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Receita dá a receita

Contribuições 
Sociais Previdenciárias

A partir de 1o de janei-
ro de 2019, o produtor rural 
pessoa física poderá optar 
por contribuir na formaprevis-
ta nos incisos I e II do caput 
do art. 22 da Lei no 8.212, de 
1991. A opção abrangerá to-
dos os imóveis em que o pro-
dutor rural pessoa física exer-
ça atividade rural.

A inexistência de em-
pregados e/ou trabalhadores 
avulsos impede o direito à op-
ção da forma de tributação de 
que trata o parágrafo 7o do 
artigo 25 da Lei n.o 8.870, de 
1994, na redação dada pela 
Lei n.o 13.606, de 9/1/2018, 
uma vez que é condição exi-
gida do empregador o paga-
mento da contribuição inci-
dente sobre a folha de salários 
relativa a janeiro de cada ano, 
ou à primeira competência 
subsequente ao início da ativi-
dade rural.

Simples Nacional

A utilização de créditos 
apurados no “âmbito do Sim-

ples Nacional” para extinção 
de outros débitos perante as 
Fazendas Públicas é possí-
vel por meio de compensação 
de ofício pela administração 
tributária em decorrência de 
deferimento de pedido de res-
tituição ou por iniciativa pró-
pria quando a compensação 
se der após sua exclusão do 
referido regime. É facultada 
à pessoa jurídica excluída do 
Simples Nacional a realiza-
ção de pedido de restituição 
por pagamento indevido ou a 
maior, no âmbito do Simples 
Nacional, por meio do apli-
cativo “Pedido Eletrônico de 
Restituição” disponibilizado no 
Portal do Simples Nacional.

Pagamentos efetuados 
em DAS por pessoas jurídi-
cas excluídas do Simples Na-
cional no período abrangido 
pela exclusão não se consi-
deram efetuados “no âmbito 
do Simples Nacional” e, por-
tanto, são passíveis de com-
pensação efetuada por ela 
com os demais tributos admi-
nistrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, ob-
servadas as vedações da le-
gislação especíica.

Pesquisa realizada pelo Ar-
quivei revelou que 63% das em-
presas recebem com frequência 
notas iscais com algum erro tri-
butário.  A amostragem da pes-
quisa feita pelo Arquivei foi reali-
zada com aproximadamente 600 
empresas de diversos segmentos 
de todo o Brasil e demonstra que 
os erros contábeis afetam o setor 
inanceiro e prejudicam o cresci-
mento da empresa.

“Muitas, inclusive, fecham 
suas portas por causa disso ou por 
falta de apoio contábil na sua ges-
tão”, complementa o sócio funda-
dor da ROIT Consultoria e Con-
tabilidade, Lucas Ribeiro.  “Uma 
empresa que paga mais tributos do 
que deveria, perde em competiti-
vidade, pois seu preço será maior 
do que o de seus concorrentes. 
Além disso, o tributo a mais aca-
ba saindo da margem do empre-
sário, que deixa de lucrar e inves-
tir no crescimento da sua empresa. 
Erros contábeis inclusive geram 
autuações e, às vezes, multas im-
pagáveis, chegando a levá-la à fa-

Pesquisa aponta que 63% das empresas 
recebem notas iscais com erros

Equívocos contábeis podem gerar multas e levar empresas à falência

LUCIA GRZESKIEWICZ POR PIXABAY/DIVULGAÇÃO/JC

Tributo a mais acaba saindo da margem do empresário, dizem especialistas

lência”, airma Lucas Ribeiro.
A tecnologia tem se mostra-

do um caminho muito eicaz para 
a solução desses problemas, au-
tomatizando tarefas. Um exem-
plo é o ROIT Bank, uma intech 
baseada em softwares com inteli-
gência artiicial, que além de mui-
to mais veloz, oferece segurança 
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Todas as empresas que ade-
riram ao eSocial, sistema de es-
crituração criado pelo governo 
federal para uniicar as informa-
ções de contribuições previden-
ciárias, dados de trabalhadores, 
como salários, admissões e de-
missões e comunicação de aci-
dente de trabalho, estão dispen-
sadas de manter o livro ou icha 
de registro de seus funcionários.

Com a integração dos sis-
temas com a Carteira de Tra-
balho Digital, o lançamento 
das informações no eSocial já 
será considerado para efeito de 
registro do empregado e de-
mais atualizações.

Portaria publicada no Diá-
rio Oicial da União de 31 de 
outubro prevê que, para os no-
vos contratos, as regras já estão 
valendo; para os que estão em 
vigor, há um prazo de adaptação.

As medidas têm efeito ime-
diato para novas contratações, 
que já serão feitas com a Cartei-
ra Digital. Com ela, o emprega-
dor não precisará mais pedir a 
apresentação do documento físi-
co, em papel. O acesso ao siste-
ma será feito com o login ao ca-
dastro geral do governo federal, 
neste link. Portanto, quem já foi 
MEI (Microempreendedor In-

dividual) ou tem acesso ao Meu 
INSS, usará a mesma senha. Os 
trabalhadores que não possuem, 
terão de registrar uma senha. O 
login será o CPF.

