
     

 

 

  

BOLETIM CONTÁBIL & FINANCEIRO 

2017.1º 

Este é um espaço de divulgação de informações acerca do mundo contábil e 
financeiro. A coordenação de curso busca selecionar as informações mais 
relevantes a cada quinzena. Aproveite e faça uma boa leitura!!! 

Lembre-se que além de obter boas informações é preciso exercer julgamento 
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MEI tem novas facilidades para pagar tributos  
 

                                                                                                                                                              
Desde maio deste ano, os 
microempreendedores individuais 
(MEI) ganharam novas facilidades 
para manter em dia a contribuição 
mensal e reaver possíveis 
pagamentos efetuados em 
duplicidade. Nos últimos dois meses, 
foram disponibilizados, de forma on-
line, a programação do débito 
automático e o pagamento do 
Documento de Arrecadação 
Simplificada do MEI (DAS-MEI), e 
também o pedido eletrônico de 

restituição de tributos federais. A partir da próxima segunda-feira (3), os microempreendedores 
individuais também poderão, pela primeira vez, parcelar seus débitos tributários em até 120 meses 
e com parcelas mínimas de R$ 50. 

As melhorias do Portal do Empreendedor, que possibilita a formalização imediata dos 
Microempreendedores Individuais (MEI), e a criação de sistemas que emitem documentos fiscais 
eletrônicos e executam restituições, parcelamentos e pagamentos de tributos federais são frutos do 
Empreender Mais Simples, convênio assinado entre o Sebrae e o Governo Federal, no início do ano. 

A parceria prevê o aperfeiçoamento e/ou a criação de dez sistemas que irão diminuir a complexidade 
e o tempo gasto no cumprimento das obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas e de 
formalização das empresas optantes pelo Simples Nacional. Para isso, o Sebrae está investindo R$ 
200 milhões até o fim do próximo ano. 

Veja quais as melhorias para o MEI que já estão implantadas: 

Restituição de tributos 

Os microempreendedores individuais (MEI) e as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples 
Nacional já podem receber a restituição de tributos federais que foram pagos indevidamente ou acima 
do valor devido por meio do Portal do Simples Nacional. O pedido de ressarcimento é feito de forma 
totalmente on-line e todo o processo é concluído em até 60 dias. Com essa iniciativa, o empresário 
não precisa mais se deslocar até um posto da Receita Federal. 

Débito automático 

Os microempreendedores individuais pode optar pelo débito automático do pagamento mensal do 
Documento de Arrecadação Simplificada do MEI (DAS-MEI). Para isso basta acessar o site do 
Simples Nacional, clicar no banner da solicitação de Débito Automático. O MEI que quiser fazer essa 
opção deve possuir uma conta em um dos 11 bancos conveniados. 

Pagamento on-line 

Os MEI que são correntistas do Banco do Brasil podem efetuar o pagamento do boleto mensal pela 
internet. Para isso, é preciso emitir a guia no portal do Simples Nacional. Assim que o boleto é gerado, 
o usuário tem à disposição a opção de pagamento no Banco do Brasil. Através dessa opção, o 
usuário é levado para o ambiente do banco, onde é feita a verificação da senha de sua conta corrente. 
Confirmado o pagamento, o usuário receberá um comprovante de pagamento detalhado com o valor 
de cada tributo pago. 

 

https://www.tororadar.com.br/blog/como-sair-das-dividas-e-comecar-a-investir
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Renegociação 

Os MEI que possuem boletos mensais em aberto, até maio de 2016, poderão parcelar os débitos em 
até 120 meses, a partir da próxima segunda-feira (3). O número mínimo de parcelas é duas e o valor 
de cada prestação deve ser de pelo menos R$ 50. O prazo para aderir ao programa de renegociação 
das dívidas em até 120 parcelas é de 90 dias, ou seja, os MEI com parcela em atraso têm até o dia 
2 de outubro para aproveitar essa oportunidade. Quem perder esse prazo poderá continuar dividindo 
os débitos, mas o parcelamento será de apenas 60 meses. A solicitação de adesão será feita por 
meio do site da Receita Federal. 

Fonte: Empresas e Negócios 

 

Contabilidade é uma das carreiras que mais engordam  
 

A forte relação entre trabalho e estresse pode estar 
estampada na silhueta. É que pesquisa realizada 
pelo Career Builder nos Estados Unidos revela que 
70% dos profissionais que se dizem extremamente 
estressados estão acima do peso e 66% dos 
profissionais muito estressados, também. Foram 
ouvidas 3 mil pessoas que trabalham em período 
integral. 

A combinação de mais comida no prato (por conta 
do estresse, 37% dizem comer mais) e o cansaço 
(pelas pesadas jornadas de trabalho, 43% dizem 
ficar exaustos demais para se exercitarem) explica, 

em parte, o ganho de peso, segundo os participantes. Outro aspecto que engorda os profissionais, 
de acordo com o levantamento, é o fato de ficarem sentados durante grande parte do expediente de 
trabalho. 

E as mulheres são vítimas mais frequentes da balança. Entre os pesquisados, 46% delas disseram 
que engordaram. Já entre os homens, o índice foi 38%. Veja nas fotos acima as carreiras em que os 
profissionais estão mais propensos a engordar: 
  

1.Prestação de serviços corporativos (contabilidade e afins) 

Os profissionais do ramo de prestação de serviços para o setor corporativo são os mais propensos 
ao ganho de peso. Segundo a pesquisa, mais da metade deles (51%) relatou ganho de peso desde 
que assumiu o cargo. 

2. Profissões ligadas a tecnologia da informação 

Com os olhos grudados na tela de um computador grande parte do expediente, 48% profissionais da 
área de TI disseram ter engordado desde o começo da trajetória no emprego, segundo o Career 
Builder. 

3. Serviços financeiros 

Também na lista estão os profissionais da área de serviços financeiros. De acordo com a pesquisa 
45% deles disseram ter engordado no último emprego. 

