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P A L A V R A   D O   P R E S I D E N T E

Acima do bem e do mal

O

Carlos José de Lima Castro

Presidente da Fenacon

presidente@fenacon.org.br

que a priori parece in-
congruente e até es-
drúxulo – pois o bem

significa austeridade moral, vir-
tude e qualidade –, contradiz-
se ao mal – que é, em suma, um
ato nocivo, prejudicial e imoral.
No linguajar popular, estar aci-
ma do bem e do mal é o mesmo
que ser intocável, inquestioná-
vel, imaculado, etc, etc, etc.

Estar acima do bem e do
mal pode ser muito bom ou
pode também ser muito ruim,
pelo que vejamos:

a) Quando o governo não
altera a tabela do Simples, por
achar-se acima do bem e do mal,
aumenta a carga tributária das
micro e pequenas empresas, de-
sestimula o empreendedorismo
e fomenta a informalidade. Essa
idéia torna-se plausível ao ver-
mos o IGP/M, da FGV, fechar
2004 em 12,41%, e o IPC/Fipe
ficar em 6,56%, mas é claro que,
logicamente, temos que admi-
tir aumentos dos produtos; en-
tão uma empresa que passe a
vender o mesmo produto com
preço majorado, sem a devida
correção da tabela de incidên-
cia tributária, passa a pagar
MAIS TRIBUTO.

b) Podemos estender o mes-
mo raciocínio à tabela do Im-
posto de Renda da Pessoa Fí-
sica, pois com os dissídios co-
letivos a massa trabalhadora
passa a ganhar mais, e com a
tabela congelada, também paga
MAIS TRIBUTO.

c) Outro ponto negativo, mas

somente quem está acima do
bem e do mal pode falar, é que
ao corrigir as tabelas de incidên-
cia de impostos, teremos queda
de arrecadação. Talvez as nos-
sas autoridades estejam “esque-
cendo” de que somente pode-
mos perder aquilo que temos
por direito, pois ao “perdermos”
aquilo que tomamos de manei-
ra imoral, somente estamos de-
volvendo a quem é de direito
algo que não nos pertence.

d) Estar acima do bem e do
mal faz com que não precise-
mos de argumentos lógicos
para sustentar uma pseudo-cor-
reção da tabela do Imposto de
Renda da Pessoa Física, em
troca de um aumento de tribu-
to das prestadoras de serviços
que optam pelo lucro presumi-
do, e insinuar, ainda, que com
esta atitude promoveremos
uma justiça fiscal.

e) Estar acima do bem e do
mal também faz com que de-
sarmemos a população civil de
boa índole, para facilitar as ati-
vidades de bandidos cada vez
mais bem armados.

f) Mas o caos ainda não está
instalado; pessoas normais e
bem intencionadas procuram
desenvolver trabalhos dignos
de destaques, tais como a Cer-
tificação Digital, que trará uma
navegação pela Internet muito
mais segura; a implantação da
nota fiscal eletrônica pelo Es-
tado da Bahia, do meu querido
Nosso Senhor do Bonfim, que
passará a evitar fraudes na ven-
da de produtos e serviços para
os órgãos públicos; ou a instituir
uma lei estadual criando o Dia
do Empresário Contábil, como
foi o caso do presidente do Ses-
con-SP, então deputado estadu-
al Hatiro Shimomoto, em de-
zembro de 1984, etc, etc, etc .

Conclamamos que todos os
Sindicatos integrantes de nosso
Sistema estabeleçam o dia 12 de
janeiro como o Dia do EMPRE-
SÁRIO CONTÁBIL, debaten-
do em suas bases os absurdos
contidos na MP 232, e que nos
ajudem a atualizar a base de
dados de todas empresas inte-
grantes de nosso sistema, pois
assim poderemos demonstrar a
força da nossa representação.

Não sei se gostaria de ter o
poder de estar acima do bem
ou do mal, mas se o tivesse,
talvez por parcos instantes, de-
terminaria uma única ação:
AUSTERIDADE NA GES-
TÃO DOS BENS PÚBLICOS.
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Lei de Falências: a nova
face empresarial do Brasil

appin, Mesbla, Lojas
Brasileiras, G. Aron-
son, Arapuã e Trans-

brasil. Em comum, além do fato de
terem feito história na vida econô-
mica e política nacional, estas seis
empresas amargaram a pior situa-
ção pela qual uma companhia pode
passar: a interrupção das atividades,
com a conseqüente decretação de
falência pela Justiça.

O destino dessas empresas e das
cerca de 400 mil que fecham as por-
tas todos os anos no Brasil, segun-
do dados da Associação Nacional
dos Sindicatos das Micro e Peque-
nas Indústrias (Assimpi),  poderia ter
sido bem diferente se na época em
que elas se viram em dificuldades
perante os fornecedores, a nova Lei
de Falências (Projeto de Lei nº
4.376/93), aprovada no dia 15 de de-
zembro de 2004 pelo Congresso Na-
cional, já estivesse em vigor.

A legislação, que teve como re-
lator o deputado federal Osvaldo
Biolchi (PMDB-RS), entrará em
vigor 120 dias após a publicação no
Diário Oficial da União, e não é re-
troativa às empresas concordatárias
ou falidas anteriormente à vigência
da Lei, conforme o seu artigo 192.

Considerada uma das mais mo-
dernas do mundo por diversos espe-
cialistas no assunto, a Lei ficou 11
anos tramitando entre a Câmara dos
Deputados e o Senado. Só nesta últi-
ma vez, antes de mandar o projeto

M

 R E P O R T A G E M   E S P E C I A L

para a Câmara, o Senado mudou 214
dos 222 artigos do texto aprovado
pelos deputados, que acabou fican-
do com 201 artigos. A principal van-
tagem em relação ao Decreto-Lei nº
7.661/45 (Lei de Falências em vigên-
cia) é que esta nova legislação dá pri-
oridade à recuperação da empresa.

Entre os mecanismos que a faz
tão imprescindível para o desen-
volvimento da economia brasilei-
ra está a extinção da concordata,
dispositivo tão complexo e buro-
crático, que dificilmente uma em-
presa nessa situação consegue se
reerguer. A concordada estabele-
cia o pagamento das dívidas em
dois anos – 40% no primeiro e
60% no segundo.

“Essa mudança é benéfica porque
a concordata não resolvia a crise
financeira das empresas, uma vez
que seus maiores credores quase

sempre tinham créditos atrelados
a garantias reais e, ao menor sinal
de insolvência, partiam direto para
a execução, inviabilizando qual-
quer possibilidade de recuperação.
Além de ter seus bens de produ-
ção desapropriados, o empresário
não conseguia qualquer tipo de
ajuda financeira em razão de ter
seu nome negativado no mercado
financeiro”, afirma o presidente da
Assimpi, Joseph Michael Couri.

Quando entrar em vigor, a nova
Lei fará valer as recuperações ex-
trajudicial e judicial. Na primeira,
os credores mais importantes –
aqueles para quem a companhia
deve mais – são chamados para ne-
gociar as dívidas e formam uma
Assembléia de Credores, abrindo
caminho para a recuperação da em-
presa sem o comprometimento de
suas características, prazos e valo-
res dos créditos pertencentes aos
demais credores.

Já o processo de recuperação
judicial fica totalmente sob o con-
trole da Justiça, que determina a
suspensão pelo prazo de 180 dias
– prorrogáveis por mais 90 dias –
de qualquer ação de execução dos
credores. Não há prazo para o tér-
mino da recuperação judicial, mas
ela ficará sob tutela judicial por até
dois anos.

Segundo a Lei, os credores de-
vem formar maioria em torno de
um plano de recuperação. Se não

INOVADORA, A LEGISLAÇÃO ACABA COM A CONCORDATA E DÁ PRIORIDADE
PARA A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS

Joseph Michael Couri: concordata não
beneficiava as empresas em dificuldades
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for aprovado ou não atingir as me-
tas traçadas, caberá ao juiz decre-
tar a falência da empresa.

“A nova Lei é um instrumento
moderno criado para recuperar as
empresas economicamente viáveis
para o País e tirar do mercado aque-
las que não têm condições de voltar
a operar. A legislação obriga o em-
presário em dificuldades a repensar
a melhor saída para a empresa e abre
caminho para decisões alternativas,
como a venda de um imóvel, da pró-
pria companhia ou mesmo uma fu-
são, o que era dificultado pela lei an-
terior”, argumenta o advogado Luís
Carlos Montoro Mendes, especialis-
ta em falências e coordenador-ad-
junto do IbmecLaw.

Mendes salienta também que
ao dar prioridade à recuperação em-
presarial, a Lei coloca a falência em
caráter de exceção, usada apenas
como último recurso.

“Além disso, há o aspecto jurí-
dico. Como o plano de recuperação
deve ser colocado em prática em até
180 dias, a legislação obriga o Sistema
Judiciário a se tornar mais rápido. Na
legislação atual, há casos de falên-
cias que levam até 10 anos para se-
rem concluídos”, reforça.

Entretanto, há quem analise a
questão dos Conselhos de Credo-
res sob um ponto-de-vista negati-
vo. É o caso do consultor da IOB
Thomson Lázaro Silva, especialis-
ta em Imposto de Renda e Legis-
lação Societária.

“A formação dos Conselhos
deveria ser mais pulverizada,
permitindo peso decisório àque-
les que realmente tenham inte-
resse na recuperação da empre-
sa em primeiro lugar e não aos
que têm apenas o interesse ime-
diato de receber o seu crédito.
Dessa forma, a recuperação se-
ria feita de forma menos traumá-
tica, internamente”, diz.

CRÉDITOS

TRABALHISTAS

Outra inovação trazida pela Lei
de Falências deu-se no campo dos
créditos trabalhistas – considerados
créditos de natureza alimentar –, que
se tornaram prioridade em relação
aos demais, ainda que limitados a 150
salários mínimos por credor, e os
decorrentes de acidentes de trabalho.

Se não levasse tanto tempo
para ser aprovada e já estivesse em
vigor, a Lei, com esta nova diretriz,
evitaria que milhares de funcioná-
rios fossem demitidos e tivessem
grandes dificuldades para receber
as indenizações a que têm direito.
Muitos ainda brigam na Justiça
para receber o dinheiro.

Só o Mappin, rede de lojas que
foi o maior magazine do País, co-
locou cerca de 5 mil pessoas na rua
da amargura. A falência foi decre-
tada em 29 de julho de 1999. Do
mesmo grupo, a Mesbla também
faliu em 1999, deixando um rastro
de 3,5 mil desempregados.

Ainda em 1999, duas outras
grandes redes foram à bancarrota:
a tradicional Lojas Brasileiras (Lo-
brás), no mercado há quase 70
anos, fechou as portas, colocando

2 mil funcionários em desespero; e
a G. Aronso, do simpático Girz
Aronson, não resistiu e foi obriga-
da a demitir cerca de mil pessoas.

Em abril de 2003, foi a vez da
Transbrasil – que já havia parado
de operar em 2001 – encerrar suas
atividades. Uma das mais badala-
das companhias aéreas do País, fe-
chou por volta de 5 mil postos de
trabalho. Três meses mais tarde, a
rede Arapuã também sucumbiu, de-
sempregando 2,7 mil funcionários.

Para se ter uma dimensão da
voracidade do processo de falência,
que faz vítimas a todo o momento
no Brasil, só a Junta Comercial do
Estado de São Paulo (Jucesp) – a
maior do Brasil – registrou 2.258
falências efetivas anuais, em mé-
dia, de 1998 a 2003. De acordo com
a última estatística do órgão, hou-
ve 1.441 falências efetivas até no-
vembro do ano passado.

Segundo o coordenador-adjun-
to do IbmecLaw, Luís Carlos Mon-
toro Mendes, ao ser colocado em
prática o plano de recuperação, o
empresário tem de saldar os crédi-
tos trabalhistas com três meses de
vencidos, no ato, ficando com as de-
mais pendências trabalhistas para
serem pagas em até um ano. “No
projeto de recuperação é preciso que
se diga de onde virá o dinheiro para
pagar cada tipo de crédito”, frisa.

