
Setembro e Outubro de 2021

Transações financeiras exigem controle rigoroso

A movimentação financeira das empre
sas é cada vez mais passível de cruza
mentos de dados por parte de órgãos  
reguladores do sistema financeiro e tribu
tário do País. Essas apurações são feitas 
com base nas transações registradas e  
informadas por instituições financeiras, 
mas também contam com as informa
ções prestadas pelo próprio contribuinte, 
quando entrega sua declaração de Impos
to de Renda ou cumpre determinadas 
obrigações acessórias.

O controle rigoroso das informa ções 
sobre transações financeiras é antes  
de tudo uma boa prática de gestão, por 
auxiliar os gestores a administrarem  
as contas do negócio. Entretanto, tam
bém está relacionado ao gerenciamento 
de riscos e às exigências legais assumi
das pela organização.

A Declaração de Operações Liquidadas 
com Moeda em Espécie (DME) é uma des
sas obrigações. Instituída pela Instrução 
Normativa RFB nº 1.761/17 e em vigor 
desde janeiro de 2018, ela deve ser preen
chida e entregue sempre que uma pessoa 
física ou jurídica tenha recebido valores 
em espécie cuja soma seja igual ou supe
rior a R$ 30 mil, ou o equivalente em ou
tra moeda. Manter esse e outros registros 
é indispensável para proteger a empresa 

contra sanções por inadequação ou para 
comprovar a licitude de suas operações 
quando necessário.

Paralelamente a isso, em 30 de abril de 
2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
autorizou a incidência do Imposto de Ren
da sobre depósitos bancários que não  
tenham origem comprovada pelo titular e 
desde que ele não tenha feito a compro
vação quando intimado a isso. Essa situa
ção aplicase aos casos em que a Receita 
Federal presumir que ganhos de receita 
ou de faturamento foram omitidos por 
parte da pessoa física ou jurídica.

Tanto as informações prestadas nas di
ver sas declarações enviadas ao fisco que 
são utilizadas para o cruzamento de dados 
dos contribuintes como a decisão do STF 
justificam a necessidade de escriturar a 
movimentação financeira com precisão.

Esse documento é importante para pre
servar a empresa, pois ele é peça central 
na linha de investigação policial para  
casos de crimes financeiros. Quanto mais 
a organização registrar suas movimenta
ções financeiras, menores as chances de 
ela ser envolvida em práticas de lavagem 
de dinheiro. E, mesmo que um cliente ou 
um funcionário tenha praticado o crime, 
o bom registro vai mostrar que a empresa 
não estava envolvida.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=88018&visao=anotado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=88018&visao=anotado
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Tratase, portanto, de uma das ferra
mentas mais relevantes do compliance 
criminal, conjunto de medidas para garan
tir conformidade da empresa à lei, evi
tando a prática de crimes. A organização 
precisa estar segura de poder comprovar 
sua licitude na operação, se for chamada 
a esclarecer alguma coisa. Ao escriturar 
passo a passo toda a sua atividade, a em
presa pode provar sua diligência e, assim, 
excluir sua responsabilidade.

DME

Não comunicar a Receita Federal sobre 
as operações financeiras realizadas em 
espécie com valor igual ou superior a  
R$ 30 mil com a mesma pessoa física ou 
jurídica pode trazer problemas. As pena

lidades estão elencadas no artigo 9º da 
Instrução Normativa RFB nº 1.761/17, 
que fixa multa variável entre R$ 100 e  
R$ 1,5 mil. Além disso, havendo indícios 
de crimes de “lavagem” ou ocultação de 
bens, direitos e valores, conforme pre
vistos no artigo 1º da Lei nº 9.613/98, a 
Receita Federal pode acionar o Ministério 
Público Federal.

Assim, registrar todas as operações, 
identificando sua origem e destino, é um 
requisito básico. Enquanto a pessoa jurí
dica faz esses registros por meio da con
tabilidade; a pessoa física pode fazêlo 
por livrocaixa. Sem eles, sujeitamse à 
incidência do imposto de renda sobre  
depósitos bancários sem origem compro
vada validada pelo STF.