A assessora jurídica da Fe-
comercioSP (Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo de São Paulo), Sarina 
Manata, explica que, na prá-
tica, os empregadores conti-
nuarão lançando no sistema o 
mesmo volume de informações 
exigidos hoje no abastecimen-
to do eSocial. Com a cartei-
ra digital, no entanto, mais in-
formações estarão disponíveis 
aos trabalhadores.

A partir do momento em 
que empregador enviar um dado 
ao sistema do eSocial, como a 
data de início das férias ou um 
reajuste salarial, o trabalhador 
poderá consultar esses dados no 
aplicativo da Carteira de Traba-
lho Digital em 48 horas.

O prazo para a anotação ini-
cial continua tendo de ser feito até 
o dia anterior ao início da ativida-
de, como é hoje. O Ministério da 
Economia informou que o prazo 
vale tanto para o registro no livro 
de empregados, no caso das em-
presas que não estão obrigadas 
a usar o eSocial, quanto para os 

lançamentos nesse sistema.
A assinatura na carteira de 

trabalho física teve o prazo alte-
rado de 48 horas para cinco dias 
úteis antes do início do vínculo, 
mas se houve a anotação no livro 
de registro no prazo, o ministé-
rio diz considerar que a empresa 
tenha cumpridos as duas obri-
gações com uma única prestação 
de informações, a do livro.

Nessa etapa, o emprega-
dor precisa registrar no sistema 
CPF e data de nascimento do 
trabalhador, data da admissão, 
salário ixo e demais informa-
ções não especíicas do cargo, 
como CBO (Classiicação Bra-
sileira de Ocupações) e natureza 
da atividade, se urbana ou rural.

Outras informações do em-
pregado, como nome completo, 
sexo, escolaridade e nacionali-
dade, dados dos dependentes e 
detalhes sobre o trabalho, como 
descrição do cargo e do salário 
variável têm de ser lançados até 
o dia 15 do mês seguinte ao iní-
cio do contrato.

Férias, afastamentos e mu-
danças no contrato têm de ser 
informados até o dia 15 do mês 
seguinte. Se o empregado icar 
doente ou sofrer um acidente, o 
sistema deve ser atualizado no 

16º dia de afastamento.
A advogada trabalhista 

Alessandra Wasserman Mace-
do, do Melcheds - Mello e Ra-
ched avalia que o trabalhador 
passa a ter acesso a mais infor-
mações, que “vão ser de conhe-
cimento do empregado, sen-
do que alguns deles antes eram 
anotados somente no livro da 
empresa ou icha de registro.”

Esses dados icam em posse 
da empresa no modelo atual. Com 
a digitalização dos dados, o traba-
lhador poderá consultar as infor-
mações no aplicativo da carteira 
digital. Hoje, a anotação na car-
teira de trabalho física traz nome 
completo do empregado, salário, 
cargo, CBO, data da admissão e 
desligamento e os dados da em-
presa (nome, CNPJ e endereço).

A advogada explica que ou-
tros registros também têm de ser 
feitos na carteira, como reajustes 
salariais, férias e contribuições sin-
dicais, mas não há um prazo para 
que essas anotações sejam feitas, 
ou mesmo iscalização. Com isso, 
muitas empresas só regularizavam 
o lançamento dessas informações 
na demissão do empregado.

Para os contratos vigentes, 
as empresas terão um prazo de 
90 dias, contados a partir de 1º 

de janeiro de 2020, para comple-
mentar as informações dos fun-
cionários conforme a portaria.

As empresas que não estão 
obrigadas a aderir ao eSocial te-
rão um ano para acrescentar as 
informações aos livros de regis-
tros. Elas também não precisam 
usar o modelo digital da carteira 
de trabalho. Quem for contra-
tado por uma precisará o docu-
mento impresso, o “livrinho” de 
capa azul.

Adesão ao eSocial Segundo 
o cronograma de implantação 
do eSocial, os optantes do Sim-
ples Nacional, as entidades sem 
ins lucrativos e os empregado-
res e produtores rurais que sejam 
pessoa física têm até o dia 8 de 
janeiro do ano que vem para co-
meçar a enviar as folhas de pa-
gamento mensais no sistema. 
Contratos e demissões já devem 
estar sendo informados des-
de o mês de abril. As empresas 
do Simples ainda não têm data 
para substituir a Gip, guia para 
recolhimento de contribuições 
previdenciárias e FGTS (Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço). A partir do próximo 
ano, começam a usar o sistema 
os órgãos públicos e organiza-
ções internacionais.