Na hierarquia de créditos, as ins-
tituições financeiras – bancos – pas-
sam a ter mais prioridade no recebi-
mento de dívidas do que o próprio
governo, no caso dos créditos tribu-
tários. Ao aprovar a Lei dessa for-
ma, vislumbrou-se uma possível que-
da dos juros cobrados  para financia-
mentos, pois a garantia sobre o cré-
dito concedido estaria intacta.

“Redução de juros para em-
préstimos depende de vários fato-
res, como política econômica naci-
onal e internacional, taxa Selic,

 Mendes: Lei tirará do mercado quem não
tem condições de voltar a operar
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cotação do dólar, entre outros, e não
somente de uma lei, é bom que isso
seja frisado. Por outro lado, não só
os bancos, mas todos os credores
passarão a se envolver diretamente
com a reorganização da empresa em
dificuldades”, acrescenta Mendes.

De modo geral, a nova Lei de
Falências já é uma realidade no círcu-
lo empresarial e o Sistema Judiciário
terá de se acostumar e se adequar a
ela. “Pela primeira vez na história há
uma Lei que institui procedimentos
diferenciados e mais adequados à re-
alidade das micro e pequenas empre-
sas, indicando que estamos no ca-
minho certo”, pondera o presidente
da Assimpi, Joseph Michael Couri.

O lado contábil de um processo
de recuperação empresarial, como
observa Luiz Fernando Mussolini
Júnior, contabilista, advogado e juiz
do Tribunal de Impostos e Taxas
(TIT) do Estado de São Paulo, é
outro fator a ser considerado no pro-

cesso de recuperação. Segundo o
especialista, é bastante claro que o
exercício de um controle efetivo por
parte dos credores é fator inibitó-
rio, por si mesmo, da utilização de
artifícios na Contabilidade das em-
presas – leia-se fraudes.

“Não se pode ignorar que, a par-
tir da vigência do novo Código Ci-

O QUE DIZ A NOVA LEI

Principais aspectos
Ao contrário da lei anterior, tem a intenção de facilitar a recuperação das empresas, mantendo o emprego dos
funcionários;

Agiliza o trâmite do processo, abrindo espaço para que os credores – principalmente bancos – possam reaver
seus bens e direitos. Com mais garantias, o governo espera que os juros cobrados para compensar a inadim-
plência sejam reduzidos;

Acaba com o instituto da concordata e cria a recuperação extrajudicial e judicial. Assim, evita ao máximo a
falência e dá oportunidade aos empresários em dificuldades de se reerguerem e saldar dívidas com credores;

Em caso de falência, o comprador da massa falida não é responsável pelas dívidas trabalhistas e tributárias
descobertas após a compra da empresa.

Fontes: Projeto de Lei nº 4.376/93, Sebrae, advogados e entidades de classe

Créditos trabalhistas são prioridade. Eles estão li-
mitados a 150 salários mínimos por credor. O mesmo
princípio vale para os créditos decorrentes por acidente
de trabalho

Créditos com garantia real (para os bancos)

Créditos tributários, exceto as multas tributárias

Créditos com privilégio especial previstos em lei e
aqueles a cujos titulares a lei dê o direito de retenção
sobre o bem dado em garantia

1

2
3
4

Créditos com privilégio geral previstos em lei e os
fornecedores contraídos durante a recuperação judicial

Créditos quirografários (notas promissórias, che-
ques e duplicadas, sem garantias reais) e os saldos
dos créditos trabalhistas que excederem o limite de
150 salários mínimos

Multas contratuais e penas por infração de leis em
vigor, inclusive as multas tributárias

5

6

7

Hierarquia dos créditos

vil, a responsabilidade civil dos pro-
fissionais da Contabilidade foi rede-
senhada, como mostra o Parágrafo
Único do artigo nº 1.177, o qual diz
que: ‘... os contabilistas prepostos são
agora responsáveis, com vinculação
dos seus patrimônios pessoais, soli-
dariamente em função de irregulari-
dades que intencionalmente, delibe-
radamente, cometam na escrituração
e no levantamento das peças contá-
beis, e que venham a causar danos a
terceiros, isto é, a todos com quem
a empresa se relaciona’. Isto é fato”,
explica Mussolini Júnior.

A partir dessa nova face empre-
sarial, o Brasil passa a ter uma das leis
mais adiantadas do mundo, compara-
da à aplicada nos Estados Unidos e
em outras nações. “A prática demons-
trará os acertos e os desacertos do
novo conjunto normativo, que é ino-
vador e, no seu todo, parece atender
aos reclamos da sociedade”, conclui
o contabilista Mussolini Júnior.

 R E P O R T A G E M   E S P E C I A L

Mussolini Júnior: controle dos credores
inibe fraudes nas empresas
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Pense em um adulto, forte, ti-
rando o doce da boca de uma crian-
ça. Pois foi o que aconteceu às mi-
cro e pequenas empresas brasileiras
com a mudança feita no Regime
Especial de Recuperação Judicial,
previsto especialmente para elas
dentro da Lei de Falências.

No projeto original, as MPEs
podiam pagar todos os seus débi-
tos, independentemente de que ti-
pos fossem, em 36 parcelas, com
carência de seis meses. Os crédi-
tos trabalhistas deveriam ser pagos
nos seis primeiros meses e os cré-
ditos tributários poderiam ser par-
celados. Uma alteração no Códi-

go Tributário Nacional (CTN) li-
berou esse tipo de parcelamento.

“A Lei de Falências foi alterada
e agora as MPEs só podem pagar os
créditos quirografários (notas pro-
missórias, cheques e duplicadas), que
não têm garantia real. Foi um retro-
cesso, pois para os grandes fornece-
dores não faz diferença se uma MPE
falirá. Apesar de ser moderna no seu
todo, a Lei foi aprovada dessa for-
ma”, argumenta André Spínola, as-
sessor jurídico da Unidade de Políti-
cas Públicas do Sebrae Nacional.

De acordo com ele, a alegação
partiu do relator do Projeto de Lei
no Senado, Ramez Tebet (PMDB-

André Spínola: brecha na Lei impede
recuperação de MPEs

Sebrae: regime especial é inócuo para as MPEs
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A LEI ANTES E DEPOIS

LEI ANTERIOR LEI QUE ENTRARÁ EM VIGOR

Na concordata preventiva em vigor hoje, o devedor, no
seu pedido, deve oferecer aos credores o pagamento mí-
nimo à vista, ou a prazo. (Todos os valores fixos estabele-
cidos em lei deixam pouca margem para negociação).

Poder maior de credores individuais.

Não havia margem para apresentação de planos
alternativos.

A administração da empresa concordatária ficava com
o administrador da empresa sob a supervisão do co-
missário nomeado pelo juiz.

Não existe uma concordata especial para empresas
de pequeno porte e microempresas.

Na recuperação judicial, o plano apresentado deve ser
aprovado pela maioria dos credores (em termos de
valor e tipo de crédito), por Assembléia Geral de Cre-
dores, independente da forma de pagamento.

Poder maior da Assembléia de Credores, que decide,
por exemplo, sobre objeção ao plano ou a sua execu-
ção apresentado por credores individuais. (Processo
mais rápido).

O Plano de Recuperação Judicial (que deve ser apro-
vado pela Assembléia de Credores) pode incluir, além
do pagamento parcelado, as seguintes hipóteses:
    Cisão; incorporação; fusão; alteração do controle so-
cietário; substituição total ou parcial dos administrado-
res do devedor; concessão aos credores de direito de
eleição em separado de administradores e de poder
de veto em relação às matérias que o plano especifi-
car; aumento de capital social; trespasse ou arrenda-
mento de estabelecimento, inclusive à sociedade cons-
tituída pelos próprios empregados; redução salarial;
compensação de horários e redução da jornada, me-
diante acordo ou convenção coletiva; dação em paga-
mento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem
constituição de garantia própria ou de terceiro; consti-
tuição de sociedade de credores; venda parcial dos
bens; equalização de encargos financeiros relativos a
débitos de qualquer natureza; constituição de socie-
dade de propósito específico para adjudicar, em paga-
mento dos créditos, os ativos do devedor.

Administração da recuperação judicial é exercida pelo
administrador judicial, nomeado pelo juiz, porém com
mais poderes para fiscalizar o devedor e o plano de
recuperação judicial. O administrador judicial poderá
ser pessoa jurídica.

Há um Plano Especial de Recuperação Judicial para
as microempresas e as EPPs.

Fonte: advogado tributarista Eduardo Simões Fleury

MS), segundo o qual, caso as MPEs
pudessem pagar os débitos sem a
formação de uma Assembléia de
Credores (unilateralmente), o cré-
dito ficaria mais caro para elas.

“Esta é uma visão acadêmica,
mas, na prática, as MPEs já têm di-
versos obstáculos para conseguir li-

nhas de financiamento, pois os ju-
ros variam de 2% ao mês (Caixa
Econômica e Banco do Brasil) a até
8% ao mês, nos demais bancos”,
explica, frisando que a única for-
ma de mudar esse aspecto da Lei é
fazer uma Lei Ordinária Posterior.
“As chances de isso acontecer nos

próximos três anos são praticamen-
te nulas”, justifica Spínola.

Procurado pela reportagem da
Revista Fenacon em Serviços, o
senador Ramez Tebet informou que
à época em que o projeto saiu do
Senado pela última vez, o Sebrae
havia ficado contente com  o texto.

 R E P O R T A G E M   E S P E C I A L
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O relator do PL 4.376/93, que deu origem à Lei de
Falências, deputado federal Osvaldo Biolchi (PMDB-RS)
acredita que a legislação traz mais segurança jurídica para
empresas e credores de companhias em dificuldades finan-
ceiras. “O número de falências e os
juros cobrados pelos bancos cairão.
Essa queda acontecerá em curto pra-
zo”, afirma. O parlamentar concedeu
a seguinte entrevista à Revista Fena-
con em Serviços:

Por que o número de falências
cairá no País?

Osvaldo Biolchi – A quantida-
de de falências no País cairá muito,
pois atualmente, usa-se esse instru-
mento de forma coercitiva, para co-
brar dívidas. As empresas geram
empregos e renda. A Lei foi feita para preservar o se-
tor produtivo.

Qual o limite mínimo que uma dívida pleitea-

Para relator, legislação é essencial para o País

Biolchi: número de falências cairá

da por um fornecedor precisa ter, para que este
peça a falência da empresa?

Biolchi – Com a Lei, os empresários terão 10 dias para
contestar, na Justiça, qualquer pedido de falência, demons-

trando que têm capacidade de recupe-
ração. Além disso, será necessário que
sejam requeridos três pedidos de fa-
lência, para se iniciar um processo
desse tipo. As MPEs podem requerer
a falência de uma empresa devedora
com uma dívida de, no mínimo, R$ 5
mil; as grandes, a partir de R$ 10 mil.

Os créditos trabalhistas passa-
ram a ser prioridade. Como essa me-
dida beneficiará os trabalhadores?

Biolchi – É dever da empresa sal-
dar suas dívidas trabalhistas. Deverão

ser pagos os funcionários que ganham até cinco salários
mínimos e tenham até três meses de ordenados atrasados,
no momento em que a recuperação for acertada. A empresa
tem de pagar o restante em até 12 meses.
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Alterações nas
obrigações tributárias

Receita Federal anun-
ciou  importantes altera-
ções para racionalizar as

obrigações tributárias e acessórias
em 2005, que facilitarão a vida dos
contribuintes e dos empresários
contábeis. Trata-se de uma vitória
do Sistema Fenacon/Sescons/Ses-
caps, movimento que iniciou-se em
julho do ano passado, para pressio-
nar o governo.

