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É indiscutível dizer 

que este ano foi 

difi cílimo para todos 

os brasileiros, pessoas 

físicas e jurídicas. A boa 

notícia é que 2016 está 

chegando ao fi m

Mas o que esperar de 
2017, uma vez que o 
País está mergulha-

do em um profundo confl ito 
político e econômico? Parece 
que o azul no horizonte está 
bem mais distante do que 
se imagina... É fato que as 
incertezas que podem fazer o 
grande barco chamado Brasil 
continuar a velejar por águas 
frias e turbulentas represen-
tam um desafi o a mais para as 
empresas de todos os portes e 
segmentos. 

Portanto, neste momento, 
a palavra de ordem é com-
petição: quem se destacar no 
mercado e for melhor do que 
o concorrente, ganha o jogo. 
A crise está aí e quem quiser 
sobreviver a ela terá de se pre-
parar, uma vez que em tempos 
difíceis, a competência, a ha-
bilidade e a produtividade são 
colocadas à prova: as decisões 
têm de ser mais assertivas e é 
necessário ter todas as infor-
mações corretas para a tomada 
de decisões quando o assunto 
é dinheiro.

E, por falar em dinheiro, exis-
te uma questão importantíssi-
ma que deve ser considerada 
na hora de escolher o melhor 
destino para seus bens, lucros 
e rendimentos: os impostos. 
Não é nenhuma novidade que 
o Brasil tem uma carga tribu-
tária excessiva. Inclusive, é o 
País com o maior número de 
obrigações acessórias de toda 
a América Latina e Caribe, 
conforme aponta um estudo 
recente da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico – OCDE, o 
qual apontou que os brasileiros 
pagam o equivalente a 33,4% 
do tamanho da economia em 
impostos e taxas. 

Para piorar, as normas tri-
butárias sofrem alterações 
quase que diariamente e diante 
deste emaranhado de leis, 
normas, decretos, instruções 
normativas, atos declaratórios, 
portarias e medidas provisó-
rias, quem não tem dúvida do 
que fazer e como fazer que 
atire a primeira pedra. Por 
esse motivo, é de fundamen-
tal importância que se tenha 
um cenário tributário prévio 
e muito bem defi nido, o qual 
pode ser traçado por meio de 
um planejamento tributário, 
que tem como principal função 
a diminuição do montante de 

tributos pagos. Ele é o rumo 
para se evitar a incidência, 
adiar o ônus tributário e reduzir 
os encargos fi scais.

Um bom planejamento tribu-
tário tem início pela boa guarda 
e apresentação das informa-
ções econômico-fi nanceiras. 
Ele é o melhor mecanismo para 
as empresas que querem obter 
a máxima efi cácia com o menor 
custo possível. Além disso, tal 
estratégia é de fundamental 
importância para garantir 
bons retornos e incentivar o 
aproveitamento de benefícios 
previstos na legislação, como 
isenções fi scais e compensa-
ções de perdas, por exemplo. 

Planejamento tributário não 
é fi cção, muito menos modis-
mo. É, sim, uma realidade, 
e mais do que isso: nos dias 
atuais, o planejamento tribu-
tário pode ser considerado 
uma necessidade e questão de 
sobrevivência de uma maneira 
legal, sem que a empresa preci-
se apelar para a sonegação. 

Como diria o escritor e con-
sultor administrativo Peter 
Druck (1909-2005), conside-
rado o pai da administração 
moderna, “o planejamento de 
longo prazo não lida com deci-
sões futuras, mas com o futuro 
de decisões presentes”. Isso 
quer dizer que toda vez que te-
mos uma rápida perspectiva do 
trajeto que estamos seguindo, 
propendemos a tomar decisões 
mais fáceis, as quais, no início, 
podem até trazer bons resulta-
dos. Entretanto, com o passar 
do tempo, podem acarretar 
problemas. 

Aí está a importância de 
um planejamento tributário: 
ele é fundamental para que 
o estabelecimento cresça, é 
claro, mas neste estudo há 
consenso sobre os momentos 
de crise e as medidas que 
podem afetar o resultado da 
corporação a pequeno, médio 
ou longo prazo. Já está com-
provado que é mais plausível 
as empresas que se planejam, 
do ponto de vista fi scal, se 
desenvolverem e alcançarem 
a estabilidade, do que aquelas 
que não fazem nenhum tipo de 
planejamento.