4 Profissões na área de saúde 

Mesmo atuando na área de saúde, profissionais acabam descuidando dela. De acordo com a 
pesquisa, 45% engodaram. 

https://www.tororadar.com.br/blog/como-sair-das-dividas-e-comecar-a-investir
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5. Vendas 

A pesquisa mostra que 41% dos vendedores entrevistados notaram ganho de peso no último 
emprego. (Com Revista Exame) 

 

Bitcoin começa a ser classificado como ativo financeiro  
 

O mês de março de 2017 colocou a moeda digital bitcoin sob os holofotes do noticiário econômico. 
Sua cotação em dólar ultrapassou pela primeira vez o preço do ouro, quando a moeda virtual fechou 
a US$ 1.265 no dia 2, enquanto a onça do metal dourado era negociada a US$ 1.233, segundo com 
o site Coindesk. 

As reações do mercado foram variadas. Aficionados em tecnologia comemoraram. Conservadores 
reforçaram as acusações de que o bitcoin estaria associado a atividades criminosas. A concorrência 
entre o bitcoin e o ouro revelou uma outra perspectiva: a possibilidade de a moeda virtual se tornar 
um ativo financeiro. “O bitcoin é crescentemente visto como ‘safe haven’”, afirma Rodrigo Batista, 
CEO do Mercado Bitcoin, casa de câmbio que faz a conversão entre o real e a criptomoeda. Para 
ele, a nova moeda está entrando na categoria de ativos de refúgio, semelhante ao ouro. 

 

O bitcoin e sua tecnologia devem ser monitorados 

 

Esse não era o objetivo inicial quando a moeda virtual foi criada, em 2008. Sua invenção foi atribuída 
a um tal Satoshi Nakamoto, que há anos desapareceu do ambiente virtual. Trata-se, provavelmente, 
de um personagem fictício. Mas, seja quem for o pai da invenção, o intuito inicial era facilitar as 
transações comerciais na internet. O e-commerce nasceu e logo cresceu. A cada transação, crescia 
a expectativa pela criação de um meio de pagamento simplificado no ambiente eletrônico. O bitcoin 
não foi a única moeda virtual criada para esse fim. Mas foi a que mais se popularizou – e com uma 
vantagem adicional em relação ao papel-moeda: ser internacional, desvinculada de qualquer país ou 
região. 

 

MINERAÇÃO 

Existem duas formas de adquirir bitcoins. A primeira é comprar de outra pessoa por meio de uma 
casa de câmbio na internet. No Brasil, mais de 90% das transações estão concentradas em três 
empresas, segundo o site bitValor: Foxbit (47,7%), Mercado Bitcoin (25,9%) e BitcoinToYou(19,6%). 
A outra forma é vender uma mercadoria ou serviço e ser remunerado com a moeda digital. 

Chamada de mineração, a emissão de bitcoins é guiada por um código-fonte desenvolvido por 
Nakamoto. O código foi programado para controlar o aumento da base monetária da criptomoeda. 
Atualmente, é permitida a emissão de 1.800 bitcoins por dia, com o limite se reduzindo até 2033, 
quando atingir a emissão total de 21 milhões de bitcoins (hoje estão disponíveis 16,2 milhões). 

A operação é realizada por um sistema chamado blockchain, “um banco de dados integrado a uma 
camada de redes, cuja função é semelhante a um livro público de registros”, como explica João Paulo 
Oliveira, cofundador do Foxbit. Também foi desenvolvido pelo misterioso Nakamoto. 

O blockchain permite que os dados fiquem registrados em vários computadores em camadas, o que 
dificulta a adulteração. “Não é impossível, mas o custo de fazer uma alteração neste sistema é mais 
alto que a recompensa”, explica Michael Casey, pesquisador no MIT. Casey acha que é mais 
vantajoso utilizar uma rede complexa de computadores para participar da emissão de bitcoins do que 
tentar fraudá-los. Para Oliveira, a descentralização e o registro em várias camadas são os lastros de 
controle para o bitcoin. “Não tem como ser derrubado, e um minuto após a transação ser realizada, 
o grau de mutabilidade já é muito baixo”, afirma. 

https://www.tororadar.com.br/blog/como-sair-das-dividas-e-comecar-a-investir
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SUBMUNDO 

O bitcoin ganhou liquidez após a página Silkroad, na deep web, vender mercadorias ilícitas e somente 
aceitar bitcoin nas transações. Com o aumento do volume negociado, o bitcoin saiu do submundo do 
crime e chegou ao conhecimento público em 2012. Apresentou rapidamente alta valorização, 
revertida após a decisão da autoridade monetária chinesa de fechar algumas casas de negociação 
em dezembro de 2013, sob a suspeita de lavagem de dinheiro. Em 2014, a perda de valor continuou 
após uma casa de câmbio no Japão fechar após não honrar as conversões, aumentando a 
desconfiança em torno da moeda Entretanto, desde então a tecnologia foi demonstrando ser 
confiável. A partir de 2015, retomou a trajetória de valorização. Em 2016, registrou ganhos maiores 
que o rublo (Rússia) e o real, moedas que tiveram a maior valorização no ano passado. 

 

REFÚGIO 

As grandes valorizações do bitcoin ocorrem devido ao interesse de investidores de buscar refúgio 
contra intervenções dos governos na economia de seus países, além de turbulências políticas. No 
fim de 2016, o banco inglês Saxo divulgou que o bitcoin pode ter uma valorização de 100% em 2017. 
“O banco apontou a eleição de Donald Trump como um dos fatores para essa elevação”, afirma 
Batista, do Mercado Bitcoin. Outros fatores foram a restrição da compra de dólares na China, uma 
mudança na política monetária na Índia e a inflação crônica na Venezuela. 

A transformação do bitcoin em ativo financeiro, no entanto, ainda é vista com cautela por profissionais 
do mercado financeiro. “É um movimento isolado”, avalia Luiz Eduardo Pinho, estrategista do 
Andbank. Pinho acha que pode haver uma associação entre a inflação de uma moeda nacional e o 
aumento do preço do bitcoin, mas ressalta que são pessoas físicas que realizam esse movimento, e 
não grandes investidores. “Não recomendaria a um cliente comprar bitcoins para compor a carteira 
de investimento”, afirma André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos. Ele pondera, 
também, que a maioria das obrigações financeiras no mundo é em moedas nacionais. 