 A divulgação das mudanças foi
feita pelo secretário-adjunto da SRF,
Paulo Ricardo de Souza Cardoso,
que reuniu-se no dia 15 de dezem-
bro em Brasília, com o vice-presiden-
te Institucional da Fenacon, Valdir Pi-
etrobon (representando o presidente
da Entidade, Carlos José de Lima
Castro), com o presidente do Sescon-
SP, Antonio Marangon, entre outros
diretores da entidade, e com o depu-
tado federal Arnaldo Faria de Sá.

Entre as mudanças mais signi-
ficativa estão as alterações no pre-
enchimento e na periodicidade da
DCTF. Segundo Cardoso, equipes
do governo estão analisando os
relatórios eletrônicos gerados,
para reduzir a burocracia, acaban-
do, por exemplo, com a duplici-

R E C E I T A   F E D E R A L

dade de informações.
Para 9,8 mil empresas, que re-

presentam 80% da arrecadação da
SRF, a DCTF será mensal (até o 5º
dia útil do segundo mês subseqüen-
te ao mês de ocorrência dos fatos
geradores). Elas serão obrigadas a
ter a Certificação Digital. Essas
empresas foram enquadradas por-
que têm renda bruta anual superior
a R$ 30 milhões ou débitos decla-
rados superiores a R$ 3 milhões.

As demais podem optar por en-
tregar a Declaração mensalmente ou
semestralmente (neste último caso,
a DCTF deverá ser entregue até o
5º dia útil do mês de outubro de cada
ano-calendário, para o documento
relativo ao primeiro semestre; e até
o 5º dia útil do mês de abril de cada
ano-calendário, para a DCTF do
segundo semestre anterior).

A DIPJ também está passando
por mudanças, com a inclusão de
novas informações, e está disponí-
vel em versão beta para análise no
site da Receita Federal. Outra no-

vidade para este ano é que todas as
informações das DCTFs, Darfs e
DIPJs poderão ser retificadas au-
tomaticamente pela Internet.

De acordo com o secretário-ad-
junto, não existirão mais as notifi-
cações enviadas pela Receita Fede-
ral. Os contribuintes que estiverem
certificados terão de acompanhar
pela Internet o processamento das
informações efetuadas nas diversas
obrigações acessórias e retificá-las,
ou contestá-las. Se não o fizerem,
podem parar na Dívida Ativa.

 Já o Cadastro Único de Con-
tribuintes passa a ser sincronizado
com os cadastros de Estados e mu-
nicípios. A alteração será implan-
tada aos poucos. No primeiro se-
mestre, o sistema funcionará em
São Paulo e Bahia.

Por fim, o IRRF terá novos pra-
zos para apuração e recolhimento ain-
da no primeiro semestre do ano. A
apuração passará a ser efetuada a cada
15 dias, e o pagamento, no terceiro
dia útil da quinzena subseqüente.

DCTF, DARF, DIPJ

E IRRF PASSAM POR

ALTERAÇÕES;

CADASTRO ÚNICO DE

CONTRIBUINTES SERÁ

IMPLEMENTADO

EM ETAPAS.

(Da esq. para a dir.) O vice-presidente Institucional da Fenacon, Valdir Pietrobon, o
presidente do Sescon-SP, Antonio Marangon, o secretário-adjunto da SRF, Paulo
Ricardo de Souza, e o deputado federal Arnaldo Faria de Sá discutem as mudanças
nas obrigações tributárias, que beneficiarão os contribuintes brasileirosA
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P O N T O   D E   V I S T A

A contribuição da
Contabilidade para o

planejamento tributário
do Imposto de Renda

voz corrente que a carga
tributária suportada pela
sociedade brasileira é alta

em termos absolutos, e o Estado não
devolve os tributos recolhidos em
serviços públicos de qualidade, pro-
porcionalmente. Para as empresas,
além dos custos tributários quando
da aquisição ou venda de bens e ser-
viços há um custo tributário invisí-
vel, aquele que é suportado para o
atendimento das obrigações fiscais
formais (escrituração de livros,
emissão de documentos fiscais e
demonstrativos periódicos), que
não é considerado nos cálculos so-
bre a relação existente entre rique-
za produzida e tributação.

Diante deste quadro é compre-
ensível e desejável que as empre-
sas busquem alternativas de redu-
ção da carga tributária ou, o que é
o mesmo, adotem medidas lícitas

de planejamento tributário.
São, basicamente, quatro as

fontes primárias do bom planeja-
mento tributário:

(a) o redesenho operacional e
logístico de atividades pro-
dutivas ou negócios jurídi-
cos, o que pode incluir re-
arranjos societários para
melhor adequação aos di-
versos regimes de tribu-
tação sobre as receitas e
lucros;

(b) o contencioso tributário
administrativo ou judicial,
como meio de defesa dos
direitos dos contribuintes
contra normas ilegítimas;

(c) o aproveitamento de opor-
tunidades financeiras pela

aquisição de créditos tribu-
tários com deságio ou a ma-
ximização dos incentivos
fiscais previstos em lei; e,

(d) a exploração das diversas
alternativas que possam
advir da correta conside-
ração dos princípios de
Contabilidade.

Considerando os limites deste
estudo, gostaria de deter-me na úl-
tima das fontes citadas. É neste
campo que a Contabilidade é fa-
tor de agregação de valores quali-
tativos ao planejamento tributário
de modo a torná-lo rendoso e se-
guro. Alguns exemplos práticos
podem comprovar a veracidade
desta afirmação.

Em primeiro lugar está o fato
de que a falta de registros contá-
beis, ou a sua deficiência irreme-
diável, implica arbitramento da
base tributável que pode ser algo
absolutamente letal para certas
empresas.

Assim sendo, é possível afir-
mar que uma primeira medida de
planejamento tributário é a adoção
de um sistema de Contabilidade em

EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO (*)
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que os registros são adequadamen-
te documentados e as informações
são produzidas com zelo e clareza.

Esta recomendação vale para
qualquer empresa que pague Im-
posto de Renda com base no lu-
cro real ou lucro presumido, por-
que também neste último caso, a
Contabilidade é a única fonte idô-
nea para apuração dos lucros a
serem distribuídos aos sócios ou
acionistas sem incidência de im-
posto na fonte.

Um segundo ponto diz respei-
to aos critérios de avaliação dos
estoques de mercadorias ou mate-
riais, que constituem fator de pri-
mordial importância na formação
do lucro (contábil e fiscal) das em-
presas industriais e comerciais e
algumas prestadoras de serviços.

No vigente Regulamento do
Imposto de Renda existem, basica-
mente, duas espécies de regras so-
bre a determinação dos custos e
avaliação dos estoques.

A primeira espécie é aplicá-
vel às empresas que têm condi-
ções de determinar o valor dos
custos (e dos estoques) por inter-
médio de informações obtidas por
meio de um sistema de Contabili-
dade de Custos integrada com o
restante da escrituração.

As normas da segunda espécie
são dirigidas aos contribuintes que
não possuem um sistema de Con-
tabilidade de Custos adequado às
exigências da legislação.

Normas desta última espécie
estabelecem critérios de arbitra-
mento do valor dos estoques que,
invariavelmente, implicam atri-
buição de maiores valores aos es-
toques com o conseqüente au-
mento do lucro sujeito ao Impos-
to de Renda e à Contribuição So-
cial sobre o Lucro.

Os contribuintes devem ficar
alertas para o fato de que as regras

sobre arbitramento do valor dos es-
toques visam, de certa forma, a pe-
nalizar o contribuinte que não ado-
ta um sistema de Contabilidade de
Custos integrado com o restante da
escrituração contábil.

A Contabilidade tem, ainda,
um outro papel fundamental para
o planejamento tributário: ela é a
memória dos fatos. Minha experi-
ência já me mostrou que, por ve-
zes, boas idéias são desperdiçadas
porque a Contabilidade deixa de
registrar todas as etapas de deter-
minadas operações com detalhes e
de forma analítica.

Há casos em que Contabilida-
de não consegue contar a história
dos fatos, com começo, meio e
fim; em outras, as lacunas e fa-
lhas podem dar a impressão, fal-
sa, em certas circunstâncias, de
que houve fraude e não o bom
planejamento tributário.

No capítulo 49 do meu livro
Imposto de Renda das Empresas,

recentemente editado pela Editora
Atlas, chamo a atenção para o fato
de o planejamento tributário ser
coisa séria. Requer conhecimento
sobre negócios e leis; não é ativi-
dade que possa ser confiada a pro-
fissionais inexperientes em ques-
tões tributárias e contábeis.

O bom planejamento tributá-
rio é aquele pensado e conduzido
segundo as particularidades de
cada caso, que é implementado
com cuidado e zelo; é aquele em
que as declarações são feitas de
forma direta e os fatos são relata-
dos às claras, sem meias palavras;
os documentos de suporte são cui-
dadosamente preparados e os re-
gistros contábeis espelham os fa-
tos acontecidos de forma analíti-
ca, passo a passo.

Assim, por exemplo, se o su-
jeito passivo opta por realizar uma
cisão de uma sociedade, deve cui-
dar para que a operação seja ade-
quadamente documentada e justi-
ficada, que os bens e obrigações
transferidos o sejam de fato e de
direito, com a observância de to-
das as normas que dispõem sobre
os aspectos formais.

O planejamento tributário bem
feito recebe a tutela da ordem jurí-
dica porque inscreve no âmbito da
liberdade de busca do menor custo
ou maior lucro nos marcos da or-
dem jurídica. Os limites do plane-
jamento tributário são fixados pela
lei; assim, o sujeito passivo que age
de acordo com a lei não pode rece-
ber censura. A Contabilidade deve
ser uma aliada do sujeito passivo e
não uma espécie de “gol contra”.

(*) Edmar Oliveira Andrade Filho,

advogado e contador, é autor dos livros

Imposto de Renda das Empresas e Direito

Penal Tributário, ambos da Editora Atlas.

“ A Contabilidade
deve ser uma

aliada do sujeito
passivo e não

uma espécie de
gol contra

“
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O arcaico modelo
contábil da Lei das

Sociedades por Ações
IMPORTAMOS O
ARCAICO E CRITICADO

uando na Lei das Socieda-
des por Ações, em 1976,
introduziu-se um modelo
contábil, foi ele copiado

de um dos Estados Unidos, terra
em que o critério já era acusado
de defeituoso e incompetente,
para evidenciar com clareza a si-
tuação das empresas.

Graves acusações pesavam na-
quela época sobre o referido para-
digma, contidas em uma publica-
ção feita pela imprensa oficial es-
tadunidense, em relatório do sena-
dor Lee Metcalf (que presidiu a
Comissão Parlamentar de Inquéri-
to contra os escândalos diversos no
mercado de capitais).

Foi um ilustre professor da Uni-
versidade de Nova York, Abrahan
Briloff, que liderou o movimento de
acusação às falhas do sistema con-
tábil que nós, no Brasil, importamos
para a nossa legislação.

Se na ocasião o modelo já era
vetusto, arcaico, inconveniente, que
se dizer agora depois das grandes
transformações sofridas da década
de 70 para cá?

Tantos são os defeitos do ve-
lho modelo que a importação só
nos trouxe o retrógrado, em vez
de seguirmos o que já no Brasil,

Q

M U N D O   C O N T Á B I L

desde 1952, no Congresso Brasi-
leiro de Porto Alegre, sob a dire-
ção de uma comissão técnica, pre-
sidida por Francisco D´Áuria, já
se recomendava.

FONTES PARA A
MODERNIZAÇÃO

Que precisamos modernizar,
em face do arcaico que está nas le-
gislações, não há dúvida alguma.
A Lei das Sociedades por Ações,
além de seus defeitos de base, em
nenhum de seus artigos exige a sin-
ceridade dos balanços, coisa que o
novo Código Civil brasileiro des-
taca e obriga pelo artigo 1.188.

