
Estranho no titulo a palavra “Ajuste”?  É isto mesmo, esta 
correta, até dia 30 de abril teremos de ajustar a conta 

com o leão. O imposto de renda deve ser retido mensal-
mente, salvo raras exceções, porem o prestar contas das 
possíveis diferenças à Receita já começou.

 E como todos os anos há novidades; sempre com intui-
to de fechar o cerco sobre possíveis erros de boa ou má fé. 
A novidade para 2012 é a obrigatoriedade do uso de Cer-
tificado Digital por contribuintes que receberam, no ano-
calendário de 2011, rendimentos tributáveis, cuja soma foi 
superior a R$ 10.000.000,00.

Os contribuintes que estão obrigados a declarar são os 
que tiveram em 2011: • rendimento tributário acima de R$ 
23.499,15; • aqueles que receberam rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, 
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00; • quem obteve em 
qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou 
direitos, sujeito à incidência do imposto; • realizou opera-
ções em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e as-
semelhadas; • quem obteve receita bruta com a atividade 
rural superior a R$ 117.495,75; • ou teve, em 31 de dezem-
bro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusi-
ve terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00.

Aconselhamos que, mesmo que você não seja obrigado 
a declarar, que o faça, pois é um documento comprobató-
rio de renda para analise nas instituições financeiras, via-
gem ao exterior e outros. 

O cruzamento de informações entre pagantes e rece-
bíveis já não é mais novidades. E a cada ano mais e mais 
transações econômicas são colocadas em exposição, 
como é o caso do cruzamento entre a Receita Federal e 
o Estado para o recolhimento do ITCMD – imposto sobre 
transmissão causa mortis e doação, este imposto deve ser 
recolhido na data em que receber os bens ou os direitos, 
como herança (em virtude da morte do antigo proprietá-
rio) ou como doação, o valor da alíquota é de 4% sobre o 
bem e com limites de isenção a ser observado. 

Vamos agora para os documentos necessários, seja do 
titular, cônjuge ou dependente, todos com base em 2011. 
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Solicitamos que nos traga os documentos no maximo até 
dia 10 de abril, para que tenhamos tempo hábil e para não 
incorrer em erros: 
• cópia da ultima declaração entregue; 
• informes de rendimentos de instituições financeiras: 

conta corrente, aplicação, previdência privada, inclusive 
corretora de valores; 

• informes de rendimentos de salários, pró labore, apo-
sentadoria, distribuição de lucros, aluguéis, se recebido 
aluguel de pessoa física, devem constar mês a mês o va-
lor referido, etc; 

• informações e documentos de outras rendas (herança, 
doações, indenizações por ação, resgate do FGTS etc); 

• documentos comprobatórios das compras e/ou aliena-
ções de bens, participação em empresas, consorcio, fi-
nanciamentos, leasing;

• documentos comprobatórios dos rendimentos da NF 
paulista: retirar no site: www.npf.fazenda.sp.gov.br; 

• documentos comprobatórios da aquisição de dívidas e 
ônus;

• livro-caixa; DARFs de carnê Leão; 
• controle de compra e venda de ações, inclusive com a 

apuração mensal de imposto (indispensável para o cál-
culo do imposto de renda sobre renda variável); 

• dependente: nome, CPF, data nascimento, grau de pa-
rentesco, informe de rendimento (se houver); 

• recibos de pagamentos: de plano de saúde (com CNPJ 
da empresa emissora ou CPF pessoa física); plano de 
saúde, despesas médicas, psicólogo, dentista, labora-
tório, fonoaudióloga, hospital, seguro,  pensão judicial, 
partido político; 

• comprovantes de despesas com educação, cursos; 
• recibos de doações efetuadas para Fundo da criança, do 

adolescente e do idoso; 
• recibos de empregada doméstica (apenas uma), conten-

do número NIT e PIS.
Não deixe para a última hora, e para quem perder o pra-

zo de entrega, pagará multa mínima de R$ 165,74 e máxi-
ma de 20% do imposto devido.
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L E G I S L A Ç A O
alterações  e  novidades

SPED, novo tEmPo E novaS rESPonSabiliDaDES  

As novas obrigatoriedades denominadas Sped, estão deixando 
todos de cabelo em pé. A legislação é clara: o contribuinte, 

isto é, a empresa é que é responsável tributária, ela é a geradora 
da informação a ser entregue para o fisco, e por mais orientação 
que nós efetuamos, muitos ainda não estão levando a sério esta 
nova obrigatoriedade,  principalmente no universo da pequena e 
média empresa, onde reside as maiores resistências para compre-
ensão do processo. E as reações são diversas: “não é bem assim, 
não precisa disso, é terrorismo”, infelizmente não é.  

A responsabilidade nesse momento deve ser compartilhada, en-
tre os empresários e o setor de tecnologia, e precisam sentar na 
mesma mesa com uma única finalidade, dotar a empresa de me-
canismos adequados de gestão de processos,  a fim de apresentar 
informações consistentes ao fisco brasileiro, sempre ávido por arre-
cadar. Para as empresas do Lucro Presumido esta obrigação será 
em julho deste ano, com isso, vá se preparando, pois o processo é 
imensamente detalhado e moroso.  