A cotação do bitcoin em dólar ultrapassou pela primeira vez o preço do ouro em março (iStock) 

O mês de março de 2017 colocou a moeda digital bitcoin sob os holofotes do noticiário econômico. 
Sua cotação em dólar ultrapassou pela primeira vez o preço do ouro, quando a moeda virtual fechou 
a US$ 1.265 no dia 2, enquanto a onça do metal dourado era negociada a US$ 1.233, segundo com 
o site Coindesk. 

As reações do mercado foram variadas. Aficionados em tecnologia comemoraram. Conservadores 
reforçaram as acusações de que o bitcoin estaria associado a atividades criminosas. A concorrência 
entre o bitcoin e o ouro revelou uma outra perspectiva: a possibilidade de a moeda virtual se tornar 
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um ativo financeiro. “O bitcoin é crescentemente visto como ‘safe haven’”, afirma Rodrigo Batista, 
CEO do Mercado Bitcoin, casa de câmbio que faz a conversão entre o real e a criptomoeda. Para 
ele, a nova moeda está entrando na categoria de ativos de refúgio, semelhante ao ouro. 

 

O bitcoin e sua tecnologia devem ser monitorados] 

Esse não era o objetivo inicial quando a moeda virtual foi criada, em 2008. Sua invenção foi atribuída 
a um tal Satoshi Nakamoto, que há anos desapareceu do ambiente virtual. Trata-se, provavelmente, 
de um personagem fictício. Mas, seja quem for o pai da invenção, o intuito inicial era facilitar as 
transações comerciais na internet. O e-commerce nasceu e logo cresceu. A cada transação, crescia 
a expectativa pela criação de um meio de pagamento simplificado no ambiente eletrônico. O bitcoin 
não foi a única moeda virtual criada para esse fim. Mas foi a que mais se popularizou – e com uma 
vantagem adicional em relação ao papel-moeda: ser internacional, desvinculada de qualquer país ou 
região. 

 

MINERAÇÃO 

Existem duas formas de adquirir bitcoins. A primeira é comprar de outra pessoa por meio de uma 
casa de câmbio na internet. No Brasil, mais de 90% das transações estão concentradas em três 
empresas, segundo o site bitValor: Foxbit (47,7%), Mercado Bitcoin (25,9%) e BitcoinToYou(19,6%). 
A outra forma é vender uma mercadoria ou serviço e ser remunerado com a moeda digital. 

Chamada de mineração, a emissão de bitcoins é guiada por um código-fonte desenvolvido por 
Nakamoto. O código foi programado para controlar o aumento da base monetária da criptomoeda. 
Atualmente, é permitida a emissão de 1.800 bitcoins por dia, com o limite se reduzindo até 2033, 
quando atingir a emissão total de 21 milhões de bitcoins (hoje estão disponíveis 16,2 milhões). 

 

Divulgação 

A Foxbit de João Paulo é a maior vendedora de bitcoins no país (Divulgação) 

A operação é realizada por um sistema chamado blockchain, “um banco de dados integrado a uma 
camada de redes, cuja função é semelhante a um livro público de registros”, como explica João Paulo 
Oliveira, cofundador do Foxbit. Também foi desenvolvido pelo misterioso Nakamoto. 

O blockchain permite que os dados fiquem registrados em vários computadores em camadas, o que 
dificulta a adulteração. “Não é impossível, mas o custo de fazer uma alteração neste sistema é mais 
alto que a recompensa”, explica Michael Casey, pesquisador no MIT. Casey acha que é mais 
vantajoso utilizar uma rede complexa de computadores para participar da emissão de bitcoins do que 
tentar fraudá-los. Para Oliveira, a descentralização e o registro em várias camadas são os lastros de 
controle para o bitcoin. “Não tem como ser derrubado, e um minuto após a transação ser realizada, 
o grau de mutabilidade já é muito baixo”, afirma. 

 

SUBMUNDO 

O bitcoin ganhou liquidez após a página Silkroad, na deep web, vender mercadorias ilícitas e somente 
aceitar bitcoin nas transações. Com o aumento do volume negociado, o bitcoin saiu do submundo do 
crime e chegou ao conhecimento público em 2012. Apresentou rapidamente alta valorização, 
revertida após a decisão da autoridade monetária chinesa de fechar algumas casas de negociação 
em dezembro de 2013, sob a suspeita de lavagem de dinheiro. Em 2014, a perda de valor continuou 
após uma casa de câmbio no Japão fechar após não honrar as conversões, aumentando a 
desconfiança em torno da moeda Entretanto, desde então a tecnologia foi demonstrando ser 
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confiável. A partir de 2015, retomou a trajetória de valorização. Em 2016, registrou ganhos maiores 
que o rublo (Rússia) e o real, moedas que tiveram a maior valorização no ano passado. 

 

REFÚGIO 

As grandes valorizações do bitcoin ocorrem devido ao interesse de investidores de buscar refúgio 
contra intervenções dos governos na economia de seus países, além de turbulências políticas. No 
fim de 2016, o banco inglês Saxo divulgou que o bitcoin pode ter uma valorização de 100% em 2017. 
“O banco apontou a eleição de Donald Trump como um dos fatores para essa elevação”, afirma 
Batista, do Mercado Bitcoin. Outros fatores foram a restrição da compra de dólares na China, uma 
mudança na política monetária na Índia e a inflação crônica na Venezuela. 

A transformação do bitcoin em ativo financeiro, no entanto, ainda é vista com cautela por profissionais 
do mercado financeiro. “É um movimento isolado”, avalia Luiz Eduardo Pinho, estrategista do 
Andbank. Pinho acha que pode haver uma associação entre a inflação de uma moeda nacional e o 
aumento do preço do bitcoin, mas ressalta que são pessoas físicas que realizam esse movimento, e 
não grandes investidores. “Não recomendaria a um cliente comprar bitcoins para compor a carteira 
de investimento”, afirma André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos. Ele pondera, 
também, que a maioria das obrigações financeiras no mundo é em moedas nacionais. 

 

FUTURO 

Apesar de Pinho e Perfeito não considerarem a criptomoeda um ativo para compor a carteira de 
investimentos de seus clientes, eles avaliam que a evolução do bitcoin e da tecnologia que o cerca 
deve ser monitorada com atenção. E concordam que, para se tornar um ativo financeiro seguro, o 
bitcoin precisa ser regulamentado. Mas o reconhecimento institucional deve demorar. Em março, a 
Securities Exchange Comission (SEC), a CVM americana, recusou a criação de um fundo cujo lastro 
seria o índice de preços do bitcoin, o que levou a moeda virtual a uma desvalorização de 20%, para 
depois se estabilizar em US$ 1.100 – dessa vez, abaixo do preço do ouro. 