Muito há, pois, que moder-
nizar o que existe, especialmen-
te no sentido de atualizar a ques-
tão, entregando-se a quem de di-
reito e competência deve condu-
zir tal reforma, que é o Conse-
lho Federal de Contabilidade e
as Academias e Federações Con-
tábeis, por meio de uma comis-
são de doutos, sem compromis-
so com interesses de grupos.

Possuímos recursos suficien-
tes para atualizar as leis, pois, o que
está vetusto não é o poder de co-
nhecimento de nossos colegas,
mas, sim, a legislação que já nas-
ceu encanecida.

NORMATIZAÇÕES E
SUAS RELATIVIDADES

Eu ainda considero relativo o
valor das normatizações contábeis.
Basta dizer que em uma das reu-
niões em que se buscou “harmo-
nizar” para padronizar, não se foi
além de consagrar alternativas an-
tagônicas, como as foram as da
distribuição de dividendos aprova-
da em assembléia de sócios e que
os estadunidenses ainda colocam
no patrimônio líquido e os euro-
peus nas exigibilidades (eles apro-
varam os dois sistemas, como se
isto fosse normal).

Foram essas “alternativas exa-

ANTÔNIO LOPES DE SÁ (*)
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geradas”, essa ausência de apoio
científico, que ensejou todos os
grandes escândalos que explodiram
no mercado de capitais.

Embora em todo o mundo rea-
lizem-se esforços para normatiza-
ções, estas ainda não se acham in-
dependentes culturalmente, a pon-
to de se respeitar a doutrina da Con-
tabilidade, em seu valor científico
(a vassalagem cultural é a pior das
escravidões).

Isso tem sido criticado por
grandes líderes culturais internaci-
onais como os professores Richard
Mattessich, Rogério Fernandes Fer-
reira, Jorge Tua Pereda, José An-
tônio Lainez Gadea, Olívio Koli-
ver e tantos outros.

Não creio que reformas nas
legislações atuais venham a resol-
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(*) Antônio Lopes de Sá é contador,

auditor, consultor, pesquisador e

escritor (com mais de 150 obras

publicadas no Brasil e no exterior),

além de ser detentor da medalha

“Mérito Contábil João Lyra” (1995)

ver a questão. Compreendo como
caminho acertado a simples revo-
gação de tudo o que é contábil e
que está na Lei nº 6.404/76 e ou-
tras, de modo a confiar toda a
questão a uma comissão compe-
tente, sob o governo da intelectua-

lidade contábil brasileira.
Só assim alcançaríamos a mo-

dernidade, e sob a égide de uma
cultura brasileira, não simplesmen-
te assimilando ou copiando o que
se está fazendo em outros países,
sob a aleivosa alegação de que isto
atrairia capitais para o Brasil (o
que atrai capitais são outras coi-
sas como, principalmente, impos-
tos justos, incentivos ao trabalho
e juros baixos).
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Sua empresa é Ltda.
só no CNPJ?

um recente artigo (**), a
professora Betânia Tanu-
re analisa a trajetória de

empresas que experimentaram o
sucesso, conviveram com a arro-
gância de seu pessoal, finalizando
com a chegada da crise, dando
apropriadamente a este ciclo o
nome de “Síndrome do Subdesem-
penho Satisfatório”.

Sugiro ler novamente o nome
dado, pois diferentemente do sig-
nificado que teria se fosse “Desem-
penho Insatisfatório”, estamos di-
ante da inércia corporativa, pois
aceita-se como satisfatório o sub-

desempenho. Brilhante!
Ao iniciar o treinamento de

executivos de uma empresa de se-
guros fui seriamente questionado
pelos participantes (já em sala) so-
bre a necessidade do curso, visto
que a empresa apresentava resulta-
dos na média do segmento, na vi-
são deles.

Tendo estudado o setor e iden-
tificado mudanças dignas de notas,
como a prestação de serviços antes
nunca imaginados (ou não atendi-
dos), como guincho, instalação de
equipamentos de segurança, revi-
sões nos faróis, lanternas, freios e
até instalação gratuita de sistemas
contra roubo, fui bem irônico ao
atribuir-lhes o pioneirismo de ini-
ciativas como estas, no que fui
prontamente corrigido.

Eles só copiavam, se bem que a
contragosto. Alegavam que isto ge-
rava custos. Inovação como estraté-

N

R E C U R S O S   H U M A N O S

gia para permanecer no negócio era
algo impensado. Muitas vezes co-
piavam sem acrescentar nada e, pior
ainda, na maioria delas faziam erra-
do nas primeiras tentativas.

Mal sabiam que o curso era o
início de um processo de mudan-
ças que começava com a identifi-
cação dos inaptos e dos ineptos.
Sim, uma única letra a diferenciar
palavras tão duras. Os ineptos (sem
qualificação) foram demitidos e os
inaptos passaram por um processo
de aprendizagem/aperfeiçoamento.
Hoje, a empresa é uma das mais de-
sejadas por profissionais que pen-
sam atuar no setor.

Os ineptos, mais que os inap-
tos, tornam sua empresa limitada

nos serviços que presta ou produ-
tos que fabrica. É urgente identi-
ficá-los e eliminá-los sem pieda-
de, até porque esta qualidade (a
piedade) já tem lugar certo para
ser praticada. Sua empresa tem
outra missão, certo?

LEIA A SEGUIR UM
QUESTIONAMENTO
DE ATITUDES/
PENSAMENTOS QUE
LEVAM AO
SUBDESEMPENHO
SATISFATÓRIO:

Como o estudo formal é va-
lorizado pelos seus gerentes e
funcionários?

Como o nível de instrução
formal é recompensado pelas
oportunidades de crescimento na
empresa?

Como são incentivados os
cursos de aperfeiçoamento de
curta duração em qualquer nível
hierárquico?

Entre um curso de aperfeiçoa-
mento e uma palestra motivacional,
você prefere a palestra?

Como são recrutados os novos
funcionários? É nítido o aprovei-
tamento de familiares, ou de gru-
pos com afinidades que não se di-
ferenciam pelo que se convencio-
na chamar de competência?

Pelo menos os processos e pro-
cedimentos mais importantes estão
escritos, ou o que se ouve em to-
dos os setores é: cada caso é um
caso; aqui quem manda sou eu... Já
tentamos. Aqui não funcionou... ?

Como são incentivados valores
como: honestidade, freqüência,
pontualidade, ética, cortesia, com-
panheirismo, idéias novas?

O mérito que é reconhecido é
o “puxa-saquismo”?

JOSÉ TEOFILO NETO (*)

“ Os ineptos, mais
que os inaptos,

tornam sua
empresa limitada

nos serviços que
presta ou produtos

que fabrica

“
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Qualidade tem a ver só com a
“produção” ou é uma preocupa-
ção de todos os funcionários em
todos os níveis?

Ser chefe em sua empresa é ter
o hábito de chegar mais tarde?

Nas atividades que tocam os
clientes, existem aqueles que afir-
mam que os clientes são um mal
necessário?

Em qualquer setor da empre-
sa facilmente são identificados os
“piores”?

EIS ALGUMAS DICAS
PARA ATACAR O
“SUBDESEMPENHO
SATISFATÓRIO”:

Comece pela última pergunta

acima: indistintamente, em todos
os setores, demita imediatamente os
piores, pois são “custo” e geram
retrabalho; não reponha as vagas.

Valorize os três melhores em
cada setor, diferenciando-os dos de-
mais. Dê-lhes um bônus, dividin-
do entre eles um mês dos salários
dos demitidos.

Trate dos inaptos. Estabeleça
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um novo patamar de produtivida-
de, qualidade e capacite-os. Trei-
namento neles.

Ao mesmo tempo: avise todos,
setor por setor, que daqui a três me-
ses haverá nova rodada, informan-
do-os sobre os critérios que serão
utilizados, em especial:

Para a área de vendas: esta-
beleça como critério (mais vendas
ou mais rentabilidade, por exem-
plo) e demita os vendedores últi-
mos colocados no próximo trimes-
tre – ou período condizente com
seu ciclo de vendas. Repita perma-
nentemente o ciclo.

Se a carteira de clientes ina-

tivos crescer mais que 20% com-

parado com o mesmo trimestre do
ano anterior, demita o gerente.
Repita o ciclo.

Para a área de atendimento a

clientes: estabeleça como critério,
solucionar 80% das solicitações no
ato da ligação, e retornar aos clien-
tes “não solucionados” após duas
horas da solicitação (no mínimo
para avisar sobre os prazos reais
para a solução do problema apon-
tado). Se não alcançar estes índi-
ces, demita o supervisor da área.

Finalizando, seja persistente, vi-
sionário, automotivado, justo e exi-
ja sempre o melhor, e sua equipe se-
guirá seus passos, pois todos identi-
ficarão em você o verdadeiro líder,
que construirá não só uma empresa
invejável, mas formará cidadãos
para um País também invejável.

(*) José Teofilo Neto é diretor da

Comunicação Direta – Consultoria e

Treinamento em Atendimento,

Vendas e Relacionamento.

teofilo@comunicacaodireta.com.br.

(**) Harvard Business Review, set/04,

páginas 10 e 11.
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Códigos que fazem
a vida melhor

tiqueta, não aquela costu-
rada no cós das roupas,
mas o “conjunto de regras

de conduta, especialmente as de tra-
tamento, seguidas em ocasiões ge-
ralmente formais, e que revelam
sobretudo a importância social das
pessoas envolvidas”, conforme diz
o Dicionário Houaiss, não é um
dom ou algo inato ao ser humano.

Na verdade, a palavra com este
sentido, mencionada no texto, foi
cunhada pela primeira vez em 1691,
na França, para designar certos mo-
dos a serem respeitados em cerimo-
niais da côrte (Houaiss). Antes, po-
rém, as boas maneiras já desperta-
vam o interesse de algumas pesso-
as. Em 1530, o pensador Erasmo de
Rotterdam publicou um manual de
etiqueta para crianças, chamado
Sobre a Civilização no Comporta-

mento das Crianças.
Etiqueta, nas rodas sociais, no

ambiente de trabalho ou em uma
reunião fora do escritório, é uma
convenção que se aprende, ou se
aprende. Caso contrário, é gafe na
certa. Essa observação serve para
qualquer pessoa ou profissional –
seja empresário contábil, executi-
vo de uma multinacional ou cola-
borador de alguma empresa.

A consultora Gloria Kalil, auto-
ra do livro Chic[érrimo] (Editora
Códex, 256 páginas, R$ 55), fala so-
bre etiqueta e moda masculina e fe-
minina, dá conselhos para evitar que

E

B O A S   M A N E I R A S

tanto empresários em geral como
os da Contabilidade e seus colabo-
radores passem por situações des-
concertantes.

“Não é para entrar em para-
nóia e imaginar que é preciso co-
nhecer todas as maneiras de se
comportar, de se vestir, e pensar o
tempo todo na aparência e na ima-
gem que quer projetar”, ressalta
Gloria. “O bom é transitar pelos
códigos da moda e da etiqueta com
naturalidade, sem parecer que está
num campo minado.”

De acordo com a consultora,
que tem outros dois livros publica-
dos, mas com ênfase em moda
(Chic: um Guia Básico de Moda e

Estilo e Chic Homem: um Manual

Básico de Moda e Estilo), viver em

grupo exige regras. “Estamos sen-
do avaliados o tempo todo – seja
pela aparência ou pelo modo como
nos comportamos. O conhecimen-
to dos códigos pode facilitar muito
a vida”, salienta.

Vários empresários, afeitos a
reuniões com clientes, almoços e
jantares de negócios, participações
em seminários, congressos e en-
contros profissionais em todo o
País, precisam saber que nem sem-
pre algo que lhes pareça comum –
como palitar os dentes com mão à
frente da boca, ou se atrasar para
compromissos e não avisar – é vis-
to como falta de educação.

