
 

 
Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2017.  
AJUR/SIGRAF/RJ. 
Circular nº. 230/2017. 
Assunto: Informativo Micro e Pequena Empresa. 

Prezado Associado, 

Segue para conhecimento, em anexo, o Informativo MPE edição nº 25 / 2017, elaborado pela 
Confederação Nacional da Indústria - CNI, Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa – 
COMPEM. 

Atenciosamente, 

DEPTº.JURÍDICO. 
Sistema SIGRAF / ABIGRAF-RJ 

 

Informamos que nossas circulares são publicadas diariamente no site: www.sigraf.org.br 

 
 
 

http://www.sigraf.org.br/


 

Informativo da Confederação Nacional da Indústria 

Ano 6 – Número 25 – Agosto 2017 – www.cni.org.br 

 
 

Em defesa do Refis para as micro e 
pequenas empresas 
 

A brutal recessão que o país atravessou nos últimos três anos, e que, felizmente, começamos a 

superar, atingiu muito fortemente as empesas em geral -mas mais intensamente as micro e 

pequenas empresas que, se por um lado, possuem maior flexibilidade e agilidade para se ajustar à 

conjuntura, de outro, são mais discriminadas no acesso ao crédito. 

 

O processo de recuperação da economia, sinalizado por diversos indicadores, é ainda muito lento e 

não se estendeu ao crédito, de modo que as micro e pequenas empresas, premidas pela queda das 

vendas e sem acesso a financiamento, se endividaram junto ao fisco como estratégia de 

sobrevivência. 

 

Milhares desapareceram pelo caminho durante a crise e as que sobreviveram, em geral, não 

conseguirão continuar a operar se não contarem com o equacionamento de seus débitos fiscais e 

alternativas de financiamento. 

 

Assim, quando se defende o Refis para as empresas de menor porte, não se está defendendo quem 

deixou de pagar imposto para se beneficiar disso, mas reconhecendo as dificuldades que elas 

enfrentaram, e ainda enfrentam, para se manter em atividade durante a crise, sustentando 

empregos, produzindo e gerando renda, às custas de sua descapitalização. 

 

Agora, cerca de 560 mil empresas correm o risco de serem desenquadradas do Simples em 

consequência de seus débitos fiscais, se não houver um programa de parcelamento das dívidas em 

condições compatíveis e com a urgência necessária, complementado por mecanismos de 

financiamento acessíveis. 

 

Para íntegra: https://goo.gl/ytTzSh 
30 de novembro de 2017 - Fonte: Diário do Comércio 

 

Informativo da Confederação Nacional da 
Indústria 
Ano 1 – Número 1 – Abril de 2014 - www.cni.org.br 

https://goo.gl/ytTzSh


                                                                                                                                                                        

Informativo  MPE 

Ano 6 – Número 28 – Dezembro 2017 – www.cni.org.br 

  

Comitê Gestor do eSocial detalha a implantação do 
sistema para as empresas 
 
A primeira etapa de implantação do eSocial para as empresas começa em 8 de janeiro de 2018. Nessa 

data 13.707 empresas com o faturamento superior a R$ 78 milhões começarão a registrar cadastros 

e tabelas, como parte do processo de implantação faseada do novo sistema.  

 

A implantação em cinco fases também será adotada para as demais empresas privadas do país, 

incluindo micros e pequenas empresas e MEIs que possuam empregados, cuja utilização obrigatória 

está prevista para 16 de julho do ano que vem. Já para os órgãos públicos, o eSocial torna-se 

obrigatório a partir de 14 de janeiro de 2019. Quando totalmente implementado, o eSocial reunirá 

informações de mais de 47 milhões de trabalhadores do setor público e privado do país em um único 

sistema. 

 

Segundo o cronograma, na primeira etapa as empresas terão que cadastrar, em março de 2018, seus 

ocorrerá a substituição  plena da GFIP para o primeiro grupo de contribuintes, e será possível a 

segurança e de saúde do trabalhador. 

Para íntegra: https:// goo.gl/oeK93Q 
29 de novembro de 2017 --- Fonte: Receita Federal 

 

Estudo aponta falta de estímulo para o investidor anjo 
brasileiro 
 
De dez economias emergentes analisadas em um estudo, o Brasil é o penúltimo em porcentagem 
do PIB alocada em investimento anjo, à frente apenas da Turquia. O levantamento da Anjos do Brasil, 
feito em parceria com a firma de auditoria e consultoria Grant Thornton Brasil, mostra que falta 
incentivo público para essa modalidade. 
 
A pesquisa cita diversos países para ilustrar que os incentivos fiscais são fundamentais para o 
desenvolvimento desse tipo de aporte. Numa simulação, o retorno dessas operações para os 
investidores anjos é de 14,17% ao ano, o que é considerando baixo diante do risco elevado. 
 
Com quase 300 mil investidores anjos, os Estados Unidos são o país que mais tem representantes 
dessa modalidade. Dependendo do valor investido, há uma dedução de 10% até 100% do valor no 
imposto de renda. Na França, esse percentual é fixado em 25%. 
 
Para íntegra: https:// goo.gl/tCVmS3 
29 de novembro de 2017  Fonte: DCI 
 

Como o compliance vai mudar o futuro das indústrias no 
Brasil 
 

tudo o que você faz, seguindo sempre as regras. 
 



                                                                                            

Informativo da Confederação Nacional da Indústria 

Ano 6  Número 16  Maio  2017  www.cni.org.br 

No setor privado, o termo entrou na pauta há poucos anos. Mais precisamente a partir de 2013, com 
a sanção da lei anticorrupção. Uma lei que trouxe a responsabilidade sobre atos ilícitos para as 
pessoas jurídicas; mesmo quando praticados por funcionários ou outras pessoas que tenham algum 

em desenvolver ou aprimorar programas de integridade quando seus nomes já estavam envolvidos 
em questões judiciais. O compliance é uma forma de defesa para os negócios, contribui para evitar 

Compliance do Sistema Fiep. 
 
Dá para imaginar por que o compliance tem se tornado o centro das atenções? Enquanto os 
noticiários falam diariamente sobre corrupção, jogar de acordo com as regras, de forma ética e 
transparente, virou condição essencial para manter-se no mercado. Todos os elementos do 
programa têm como finalidade melhorar o ambiente de negócios. São diversas áreas envolvidas: do 
jurídico à gestão de pessoas, da ética à responsabilidade socioambiental. 
 
Para íntegra: https:// goo.gl/tCVmS3 
17 de novembro de 2017  Fonte: G1 
 
 
 
 
 

 

 

Aprovada urgência para parcelamento de dívidas do Simples  
   

O  plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (22), a tramitação em regime de 

urgência para o projeto de lei complementar (PLP) 171/2015, que autoriza o parcelamento das 

dívidas tributárias das empresas optantes pelo Simples Nacional em até 180 meses. 

 

Após a aprovação do requerimento de urgência, apresentado pelo deputado Jorginho Mello (PR/SC), 

o projeto será destinado diretamente para apreciação do plenário da Casa e já consta na pauta de 

votações da próxima semana. 

 

De autoria do deputado Geraldo Resende (PMDB/MS), o PLP altera o Estatuto da Micro e Pequena 

Empresa (Lei Complementar 123/2006) e amplia de 60 para 180 meses o prazo máximo de 

parcelamento das dívidas tributárias das pessoas jurídicas optantes pelo Si 

 

Veja a íntegra do Requerimento de Urgência: http:// goo.gl/Vv3mJH 
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