consulta
a empregados ou órgãos trabalhistas
públicos ou privados. É o empregador
que constata as necessidades da empresa, de acordo com a atividade e sua
demanda.
Reforma trabalhista: a partir de
11.11.2017, não mais haverá distinções
conforme aspectos etários (revogação
do § 2° do artigo 134da CLT pela Lei n°
13.467/2017). Assim, poderão ser concedidas férias fracionadas aos empregados
menores de 18 anos e aos maiores de 50
anos (§ 1° do artigo 134 da CLT).
Prazo: antecedência mínima de
15 dias
Conteúdo da Comunicação: datas
de início e fim das férias; indicação de
quais setores ou estabelecimentos da
empresa entrarão de férias coletivas.
O prazo de 15 dias vale também
para a afixação na empresa dos avisos
de concessão de férias coletivas, com
a relação dos empregados atingidos
pela medida.
Se descumprida esta obrigação,
mediante ação fiscal do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, poderá
ser arbitrada multa administrativa, nos
moldes da Portaria MTE n° 290/97:
A microempresa (ME) e a empresa
de pequeno porte (EPP) estão dispensadas de comunicar as férias coletivas à
Superintendência Regional do Trabalho
e Emprego (artigo 51, inciso V, da Lei
Complementar n° 123/2006).

Contábil
Gerente

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

Receita Federal
do Brasil notifica
devedores
do Simples Nacional
As Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte devem ficar atentas
para não serem excluídas de ofício do
Simples Nacional por motivo de inadimplência.
De 10.09.2018 a 12.09.2018 foram
disponibilizados, no Domicílio Tributário
Eletrônico do Simples Nacional, os Atos
Declaratórios Executivos (ADE) que notificaram os optantes pelo Simples Nacional de seus débitos previdenciários
e não previdenciários com a Receita
Federal do Brasil e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A contar da data de ciência do ADE
de exclusão, o contribuinte terá um
prazo de 30 dias para a regularização
da totalidade dos débitos à vista, em
parcelas ou por compensação.
Como os débitos com exigibilidade
suspensa não motivam a exclusão do
Simples Nacional, aqueles débitos incluídos no Pert-SN não constarão dos
ADE de exclusão.
A pessoa jurídica que regularizar
a totalidade dos débitos dentro desse
prazo terá a sua exclusão do Simples
Nacional automaticamente tornada sem
efeito, ou seja, o contribuinte continuará
no Simples Nacional não havendo necessidade de comparecer às unidades
Outubro/2018

da Receita Federal para adotar qualquer procedimento adicional.
Aqueles que não regularizarem a
totalidade de seus débitos no prazo
de 30 dias contados da ciência serão
excluídos do Simples Nacional com
efeitos a partir do dia 01.01.2019.
SECRETARIA-EXECUTIVA DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL

Notícias Econômicas
Paulo Fujihara

Estatísticas das
Empresas

ano, os serviços de alimentação aparecem em primeiro lugar, com 8,1%. Na
sequência, estão os serviços de higiene
e embelezamento pessoal (7,6%),
reparos e manutenções de prédios e
instalações elétricas (7%) e comércio
de confecções em geral (6,4%).
Somente em junho de 2018, o país
contabilizou 156.460 novos microempreendimentos, o que apontou crescimento de 7,2%, em relação ao mesmo
mês de 2017 (145.946), e queda de
14,3% diante do número apurado em
maio de 2018 (182.552).
Nos seis primeiros meses do ano, o
Brasil atingiu a marca de 1.033.017 de
MEIs formalizados, o que corresponde
a 81,8% das 1.262.935 de companhias criadas no país. A participação
referente ao acumulado do semestre
foi a maior já conquistada pelos microempreendedores individuais, desde
o início do levantamento, em 2010.
Na comparação com o mesmo período do ano anterior
Partic. Setor
(902.290), o crescimento foi de 14,5%.

Setor

2017

(hoje) 2018

Serviços

9.394.602

10.490.162

Comércio

7.042.978

7.575.373

36,35%

Indústria

1.333.257

1.461.479

7,01%

Adronegócio

921.782

976.587

4,69%

Financeiro

266.257

280.299

1,34%

Serviço
Público

54.537

56.597

0,27%

Total
Empresas
Ativas

19.013.413

20.840.497

100,00%

De acordo com o Indicador Serasa
Experian de Nascimento de Empresas,
1.262.935 de novas empresas foram
registradas no primeiro semestre de
2018, o maior número para o período
desde 2010, quando teve início a série.
Na comparação com o primeiro semestre de 2017 (1.142.641), o aumento foi
de 10,5%. Do total de empreendimentos criados de janeiro a junho deste
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50,34%

As sociedades limitadas tiveram participação de 7,4% entre
os CNPJs criados na
primeira metade de
2018, com um total de
93.199 novos empreendimentos – 3,8% a
mais que no semestre correspondente do
ano passado (89.755).