 

BITCOIN É MOEDA? 

Na teoria econômica, para algo ser considerado moeda ele precisa cumprir três funções, chamadas 
de clássicas. A primeira é servir como meio de troca. A segunda é ser unidade de conta, ou seja, 
precisa expressar um valor. A terceira é funcionar como reserva de valor, que não apresente grandes 
desvalorizações em curto espaço de tempo. 

Para André Perfeito, da Gradual Investimentos, existem ainda a quarta e a quinta características. 
Uma é a impossibilidade de ser emitida por agentes privados. “As pessoas não podem produzir 
moeda, senão ninguém trabalharia.” A outra é a aceitação social, que começa com a imposição dos 
Estados nacionais para a circulação de suas moedas, passa pelo uso delas no dia a dia e fecha o 
ciclo com a remuneração do Estado por meio do pagamento de impostos. 

No caso do bitcoin, ele não é aceito em qualquer lugar. “Não é possível comprar um carro com 
bitcoin.” Apesar de a moeda virtual exercer as três funções primordiais em determinados grupos, na 
sociedade como um todo ela não funciona. “Dificilmente isso vai ganhar legitimação porque os 
Estados nacionais não podem abrir mão da soberania de sua moeda.” 

 

O DINHEIRO NA HISTÓRIA 

Os primeiros registros do uso de um objeto como dinheiro são de 650 a.C. Na Roma antiga, soldados 
eram remunerados com conchas, manteiga, pregos e sal (origem da palavra “salário”). Em outras 
civilizações, foram utilizados chocolate, bacalhau e até mulheres escravizadas. Metais como ouro e 
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prata foram introduzidos na Grécia em forma de moedas como conhecemos hoje, com a unidade de 
conta equivalente ao peso do metal. A desvinculação da unidade de conta com o peso do metal 
propiciou o aparecimento do papel-moeda no século 17 na Suécia, embora haja indícios de que os 
chineses tenham utilizado algo semelhante em 960. 
 

Fonte: Forbes 

 

O hábito da disciplina  
 

Nada se constrói sem o dia após o outro. Basta olharmos à nossa volta: a cerâmica que 
pisamos e o tijolo que nos protege são obras da sucessão dos dias 

Quando comecei a estudar música, perguntei a uma violonista que admirava: “Quantas horas você 
estuda por dia?” A resposta ressoa até hoje: “Estudo todos os dias, de 3 a 4 horas.” E me aconselhou 
um início sadio: “estude 1 hora todo dia, por uma semana, em vez de 8 horas num dia só.” 

Oito horas são mais que 7, mas o “todo dia” é melhor que “o dia todo.” É a memória que cristaliza o 
conhecimento. 

Músicos, escritores, atletas, concursados e pedreiros dependem da sucessão dos dias para atingir 
um resultado. Disciplina sem ansiedade. 

O escritor Ernest Hemingway colava um cartaz no seu quarto para anotar seu progresso diário na 
produção de palavras. Os números variavam de 450, 575, 462, 1250, 512. Sua justificativa: “a fim de 
não tapear a mim mesmo.” 

O médium Chico Xavier psicografou mais de 420 livros em 92 anos de existência. Em 1996, Hermeto 
Pascoal compôs uma música por dia; o resultado é o Calendário do Som, com 366 composições. 
Algo semelhante ao que Lorraine Loots faz com suas pinturas, dedicando 1 hora por dia. 

A construção da disciplina requer um esforço heroico. Nossas ideias são geniais, originais e bem 
intencionadas. Mas muitas não sobrevivem à empolgação e raramente cumprimos as promessas que 
fazemos a nós. 

Nada se constrói sem o dia após o outro. Basta olharmos à nossa volta: a cerâmica que pisamos e o 
tijolo que nos protege são obras da sucessão dos dias. 

A disciplina é consequência da organização. Mas não se nasce organizado. Precisamos anotar, 
agendar, listar, jogar fora, repor. E isso depende da volição: o ato pelo qual a vontade toma uma 
determinação. 

 

Fonte: Administradores 

Tabela do Simples Nacional 2017  

Para fins de opção e permanência no Simples Nacional, poderão ser auferidas em 

cada ano-calendário receitas no mercado interno até o limite de R$ 3.600.000,00 

(três milhões e seiscentos mil reais) e, adicionalmente, receitas decorrentes da 

exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, desde que as receitas de 

exportação também não excedam R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). 

Principais características principais do Regime do Simples Nacional: 

https://www.tororadar.com.br/blog/como-sair-das-dividas-e-comecar-a-investir
https://www.tororadar.com.br/blog/como-sair-das-dividas-e-comecar-a-investir
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É irretratável para todo o ano-calendário; 

Abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade 
Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP); 

Recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação – DAS; 

Apresentação de declaração anual; 

Prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita 
bruta; 

 

 Vamos apresentar as tabelas dos anexos I, II e III do Simples Nacional 
 

Anexo I – Simples Nacional para o comércio 

 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota 

                                                       Até 180.000,00                                       4,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00  5,47% 

De 360.000,01 a 540.000,00  6,84% 

De 540.000,01 a 720.000,00  7,54% 

De 720.000,01 a 900.000,00  7,60% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00  8,28% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00  8,36% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00  8,45% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00  9,03% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00  9,12% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00  9,95% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00  10,04% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00  10,13% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00  10,23% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00  10,32% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00  11,23% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00  11,32% 

                                                     De 3.060.000,01 a 3.240.000,00      11,42% 

                                                     De 3.240.000,01 a 3.420.000,00      11,51% 

                                                     De 3.420.000,01 a 3.600.000,00                   11,61% 

  

Anexo II – Simples Nacional para a indústria 

 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota 
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                                                       Até 180.000,00                                       4,50% 

