
I nicia-se um novo ano e além das expectativas de 
um período fiscal lucrativo, as empresas brasilei-

ras sabem que para cumprir este objetivo no final 
de 2012 é preciso estar atento às principais modi-
ficações das leis. Como parceiros nós da Baptistella 
Contabilidade estamos comprometido com este 
objetivo, e apresentamos a partir deste ano o in-
formativo, agora em formato digital, reduzido em 2 
pagina e mais focado no que realmente necessita-
mos: O Conhecimento legislativo. 

A comunicação empresarial, pessoal, digital ou 
impressa, seja ela interna ou externa é um campo 
ainda não muito explorado, não organizado,  que 
muitas vezes nos trava. Quantas vezes a comuni-
cação mal interpretada, 
nos ocasionam proble-
mas? Ou, a informação 
não chega ao recepta-
dor no tempo correto, 
resultando em prejuízos 
e tempo perdido? 

 O campo tecnológi-
co que veio para ficar, 
é uma das  ferramentas 
que devemos utilizar, não somente pela rapidez nos 
registro, na divulgação, na ampliação de conheci-
mento, mas também como forma de preservar a na-
tureza, tão desgastada pelo consumo. Por isso, nos-
so informativo digital, se enquadra nas tendências 
econômicas de sustentabilidade. 

Essa tecnologia de comunicação empresarial, 
que amplia o conhecimento, também nos expõe a 
um raio X em tempo real de nossa administração, 
alem do aumento do custo e maior burocracia, 
como por exemplo a obrigação de entrega do ar-
quivo digital relativo ao ICMS e IPI, o SPED FISCAL 
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prazo este já vencido para empresas enquadradas 
no Lucro Real, ocorrido em janeiro, e para as em-
presas enquadradas no Lucro Presumido, o prazo 
de entrega será o mês de julho de 2012, além da 
obrigação de entrega do EFD PIS/COFINS. Para 
quem ainda não sabe, o arquivo digital referente à 
apuração do PIS e da COFINS,  o prazo de entrega é 
até dia 05 de março. 

As sanções são altas para possíveis erros, falta ou 
atrasos nas entregas dos arquivos magnéticos. As-
sim devemos trabalhar de forma coletiva, com uma 
comunicação de informação precisa. Os muitos afa-
zeres que temos nos obrigam a delegar, a confiar, 
respeitar os limites alheios e principalmente ter co-

ragem para se ariscar. O 
comunicador precisa dei-
xar a prepotência  e demo-
cratizar todo o processo.

Não existe uma forma 
de comunicação fecha-
da, certa, pragmática e 
considerando que a nos-
sa economia é dinâmica. 
Temos de ter flexibilidade 

em nosso cotidiano, mas flexibilidade com respon-
sabilidade e competência; devemos construir um 
processo de comunicação e assim planejar nossas 
obrigações tecnológicas, melhorando a comunica-
ção entre nossa parceria e conquistar o objetivo lu-
crativo, este que, o “Novo Brasil” nos oportuna.

Ciente de que este informativo faz parte integran-
te de nossa responsabilidade e orientação sobre 
as obrigações fiscais e contábeis, solicitamos que, 
caso não receba o informativo bimestralmente, por 
favor nos comunique.

Mais uma vez desejamos “Sucesso em 2012”.

COMUNICAÇAO DIGITAL EM  2012

As sanções são altas para 
possíveis erros, falta ou 
atrasos nas entregas dos 
arquivos magnéticos

 experiência, 
competência  
e resultado

A palavra chave 
do mundo digital é 
engajamento

EZRA LUCA GELG 



J U R I S P R U D Ê N C I A
(discussão judicial)

QUAL É A BRIGA?

Já publicamos em nosso informativo que o  Brasil é o ter-
ceiro país mais burocrático do mundo, além da carga 

tributária que corresponde a mais da metade dos gastos 
com todos os bens e serviços no país; dificultando e enca-
recendo os serviços e produtos. Temos também emendas 
e reformas na legislação, muitas vezes inconstitucional. 

