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Crise e os registros contábeis
Momento econômico, político e cultural

Antes de contadora e educadora, sou empresária e 
escrevo neste momento para o público empresarial 

indignada com a política e a falta de posicionamento 
empresarial; está claro que não necessitamos somen-
te de medidas paliativas, ou projetos e decretos, mas 
necessitamos de mudanças estruturais, principalmente 
nos quesitos: arrecadação de recursos para campanhas 
políticas, direito ao foro privilegiado, punições severas 
contra roubos de patrimônio publico e ênfase na luta 
contra a corrupção, entre outros. Precisamos de pro-
postas claras e não blá blá blá, em sua maioria impossí-
veis de concretizar. 

Pela primeira vez vemos tantos políticos e empresá-
rios presos; só aqui na região de Sorocaba, nos últimos 
6 meses, foram presos mais de 15 empresários, 3 fiscais 
estaduais, contador... Há 10 anos o projeto SPED - Sis-
tema Público de Escrituração Digital, se concretiza, e 
agora com terá mais cruzamentos de informação (nas 
matérias e-Financeiro: FATCA e sobre SINTER). Espero 
que a frase popular “o crime não compensa” seja levada 
a sério.

O que sabemos é que, antes, “alguns empresários” 
sonegavam por ganância; agora, muitos sonegam por 
necessidade: os problemas financeiros estão efetiva-
mente comprometendo a continuidade da maioria das 
empresas, a crise acaba com o fluxo de caixa das empre-
sas e aumenta o passivo (dívidas) das mesmas. São em 
grande maioria empresários honestos, que constroem 
suas empresas em um ambiente familiar, respeitando 
funcionários e cumprindo com os deveres. Mas ainda 
há empresários se arriscando. Um erro grave.

Na área tributária existem formas de diminuir os cus-
tos de impostos com um bom planejamento tributário, 
ou nos apropriarmos de discussões e decisões judiciais; 
mas não tem milagre, podemos ir até um limite de re-
sultado, sendo honestos com o papel que nos temos 
em sociedade. 

O mercado estacionou; na produção industrial é 
estimado um recuo de 5,89% em 2016, ante -5,85% 

apontado na semana anterior. Para o ano de 2017, as 
expectativas podem melhorar, dado que o crescimento 
esperado passou de 0,67% para 0,80%. 

Nestas horas a área contábil deve ter o devido valor, 
não somente para prestar contas ao governo, mas prin-
cipalmente para gerir e tomar decisões, pois os relató-
rios contábeis são os mais precisos quanto ao resultado 
empresarial. Temos em mãos a realidade econômica 
das organizações e devemos planejar, e mudar se for 
preciso.

Perante o mercado, a palestrante Brené Brown, diz 
que devemos ter coragem, e a coragem é uma medida 
da vulnerabilidade. “Defino vulnerabilidade como risco 
emocional, exposição, incerteza, permitir que nos ve-
jam, ser honesto. ”

Para ser honesta, são quase todas do setor empresa-
rial: inovação, criatividade e mudança. Então deixe-me 
dizer oficialmente que vulnerabilidade é o berço da 
inovação, criatividade e mudança. Criar é fazer algo que 
não existia antes. Não há nada mais vulnerável que isso. 

Adaptabilidade à mudança tem tudo a ver com vul-
nerabilidade. 

Vamos praticar a vulnerabilidade, e se posicionar nes-
te momento de mudanças politicas e econômicas.

Nossa filosofia: Transformar conhecimento em valo-
res com ética e transparência. 

Temos um emaranhado de obrigações, somos metra-
lhados, com infinitos relatórios, programas, sistemas, 
etc., ficamos entre os três primeiros no ranque burocrá-
tico. Um estudo feito pela própria Receita Federal con-
cluiu que gastamos no mínimo 600 horas por ano, em 
cálculos de impostos e obrigações fiscais.

JURISPRUDÊNCIA
PAGAMENTO PLANO DE SAUDE – TRIBUTA INSS

O CARF – está com uma nova estrutura e com isso 
as decisões também podem mudar, houve uma 

decisão recente da Câmara Superior, que devemos 
ficar atento. A 2ª turma decidiu que incide contribui-
ção previdenciária – INSS sobre valores pagos a título 
de assistência médica ou seguro-saúde quando os 
planos e coberturas não forem iguais para todos os 
segurados das companhias. Isto é, todos os segura-
dos pelo plano, tanto funcionários como diretores, 
devem tem igualdade de direitos.
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L E G I S L A Ç A O
alterações  e  novidades

FATCA – ACORDO DE PACTO DE ASSISTÊNCIA 
MÚTUA INTERNACIONAL – REPATRIAÇÃO
Com o objetivo de combater a evasão fiscal, o Brasil fez acordos 

internacionais para intercambio de informações fiscais e finan-
ceiras de contribuintes brasileiros, pois mesmo sendo obrigada a 
declarar às operações e bens em outros países, nem todos respei-
tam, mesmo ciente de que pode ocasionar infrações.

Porem a Receita Federal irá autorizar a regularização desta 
ocultação de ativos no exterior, e ele ficara livre de ser condena-
do por esses crimes. A lei permitiu a repatriação de recursos de 
brasileiros que estão no exterior e deve ser entregue até 31 de 
outubro de 2016, através da Declaração de Regularização Cam-
bial e Tributária (Dercat)

Para repatriar os recursos, os contribuintes precisarão pagar 15% 
de multa e 15% de imposto sobre o valor repatriado. Políticos não 
poderão aderir ao programa de repatriação.