De 180.000,01 a 360.000,00  5,97% 

De 360.000,01 a 540.000,00  7,34% 

De 540.000,01 a 720.000,00  8,04% 

De 720.000,01 a 900.000,00  8,10% 

De 900.000,01 a 1.080.000,00  8,78% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00  8,86% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00  8,95% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00  9,53% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00  9,62% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00  10,45% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00  10,54% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00  10,63% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00  10,73% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00  10,82% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00  11,73% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00  11,82% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00  11,92% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00  12,01% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00  12,11% 

  

 

 

Anexo III – Simples Nacional para serviços 

 

Serviços e Locação de Bens Móveis 

Receitas decorrentes da prestação dos serviços previstos nos incisos I a XII e XIV do § 3º, e no § 4º, todos 
do art. 12 da Resolução CGSN nº 4, de 30 de maio de 2007, sem retenção ou substituição tributária, com 
ISS devido a outro Município 

 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota 

                                                     Até 180.000,00                                                     6,00% 

De 180.000,01 a 360.000,00                8,21% 

De 360.000,01 a 540.000,00  10,26% 

De 540.000,01 a 720.000,00  11,31% 

De 720.000,01 a 900.000,00  11,40% 
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De 900.000,01 a 1.080.000,00  12,42% 

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00  12,54% 

De 1.260.000,01 a 1.440.000,00  12,68% 

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00  13,55% 

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00  13,68% 

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00  14,93% 

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00  15,06% 

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00  15,20% 

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00  15,35% 

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00  15,48% 

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00  16,85% 

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00  16,98% 

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00  17,13% 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00  17,27% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00  17,42% 

 

Consulte seu profissional contábil para definir qual a tabela do simples nacional a sua empresa se 
enquadra pois existem variações na alíquota aplicável dentro desse anexo, conforme a situação aplicável. 

Receita bruta superior ao limite 

Na hipótese do valor da receita bruta anual ultrapassar o limite R$ 300.000,00, multiplicados pelo número 
de meses do ano-calendário, inclusive no ano de início de atividade, a parcela de receita mensal que 
exceder o montante assim determinado estará sujeita às alíquotas máximas das tabelas de incidência, 
acrescidas de 20%. 

Os estabelecimentos que apurarem receita bruta acima de R$ 300.000,00, multiplicados pelo número de 
meses do período de atividade, no ano-calendário de início de atividade, ultrapassando o limite da receita 
a ser observado em operações com o mercado interno ou em exportações de mercadorias, será excluída 
do Simples Nacional. 

Princípios de Contabilidade 
 

QUADRO SINÓTICO 
 

O que chamávamos de “princípios fundamentais de contabilidade”, no bojo das alterações e dos 
ajustes promovidos a partir da edição da Lei nº 11.638/2007, passou a denominar-se, simplesmente, 
“Princípios de Contabilidade”. 

Os referidos princípios foram oficializados por meio da Resolução CFC nº 750/1993. Originalmente, 
eram 7 princípios básicos: entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, 
atualização monetária, competência e prudência. Posteriormente, com a edição da Resolução CFC 
nº 1.282/2010, foram promovidas algumas modificações nesses princípios. 

A primeira modificação diz respeito à mudança na sua denominação. Agora, oficialmente, devemos 
nos referir a eles como “Princípios de Contabilidade”, e não mais como “Princípios Fundamentais de 
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Contabilidade” (PFC), sob a justificativa de ser suficiente para o perfeito entendimento dos usuários 
das demonstrações contábeis e dos profissionais da Contabilidade. 

Também ocorreu a “incorporação”, pelo princípio do registro pelo valor original, do princípio da 
atualização monetária. Por conseguinte, foi revogada a Resolução nº 900/2001, que tratava 
especificamente do princípio da atualização monetária. 

Outra revogação importante foi a da Resolução CFC nº 774/1994, que aprovava o apêndice à 
resolução sobre os PFC. 

Recentemente, a NBC TSP - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação 
Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público, revogou a Resolução CFC nº 
750/1993. 

A revogação da Resolução CFC nº 750/1993 não implica, entretanto, que os “Princípios de 
Contabilidade” estejam extintos. A revogação da mencionada norma visou tão somente à unificação 
conceitual, pois, desde a aprovação da NBC TG - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 
de Relatório Contábil- -Financeiro, pela Resolução CFC nº 1.374/2011, o Brasil passou a contar com 
duas normas versando sobre o mesmo assunto, haja vista que, conforme demonstrado no quadro a 
seguir, todos os princípios constantes da Resolução CFC nº 750/1993, com exceção apenas do 
“Princípio da Prudência”, estão presentes também na NBC TG - Estrutura Conceitual. 

 

 

 

NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE - PENALIDADES IMPOSTAS AOS 
CONTABILISTAS 

 
A inobservância dos princípios de contabilidade constitui infração às alíneas “c”, “d” e “e” do art. 27 
do Decreto-lei nº 9.295/1946 e, quando aplicável, ao Código de Ética Profissional do Contabilista. 
Assim, o contabilista que comete infração fica sujeito a uma 

das seguintes penalidades: 

 

a) multa de 1 a 5 vezes o valor da anuidade do 

exercício em curso; 

b) suspensão do exercício da profissão, pelo período 
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de até 2 anos; 

c) suspensão do exercício da profissão, pelo prazo 

de 6 meses a 1 ano. 

 

PRINCÍPIO DA ENTIDADE 
 

Sobre esse princípio, o art. 4º da Resolução CFC nº 750/1993 assim dispõe: 

 

Art. 4º O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a 
autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos 
patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, 
uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por 
conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou 
proprietários, no caso de sociedade ou instituição. 

Parágrafo único. O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é verdadeira. A soma 
ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em nova ENTIDADE, mas numa 
unidade de natureza econômico--contábil. 

Desse modo, segundo o princípio da entidade, o patrimônio deve revestir-se do atributo de autonomia 
em relação a todos os outros patrimônios existentes, pois pertence a uma entidade, entendida como 
um sujeito suscetível à aquisição de direitos e obrigações. Como se observa, o cerne do princípio da 
entidade está na autonomia do patrimônio a ela pertencente. 

 

PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE 

 

As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa que a entidade 

está em atividade (going concern assumption) e irá manter-se em operação por um futuro previsível. 

Desse modo, parte-se do pressuposto de que a entidade não tem a intenção, tampouco a 
necessidade, de entrar em processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas 
operações. 