5 formas de não errar no cross-selling e no upselling

Se conquistar novos clientes custa mais do que manter os atuais, vender mais para estes 
pode ser uma ótima estratégia para aumentar seu faturamento.

1. Saiba a diferença: Enquanto no cross-selling (ou venda cruzada) o cliente é estimulado 
a adquirir itens complementares ao que está comprando, no upselling ele é apresentado a 
um produto com mais atrativos – e, portanto, mais caro. Na venda de um celular, por 
exemplo, cross-selling seria ofertar também um carregador portátil ou uma capa protetora 
e upselling seria oferecer um modelo mais novo ou com mais memória.

2. Conheça o cliente: Ouça seu cliente com atenção – indagandoo sobre pontos que não 
ficaram claros sempre que preciso – para saber quais são suas necessidades, expectativas 
e prioridades. Só assim você saberá se deve fazer uma oferta complementar para ele e o 
que oferecer.

3. Tenha critério: Para que funcionem e aumentem seu faturamento, estas técnicas precisam 
solucionar os problemas do cliente e respeitar suas reais necessidades. A sugestão deve 
ser feita com naturalidade e limitarse a uns poucos produtos que tenham afinidade e preço 
compatível com o inicialmente buscado.

4. Venda valor: O consumidor precisa ver sentido em sua oferta para que ele gaste mais. 
Por isso, você precisa ajudálo a perceber os benefícios que ele terá na aquisição do artigo 
adicional ou mais caro. Se você estiver focado na satisfação do cliente, não terá dificuldade 
em proporcionarlhe uma experiência de compra mais completa.

5. Treine a equipe: A sensibilidade para diferenciar o cliente com potencial para outras aqui
sições daquele que deve ter suas limitações respeitadas pode ser desenvolvida com capaci
tação adequada. E, nesse sentido, treinar a equipe é um investimento com retorno garantido.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=88018&visao=anotado
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm
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Legalização e planejamento contribuem para o sucesso

A abertura de empresas aumentou 8,7% 
no Brasil em 2020. O crescimento é recorde 
para a série histórica, iniciada pela Serasa 
Experian em 2011. No mesmo ano, a taxa 
média de desemprego também atingiu o 
maior patamar já registrado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 
13,5%. A relação entre os dois dados é dire ta 
e revela que muitos brasileiros recorreram 
ao empreendedorismo por necessidade.

Em menos de um ano, parte desses ne
gócios já terão fechado as portas, propor
ção que crescerá com o passar do tempo. 
Um estudo feito pelo IBGE entre 2008 e 
2018 demonstra que 18,5% das empresas 
encerram as atividades antes de completar 
um ano. Em cinco anos, apenas 47,5% dos 
negócios sobrevivem. E somente 25,3% 
chegam ao décimo ano. Ou seja, a cada 
100 empreendimentos abertos, só 25 
completam 10 anos em atividade.

A principal causa para esse índice ele
vado, sobretudo em momentos de crise 
como o atual, é a falta de planejamento, 
uma análise que deve ser feita, preferen
cialmente, antes da abertura da empresa, 
pois uma de suas funções é determinar a 
viabilidade do empreendimento.

Dessa forma, o primeiro passo a ser 
dado pelo empreendedor seria procurar 
um espe cialista, como o profissional da 
contabilidade, para auxiliálo na elabo
ração de um plano de negócios que en
globe questões relevantes, como estudo 
de mercado, forma tação do produto ou 
serviço e definição de preço. Apesar de 
ser visto como um custo por quem está 
começando seu negócio, esse cuidado 
geralmente evita erros que resultariam 
em gastos desnecessários.