Se o empresário está em um
almoço de negócios, seja com
qualquer cliente, por exemplo, e

F
ot

o:
 D

iv
u
lg

a
çã

o

A CONSULTORA GLORIA KALIL, ESPECIALISTA EM ETIQUETA, EXPLICA QUE
HÁ REGRAS PARA A VIDA EM GRUPO QUE PRECISAM SER RESPEITADAS

Gloria: “É importante transitar pelos códigos da moda e da etiqueta com naturalidade”
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NO ESCRITÓRIO –     Cada pessoa é única. É preciso
saber dosar tanto o modo de se vestir, como o de se
comportar; as mesas de trabalho também são únicas.
Elas dizem efetivamente qual é a sua personalidade.

O guarda-roupa precisa combinar com o cargo e com a
personalidade da empresa.

Observe o comportamento de todos. Em uma empre-
sa, algumas regras são ditas e outras não, ainda que
tenham o mesmo peso e valor.

Separe o público do privado. Sua mesa não é altar pes-
soal. Maneire nas fotos de família, latinhas coloridas,
adesivos, plantas, bichinhos. Você não está na sua casa.

Comer não combina com a sua mesa de trabalho. Além
de ser de péssimo hábito, o ambiente, em geral com
ar condicionado, fica o resto do dia impregnado com o
cheiro da comida.

Gosta de trabalhar ouvindo música? Se o uso de fones de
ouvido for permitido, tudo bem. Caso contrário, esqueça.

Segure a cara feia. Nada pior do que mau humor no
ambiente de trabalho. Use obrigado e por favor.

Fale baixo, principalmente nas discussões de trabalho.

Facilite a vida de seus subordinados. As coisas não
serão fáceis para ele como você imagina. Ou você es-
pera que eles consigam marcar um compromisso num
piscar de olhos, como você?

Respeite os horários combinados. Caso se atrase ou
altere a programação, dê satisfações.

Desmarque compromissos com antecedência suficiente
para que sua presença possa ser substituída por outra.

Agradeça ou peça que agradeçam em seu nome a
convites que considera importantes, os presentes, as
cartas e os e-mails.

Não interrompa assuntos de trabalho para atender a
caprichos ou a telefonemas pessoais.

Fontes:Fontes:Fontes:Fontes:Fontes: Gloria Kalil e repor Gloria Kalil e repor Gloria Kalil e repor Gloria Kalil e repor Gloria Kalil e reportatatatatagggggememememem

Se um cliente lhe enviou um presente, faça com que ele
saiba que você gostou. Telefone ou envie uma mensagem.

NO RESTAURANTE – Almoços de negócios com
clientes,  diretores da empresa contábil, ou de con-
fraternização com os funcionários (este último em
clima mais informal).

A barriguinha de fora das mulheres é tolerada, mas não é
mais bem-vinda. Corre o risco de crescer durante a refeição.

Evite perfume forte.

Não coma e fale ao mesmo tempo.

Não mastigue de boca aberta.

Não palite os dentes.

Charuto: fume em casa.

Cigarro: fume na área reservada, e depois que todos
tiverem comido.

Não tire o sapato debaixo da mesa.

Não parta pedaços de alimentos do prato antes de comer.

Não fale alto.

Ao chamar o garçom, não abane a mão, assovie ou
estale os dedos à Espanhola.

Caiu o guardanapo ou o talher? Abaixe e pegue, não
espere até que um serviçal venha fazer isso.

Quer sair da mesa? Diga apenas “com licença”.

Em jantares ou almoços marcados com clientes – por
exemplo – não peça para trocar de lugar, para ficar perto
de fulano ou sicrano.

Coisas com D que não se falam à mesa: dieta, doen-
ça, depressão, dureza, diretrizes políticas e doutrinas
religiosas.

sente vontade de ir ao banheiro,
não é de bom tom anunciar para
todo mundo que está à mesa, o
que irá fazer. “A melhor coisa é
apenas dizer – em voz baixa, é
claro – ‘com licença’, e se levan-
tar”, afirma Gloria.

Outro aspecto a ser considera-
do é a vida no escritório. Para a
consultora, é preciso separar a vida

pública da privada, não fazendo da
mesa de trabalho um “altar pesso-
al”. Segundo ela, é preciso manei-
rar na quantidade de fotos de fami-
liares, plantas, objetos pessoais,
adesivos, etc. “Não é só isso, o
guarda-roupa também é fator im-
portante. Ele deve combinar com o
cargo da pessoa e com a personali-
dade da empresa”, diz.

Entre as coisas  que se devem
evitar estão o mau humor no am-
biente de trabalho e os atrasos sem
justificativas. “Ambos são conde-
náveis”, argumenta Gloria. Por
este ângulo, conclui-se que é pre-
ciso repensar certas atitudes e co-
meçar a refletir sobre o que é re-
almente necessário e o que é puro
e simples capricho.

DICAS QUE SERVEM PARA HOMENS E MULHERES



Setor de serviços pagará
25% mais IRPJ e CSLL

Medida Provisória 232, de
30 de dezembro de 2004,
que corrige a tabela pro-

gressiva do Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF) em 10%, dan-
do um certo alívio para o contribu-
inte, é a mesma que arrombará os
cofres das empresas de serviços
(exceto transportadoras e hospitais)
optantes pelo lucro presumido já a
partir de 1º de abril, com a eleva-
ção da base de cálculo da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL) de 32% para 40%.

Em 1º de janeiro de 2006, a san-
gria se intensificará, com igual au-
mento chegando ao Imposto de Ren-
da da Pessoa Jurídica (IRPJ). No fim,
o Leão deixará de arrecadar R$ 1,8
bilhão com o ajuste do IRPF, mas
devorará R$ 2 bilhões a mais por ano
do caixa das empresas.

A elevação das alíquotas traz
em si um grande contra-senso. Se
durante a campanha eleitoral o en-
tão candidato à presidência Luiz
Inácio Lula da Silva prometeu à
sociedade gerar 10 milhões empre-
gos em quatro anos, então por que
aprovar uma MP que certamente

A

F Ú R I A   A R R E C A D A T Ó R I A

fechará 100 mil postos de trabalho
e levará cerca de 200 mil empresas
prestadoras de serviços para a in-
formalidade, como projeta o Insti-
tuto Brasileiro de Planejamento
Tributário (IBPT)?

“Muito fácil”, argumenta o
contador e tributarista Gilberto
Luiz do Amaral, presidente do
IBPT. “Esta elevação de tributos
demonstra que o atual governo fe-
deral não tem simpatia em relação
às empresas prestadoras de servi-
ços, setor da economia que empre-
ga grande parte da mão-de-obra
formal do País.”

Para o especialista, ao reajustar
a base de cálculo dos dois tributos
em 25%, o governo mostrou nova-
mente a sua voracidade. “Só este
ano, com a nova alíquota da CSLL,
o pagamento deste tributo sobre o
faturamento total será 0,72% mai-
or. Somando-o com o reajuste do

IRPJ, os empresários terão de reco-
lher um adicional de 2%, em mé-
dia, sobre o total de tributos devi-
dos ao Fisco a partir do início de
janeiro do ano que vem”, calcula.

Dessa forma, a carga tributária
média sobre o faturamento passará
para 25,25% em 2005, contra
20,08% registrada no início do go-
verno Lula. Em alguns casos, po-
derá atingir mais de 30%.

“As prestadoras de serviços já
tiveram majorada a base de cálculo
da CSLL em setembro de 2003,
quando ela subiu de 12% para 32%
(167% de aumento). Houve também
um reajuste de 63% no IRPJ e na
CSLL dessas empresas, que passa-
ram de 5,88% de tributação sobre o
faturamento para 9,60%, ou seja,
3,72 pontos percentuais a mais”,
explica o tributarista. (Confira ta-

bela na página ao lado).
A elevação de tributos pode

pesar ainda mais no bolso do em-
presário, caso ele ingresse no adi-
cional do Imposto de Renda. O cál-
culo é feito sobre o faturamento que
exceder a R$ 20 mil por mês. Des-
sa forma, o acréscimo do IRPJ po-
derá chegar a 35%.

A pedido da Revista Fenacon

em Serviços, Amaral fez uma esti-
mativa do impacto do reajuste da
base de cálculo dos tributos nas em-
presas de serviços contábeis, e che-
gou a números impressionantes: a
medida abocanhará mais de R$ 50
milhões por ano desse segmento.

“Os sucessivos aumentos de car-
ga tributária sobre os empresários da
Contabilidade são absurdos. Eles já
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MP ELEVA DE 32%

PARA 40% A BASE DE

CÁLCULO DOS DOIS

TRIBUTOS; EMPRESAS

CONTÁBEIS SERÃO

ONERADAS EM MAIS DE

R$ 50 MILHÕES POR ANO

Amaral: “o governo está desprezando o
setor que mais emprega”
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são reféns de uma enorme burocra-
cia fiscal, do mau atendimento por
parte dos órgãos públicos e das ele-
vadas multas, além do fato de esta-
rem impedidas de aderir ao Simples”,
enfatiza Amaral.

Dezenas de profissionais serão
atingidos pela MP, todos ligados à
prestação de serviços, tais como:
advogados, contadores, corretores
de imóveis, de seguros e de valo-
res, dentistas, despachantes adua-
neiros, economistas, engenhereiros,

arquitetos, jornalistas, técnicos in-
dustriais, entre outros.

CARTA DE REPÚDIO

As entidades representativas do
setor de serviços de vários Estados
do País, entre elas Fenacon, Sescon-
SP, CRC-PR, Associação Comerci-
al de São Paulo (ACSP) e IBPT, reu-
niram-se no dia 12 de janeiro, em
Curitiba (PR), e lançaram uma cam-
panha nacional contra a MP 232.

Em fevereiro, as entidades en-

viarão uma Carta de Repúdio ao
governo federal e aos parlamenta-
res e a publicarão nos principais
jornais brasileiros. O documento
terá uma análise sobre o impacto
da MP no repasse de impostos ao
consumidor e no número de demis-
sões e de empresas que irão para a
informalidade.

Até o fechamento desta edi-
ção, as entidades haviam marca-
do uma segunda reunião para o
dia 27 de janeiro, em São Paulo.

QUANTO AS EMPRESAS DE SERVIÇOS PAGARÃO A MAIS

Tributação até março
de 2005

Tributação a partir
de abril de 2005

Tributação a partir
de 2006

Base de cálculo do IRPJ
e da CSLL de 32%
sobre o faturamento

R$ 10 mil

R$ 3,2 mil

(15% sobre R$ 3,2 mil):
R$ 480

R$ 3,2 mil

(9% sobre R$ 3,2 mil):
R$ 288

R$ 768

Base de cálculo do IRPJ
de 32% sobre o fatura-

mento e da CSLL, de 40%

R$ 10 mil

R$ 3,2 mil

(15% sobre R$ 3,2 mil):
R$ 480

R$ 4 mil

(9% sobre R$ 4 mil):
R$ 360

R$ 840
Aumento de 9,4%
no total a pagar

Base de cálculo do IRPJ
e da CSLL de 40%
sobre o faturamento

R$ 10 mil

R$ 4 mil

(15% sobre R$ 4 mil):
R$ 600

R$ 4 mil

(9% sobre R$ 4 mil):
R$ 360

R$ 960
Aumento de 25%
no total a pagar

Faturamento

Base de cálculo
do IRPJ

IRPJ

Base de cálculo
da CSLL

CSLL

Total a pagar
de IRPJ e CSLL

ADICIONAL DO IRPJ

Tributação até
março de 2005

Tributação a partir
de abril de 2005

Faturamento R$ 62,5 mil R$ 62,5 mil

Base de cálculo (32%): R$ 20 mil (40%) R$ 25 mil

IRPJ (15%): R$ 3 mil (15%): 3,75 mil

Adicional
R$ 500do IRPJ

___

CSLL (9%): R$ 1,8 mil (9%): R$ 2,25 mil

Total a pagar R$ 4,8 mil
R$ 6,5 mil

Aumento do total a
pagar de 35,42%

→→→→→ Segundo a legislação,

o lucro mensal que exceder a

R$ 20 mil será tributado em 10%

spelo adicional do IRPJ

→→→→→ Com a elevação da

base de cálculo do IRPJ e da CSLL,

muitas empresas que antes eram

isentas passarão a pagar o imposto

Fonte: IBPT
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Empresário:
conheça melhor o

Caged e evite multas
FINALIDADE

Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos (Caged) tem como

finalidade proporcionar ao gover-
no informações para a apuração do
fluxo do movimento de mão-de-
obra do País.