Por outro lado, se essa intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis podem ter que 
ser elaboradas em bases diferentes e, nesse caso, a base de elaboração utilizada deve ser divulgada. 
(Resolução CFC nº 1.374/2011 - NBC TG - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-  -Financeiro, Item 4.1) 

 

 

PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE 

 

A informação contábil deve estar disponível para tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-
-los em suas decisões. Em geral, a informação mais antiga é a que tem menos utilidade. Contudo, 
certa informação pode ter o seu atributo tempestividade prolongado após o encerramento do período 
contábil, em decorrência de alguns usuários, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar 
tendências. 

(Resolução CFC nº 1.374/2011 - NBC TG - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil--Financeiro, Item QC29) 

 

Representação fidedigna 
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Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e números. 
Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, 
mas também representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe representar. Para ser 
representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter três atributos. Ela tem que 
ser completa, neutra e livre de erro. 

Evidentemente, a perfeição é rara se de fato alcançável. O objetivo é maximizar os referidos atributos 
na extensão que seja possível. (Resolução CFC nº 1.374/2011 - NBC TG - Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, Item QC12) 

 

PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA 

 

O princípio da competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos e 
circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação 
nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e pagamentos em 
caixa derivados ocorram em períodos distintos. Isso é importante em função de que a informação 
sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação, e sobre as 
mudanças nesses recursos econômicos e reivindicações ao longo de um período, fornecer melhor 
base de avaliação da performance passada e futura da entidade do que a informação puramente 
baseada em recebimentos e pagamentos em caixa ao longo desse mesmo período. (Resolução CFC 
nº 1.374/2011 - NBC TG - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
-Financeiro, Item OB17) 

 

PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA 

O princípio da prudência não foi recepcionado pela NBC TG - Estrutura Conceitual para Elaboração 
e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, por ser inconsistente com a “neutralidade”. 
Subavaliações de ativos e superavaliações de passivos, com consequentes registros de 
desempenhos posteriores inflados, são incompatíveis com a informação que pretende ser neutra. 

Fonte: IOB. 

 

Falta de uma boa gestão está entre principais causas de 
fechamento das pequenas empresas 

Para garantir o sucesso de pequenas empresas, é necessário ter controle da gestão. E para tomar as 

melhores decisões, não basta reunir informações do cotidiano da empresa 

 
Do planejamento ao pleno funcionamento de uma 

pequena empresa, uma boa gestão é algo que 

não pode ser dispensado. Prova disso são os 

resultados da pesquisa “Causa Mortis: o sucesso 

e o fracasso das empresas nos primeiros cinco 

anos de vida”, realizada pelo Sebrae, que aponta 

a falta de gestão como uma das principais causas 

de mortalidade de empresas. 
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Das empresas em atividade, 34% destacam uma boa gestão do negócio como fator mais significativo 
para a sobrevivência. 

A pesquisa ainda mostrou alguns dos principais comportamentos de empreendedores de sucesso: 
antecipar-se aos fatos, buscar intensamente informações, planejar e monitorar cada etapa e buscar 
qualidade e eficiência. Também é importante ter metas e plano de ações para atingi-las. 

Os resultados da pesquisa mostram principalmente que, para garantir o sucesso de pequenas 
empresas, é necessário ter controle da gestão. Para tomar as melhores decisões, não basta reunir 
informações do cotidiano da empresa. É preciso analisá-las de maneira consciente e prática, com 
base em dados concretos. 

É por isso que investir em uma solução de gestão é a melhor decisão para pequenas empresas. Os 
ERPs, sistemas integrados de gestão empresarial, otimizam os processos através da automação e 
da integração dos diferentes setores das empresas, promovendo a evolução da gestão. Assim, a 
empresa terá dados confiáveis para tomar as melhores decisões no dia a dia, tornando-se mais 
lucrativa e competitiva. 

A Jiva tem como objetivo entregar tudo isso às pequenas empresas, por meio de uma solução de 
gestão eficiente, que supera os ERPs tradicionais. Seu principal diferencial está no atendimento 
especializado desde o primeiro contato. Os consultores da Jiva analisam a fundo cada tipo de negócio 
– varejo, atacado-distribuidor, indústria ou serviços – para orientar sobre os processos mais 
adequados. Desse modo, a pequena empresa investe exatamente nos processos essenciais para a 
evolução do seu negócio. 

Com a Jiva, é possível acompanhar todos os processos de pequenas empresas de forma integrada 
e totalmente online: compras, precificação, estocagem, vendas, distribuição, comissionamento, 
financeiro e procedimentos fiscais e contábeis. A Jiva ainda oferece treinamentos para a equipe, 
qualificando-a nas melhores práticas por processo, esclarecendo conceitos de gestão e facilitando o 
uso do ERP. 

Se interessou pela Solução Jiva? Neste vídeo, você pode conferir como a Jiva aumentou em 20% a 
produtividade do estoque de uma loja de Minas Gerais. 

Fonte: Administradores 
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Pequenas empresas, grandes dívidas 
 

Mutirão da Renegociação gera parcelamento de R$ 20 bilhões em débitos tributários 

"A parte previdenciária está incluída no Simples, o que é um dos grandes benefícios", aponta o vice-presidente 
do Sescap, Euclides Nandes Correia. 

 

Mais de 342 mil pequenas empresas obtiveram o financiamento de cerca de R$ 20 bilhões em débitos 
tributários junto à Receita Federal, o que garante aos empreendimentos a permanência no regime Simples 
Nacional e uma sobrevida em um momento de crise econômica. Por meio do Mutirão da Regularização, foi 
possível prolongar de 60 para 120 o número de parcelas, uma redução de até a metade do custo mensal que 
atraiu 96% do total de devedores notificados.  

As empresas optantes pelo Simples, que até o ano passado eram as que faturavam até R$ 3,6 milhões ao ano, 
respondem por mais de 27% do Produto Interno Bruto (PIB) e por 54% da massa salarial no País, segundo a 
Receita. Por isso, o mutirão promovido por Sebrae e pelo órgão fiscal nacional foi importante tanto para a 
manutenção dos empregos quanto para o aumento da arrecadação para o governo, que passa a ter a chance 
de receber um valor que os empresários não tinham condição de pagar até então.  