Outra etapa indispensável é a legali
zação do negócio, procedimento que  

costuma ser simples e rápido: para um 
negócio de baixo risco e que esteja com 
toda a documentação em ordem, é pos
sível fazer a abertura em um dia no Esta
do de São Paulo. É comum, no entanto, 
que os empreendedores cheguem aos  
escritórios de contabilidade com a ideia 
do negócio já pronta, alguns investi
mentos já feitos e, às vezes, até com a 
empresa constituída ou em funcionamen
to. Esse início sem a devida orientação 
pode acarretar enquadramento da ativi
dade e forma de tributação errados, algo 
passível de correção, mas que custará 
tempo e dinheiro.

E como essa conta vai chegar mais cedo 
ou mais tarde, seguir todos os proce
dimentos e boas práticas relacionadas  
à constituição de um empreendimento  
é o melhor caminho para ter sucesso e 
focar no que realmente importa: as estra
tégias de negócios.

Um aspecto importante da legalização 
é o enquadramento tributário (MEI, Sim
ples, lucro presumido ou lucro real). Essa 
análise tem de ser refeita anualmente 
para que a empresa sempre esteja na  
legalidade, mas garanta as melhores con
dições tributárias.

Além do planejamento e da legalização 
do negócio, convém, ainda, registrar a 
marca, com apoio de um advogado espe
cializado na área.

Mais do que a tranquilidade de não ter 
de ficar corrigindo os erros iniciais, come
çar o negócio com tudo legalizado possi
bilita ao empresário focar no desenvol
vimento de seu produto ou serviço. Em 
outras palavras, ele gastará sua energia 
para o crescimento, e não para correr 
atrás de algo que deixou de fazer e que 
será cobrado no futuro.
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Cenofisco Orienta

Startups – Enquadramento

Quais empresas podem se enquadrar co
mo startups?

Podem se enquadrar como startups as empresas 
nascentes ou em operação recente cuja atuação 
se caracteriza pela inovação aplicada a modelo de 
negócios ou a produtos ou serviços ofertados.

São elegíveis para o enquadramento na modali
dade de tratamento especial destinada ao fomento 
de startups o empresário individual, a empresa 
individual de responsabilidade limitada, as socie
dades empresárias, as sociedades cooperativas e 
as sociedades simples:
a) com receita bruta de até R$ 16 milhões no 

anocalendário anterior ou de R$ 1.333.334,00 
multiplicado pelo número de meses de ativi
dade no anocalendário anterior, quando infe
rior a 12 meses, independentemente da forma 
societária adotada;

b) com até 10 anos de inscrição no Cadastro Na
cional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil:
b.1) para as empresas decorrentes de incor

poração, será considerado o tempo de 
inscrição da empresa incorporadora;

b.2) para as empresas decorrentes de fusão, 
será considerado o maior tempo de ins
crição entre as empresas fundidas; e

b.3) para as empresas decorrentes de cisão, 
será considerado o tempo de inscrição da 
empresa cindida, na hipótese de criação 
de nova sociedade, ou da empresa que a 
absorver, na hipótese de transferência 
de patrimônio para a empresa existente.

c) que atendam a um dos seguintes requisitos, 
no mínimo:
c.1) declaração em seu ato constitutivo ou 

alterador e utilização de modelos de  
negócios inovadores para a geração  
de produtos ou serviços, nos termos  
do inciso IV do caput do art. 2º da  
Lei nº 10.973/04; ou

c.2) enquadramento no regime especial Ino
va Simples, nos termos do art. 65A da 
Lei Complementar nº 123/06.

Base legal: art. 4º da Lei Complementar nº 182/21.

Vanessa Alves - Consultora e redatora Cenofisco

PGFN – ICMS fora da base de cálculo do PIS 
e da Cofins

Qual é o posicionamento da ProcuradoriaGe
ral da Fazenda Nacional (PGFN) a respeito da 
tese de que o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) 
não compõe a base de cálculo para fins de inci
dência do Programa de Integração Social (PIS) 
e da Contribuição para o Financiamento da Segu
ridade Social (Cofins)?

No dia 13 de maio de 2021, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu de maneira favorável ao 
contribuinte a respeito da tese da exclusão do 
ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e Cofins.