Assim instituiu-se, em cará-
ter permanente, no Ministério do
Trabalho e Emprego, o registro
das admissões e dispensas de em-
pregados nas empresas abrangi-
das pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).

A fim de possibilitar tal regis-
tro, estabeleceu-se, para estas em-
presas, a obrigatoriedade de comu-
nicar, mensalmente, ao MTE, todas
as admissões e dispensas ocorridas,
por meio do formulário “Cadastro
Geral de Empregados e Desempre-
gados”. O cadastro permanente das
admissões e dispensas de emprega-
dos foi instituído pela Lei nº 4.923,
de 28 de dezembro de 1965.

APRESENTAÇÃO DO
ARQUIVO POR MEIO
ELETRÔNICO

A Portaria MTE nº 2.115, de
29 de dezembro de 1999, que ins-
tituiu os formulários impressos do
Caged, utilizados até a competên-

O

A R T I G O

cia outubro de 2001, foi revogada
pela Portaria MTE nº 561, de 5 de
setembro de 2001, que estabeleceu
o procedimento de entrega por
meio eletrônico, Internet e disque-
te, do Cadastro, a partir da compe-
tência de novembro de 2001, com
a utilização do Aplicativo do Ca-
ged Informatizado (ACI) ou outro
aplicativo fornecido pelo Ministé-
rio do Trabalho e Emprego (MTE).

A Portaria MTE nº 561/2001
foi revogada pela Portaria MTE nº
235, de 14 de março de 2003, a qual
regula atualmente a entrega do Ca-
dastro em meio eletrônico. O Apli-
cativo do Caged Informatizado
deve ser utilizado para gerar e/ou
analisar o arquivo do Cadastro pe-
las empresas nas quais tenha ocor-
rido movimentação de emprega-
dos regidos pela CLT.

PRAZO E LOCAL
DE ENTREGA

O arquivo deve ser encaminha-
do ao Ministério do Trabalho e Em-
prego até o dia 7 do mês subse-
qüente ao das admissões e/ou de-
missões de empregados. O arqui-
vo gerado deverá ser enviado ao
MTE via Internet ou ser entregue
em suas Delegacias Regionais do
Trabalho e Emprego, Subdelegadas
ou Agências de Atendimento.

A cópia do arquivo, o recibo
de entrega e o Extrato da Movimen-
tação Processada deverão ser man-
tidos no estabelecimento a que se
referem pelo prazo de 36 meses a
contar da data do envio, para fins
de comprovação perante a fiscali-
zação trabalhista.

O Extrato da Movimentação
Processada estará disponível para
impressão, na Internet, após o dia
20 de cada mês, no endereço
www.mte.gov.br, opção Caged.

EMPRESAS COM
MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO

Se a empresa possuir mais de
um estabelecimento, ainda que em
diferentes unidades da Federação,
deverá remeter ao MTE arquivos
específicos a cada um, separada-
mente, com as comunicações de
movimentação e os dados suficien-
tes à identificação e à localização
do estabelecimento que teve movi-
mentação de empregados.

PENALIDADES

A entrega ou a postagem do ar-
quivo entregue após o 7º dia do mês
subseqüente ao da movimentação
sujeitará a empresa ao pagamento
de multa. A entrega ou a postagem

LÍRIS SILVIA ZOEGA TOGNOLI DO AMARAL (*)
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em Reais observou-se até 26 de ou-
tubro de 2000 o valor da Ufir vi-
gente por ocasião do efetivo reco-
lhimento da multa .

Por meio da Medida Provisó-
ria 1.973-67, de 26 de outubro de
2000, em curso, verificou-se, a con-
tar de 27 de outubro do mesmo ano,
a extinção da Ufir, devendo as ex-
pressões em quantitativos dessa
unidade ser convertidas em Reais,
conforme sua expressão monetária
fixada para o exercício de 2000, ou
seja, R$ 1,0641.

A MP 1.963-67/2000 foi pos-
teriormente reeditada pela MP
2.176-79/2001, a qual foi conver-

do arquivo preenchido de forma er-
rônea, indevida ou ilegível será
considerado não entregue.

Para efeito de multa, estabele-
ce o artigo 10 da Lei nº 4.923, de
21 de dezembro de 1965, com alte-
ração da Lei nº 6.205, de 29 de abril
de 1975, que ela corresponde a um
terço do valor de referência regio-
nal por empregado que deveria
constar da relação.

Referida multa será reduzida
para um nono e um sexto do valor
de referência regional, por empre-
gado, quando, antes de qualquer
procedimento fiscal por parte do
Ministério do Trabalho e Emprego,
a comunicação for feita, respecti-
vamente, dentro de 30 ou 60 dias
após o término do prazo fixado.

Atualmente, nos termos da Por-
taria MTE nº 290, de 11 de abril de
1997, a entrega do Caged com atra-
so passou a acarretar multa em Uni-
dade Fiscal de Referência (Ufir),
devendo ser observado:

a) atraso de até 30 dias: 4,20
Ufirs por empregado;

b) atraso de 31 a 60 dias:
6,30 Ufirs por empregado;
ou

c) atraso acima de 60 dias:
12,60 Ufirs por empregado.

Para apuração do valor devido
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tida na Lei nº 10.522, de 19 de ju-
lho de 2002.

FORMA DE PAGAMENTO
DA MULTA

A multa deverá ser recolhida
no Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (Darf), em duas
vias, em qualquer estabelecimen-
to bancário autorizado. Neste do-
cumento será colocado o código
2877, no campo 04. O número de
referência, no campo 05, será
3800165790300843-7.

Observar que o valor míni-
mo de R$ 10 para o recolhimen-
to em Darf é apenas para tribu-
tos. Assim, na hipótese da mul-
ta do Caged, ficar com valor in-
ferior a este, deverá ser pago
normalmente.

FUNDAMENTOS LEGAIS

Lei nº 4.923/65 mais os men-
cionados no texto.

(*) Líris Silvia Zoega Tognoli do

Amaral, advogada, pós-graduada em

Direito do Trabalho e Previdência

Social, com mais de 13 anos

experiência nas áreas de Direito do

Trabalho, Previdenciário e FGTS, é

consultora do site FISCOSoft On Line

(www.fiscosoft.com.br).

“

“

 O Caged
proporciona

informações para a
apuração do fluxo

de mão-de-obra
do País
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limites de despesas com educação e
para a utilização do modelo simplifi-
cado serão aplicados para a declaração
a ser apresentada em 2006.

A Medida Provisória 232 editada
pelo governo traz também, para as re-
tenções na fonte, a ampliação da lista de
serviços sujeitos a retenção na fonte da
CSLL, da Cofins e do PIS/Pasep, pelas
pessoas jurídicas, nos pagamentos que
efetuarem a outras pessoas jurídicas, ci-
vis ou mercantis, de direito privado.

APERFEIÇOAMENTOS

Entre os vários aperfeiçoamentos feitos pela MP 232,
que alterou a tabela, estão a possibilidade de formalizar,
em um único processo, lançamentos de diferentes tribu-
tos ou contribuições, quando decorrentes da mesma ação
fiscal e embasados nos mesmos elementos de prova; e
abreviação do trâmite no julgamento de processos reves-
tidos de menor complexidade e menor valor.

Já as pessoas jurídicas optantes pelo lucro presu-
mido, que exercem atividades de prestação de servi-
ços, a alteração do texto legal reduz o espaço para o
planejamento tributário, pois estabelece percentuais de
presunção de base de cálculo para o IRPJ e a CSLL
que correspondam, com mais realismo, à margem de
lucro dessas atividades.

T R I B U T O S

A tributação de 15% no Imposto de Renda Reti-
do na Fonte sobre a distribuição de lucros das empre-
sas aos seus sócios e acionistas pode tornar-se reali-
dade ainda este ano, caso o Projeto de Lei nº 1.129/
2003, do deputado federal Cláudio Magrão (PPS-SP)
seja aprovado. A previsão é que o PL vá a plenário
em março. Se aprovado, será a volta da bi-tributação
sobre o lucro.

Para evitar que o PL seja votado, a Fenacon, por
meio do vice-presidente Institucional, Valdir Pietro-
bon (representando o presidente Carlos José de Lima
Castro), do vice-presidente – Região Sudeste, Sauro
Henrique de Almeida, e da diretora de Assuntos Le-
gislativos e do Trabalho, Aparecida Terezinha Fal-

PEDIDO ARQUIVAMENTO DE PL QUE TRIBUTARÁ DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
cão, além do presidente do Sescon-SP, Antonio Ma-
rangon, reuniram-se no último dia 24 de novembro,
com o relator do PL, deputado Carlos Willian (PSC-
MG), para pedir o arquivamento do Projeto.

O deputado Carlos Willian solicitou à Fenacon a
convocação de uma Audiência Pública, para o próxi-
mo mês de março, com o intuito de debater o tema
com todas as entidades interessadas e a sociedade.

A Fenacon se comprometeu a ajudar e a trazer o
maior número possível de pessoas, contatando as ou-
tras entidades e segmentos envolvidos, como forma
de pressão, para mostrar a insatisfação dos contribu-
intes com o governo, que pretende trazer mais um
imposto para a sociedade.

IRPF: tabela é ajustada em 10%
MESMO COM A ATUALIZAÇÃO, DEFASAGEM AINDA É DE 48,51%

Jorge Rachid: ajuste paliativo

governo federal autorizou um
ajuste de 10% na tabela pro-
gressiva do Imposto de Ren-

da da Pessoa Física (IRPF) e nas de-
duções da base de cálculo. A medida
começou a valer para os rendimentos
recebidos a partir de 1º de janeiro des-
te ano, e será aplicada nas declarações
de 2005 (ano-calendário 2004). Ao
todo, a Receita Federal deixará de ar-
recadar R$ 1,8 bilhão.

A tabela foi atualizada pela última
vez em 1996. De lá para cá, apenas em
2002, recebeu uma correção de 17,5%.
A defasagem, descontada essa correção e os 10% do
recente ajuste, ainda é de 48,51%.

Com a nova tabela, ficam isentos os rendimentos
líquidos mensais de até R$ 1.164. De R$ 1.164,01 a
R$ 2.326 a alíquota será de 15%. Acima de R$ 2.326
incidirá a alíquota de 27,5%. Já os limites das dedu-
ções passam a ser os seguintes: R$ 117 mensais por
dependente e até R$ 2.198 anuais com educação.

A parcela isenta dos rendimentos de aposenta-
doria e pensão a partir do mês em que o contribu-
inte completar 65 anos de idade passará a ser de
R$ 1.164 mensais.

O limite de dedução para utilização do modelo sim-
plificado de declaração passará a ser de R$ 10.340. Os
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ertificação Digital (Recei-
ta 222), com o auditor da
Secretária da Fazenda do

Estado de Pernambuco e professor
da Universidade Federal de Per-
nambuco (UF-PE), Luiz Gustavo
Cordeiro da Silva, e ISS para Em-
presas de Serviços Temporários,
com a gerente administrativa e as-
sessora jurídica do Sescap-PR, Eri-
néia Oliveira da Silva Araújo, fo-
ram os temas abordados em pales-
tras ministradas, no último dia 26
de novembro, durante a Assembléia
de Conselho de Representantes
(ACR). No encontro, que começou
no dia 25, também foi discutida a
aprovação do orçamento da Fena-
con para este ano.