De certa forma, a sobrevi-
vência das empresas daqui 
por diante está interligada à 
capacidade dos administrado-
res prognosticarem cenários 
favoráveis ou adversos. Como 
só restam apenas dois meses 
para 2016 acabar, a hora é opor-
tuna para os empresários con-
versarem com seus contadores 
e solicitar um planejamento 
tributário para 2017.
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O Plenário da Câmara aprovou 
duas emendas do Senado ao 
projeto do deputado Ricardo 
Izar (PP-SP), que regulamenta a 
relação entre salões de beleza e os 
profi ssionais que trabalham neles. 
A matéria será enviada à sanção 
presidencial. De acordo com o 
substitutivo da deputada Soraya 
Santos (PMDB-RJ), os salões de 
beleza poderão fi rmar contratos 
escritos com profi ssionais cabe-
leireiros, barbeiros, esteticistas, 
manicures, pedicuros, depilado-
res e maquiadores.

O substitutivo aprovado cria 
as figuras do salão-parceiro 
e do profissional-parceiro. O 
primeiro será responsável pela 
centralização dos pagamentos e 
recebimentos dos serviços pres-
tados pelos profi ssionais no salão. 
Está prevista a possibilidade de 
adotarem o regime especial de 
tributação, podendo atuar como 
Microempreendedor Individual 
(MEI). Apesar de concordar com 
uma das emendas aprovadas, a 
deputada Erika Kokay (PT-DF) 
fez questão de ressaltar que dis-
corda do texto da proposta. 

“Fomos contra esse proje-
to porque ele representa a 
precarização das relações de 
trabalho. Ele quer rasgar a CLT. 
É um engodo aos profi ssionais 

Salões e profi ssionais 

parceiros poderão adotar 

regime especial de tributação.

O Brasil é a terceira nação 
da América Latina, atrás ape-
nas de Nicarágua e República 
Dominicana, no ranking de 
casamentos de meninas com 
até 18 anos de idade. No caso 
dos casamentos até os 15 anos, 
o país fi ca em 17º lugar no 
ranking mundial. Levadas pela 
pobreza, para fugir da violência 
física e sexual ou por pressão 
dos pais, da comunidade e da 
igreja, as adolescentes aceitam 
esse destino geralmente pouco 
depois da iniciação sexual.

É o que demonstra pesquisa 
do Instituto Promundo divulga-
da em audiência pública promo-
vida ontem (6) pela Comissão 
de Direitos Humanos do Senado 
e pelo projeto Pauta Feminina, 
da Procuradoria da Mulher do 
Senado. “O problema é nacio-
nal, brasileiro. Quando falamos 
em casamento infantil a gente 
lembra da Índia, da África, de 
tribos indígenas. Mas, Quando 
a gente olha pra esse número, 
tem algo que choca”, disse 
Danielle Araujo, coordenadora 
da pesquisa.

O estudo ouviu 250 meninas 
de até 18 anos e 250 homens, 
de 24 a 60 anos, casados com 
adolescentes nos dois estados 
brasileiros onde esse tipo de 
união é mais frequente: Pará 
e Maranhão. Mas o fenômeno 

A senadora Regina Sousa (C) presidiu a audiência

pública da Comissão de Direitos Humanos e

Legislação Participativa do Senado.

Em uma sessão de home-
nagem aos 100 anos do 
líder, que comandou a 

Casa durante a Constituinte 
de 1988, integrantes do gover-
no do também peemedebista 
Michel Temer, como o ministro 
Eliseu Padilha (Casa Civil) 
destacaram frases históricas de 
Ulysses, como “o político tem 
que ter coragem”.

“Hoje o político tem que 
ter coragem para assumir os 
desafi os que aí estão”, disse 
Padilha, fazendo referência à 
atual situação fi nanceira do 
país e ao pacote de ajuste fi scal 
defendido pelo Executivo. O 
ministro lembrou que Ulysses 
integrou o MDB, partido que 
deu origem ao PMDB, e é um 
símbolo para correligionários e 
para a sociedade. “Ulysses foi 
um brasileiro que combateu 
politicamente, sem violência, e 

O então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses 

Guimarães, ao promulgar a nova Constituição.