SINTER - UNIFICAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE 
IMÓVEIS EM TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO
Em maio deste ano, a presidente Dilma Roussef oficializou o 

SINTER - Sistema Nacional de Gestão de Informações Territo-
riais, que estava aguardando regulamentação desde 2009. 

Trata-se de uma ferramenta de gestão pública que integrará, em 
um banco de dados virtuais, registros públicos de imóveis urbanos 
e rurais produzidos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Fede-
ral e pelos Municípios. O objetivo é combatendo a evasão fiscal, 
corrupção e da lavagem de dinheiro, além de trazer segurança no 
direito a propriedade, principalmente no quesito de agilizar os pro-
cessos de execução e melhoria do ambiente de negócios do País.

DeSTDA – MAIS UMA OBRIGAÇÃO MENSAL NO 
EMARANHADO DE EXIGÊNCIAS FISCAIS
Em dezembro de 2015 foi publicado uma norma federal permi-

tindo que os Estados possam exigir mais uma obrigação aces-
sória dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional. E a primei-
ra entrega declaração foi feita no mês de agosto: foram entregues 
os meses de janeiro a julho/2016, ou seja, 07 (sete) declarações de 
cada contribuinte, acarretando um volume muito grande para ser 
preenchido e transmitido de uma só vez.

No entanto, os Estados estão se adequando, alguns dispensan-
do a entrega, outros colocando regras especificas. Porém, o Es-
tado de São Paulo determinou a entrega desta declaração para 
todos os contribuintes que possuam Inscrição Estadual neste Esta-
do. Nesta declaração é informado o ICMS recolhido sobre as ope-
rações interestaduais (compra de outro Estado, venda e remessa 
de mercadorias para outro Estado). O Fisco Paulista, por sua vez, 
exige a entrega mensal independente se o contribuinte praticou 
ou não operações interestaduais. O que está impactando é a for-
ma como essa obrigação deve ser entregue, mensalmente até o 

dia 20, o que implica em aumento de demanda de mão-de-obra 
capacitada e tempo para elaboração de mais uma exigência.

Com isso, adicionamos mais horas de trabalho para que pos-
samos alimentar o Fisco com informações e assim o contribuinte 
cumprir com o emaranhado de obrigações evitando as penalida-
des altíssimas por não cumprimento da lei.

SUPERSIMPLES – MUDANÇAS – 2017
O Senado já aprovou a ampliação do Supersimples, aguarda-

mos a votação na Câmara dos Deputados. O texto amplia os 
limites para enquadramento no regime simplificado

A proposta permite aumentar o teto para as empresas com re-
ceita bruta anual de até R$ 4,8 milhões .

Atualmente elas são seis, e trazem 20 faixas de faturamento, 
cada uma com uma alíquota específica. Se o texto for aprovado, o 
número de tabelas é reduzido para cinco, com seis faixas de fatu-
ramento – até os R$ 4,8 milhões / ano.

Para tornar a transição entre as faixas mais suave, foi previsto um 
fator redutor para cada uma delas. Igual a tabela de Imposto de 
renda na fonte.

Outra alteração foi feita no programa de parcelamento especial 
para as empresas do Supersimples. O texto manteve o prazo de 
parcelamento previsto no substitutivo original, de 120 meses, mas 
adotando um valor mínimo para as parcelas, de R$ 300, para as 
micro e pequenas empresas, e de R$ 150, para o Microempreen-
dedor Individual (MEI). 

O parcelamento é o único ponto da proposta previsto para en-
trar em vigor em 2017. O restante das mudanças, se aprovadas 
pela Câmara, são colocadas em prática em 2018.

O substitutivo também abriu o Supersimples para atividades 
que têm crescido e gerado emprego recentemente, mas que hoje 
são impedidas de entrar no regime simplificado. Esse é o caso de 
microcervejarias, vinícolas, produtores de licores e destilarias.

MEI O limite para enquadramento dos MEIs, que hoje é R$ 60 mil, 
pela proposta será elevado para R$ 72 mil.

O substitutivo reforça o caráter orientador da primeira fiscaliza-
ção de micro e pequenas empresas, inclusive do ponto de vista 
das relações de consumo. Em vez de punir, os fiscais orientarão os 
empresários com relação às diligências necessárias para a adequa-
ção dos negócios, até uma próxima visita fiscalizatória.

BANCOS INFORMARÃO A RECEITA FEDERAL SALDOS DE 
CONTAS BANCARIAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
Chamada de e-Financeira, a declaração faz parte do projeto SPED 

(Sistema Público de Escrituração Digital) e será entregue quan-
do os saldos de aplicações financeiras, contas de depósitos, rendi-
mentos brutos e aquisição de moeda estrangeira cujos valores fo-
rem acima de R$ 2.000,00 para pessoas físicas e de R$ 6.000,00 para 
pessoas jurídicas, a partir de novembro de 2016. O Fisco irá cruzar 
estas informações com o Imposto de Renda e apertar contribuinte. 
Poderá identificar com mais facilidades a sonegação fiscal, evasão 
de divisas, lavagem de dinheiro e até tráfico de drogas.

O direito garantido na Constituição Federal do sigilo fiscal pode 
ser questionado, mas há quem defenda que esta medida é o fim 
deste direito.

Os conceitos aqui apresentados são de 
caráter informativo. É necessário que 
seja feita consulta a um especialista 
para qualquer tomada de decisão.
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