A Instrução normativa  nº 1252/2012 trouxe mais alterações, a 
nomenclatura de EFD PIS COFINS alterou para  EFD Contribuições, 
pois acrescentou a necessidade de informar o Bloco P  para a escri-
turação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita bruta insti-
tuída pela MP nº 540/2011, específica para empresas de Tecnologia 
da Informação, fabricantes de vestuário, calçados, artigos de couro, 
para fatos geradores a partir de 01 de março de 2012.

vOcê SAbIA?
Sua EmPrESa nEcESSita DE rEviSão  
Da taxa DE funcionamEnto?

Entre os meses de Fevereiro e Março de 2012 a Prefeitura 
de Sorocaba enviará ao endereço das empresas o carnê 

referente a taxa de funcionamento e fiscalização do ano cor-
rente. Caso o valor esteja muito elevado pode ocorrer que a 
área ocupada considerada para base de cálculo da taxa pela 
fazenda municipal esteja incorreta ou tenha sofrido alteração 
em 2011. Neste caso poderá ocorrer a revisão do valor, mas 
isto deverá ser feito antes do vencimento da primeira parcela 
que vem anotado na capa do carnê.

Vale lembrar que no procedimento de revisão, a área pode-
rá ser reduzida ou elevada, caso constatada uma ocupação 
de área maior do que a descrita no carnê.

Se até o final do mês de março você não receber o carnê 
via correios, entre em contato com o Marcel-setor legalização,  
para que seja solicitada a segunda via, evitando assim que 
sua empresa fique em situação pendente junto a Prefeitura.

aviSo Prévio – nova rEgulamEntação

No momento da rescisão do contrato de trabalho serão re-
visados os dias a que tem direito referente ao aviso pré-

vio, conforme a legislação:
“Art. 1º.  O aviso prévio... será concedido na proporção de 

30 (trinta) dias aos empregados que contém até 1 (um) ano 
de serviço na mesma empresa. 

Parágrafo único.  Ao aviso prévio previsto neste artigo se-
rão acrescidos de 3 (três) dias por ano de serviço prestado na 
mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfa-
zendo um total de até 90 (noventa) dias. 

Com isso alertamos nossos clientes para o custo no mo-
mento do desligamento. Um exemplo: um colaborador que 
esteja na empresa desde 02.01.2006 terá um aviso prévio de: 
2006 a 2007 = 30 dias, 2007 a 2008 = 3 dias, 2008 a 2009 = 3 
dias, 2009 a 2010 = 3 dias, 2010 a 2011 = 3 dias, 2011 a 2012 
= 3 dias... totalizando 45 dias de aviso prévio. 

É importante observar a data do acordo coletivo, já que po-
derá onerar em mais um salário de multa por dispensar trinta 
dias antes do acordo coletivo (artigo 9º). 

Qualquer duvida, procure nosso setor de Depto Pessoal. 

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

unidade i: Departamento Pessoal
Rua José Rodrigues, 127  
Jardim do Paço
Tel.: (15) 3228 9110

unidade ii: Contábil, Tecnologia  
e Planejamento Tributário
Rua Cleide Fonseca Mustafá, 11 – Éden
Tel.: (15) 323501150
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rEgiStraDor ElEtrônico DE Ponto – rEP
Obrigatoriedade para 02/04/2012

Para as empresa que já utilizam o Registrador Eletrônico de 
Ponto – REP, dia 02 de abril é o novo prazo para se adequa-

rem a novas exigências, conforme já orientado em nosso infor-
mativo do mês de outubro de 2011.  

A Portaria nº 2.686 publicada na quarta-feira, 28 de dezembro 
no Diário Oficial da União, institui que a partir do dia 2 de abril de 
2012 o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto passa a valer para 
as empresas que exploram atividades na indústria, no comércio e 
em serviços, incluindo, os financeiros, de transportes, de constru-
ção, de comunicações, de energia, de saúde e de educação. 

Em 1º de junho de 2012, a obrigatoriedade será para as em-
presas que exploram atividade agroeconômica. A partir de 3 de 
setembro de 2012, valerá para as microempresas e empresas de 
pequeno porte.

Opção A legislação brasileira determina que toda empresa com 
mais de dez funcionários adote uma das três modalidades de 
ponto: manual (escrito), mecânico (cartão) ou eletrônico. Assim, 
nenhuma empresa está obrigada a adotar o ponto eletrônico.

Mas as empresas que optarem por registrar a jornada de seus 
trabalhadores de forma eletrônica deverão seguir integralmente as 
regras estabelecidas na Portaria n. 1.510, de 21 de Agosto de 2009, 
que criou o Sistema do Registro Eletrônico do Ponto – SREP. A nova 
regulamentação prevê que os aparelhos devem ser certificados 
por órgãos técnicos, possuir memória inviolável e emitir recibos de 
papel ao trabalhador.

Qualquer duvida, procure nosso setor de Depto Pessoal. 