O posicionamento da PGFN foi externado em 
24 de maio, por meio do Parecer nº 7.698/21 e 
do Despacho nº 246/21, que tratam do Recurso 
Extraordinário 574.706, com a fixação da seguinte 
tese: O ICMS não compõe a base de cálculo para 
fins de incidência do PIS e da Cofins.

Destacamos a seguir os principais pontos  
tratados no Parecer em relação ao posiciona
mento da PGFN:
a) a produção de efeitos se dará após 15 de mar

ço de 2017, ressalvadas as ações judiciais e 
requerimentos administrativos protocoladas 
até esta data;

b) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das 
contribuições PIS/Pasep e Cofins é o valor des
tacado nas notas fiscais;

c) em relação aos processos em andamento sobre 
o tema, a PGFN não irá contestar e recorrer;

d) a partir de 15 de março de 2017, todos os con
tribuintes poderão recuperar na esfera adminis
trativa, os valores recolhidos indevidamente, 
mesmo aqueles contribuintes que não entraram 
com ações judiciais.

Assim, com este posicionamento cristalino da 
PGFN em favor do contribuinte, aguardamos o 
posicionamento da Receita Federal do Brasil, com 
a publicação das regulamentações necessárias à 
imediata aplicação da decisão de nossa Suprema 
Corte, inclusive com relação aos procedimentos 
operacionais para a solicitação da restituição e 
compensação, para que não haja nenhum indefe
rimento posterior.

Terezinha Massambani - Consultora e redatora Cenofisco

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp182.htm
https://www.conjur.com.br/dl/parecer-pgfn1.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/despacho-n-246-pgfn-me-de-24-de-maio-de-2021-322099938
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Setembro’21

Dia(1) Obrigações

06 FGTS – Ago.’21 e parcelamento MP nº 1.046/21
Salários – Ago.’21(2)

Simples Doméstico – Ago.’21 e parcelamento MP nº 1.046/21

10 GPS – Envio ao sindicato(3)

15 DCTFWeb – Empresas com faturamento anual acima de R$ 4,8 milhões – Ago.’21
EFDContribuições – PIS/Cofins – Jul.’21
EFDReinf – Ago.’21
eSocial – Ago.’21
Previdência Social – Contribuinte individual(4) – Ago.’21

20 Cofins/CSLL/PIS fonte – Ago.’21
Cofins – Entidades financeiras e equiparadas – Ago.’21
IRRF – Ago.’21
PIS – Entidades financeiras e equiparadas – Ago.’21 
Previdência Social – Ago.’21
Simples – Abr.’21 (1ª parcela ou única) e Ago.’21

22 DCTF – Jul.’21

24 Cofins – Ago.’21
IPI – Ago.’21
PIS – Ago.’21

28 DeSTDA – Ago.’21

30 Contribuição sindical facultativa(5 e 6)

CSLL – Ago.’21
CSLL – Trimestral – 3ª cota
Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) – Ago.’21
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) – 2021
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – 1ª cota ou única
IRPF – Alienação de bens ou direitos – Ago.’21
IRPF – Carnê leão – Ago.’21
IRPF – Renda variável – Ago.’21
IRPJ – Ago.’21
IRPJ – Lucro inflacionário – Ago.’21
IRPJ – Renda variável – Ago.’21
IRPJ – Simples – Lucro na alienação de ativos – Ago.’21
IRPJ – Trimestral – 3ª cota
Pert – Set.’21
PertSN – Set.’21
Refis – Ago.’21
Refis da Copa (Lei nº 12.996/14) – Set.’21
Refis da Crise (Lei nº 11.941/09) – Set.’21

(1) Estas datas não consideram os feriados estaduais e municipais. (2) Exceto se outra data for especificada em  
Convenção Coletiva de Trabalho. (3) O inciso V, do art. 225 do Decreto nº 3.048/99, que exigia a apresentação de 
cópia da GPS ao sindicato até o dia 10 foi revogado pelo Decreto nº 10.410/20. Contudo, esse envio do documento 
continua obrigatório de acordo com o art. 3º da Lei nº 8.870/94. (4) Contribuinte facultativo e autônomo sem prestação 
de serviços para empresas. (5) A Lei nº 13.467/17 extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical. (6) Empregados 
optantes admitidos em julho que não contribuíram no exercício de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8870.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm


Outubro’21

Dia(1) Obrigações

06 Salários – Set.’21(2)

07 FGTS – Set.’21 e parcelamento MP nº 1.046/21
Simples Doméstico – Set.’21 e parcelamento MP nº 1.046/21

08 GPS – Envio ao sindicato(3)

15 DCTFWeb – Empresas com faturamento anual acima de R$ 4,8 milhões – Set.’21
EFDContribuições – PIS/Cofins – Ago.’21
EFDReinf – Set.’21
eSocial – Set.’21
Previdência Social – Contribuinte individual(4) – Set.’21

20 Cofins/CSLL/PIS fonte – Set.’21
Cofins – Entidades financeiras e equiparadas – Set.’21
IRRF – Set.’21
PIS – Entidades financeiras e equiparadas – Set.’21 
Previdência Social – Set.’21
Simples – Abr.’21 (2ª parcela) e Set.’21

22 DCTF – Ago.’21

25 Cofins – Set.’21
IPI – Set.’21
PIS – Set.’21

28 DeSTDA – Set.’21

29 Contribuição sindical facultativa(5 e 6)

CSLL – Set.’21
CSLL – Trimestral – 1ª cota ou única
Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) – Set.’21
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – 2ª cota
IRPF – Alienação de bens ou direitos – Set.’21
IRPF – Carnê leão – Set.’21
IRPF – Renda variável – Set.’21
IRPJ – Lucro inflacionário – Set.’21
IRPJ – Renda variável – Set.’21
IRPJ – Set.’21
IRPJ – Simples – Lucro na alienação de ativos – Set.’21
IRPJ – Trimestral – 1ª cota ou única
Pert – Out.’21
PertSN – Out.’21
Refis – Set.’21
Refis da Copa (Lei nº 12.996/14) – Out.’21
Refis da Crise (Lei nº 11.941/09) – Out.’21

(1) Estas datas não consideram os feriados estaduais e municipais. (2) Exceto se outra data for especificada em  
Convenção Coletiva de Trabalho. (3) O inciso V, do art. 225 do Decreto nº 3.048/99, que exigia a apresentação de 
cópia da GPS ao sindicato até o dia 10 foi revogado pelo Decreto nº 10.410/20. Contudo, esse envio do documento 
continua obrigatório de acordo com o art. 3º da Lei nº 8.870/94. (4) Contribuinte facultativo e autônomo sem prestação 
de serviços para empresas. (5) A Lei nº 13.467/17 extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical. (6) Empregados 
optantes admitidos em agosto que não contribuíram no exercício de 2021.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10410.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8870.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
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Outros Indicadores

Salário mínimo 1.100,00

Saláriofamília – até 1.503,25 51,27

Teto INSS 6.433,57

Tabela de Contribuição dos Segurados 
Empregado, Empregado Doméstico 

e Trabalhador Avulso (a partir de jan.’21)

Salário de Contribuição (R$) Alíquotas (%)*

até 1.100,00  7,5

de 1.100,01 até 2.203,48  9,0

de 2.203,49 até 3.305,22 12,0

de 3.305,23 até 6.433,57 14,0

* Cada alíquota incide sobre a respectiva faixa de valores do salá
rio de contribuição.

Imposto de Renda (a partir de abr.’15)

Rendimentos (R$)
Alíquota 

(%)
Deduzir 

(R$)

até 1.903,98 — —

de 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80

de 2.826,66 até 3.751,05 15,0 354,80

de 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13

acima de 4.664,68 27,5 869,36

Deduções: 1) R$ 189,59 por dependente; 2) R$ 1.903,98 por 
apo sen    ta doria ou pen são a quem já completou 65 anos;  
3) pensão alimentícia; 4) valor de contribuição para o mês,  
à Previdência Social; e 5) con tribuições para a  previdência 
privada e Fapi pagas pelo contribuinte.
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