Já as empresas individuais responderam por 5,4% do total de novas
empresas originadas, com um recuo de
20,7% na comparação entre o primeiro
semestre de 2018 (68.244 nascidas) e
o primeiro semestre de 2017 (86.075
nascidas).
A formalização de 68.475 empresas
de outras naturezas jurídicas subiu
6,1% face a 2017 (64.521 nascidas),

e participou com 5,4% da apuração do
semestre.
No primeiro semestre do ano, na
comparação com o mesmo período do
ano passado, o Sudeste e o Sul estão
empatados com o maior crescimento
(12,9%) no número de novos CNPJs.
O Centro-Oeste avançou 7,9% e o
Nordeste, 6,9%. Já o Norte apresentou
queda de 4,6%.
No ranking por estados, apesar
de São Paulo ter a maior representatividade – 28,8% do total, o Distrito
Federal, que representa 2,2%, teve o
maior crescimento (17%) no primeiro
semestre do ano, na comparação com
o mesmo período de 2017.
Já o Amapá teve a maior queda
no período (-13,3%). Também tiveram
declínio os estados do Pará (-9,4%), Tocantins (-4,5%) e Mato Grosso (-3,0%).
Fonte: Serasa Experian

Bem Vindos
aos Novos Clientes
• COMERCIAL
COMMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
• TBG MODA
EIRELI - FILIAL
• ATENAS ADMINISTRAÇÃO DE
BENS PRÓPRIOS S/A
• AC2 LENTE DE
CONTATO EIRELI
• MERCADINHO VALLE
D’ OURO LTDA
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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
D
		
7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

OUTUBRO DE 2018
T
Q
Q
S
2
3
4
5
9
10
11
12
16
17
18
19
23
24
25
26
30
31

07 - Dia dos Avós (Lei nº 4.370/84), autoria Hatiro Shimomoto
07 - Eleições - 1º Turno
12 - Nossa Senhora Aparecida / Dia das Crianças
28 - Eleições - 2º Turno

05 SEXTA:

Salário - set/18 - Metalúrgicos, Químicos, Plásticos, Gráficos,
Advocacia, Clínica de Estética, Instituto de Beleza, Indústria de
Produtos de Limpeza, Jornalistas
Salário - set/18 - Demais Atividades
NFTS - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Tomados - set/18
Simples Doméstico (DAE) - set/18
FGTS/GFIP - set/18
Entrega do CAGED - set/18
10 QUARTA: ISS - São Paulo - set/18
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
15 SEGUNDA: INSS - set/18 - Contribuintes Individuais / Seg. Facultativo
19 SEXTA:
PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/09/2018 a 30/09/2018
IRRF - Todos retidos de 01/09/2018 a 30/09/2018
INSS - set/18 - Empresa
Simples Nacional - set/18
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
25 QUINTA: PIS sobre a Folha - set/18
PIS sobre o Faturamento - set/18
COFINS sobre o Faturamento - set/18
IPI - set/18
31 QUARTA: IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - set/18
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido/Real Trimestral
1ª quota ou quota única - 3º trim/2018
IRPF - Carnê Leão/Ganhos de Capital - set/18
Salários - out/18 - Papel e Papelão
IRPF - 7ª 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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S
6		
13
20
27

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

S
3
10
17
24

02 - Finados
15 - Proclamação da República
20 - Dia Nacional da Consciência Negra (Feriado Municipal)

05 SEGUNDA: Salário - out/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 - out/18
07 QUARTA: Salário - out/18 - Demais Atividades
Simples Doméstico (DAE) - out/18
FGTS/GFIP - out/18
Entrega do CAGED - out/18
09 SEXTA:
ISS - São Paulo - out/18
Envio da cópia da GPS/INSS para sindicato da categoria
15 QUINTA: INSS - out/18 - Contribuintes Individuais / Seg. Facultativo
PIS/COFINS/CSLL - Todos retidos de 01/10/2018 a 31/10/2018
**20 TERÇA:
IRRF - Todos retidos de 01/10/2018 a 31/10/2018
INSS - out/18 - Empresa
DARF - Desoneração da Folha de Pagamento
Simples Nacional - out/18
23 SEXTA:
PIS sobre a Folha - out/18
PIS sobre o Faturamento - out/18
COFINS sobre o Faturamento - out/18
IPI - out/18
30 SEXTA:
IRPJ/CSLL - Lucro Real Estimado - out/18
IRPJ/CSLL - Lucro Presumido / Real Trimestral - 2ª quota – 3º trim/18
IRPF - Carnê Leão / Ganhos de Capital - out/18
Salários - nov/18 - Papel e Papelão
**Obs.- Dia 20/11/2018, feriado da Consciência Negra. Não é feriado Nacional, portanto os
contribuintes deverão recolher os impostos federais antecipadamente, visto que não haverá
expediente bancário neste dia.
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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