A Lei complementar 155/2016 permitiu o parcelamento especial de 120 meses de dívidas tributárias existentes 
até maio de 2016, para empresas que faturam até R$ 3,6 milhões ao ano. O valor mínimo mensal era de R$ 
300, o que permite a redução da dívida pela metade para a maioria dos devedores. O formato ordinário previa 
apenas pagamento à vista ou com parcelamento em até 60 meses.  

Muitas das pequenas empresas da região de Londrina se enquadram nessa realidade. Um industrial, que 
preferiu não se identificar, conta que devia R$ 720 mil pelo Simples Nacional. A empresa dele tinha um alto 
custo com mão de obra nos anos de consumo aquecido no País, mas, com a crise, passou a sofrer com a 
ociosidade. No entanto, não havia caixa para fazer a readequação no número de funcionários por falta de 
condição de arcar com as rescisões.  

A solução encontrada pelo industrial foi manter os funcionários empregados e deixar de pagar os impostos 
reunidos no Simples. Se tivesse de se enquadrar no financiamento ordinário, ele teria hoje um custo adicional 
de R$ 12 mil. Com o Mutirão da Renegociação, conseguiu baixar o valor para R$ 6 mil, o que permitiu que se 
mantivesse como optante do Simples e, por consequência, com a sobrevivência garantida.  

Consultor do Sebrae em Londrina, Rubens Negrão afirma que a entidade buscou sensibilizar os pequenos 
empresários da importância de regularizar a própria situação com a Receita. "Se não estivesse regular, não 
teria mais a certidão negativa de débito, o que impossibilita a tomada de crédito junto a instituições financeiras, 
impede que se participe de licitações e que tenha acesso a outros programas do governo", conta.  

Contudo, é mesmo a manutenção no enquadramento ao Simples a maior vantagem. São oito impostos em 
apenas uma guia de pagamento. O vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de 
Londrina e Região (Sescap), Euclides Nandes Correia, lembra que a tributação sobre a folha de pagamento é 
muito maior pelo regime normal do que no Simples, o que encarece a contratação. "A parte previdenciária 
está incluída no Simples, o que é um dos grandes benefícios", diz.  

Sobre os que não aderiram ao mutirão, o vice do Sescap considera que não tiveram condição financeira ou 
porque esperam algo melhor. "Os optantes do Simples não tiveram redução de juros e multas, como ocorreu 
com o Refis da Crise, e pode ter empresário que decidiu esperar." 

 

Fonte: Folha de Londrina 
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As 10 competências mais raras entre profissionais brasileiros 

De pensamento crítico a atitude empreendedora, confira as habilidades mais difíceis de encontrar no 

mercado de trabalho local, segundo recrutadores 

 
Não é nenhuma novidade que as empresas estão 
passando por uma grave escassez de talentos em todo 
o mundo: só no Brasil, 43% dos recrutadores deixam 
de preencher vagas porque não encontram as 
competências necessárias nos candidatos disponíveis. 
Um novo estudo da consultoria de educação 
corporativa AfferoLab traz dados mais aprofundados 
sobre os fatores que travam as contratações no país. 
De forma geral, a conclusão é que as habilidades mais 
importantes sob o ponto de vista dos empregadores 
também são as mais difíceis de achar. 
Veja a seguir as 10 competências mais escassas no 

mercado de trabalho brasileiro, segundo o estudo, que ouviu empresas de diversos setores entre abril e maio 
de 2016: 

Competência Índice de escassez (0-5) 

Resolução de problemas complexos 4,03 

Pensamento crítico 3,63 
Atitude empreendedora 3,56 
Criatividade 3,56 

Habilidade para trabalhar com diferentes culturas 3,52 

Habilidade para comunicação oral e escrita 3,48 

Raciocínio lógico 3,39 
Facilidade para se relacionar 3,34 
Facilidade de aprender 3,28 

Habilidades matemáticas e numéricas 3,08 

 

A competência descrita como “resolução de problemas complexos”, que ficou em 1º lugar em termos de 
escassez na avaliação dos empregadores brasileiros, também foi considerada a mais importante para os 
profissionais de hoje e dos próximos cinco anos, segundo o Fórum Econômico Mundial. 

De acordo com Alexandre Santille, CEO da Affero Lab, a importância dessa habilidade é fácil de compreender. 
“O mundo dos negócios é cada vez mais pautado pela complexidade e pela incerteza, o que exige pessoas 
capazes de lidar com situações ambíguas, que mudam todos os dias”, afirma o executivo. 

“Pensamento crítico” e “atitude empreendedora”, que ficaram em 2º e 3º lugar entre as habilidades mais raras 
entre os profissionais brasileiros, também estão intimamente ligadas ao atual momento do mercado. 

“As empresas precisam mais do que nunca de profissionais com perfil analítico e capacidade de questionar 
práticas consagradas para aumentar a eficiência dos processos”, explica. “Pessoas ‘empreendedoras’ ou 
autônomas, que conseguem andar com as próprias pernas e se viram bem com poucos recursos, também são 
muito procuradas”. 
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“Criatividade” apareceu empatada em 3º lugar com “atitude empreendedora”. Segundo o estudo da Affero 
Lab, o resultado pode refletir a dificuldade de assumir riscos num momento de crise econômica no Brasil. 
Afinal, num ambiente em que tudo está mudando, não é fácil adotar uma postura ousada e assumir os riscos 
de uma ideia inteiramente nova. Paradoxalmente, o apetite por inovação é maior do que nunca em boa parte 
das empresas. 

Para Santille, a principal conclusão do estudo para o profissional brasileiro é a necessidade de não se tornar 
um “sedentário” na carreira. 

“As empresas estão cada vez mais exigentes na hora de contratar e exigem habilidades que poucas pessoas 
têm”, afirma. “Por isso, mais do que nunca, é importante investir em qualificação e nunca se acomodar”. O 
esforço compensa: em meio ao “apagão” de talentos, os poucos profissionais realmente bem preparados serão 
disputados a tapa pelos empregadores — com ou sem crise. 

 

Fonte: Exame. 

 

Divulgação obrigatória de balanços contábeis de grandes 
empresas segue para a Câmara 
 

Todas as empresas de grande porte, mesmo as que não são “sociedades anônimas” e sim sociedades 

limitadas, deverão divulgar os balanços contábeis, para promover a transparência e a publicidade 

empresarial. 