Cirurgia para 
mudar sexo 
no registro 
civil não é 
necessária

O corregedor nacional de 
Justiça, ministro João Otávio 
de Noronha, entende que não 
é exigida cirurgia de mudança 
de sexo para alterar o nome no 
registro civil, como já decidiu o 
CNJ em julgamentos passados. 
A afi rmação foi feita em decisão 
ao pedido liminar da Defensoria 
Pública da União que afi rma que 
magistrados e cartórios estão 
condicionando a retificação 
do registro civil à realização 
da cirurgia de redesignação 
sexual.

Dessa forma, o corregedor 
nacional determinou que as 
corregedorias dos Tribunais 
de Justiça dos estados e os 
cartórios têm até 15 dias para 
informarem expressamente se 
a não exigência da cirurgia já 
foi objeto de regulamentação, 
bem como se está havendo 
problemas quanto a isso, como 
alega a Defensoria Pública da 
União.

Na mesma liminar, o ministro 
Noronha reafi rmou que todos 
os cidadãos têm direito de 
pleitear mudança nas infor-
mações pessoais do registro 
de nascimento, mas desde que 
percorram o mesmo caminho 
jurídico. O corregedor nacional 
de Justiça fundamentou a deci-
são nos princípios da isonomia 
e da segurança jurídica. “O 
sistema registral adota como 
princípios básicos a segurança 
jurídica como norte para evitar 
quaisquer tipos de condutas 
que busquem possível isenção 
de responsabilidade civil ou 
penal”, ressaltou o ministro 
Noronha na liminar (CNJ).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, confi rmou que a 
votação do projeto que altera 
a Lei de Repatriação será na 
próxima segunda-feira (10), 
mesmo dia previsto para a 
análise do primeiro turno da 
proposta que limita os gastos 
públicos por vinte anos. “Na 
repatriação, há uma articu-
lação de muitos partidos, 
inclusive da oposição, que 
pode gerar uma votação antes 
e com mais tranquilidade na 
segunda-feira”, avaliou.

A ideia é estimular mais 
contribuintes a regulariza-
rem recursos mantidos no 
exterior, já que as regras 
em vigor desde o início do 
ano não teriam alcançado o 
resultado esperado. Houve, 
no entanto, uma discussão 
nesta semana sobre como os 
tributos e multa relativos ao 
dinheiro regularizado seriam 
cobrados, se sobre a “foto” 
ou o “fi lme” do caminho dos 
recursos no exterior. Pela tese 
da “foto”, a arrecadação seria 
sobre os bens e recursos que 

Maia disse que há acordo para pautar a repatriação de 

recursos na segunda.

Senador 
aponta 
desencanto
do eleitorado 

O senador Elmano Férrer 
(PTB-PI) afi rmou que o alto ín-
dice de abstenção nas eleições 
municipais - superior a 17,5% 
do eleitorado, ou mais de 25 
milhões de eleitores, além dos 
votos brancos e nulos - foi uma 
resposta do eleitor ao modelo 
de política no Brasil. Na sua 
avaliação, as manifestações 
de insatisfação começaram a 
fi car mais evidentes ainda em 
2013, com a população indo 
às ruas para pedir mudanças. 
Para ele, uma reforma é mais 
do que urgente.

“Uma reforma que resgate a 
confi ança do povo brasileiro. 
Uma reforma que afaste o 
discurso do ódio ou da antipo-
lítica”, disse o senador, ao 

propor a votação urgente 
da proposta que reforça a 
fi delidade partidária de polí-
ticos eleitos, estabelece uma 
cláusula de barreira para os 
partidos conquistarem cadeiras 
nos parlamentos e acaba com 
as coligações nas eleições pro-
porcionais (Ag.Senado).
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Câmara homenageia 100 anos 
de Ulysses, símbolo das Diretas
Com a presença de familiares e amigos de Ulysses Guimarães, a Câmara dos Deputados lembrou 
ontem (6) a trajetória do político, tido como símbolo da defesa da democracia e da liberdade

a democracia e construiu a 
redemocratização do Brasil 
a partir de 1985”, afi rmou. O 
combate à ditadura militar pela 
política também foi destacado 
pelo presidente da Fundação 
Ulysses Guimarães, do PMDB, 
Moreira Franco, que lembrou 
que o líder conseguiu sintonizar 
sua atividade aos anseios da 
população. 