O evento aconteceu no Grand
Bittar Hotel, em Brasília (DF), e
reuniu cerca de 60 pessoas, entre
presidentes e diretores de Sescons
e Sescaps, além de representantes
da Fenacon e convidados.

Considerada uma das ferra-

mentas mais modernas e confiá-
veis já surgidas nesse gênero, a
Certificação Digital é um docu-
mento eletrônico de identidade (e-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL E ISS
SÃO TEMAS DE CONFERÊNCIAS

EM BRASÍLIA

C

E V E N T O S

CPF) que garante a autenticida-
de dos remetentes e destinatários
de documentos e dados que tra-
fegam pela Internet, assegurando
sua inviolabilidade.

O e-CPF foi criado para facili-
tar o relacionamento entre os con-
tribuintes brasileiros e a Secretaria
da Receita Federal.

Os contadores pernambucanos
foram os pioneiros na utilização da
Certificação Digital. Eles começa-
ram a usar a tecnologia há dois anos,
obrigados pela Lei nº 12.333 de 23
de janeiro de 2003, para gerar e
transmitir os livros do ICMS que
foram abolidos na forma de papel.
A Certificação passou a ter o mes-
mo valor legal de documentos assi-
nados manualmente, a partir da
Medida Provisória 2.200-2 de 2001.

Durante sua palestra, Silva expôs os principais aspectos do Receita 222
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Um Certificado Digital é um arquivo no computador que identifica

você. Alguns aplicativos de software utilizam esse arquivo para compro-

var sua identidade para outra pessoa ou outro computador.

Dois exemplos típicos são:

• Quando você consulta seu banco on-line, este tem que se certificar

de que você é a pessoa que pode receber a informação sobre a conta.

Como uma carteira de motorista ou um passaporte, um Certificado

Digital confirma sua identidade para o banco on-line.

• Quando você envia um e-mail importante, seu aplicativo de e-

mail pode utilizar seu Certificado Digital para assinar “digitalmente” a

mensagem. Uma assinatura digital faz duas coisas: informa ao destina-

tário que o e-mail é seu e indica que o e-mail não foi adulterado entre o

envio e o recebimento deste.

     Um Certificado Digital normalmente contém as seguintes informa-

ções: sua chave pública (para mais informações); seu nome e endereço

de e-mail; a validade da chave pública; o nome da empresa (Autoridade

Certificadora, que emitiu seu Certificado Digital); o número de série

do Certificado Digital; e a assinatura digital da CA.

SAIBA MAIS SOBRE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Fonte:Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: Cer Cer Cer Cer Certisigntisigntisigntisigntisign
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E V E N T O S

(Da esq. para a dir.) Luiz Antonio Martello (presidente Sescon-SC), Augusto Marquart
(diretor financeiro do Sescon-Florianópolis), Lourival Pereira Amorim (CRC-SC), Sandro
de Souza (presidente do Sindicont-Alto Vale do Itajaí), Vilso Isidoro (presidente
Fecontesc), Gelásio Francener (presidente do Sescon-Blumenau) e Antonio Carlos
de Sá Ribas (presidente do Sindicont-Canoinhas e presidente-eleito da Fecontesc)

O contador Antônio Carlos de
Sá Ribas é o novo presidente da Fe-
deração dos Contabilistas do Esta-
do de Santa Catarina (Fecontesc)
para o triênio 2005/08. Ele foi elei-
to durante assembléia ordinária re-
alizada no dia 19 de novembro de
2004, em Rio do Sul. A posse está
prevista para o próximo dia 18 de
março, na cidade de Canoinhas.

O Sescon-SC foi representado
pelo presidente Luiz Antonio Marte-
llo. Também estiveram presentes
membros do CRC-SC, Sescons e Sin-
diconts, além de autoridades locais.

Entre as proposições do novo
dirigente, aprovadas durante a assem-
bléia, está a criação de cinco vice-
presidências regionais: em Jaraguá

FECONTESC ELEGE NOVO PRESIDENTE PARA O TRIÊNIO 2005/08

SANTA CATARINA

do Sul (Osmar Gumz); em Lages
(José Sidney Ribeiro Esmério); em
Itajaí (Renato Calda); em Concórdia
(Francesco Andrea Dalla Costa); e
em Criciúma, (Aloísio Westrup).

Segundo o presidente-eleito, a

intenção é descentralizar a represen-
tatividade e fomentar os trabalhos
da Federação regionalmente. Tam-
bém foi deliberada a decisão de que
seja mantida a sede em Lages devi-
do à excelente estrutura existente.

F
ot

o:
 D

iv
u
lg

a
çã

o



Fenacon em Serviços Ed.106 Dez/Jan 200528

ucesso é a palavra para des-
crever a 5ª edição do En-
contro das Empresas de

Serviços Contábeis e das Empre-
sas de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas (Enes-
cap/Norte), evento realizado na
capital amapaense, Macapá, às
margens do Rio Amazonas e no
limite entre o Hemisfério Norte
e Sul. O tema central deste ano
foi “Empresas de Serviços Em-
preendendo o Futuro”.

No encontro, realizado nos
dias 18 e 19 de novembro de 2004,
210 pessoas, entre profissionais e
acadêmicos da região e diretores
de Sescons e Sescaps de várias
partes do País, assistiram a inte-
ressantes conferências.

A Fenacon marcou presença
com o vice-presidente Institucio-
nal, Valdir Pietrobon, que repre-
sentou o presidente Carlos José
de Lima Castro.

As palestras abordaram “So-
negação Fiscal – Causas, Conse-
qüências e Soluções”, com o di-
retor do Sescap-BA José Rosen-
valdo Evangelista Rios; “A Im-
portância do Parque Nacional do
Tumucumaque para as Empresas
de Serviços”, apresentada pelo se-
cretário de Estado da Indústria,
Comércio e Mineração do Ama-
pá, Jurandir dos Santos Juarez; e
“Arquitetura Organizacional das
Sociedades”, com o diretor de
Eventos da Fenacon, Carlos Ro-
berto Victorino.

Também participaram do
evento o vice-presidente da Fena-
con – Região Norte, Carlos Al-

berto do Rego Correa, os presi-
dentes do Sescon-AP, Márcio Lé-
lio da Paixão Nascimento, do Ses-
con-SP, Antonio Marangon, e do

PARA EMPREENDER O FUTURO

S

E V E N T O S

V Enescap/Norte: atualização profissional foi levada em conta na formatação do evento
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V ENESCAP/NORTE REÚNE 210 PARTICIPANTES
EM MACAPÁ (AP); PALESTRAS ABORDARAM TEMAS

ATUAIS PARA AS EMPRESAS CONTÁBEIS.

Sescon-RR, Auxiliadora Oliveira
Araújo, que representou os Sin-
dicatos da região, entre outros di-
retores de entidades.
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R E G I O N A I S

SÃO PAULO

SESCON-SP, OAB E FECOMERCIO LANÇAM
CAMPANHA CONTRA ELEVADA CARGA TRIBUTÁRIA

arga Tributária: Chega de

Abuso. Este é o nome da
campanha contra a eleva-

da cobrança de tributos – quase
40% do PIB – desencadeada pelo
Sescon-SP, OAB-SP e Federação
do Comércio do Estado de São Pau-
lo (Fecomercio). O lançamento
aconteceu no último dia 11 de no-
vembro, na sede da OAB-SP.

Os efeitos nocivos da enorme
quantidade de impostos, contribui-
ções e taxas, que castigam o setor
produtivo brasileiro, impedem a
geração de empregos e renda.

As entidades iniciaram a campa-
nha no dia 6 de novembro - um pou-
co antes do lançamento oficial - com
a exposição de 100 outdoors na Ca-
pital paulista. Logo depois, foram
veiculados anúncios publicitários em
tevês, rádios, revistas semanais
e jornais, durante o mês de dezem-
bro. Muitas entidades, como a Asso-
ciação dos Dirigentes de Vendas e
Marketing do Brasil (ADVB), estão
aderindo ao movimento.

O Sescon-SP defende a idéia de

que está na hora de o governo prestar
especial atenção à esmagadora carga
tributária que está sufocando as em-
presas brasileiras, em especial as mi-
cro, pequenas e médias, comprome-
tendo setores produtivos brasileiros.

Segundo o presidente do Ses-
con-SP, Antonio Marangon, tanto os
empresários contábeis quanto os ad-
vogados e os comerciantes – cate-
gorias ligadas diretamente ao desen-

C

(Da esq. para a dir.) Edson Bortolai (presidente da Comissão de Acompanhamento
Legislativo da OAB-SP), Marcia Regina Machado (vice-presidente da OAB-SP), Anto-
nio Marangon (presidente do Sescon-SP), Luiz Flávio Borges D’Urso (presidente da
OAB-SP), Rubens Medrano (primeiro secretário da Fecomercio), José Zetune (presi-
dente da ADVB) e Yvone Capuano (representante do Ciesp)

volvimento do País – sentem na pele
o drama sofrido pelos micro, peque-
nos e médios empresários, que são
penalizados pela enorme carga tri-
butária, pelos exíguos prazos de pa-
gamento de impostos e pela ex-
cessiva burocracia. “Essas três pra-
gas sufocam qualquer lampejo de
desenvolvimento, impedem a gera-
ção de empregos e atravancam o
progresso da Nação”, salientou.
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Sescon-RN realizou, no
último dia 24 de novem-
bro, a palestra “Constru-

indo a Felicidade”, com a médica,
jornalista, teatróloga e escritora
Clotilde Tavares, que enfatizou a
importância da qualidade de vida.

A conferência aconteceu nas novas
instalações do CRC-RN.

O evento faz parte do projeto de
alavancagem dos Sindicatos, pro-
movido pela Fenacon, e contou com
a presença de 60 participantes, en-
tre eles, os presidentes Gonçalo

O

R E G I O N A I S

Os presidentes do CRC-RN, Gonçalo Maciel da Silva, e do Sescon-RN,
Edson Oliveira da Silva, falaram aos participantes do evento
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Elaboração de leiaute

Agradecemos as quase 4 mil ma-
nifestações recebidas, em relação ao
processo sobre a elaboração de um
novo leiaute para a padronização e
unificação das informações contábeis.
Assim, com essa pretensa unificação,
haverá a possibilidade de se raciona-
lizar as dezenas de obrigações aces-
sórias atualmente existentes. As mu-
danças serão feitas de acordo com a
Emenda Constitucional nº 42, de 19
de dezembro de 2003.

Carlos José de Lima Castro

Presidente da Fenacon

Editorial 1

Parabéns pelo editorial, realmen-
te é o que acontece nesse País. Estou
com saudades dos velhos tempos. Um
forte abraço.

Toninho Gonzáles

Empresário contábil

Campinas (SP)

PALESTRAS ENFOCAM QUALIDADE DE VIDA,
GRCS E DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RIO GRANDE DE NORTE

Maciel da Silva (CRC-RN) e Edson
Oliveira da Silva (Sescon-RN).

Este último falou ao público
sobre a importância do envio das
GRCS para recolhimento das em-
presas abrangidas pelo sistema,
apresentando aos presentes a rela-
ção destas empresas, para que os
proprietários de escritórios de Con-
tabilidade não deixem de enviá-las
aos seus clientes.

O coordenador do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (Natal), Diego
Vale, aproveitou a ocasião e falou
sobre a funcionalidade do Conse-
lho. Ele mostrou aos participantes
do evento como os profissionais
poderiam ajudar o programa, des-
tinando parte do imposto que seria
direcionado aos cofres públicos à
manutenção do mesmo.

Editorial 2

Parabéns pelo editorial, deveras
de acordo com a nossa realidade.
Com prazer, também vi a edição do
artigo de minha autoria, e esta asso-
ciação de nossa cooperação com a
sua administração muito me alegra,
pela admiração que lhe tenho. Com
meus cumprimentos cordiais envio
ao querido colega e amigo os meus
abraços fraternais.

