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83 ANOS

NOSSOS CONSULTORES

TERCEIRO TRIMESTRE APRESENTA O PRIMEIRO RESULTADO POSITIVO DO ANO

RIO DE JANEIRO

FILIADO À FECOMÉRCIO RJ

Antonio Florencio de Queiroz Jr - Presidente

  Terceiro trimestre apresenta o primeiro resultado posi�vo do ano
O final do primeiro semestre de 2017 marcou o início de resultados significa�vos em relação ao ano anterior quando 
olhados para os números rela�vos ao volume de vendas nacional de eletrodomés�cos. Claro que a base deprimida tem 
ajudado bastante e variações próximas a 20% tem que ter algum desconto no o�mismo que naturalmente acaba sendo 
formado.
O gráfico abaixo deixa claro que houve de fato uma forte aceleração nos úl�mos meses. Nele podemos destacar, porém, 
que quando acumulamos os meses de forma a acompanhar a evolução do período equivalente a um ano fica claro que 
ainda há um bom caminho à percorrer. 
Quando analisamos as informações do estado, observamos crescimento também. O resultado, no entanto, está em ritmo 
bem menor daquele observado no Brasil. O acumulado em doze meses, que já passou para o terreno posi�vo neste ano no 
dado nacional, apresentou para nos fluminenses um percentual nega�vo em 8% tendo saído de- 13% no início do ano. Uma 
recuperação em um ritmo bem abaixo do que o Rio precisa. 

. 

   A boa no�cia é que os fundamentos que podem manter o ritmo de melhora para o Brasil e impulsionar o estado 
permanecem favoráveis. Em dezembro devemos ter nova queda dos juros básicos da economia favorecendo a boa 
perspec�va para o consumo derivada da melhora do mercado de crédito. A desaceleração do desemprego já observada de 
forma mais consistente no país e já iniciada no estado irá ajudar bastante, pois fornece a confiança necessária para o 
consumidor assumir novos compromissos. A tendência para o Natal deste ano é sem dúvida a melhor dos úl�mos quatro 
anos apesar do caminho que ainda temos que percorrer. O o�mismo para o consumo começa a ganhar uma capilaridade 
maior que certamente será consolidada no próximo ano. 
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Advogado graduado e pós graduado em Direito Tributário pela Universidade Federal Fluminense – 
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atualmente Secretário Geral da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB/RJ (CEAT OAB 
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Advogada graduada e pós graduada em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense – 
UFF. Sócia Fundadora Escritório Rabello e Xavier Advogados Associados. Especialização Direito 
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Direito do Trabalho. Mestre em Direito e pós graduado em Direito e Processo do Trabalho. De 
1998 até 2000 assessor de Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho e, em Dezembro 
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    O agendamento é um serviço que obje�va facilitar o processo de ingresso no Simples Nacional, possibilitando ao contribuinte 
manifestar o seu interesse pela opção para o ano subsequente, antecipando as verificações de pendências impedi�vas ao ingresso no 
Regime. Assim, o contribuinte poderá dispor de mais tempo para regularizar as pendências porventura iden�ficadas.
Esta funcionalidade estará disponível entre o dia 1º de novembro e o dia 28 de dezembro de 2017 no Portal do Simples Nacional > 
Simples – Serviços > Opção > "Agendamento da Solicitação de Opção pelo Simples Nacional”.
Não havendo pendências, a solicitação de opção para 2018 já estará confirmada. No dia 01/01/2018, será gerado o registro da opção 
pelo Simples Nacional, automa�camente.
Caso sejam iden�ficadas pendências, o agendamento não será aceito. O contribuinte poderá regularizar essas pendências e proceder 
a um novo agendamento, até 28/12/2017.
Após este prazo, a empresa ainda poderá solicitar a opção pelo Simples Nacional até 31 de janeiro de 2018, no Portal do Simples 
Nacional > Simples – Serviços > Opção > "Solicitação de Opção pelo Simples Nacional”.
É possível realizar o cancelamento do agendamento da opção, no mesmo período do agendamento, por meio de aplica�vo 
disponibilizado no Portal do Simples Nacional.
A solicitação de opção poderá ser feita em janeiro/2018, até o úl�mo dia ú�l (31/01/2018). A opção, se deferida, retroagirá a 
01/01/2018.
Não haverá agendamento para opção pelo SIMEI.
Não haverá agendamento para empresas em início de a�vidade.
SECRETARIA-EXECUTIVA DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL
 
Fonte: Fenacon

INFORME JURÍDICO - Agendamento da Opção pelo Simples Nacional começou dia 01/11/2017
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