Cumprimos através desta coluna nossa obrigação 
de comunicar e informar a jurisprudências do campo 
jurídico, isto é, um entendimento de inconstituciona-
lidade, que o empresário, se desejar, poderá  reivindi-
car seus direitos.

Nos últimos tempos, temos visto uma verdadeira 
guerra ideológica e prática entre ESTADO E CONTRI-
BUINTES, mas antes de entrar numa briga de grandes 
e de foice, antes contratar um advogado e entrar na 
esfera judicial, que sabemos ser morosa e onerosa. As 
discussões podem ser primeiramente analisadas no 
campo administrativo. A Baptistella ContaBilidade ofere-
ce uma equipe de tributaristas para analisar a situação 
e constituir um processo de defesa. Pela nossa experi-
ência e história, dependendo do caso, sempre temos 
grandes oportunidade de vitoria, mas tudo depende-
rá de cada situação. Caso não haja vitória, poderemos 
partir para esfera judicial. 

 Se houver alguma matéria de interesse para reivindi-
car algum direito, estaremos à disposição.

L E G I S L A Ç A O
Alterações  e  novidades

CONSTITUIÇÃO DE UMA SOCIEDADE:  
LIMITADA, MAS DE NATUREZA INDIVIDUAL

Agora é permitida a abertura de uma empresa de responsa-
bilidade limitada sem a obrigatoriedade de se ter um sócio 

“de fachada”. O problema acabou, pois não precisarmos mais ser 
obrigados a ter um segundo sócio, sem participação de fato na 
sociedade, somente para constar no contrato social. 

A partir de 09 de janeiro de 2012 poderão ser constituídas a 
EIRELI - empresa individual de responsabilidade limitada. A em-
presa individual de responsabilidade limitada será constituída 
por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, de-
vidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes 
o maior salário-mínimo vigente no País.

As sociedades limitadas que venham a ficar com um único 
sócio, em decorrência da retirada dos demais também poderão 
optar pela transformação societária passando do tipo sociedade 
para EIRELI, desde que atendidas as exigências da lei. Estamos a 
disposição para realizar este operação se assim desejar.

1% DO IMPOSTO DE RENDA DIRETO PARA QUEM 
NECESSITA – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE E FUNDO NACIONAL DO IDOSO 

Foi publicada no Diário Oficial da União de 19.01.2012 a 
Lei nº 12.594, que institui o Sistema Nacional de Atendi-

mento Socioeducativo ( Sinase ), regulamenta a execução 
das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que 
pratique ato infracional e ao Idoso.

Se desejar os contribuintes podem efetuar doações aos 
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, 
distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprova-
das, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de 
renda, obedecidos os limites de 1% (um por cento) do im-
posto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real e 6% (seis por cento) do 
imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas na De-
claração de Ajuste Anual. 

Em relação ao Fundo Nacional do Idoso, que trata a Lei nº 
12.213/2010, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto de 
renda devido, devidamente comprovado vedado à dedução 
como despesa operacional, não podendo ultrapassar o limi-
te de 1% (um por cento) do imposto devido isoladamente.

Se houver interesse, por favor, nos comunique para um 
analise específico.

VOCÊ SABIA?
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO  
DE RENDA RETIDO NA FONTE

Até dia 29 de fevereiro deve ser apresentada a Re-
ceita Federal a Declaração de Imposto de Renda 

Retido na Fonte – DIRF/2012 pelas pessoas jurídicas e 
físicas, que tenham pagado ou creditado rendimentos 
com retenção do imposto de renda na fonte. 

Para que seja cumprida esta legislação, necessita-
mos que nos trouxessem urgente todos os informes 
de rendimento que tenha recebido principalmente o 
informe de cartão de credito, na qual os bancos têm 
a obrigação de lhe enviar, caso não ocorra, favor soli-
citar ao seu gerente de contas. 

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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