Todas as empresas de grande porte, mesmo as que 
não são “sociedades anônimas” e sim sociedades 
limitadas, deverão divulgar os balanços contábeis, 
para promover a transparência e a publicidade 
empresarial. É o que determina o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 632/2015, aprovado nesta terça-feira 
(4) na Comissão de Assuntos Econômicos, na forma 
de um substitutivo. O projeto ainda deverá passar 
por turno suplementar de votação. Se confirmada a 
aprovação, o texto poderá seguir para a Câmara dos 
Deputados se não houver recurso para votação pelo 

Plenário do Senado. 

O autor da proposta, senador Valdir Raupp (PMDB-RO), argumentou que, hoje em dia, as sociedades de grande 

porte – aquelas com ativo superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual superior a R$ 300 milhões – devem 

seguir as regras sobre escrituração e elaboração das demonstrações financeiras constantes da Lei das S/As (Lei 

6.404/1976), além de passar por auditoria independente feita por auditor registrado junto à Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM). 

No entanto, não está prevista a publicação das demonstrações contábeis de todas as empresas de grande porte 
que não são S/As, ou seja, a divulgação dos balanços é opcional, e o projeto busca alterar esse ponto. 
O relator, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), concorda com o teor da proposta, mas apresentou um 

substitutivo em que atenua uma das exigências para as empresas de grande porte de sociedade 
limitada. Seu texto estabelece que a divulgação obrigatória dos demonstrativos financeiros poderá ser feita 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/sociedade_limitada
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/sociedade_limitada


BOLETIM – FACULDADE PROCESSUS – JUNHO/2017 

 

de forma resumida na imprensa oficial e em jornais de alta circulação, para evitar custos demasiados, e 
publicada na íntegra no site da CVM e no da própria empresa. 
“Dada a evolução da tecnologia nas últimas décadas, acreditamos que a melhor forma de disponibilizar as 
demonstrações contábeis das empresas abrangidas por esse projeto é em sítios na internet, onde o histórico 
de informações poderá ser consultado a qualquer momento e os dados de interesse do usuário das 
informações poderão ser disponibilizados inclusive em formatos mais adequados para manipulação”, 
defendeu. 
O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) manifestou preocupação da CVM com o fato de que, embora a comissão 
não fiscalize as empresas fechadas, parecer ser responsável por essa fiscalização ao divulgar os balanços. 
Ferraço afirmou, no entanto, que a CVM prestará um serviço à sociedade, divulgando esses balanços, mesmo 
não tendo responsabilidade alguma sobre a fiscalização dessas empresas. 
- A CVM continua não fiscalizando as companhias fechadas, não há alteração nisso. Apenas vai manter, no seu 
site, os balanços dessas grandes companhias para a consulta de quem desejar - ressaltou Ferraço. 
 
Fonte: Agência Senado 
 

Quem deve entregar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 
 

Com a introdução do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), uma série de obrigações acessórias 

foram criadas para suprir a necessidade do Fisco por informações nas áreas contábil, fiscal e pessoal. 

Com a introdução do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) , uma série de obrigações acessórias 

foram criadas para suprir a necessidade do Fisco por informações nas áreas contábil, fiscal e pessoal. Uma 
dessas novidades é a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que deve ser entregue, conforme o artigo 1º da 
Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013, todas as pessoas jurídicas, inclusive equiparadas, que estejam ou não 

sujeitas ao pagamento do imposto de renda. 
Segundo o consultor tributário e societário da Contmatic Phoenix, Maurício Barros, incluem-se também na 
obrigação da entrega dos arquivos da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) as sociedades em conta de participação, 
as administradoras de consórcios para aquisição de bens, as instituições imunes e isentas, as sociedades 
cooperativas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, bem como suas subsidiárias, e o 
representante comercial que exerce atividades por conta própria. Por outro lado, estão dispensadas de 

apresentá-la as pessoas jurídicas optantes pelo regime especial Simples Nacional, as inativas e os órgãos, 

autarquias e as fundações públicas. 

As microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional e as pessoas 

jurídicas inativas devem apresentar declarações específicas. O prazo para a transmissão do arquivo digital da 
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao que se refere 
a escrituração. Já para situações especiais, ocorridas na pessoa jurídica como extinção, cisão, 

fusão, incorporação, ocorridas de janeiro a abril, o prazo para envio da ECF é até o último dia útil do mês de 

julho, juntamente com as situações normais. Para situações especiais ocorridas de maio a dezembro, a entrega 
será até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao do evento. 
 

Não confundir a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com a ECD 
 
Segundo Maurício Barros, muitos profissionais confundem as informações da Escrituração Contábil Digital 
(ECD) com as informações da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), principalmente no que tange a obrigatoriedade. 
“A obrigatoriedade da ECD está prevista nos artigos 3º e 3º-A da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013, e a 
obrigatoriedade da ECF está prevista no artigo 1º da Instrução Normativa RFB nº 1.422/2013”, explica o 
consultor. Em se tratando da ECF, a obrigatoriedade é aplicada a todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e 
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isentas, independente se a pessoa jurídica enviou ou não a ECD, independente da distribuição de lucros e 

se faz contabilidade ou não. 
Há algumas novidades para a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) no calendário 2016. Destaque para a 

obrigatoriedade do envio do Bloco Q – Demonstrativo do Livro Caixa. Tendo em conta que a ECF também é 

obrigatória para todas as pessoas jurídicas que apuram os tributos com base no Lucro Presumido, o Bloco 

Q – Demonstrativo de Livro Caixa deve ser elaborado pelas pessoas jurídicas do Lucro Presumido que se 

utilizem do Livro Caixa e cuja receita bruta no ano seja superior a R$ 1,2 milhão, ou proporcionalmente ao 

período a que se refere. 
Outra novidade é a inclusão do Bloco W – Declaração País-a-País, instituída pela Instrução Normativa RFB nº 
1.681/2016. A DPP consiste em um relatório anual por meio do qual grupos multinacionais deverão fornecer à 
administração tributária da jurisdição de residência para fins de seu controlador final diversas informações e 
indicadores relacionados à localização de suas atividades, à alocação global de renda e aos impostos pagos e 
devidos. 
 
Fonte: Jornal Contábil 
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