Professor Antônio Lopes de Sá

Belo Horizonte (MG)

Edição de qualidade

Acuso o recebimento da Revista
Fenacon em Serviços, e quero, junta-
mente com minha equipe, dar os para-
béns pela qualidade da edição e pelo
sucesso que foi o 17º Congresso Bra-
sileiro de Contabilidade.

Lirian Sousa Soares

Ope Legis Consultoria

Empresarial - Brasília (DF)

A campanha de entrega de de-
clarações de isento à Receita Fe-
deral e de esclarecimento da po-
pulação feita pelo Sescon-Grande
Florianópolis, em parceria com o
Beiramar Shopping e apoiada pelo
CRC-SC, foi um sucesso.

A ação, realizada entre os dias
12 e 25 de outubro de 2004, conse-
guiu fazer 686 declarações. Os usu-
ários receberam, ao final de cada
processo, relatórios e recibos de
entrega impressos. Segundo a or-
ganização da campanha, projetos
dessa envergadura sempre serão re-
alizados em prol da comunidade.

CONTRIBUINTES
ISENTOS TIRAM

DÚVIDAS E FAZEM
DECLARAÇÃO

GRATUITA

GRANDE FLORIANÓPOLIS C A R T A S
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(Da esq. para a dir.) As colaboradoras do Sescon-SC Márcia Oliveira, Mara Lichfett e
Lucinda Boettcher com o vice-presidente Udélcio Demczuk

Sescon-SC e sete empre-
sas de serviços contábeis
– Atos Contabilidade Em-

presarial, Consultec, Contabilida-
de e Assessoria Steffen, Exato
Gestão Administrativa, Junior
Contabilidade, Réditu$ Consulto-
ria e RKO/Controle – receberam,
no último dia 17 de novembro, em
Joinville (SC), o Selo Catarinense
de Qualidade das Empresas de
Serviços Contábeis.

O Selo, emitido pela Fecon-
tesc e pela Diretiva Consultoria,
com aval dos Sescons catarinen-

ses, é resul-
tado de um
trabalho re-
alizado an-
teriormente
pelas em-
presas que
aderiram ao
P r o j e t o
Qualidade
Necessária

(PQN), fundamentado no Progra-
ma Comprometimento Total com
o Cliente (CTC).

O vice-presidente do Sescon-
SC, Udélcio Demczuk, e as colabo-
radoras Márcia Oliveira, Mara Li-
chfett e Lucinda Boettcher recebe-
ram o Selo em nome do presidente

SESCON-SC E EMPRESAS CONTÁBEIS
CATARINENSES RECEBEM SELO DE QUALIDADE

da entidade, Luiz Antonio Martello.
Para obtenção do Selo, as em-

presas são acompanhadas por téc-
nicos consultores durante todo o
processo de implantação do pro-
jeto. Empresas de todo o Estado
estão conseguindo essa certifica-
ção de qualidade.

Segundo o consultor Geraldo
Luiz Kalkmann, da Diretiva Con-
sultoria, o Selo representa a ade-

quação das empresas às normas
da ISO e às modernas tendências
de gestão. “O objetivo do PQN-
CTC é estimular a adoção de no-
vas posturas dentro das empresas,
com a quebra de antigos paradig-
mas e a introdução de novos con-
ceitos e procedimentos sobre qua-
lidade, padronização e atendi-
mento aos clientes internos e ex-
ternos”, salientou.

SANTA CATARINA
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SESCON-MS APRESENTA NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

O Sescon-MS apresentou os membros da nova di-
retoria e do conselho fiscal da entidade, no dia 4 de
dezembro, durante festa de confraternização que reu-
niu cerca de 400 pessoas.

A nova gestão foi eleita para o triênio 2004-07.
Fazem parte da diretoria efetiva: Carlos Rubens de Oli-
veira (presidente), Carlos Roberto Estrada (vice-pre-
sidente), Ruberlei Bulgarelli (diretor administrativo) e
Cléia Maria Correa Gonçalves (diretora financeira).

(Da esq. para a dir.) Geraldo
Morceli, Elizabeth Salamene da
Silva, Victor Hugo Soares,
Guilherme Francisco Santinho,
Ivete do Nascimento
Marangoni, Cléia Maria Correa
Gonçalves, Luiz Carlos Fortes,
Carlos Rubens de Oliveira,
Carlos Roberto Estrada,
Ruberlei Bulgarelli, Ademir
Silva Devólio e
Levino Marcos Sartori

Os suplentes da diretoria são: Luiz Carlos Fortes
(1° suplente da diretoria administrativa), Ivete do Nas-
cimento Marangoni (1° suplente da diretoria financei-
ra), Ademir Silva Devólio (2° suplente da diretoria ad-
ministrativa) e Guilherme Francisco Santinho (2° su-
plente da diretoria financeira).

Já o conselho fiscal é formado por Victor Hugo
Soares, Elizabeth Salamene da Silva e Geraldo Mor-
celi e Levino Marcos Sartori (suplente).

Sescap-BA completou 10
anos de atividades no dia
10 de dezembro de 2004,

e comemorou a data em uma festa
que contou com a presença de di-
versas autoridades locais. Os presi-
dentes do Sescon-CE, Pretextato
Salvador Melo, e da Fenacon (1998-
2000), Eliel Soares de Paula, e o au-

BAHIA

ditor fiscal da Secretaria de Fazen-
da do Estado da Bahia Gerson da
Silva Motta ministraram palestras.

Na ocasião, foi homenageado
Manoel Gregório Coelho de Mo-
raes, contabilista que iniciou o mo-
vimento de união das empresas de
serviços contábeis no Estado, no fi-
nal da década de 80.

SESCAP-BA COMEMORA 10 ANOS DE FUNDAÇÃO

O presidente do Sescap-BA,
Fernando César Passos Lopo, res-
saltou a importância de todos para
o engrandecimento da entidade.

Entre os convidados estavam o
presidente da Fenacon, Carlos José
de Lima Castro, e o presidente do
Sindicato baiano (1998-2000), José
Rosenvaldo Evangelista Rios.

(Da esq. para a dir.) Carlos Pessoa dos Santos
(presidente da Associação Brasileira de

Recursos Humanos/ABRH), Jose Geraldo Lins
de Queirós (vice-presidente – Região Nordes-

te da Fenacon), Carlos José de Lima Castro
(presidente da Fenacon), Fernando César
Passos Lopo (presidente do Sescap-BA),

Eudaldo Almeida de Jesus (superintendente
da Administração Tributária), Maria Constança

Carneiro Galvão (conselheira vogal da Junta
Comercial do Estado da Bahia) e Edson

Piedade Campos (conselheiro do CRC-BA)
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MATO GROSSO DO SUL
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Sauro Henrique de Almeida e Valdir Pietrobon (os dois primeiros à esq.)
receberam parecer positivo de Carlos Gastaldoni

DNRC: PROCESSOS DE ABERTURA, LEGALIZAÇÃO
E BAIXA DE EMPRESAS SERÃO SIMPLIFICADOS
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Registro do Comércio (DNRC) co-
meça ainda em janeiro a simplificar
o processo para abertura, legaliza-
ção e baixa de empresas, conforme
previsto no projeto enviado ao ór-
gão no dia 7 de junho do ano passa-
do pela Fenacon e CFC, reivindican-
do a desburocratização de tais ações.

Segundo o secretário de Desen-
volvimento da Produção do Minis-
tério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior, Carlos
Gastaldoni, o DNRC fará todos os
esforços para simplificar a vida das
empresas brasileiras. Ele se reuniu
com o vice-presidente Institucional
da Fenacon, Valdir Pietrobon, e
com o vice-presidente – Região Su-
deste, Sauro Henrique de Almeida,
no último dia 24 de novembro.

CONVÊNIO ENTRE FENACON E PROSOFT TRARÁ MAIS SEGURANÇA
PARA TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES SINDICAIS

A Fenacon e Prosoft, empresa especializada
em criar soluções para os problemas relacionados
à prática das rotinas contábeis, financeiras e comer-
ciais, fecharam uma parceria que beneficiará a
Entidade e toda a sua base de Sindicatos. Pelo
acordo, a Federação terá à disposição um web

hosting – servidor alocado no data center da Pro-
soft –, para unificar as informações sindicais.

O convênio foi assinado pelo presidente da Fe-
nacon, Carlos José de Lima Castro, e pelo vice-pre-
sidente da Prosoft, Carlos Alberto Meni Júnior.

O sistema dará mais rapidez e segurança para o
tráfego e armazenamento de dados – entrada e saída
– da rede de computadores da Entidade.

A segurança das pessoas e do patrimônio
da Fenacon também engloba o pacote de ser-

viços a serem prestados.
Entre as características da infra-estrutura estão:

Sistema Redundante de Energia Elétrica, com ge-
radores redundantes, UPS independentes e alimen-
tação por mais de uma subestação elétrica.

  No mesmo esquema ficam o Sistema de Climati-
zação de alta precisão adequado ao funcionamento dos
equipamentos; e o Sistema de Automação Predial.

Na parte de segurança física figuram 66 câ-
meras, sensores de detecção de intrusão, sistemas
de controle de acesso, etc; sistema de detecção e
prevenção de incêndio; piso elevado; espaço em
rack para acomodação dos servidores e equipa-
mentos; banda de acesso à Internet por Backbone

IP da Diveo de alta disponibilidade e capacidade;
e segurança lógica por firewalls da Diveo.

MAIS EFICIÊNCIA

DESBUROCRATIZAÇÃO
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É disso e de outros assuntos
pertinentes que trata o livro Gestão

de Negócios (Editora Saraiva, 1ª
edição, 336 páginas, R$ 55), dos
autores Jayr Figueiredo de Olivei-
ra, Jonas Prado e Edison Aurélio da
Silva. A obra é indicada para os pro-
fissionais responsáveis por gerir as
empresas: administradores, contado-
res e empresários contábeis.

O BEABÁ DOS
MODERNOS GESTORES

EMPRESARIAIS

N O T A S

E  X  P  E  D  I  E  N  T  E

O prazo para as empresas brasi-
leiras se adequarem ao novo Código
Civil, encerrado no último dia 10 de
janeiro, foi novamente prorrogado,
agora para o dia 11 de janeiro de
2006. A MP 234 foi baixada porque
nem metade das empresas brasilei-
ras se adaptou na data estabelecida.

No Estado de São Paulo, 40%
das 1,9 milhão de empresas se adap-
taram, e em Minas Gerais, pouco
mais de 30% das 682 mil compa-
nhias alteraram seus contratos soci-
ais. Não há multas para quem dei-
xar de se adequar, mas poderá so-
frer várias restrições quando ten-
tar participar de licitações e con-
seguir financiamentos.

PRORROGADO O PRAZO
PARA ADEQUAR-SE AO

NOVO CÓDIGO CIVIL

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva sancionou, em dezembro
último, a Medida Provisória 206/04,
que isenta de PIS, Pasep e Cofins
todo o tipo de operação com livros
no País. A contribuição variava en-
tre 3,65% e 9,25%. O setor acredita
que a alíquota zero fará os preços
dos livros caírem gradualmente.

 GOVERNO ISENTA
LIVROS DE PIS,

 PASEP SE COFINS

O gestor de empresas de hoje
não pode ser como aquele que atu-
ava no passado, quando a expres-
são mundo globalizado ainda esta-
va sendo cunhada. A rápida moder-
nização das organizações e as cons-
tantes mudanças econômicas exi-
gem que os profissionais estejam
sempre um passo à frente.
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Empresário de Serviços, entre em contato

com seu Sindicato por e-mail.

É mais rápido e econômico. Critique,

reivindique, opine, faça sugestões aos seus

dirigentes. Eles querem trabalhar por

você, em defesa de sua empresa.
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