“Estamos homenageando o 
último político brasileiro que 
teve autoridade moral, que é a 
essência da atividade política, 
de dizer que estava falando em 
nome da nação”, disse. Na ses-
são, além de discursos exaltan-
do a trajetória do constituinte, 
foi lançado um selo comemo-
rativo elaborado dos Correios, 
pelos 100 anos do político, e 
um documentário produzido 
pela TV Câmara e dividido em 
três episódios (ABr).

conseguiu derrubar uma dita-
dura militar pela política, pela 
mobilização e pelo discurso, 
dando ao povo a noção de que 
tem a capacidade de mudar o 
Brasil”, disse.

Rodrigo Maia, hoje no coman-
do da Casa que já foi presidida 
por Ulysses Guimarães, ressal-
tou que ele foi “um dos maiores 
estadistas que a politica brasi-
leira teve. Sempre defendeu 

Lei de Repatriação será 
votada na segunda-feira

o contribuinte mantinha em 31 
de dezembro de 2014. Pela ideia 
do “fi lme”, a tributação e multa 
seriam sobre os valores e bens 
movimentados pela pessoa fora 
do País.

O relator da proposta, depu-
tado Alexandre Baldy (PTN-
GO) explicou que a tese da 
“foto” atende melhor ao objeti-
vo de atrair mais contribuintes 
para o regime de regularização 
fi scal. “Decidimos por incluir 

no relatório que a ‘foto’ é a 
melhor alternativa e, assim, 
colocaremos em votação a 
discussão no Plenário para o 
texto ser apreciado e votado”, 
disse o parlamentar. “A lei está 
aí e é preciso melhorá-la, dar 
segurança jurídica para que 
realmente seja motivo de 
adesão e, obviamente, alcan-
çar a arrecadação necessária 
ou, pelo menos, esperada”, 
acrescentou (Ag.Câmara).

Aprovada a regulamentação 
de parcerias

em salões de beleza

Brasil no topo dos países 
com mais casamentos

de adolescentes

é nacional, e ocorre tanto na 
área urbana quanto na área 
rural, salientou Danielle. O 
casamento vem com frequência 
após a iniciação sexual da ado-
lescente, ou por uma gravidez 
indesejada, como forma de 
“lavar a honra”. É também uma 
possibilidade de autonomia e 
independência em relação aos 
pais, já que a rede de proteção 
é vulnerável e falha e já natu-
ralizou os enlaces precoces. 
Em sua maioria, eles não são 
ofi ciais. 

O fator econômico incide de 
maneira determinante, mas a 
pobreza não explica tudo, afi r-

mou Danielle. “A menina é su-
bestimada, não tem autonomia, 
é vista como feita para casar 
ou ser do lar. Sair de casa para 
casar depois de ter emprego 
e formação superior não é um 
horizonte. O casamento é visto 
como uma possibilidade de 
saída”, destacou. “As meninas 
não desejam esse casamento, 
não é a primeira coisa nas suas 
vidas. Ele acontece por inúme-
ros fatores e elas se veem nessa 
circunstância. O casamento 
não é uma questão de escolha, 
pelo menos não foi isso que a 
pesquisa apontou”, registrou 
Danielle (Ag.Senado).

de salões”, disse a deputada. 
Por outro lado, Ricardo Izar 
argumentou que a proposta vai 
trazer para formalidade mais 
de 1 milhão de trabalhadores 
da beleza, como cabeleireiros, 
maquiadores e manicures. 
“Nosso partido orienta pela 
liberdade dos profi ssionais e a 
favor da beleza”.

O texto exige que os profi ssio-
nais sejam qualifi cados, perante 
as autoridades fazendárias, 
como pequenos empresários, 
microempresários ou micro-
empreendedores individuais. 
No contrato, deverá constar o 
percentual de retenções que o 
salão fará a título de aluguel de 
móveis e utensílios. A parte do 
profi ssional será a título de “ati-
vidades de prestação de serviços 
de beleza” (Ag.Câmara).