Empresas no eSocial não precisarão mais do livro de registros
Integração dos sistemas com a carteira de trabalho digital já será considerada para efeito de registro do empregado e demais atualizações

ANTONIO PAZ/ARQUIVO/JC
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U
m dos princi-
pais desaios do 
terceiro setor é 
manter-se sempre 
de acordo com as 

inúmeras exigências legais e se 
inanciar, mesmo sem ter ins 
lucrativos. Seja para receber re-
cursos públicos ou privados, es-
sas entidades devem comprovar 
a idoneidade inanceira e iscal, 
fazer prestações de contas regu-
larmente e, em alguns casos, se-
guir a exigência de certas con-
trapartidas, como a auditoria de 
suas demonstrações inanceiras. 
Independentemente do inan-
ciador, uma contabilidade espe-
cializada na área e a adoção de 
um Programa de Integridade – 
mais conhecido como complian-
ce (conformidade, em inglês)  – 
tem se tornado  indispensável 
para essas organizações.

O Brasil possui mais de 800 
mil Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs). O número de em-
pregos gerados direta e indireta-
mente pelas OSCs é de mais de 
3 milhões. Os dados constam no 

levantamento realizado no ano 
passado pelo Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada). 
Ainda de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geograia e Esta-
tística (IBGE), o terceiro setor – 
do qual fazem parte as OSCs – 
possui uma participação de 1,4% 
no PIB brasileiro, o que equivale 
a mais de R$ 32 bilhões.

Há diversas denominações 
possíveis para as organizações 
que atuam nesse segmento. Ao 
contrário do que muitos pensam 
não são apenas as ONGs (Or-
ganizações Não Governamen-
tais) que fazem parte do tercei-
ro setor. Também integram essa 
categoria institutos, entidades, 
instituições, associações, Or-
ganizações Sociais (OS), Or-
ganizações da Sociedade Civil 
de Interesses Público (Oscip) 
e ilantrópicas.

Isso signiica que tercei-
ro setor é tanto aquela entidade 
que atua na sua cidade atenden-
do crianças e jovens em situação 
de vulnerabilidade social, por 
exemplo, quanto o hospital e até 
mesmo a universidade ilantró-
picos, passando por fundações 
e institutos com abrangência 

nacional. Sua atuação se dá em 
diversas áreas, como assistência 
social, educação, cultura, saúde, 
direitos humanos, meio ambien-
te, e muitas outras.

Além de fazer um impor-
tante trabalho de impacto so-
cial, essas organizações sem ins 
lucrativos precisam comprovar 
que permanecem aptas a man-
ter a isenção de impostos. Daí 
a necessidade de uma escritura-
ção contábil e iscal regular, de 
qualidade e com informações 
que atendam todos os usuá-
rios, em especial, aqueles que 
as inanciam.

O terceiro setor conta, ain-
da, com regras contábeis especí-
icas. Não existe lucro ou prejuí-
zo, e sim déicit ou superávit. As 
isenções ou imunidades preci-
sam ser quantiicadas. Em caso 
de “superávit”, este não pode ser 
distribuído aos associados, mas 
sim reinvestido.  Já a remunera-
ção de funcionários precisa ser 
registrada, para atender ao con-
trole iscal. E o trabalho de vo-
luntários também deve ser valo-
rado e registrado, assim como os 
bens recebidos em doação.

Um dos principais instru-

mentos de fomento à integrida-
de e ética que tem sido utilizado, 
tanto por parte da administra-
ção pública quanto por parte de 
organizações do terceiro setor, é 
a implementação de ferramen-
tas de compliance. A prática já é 
adotada por boa parte das gran-
des empresas e instituições do 
primeiro (Estado) e segundo (co-
mercial) setores, e, agora, segue 
como critério nas celebrações de 
acordos envolvendo as Organi-
zações da Sociedade Civil.

Não só no Brasil, mas no 
mundo, assistimos, nos últi-
mos 20 anos, a uma maior pro-
issionalização dessas institui-
ções, muitas vezes cumprindo 
um papel que deveria ser cum-
prido pelo Estado. Isso levou 
também a uma aproximação 
entre o terceiro setor e as ad-
ministrações públicas e priva-
das, e a cobrança por cada vez 
mais responsabilidade.

De acordo com o economis-
ta e diretor-executivo da UGP 
Brasil, empresa que presta asses-
soria em contratos e licitações, e 
em implementação de complian-
ce, Alfredo Dezolt, a aplicação 
desses “montantes inanceiros, 

imunidades tributárias e bene-
fícios iscais são alguns dos re-
cursos dirigidos às organizações 
através do poder público”. “O 
recebimento e utilização de re-
cursos públicos têm exigido das 
organizações que compõem esse 
setor maior transparência e ei-
ciência junto à sociedade em re-
lação às operações que realizam 
e à assistência que oferecem”, de-
termina Dezolt.

O compliance, sintetiza o 
diretor-executivo, é um conjun-
to de princípios, valores e pro-
cedimentos que irão orientar a 
atuação de uma organização. 
Trata-se da maneira como a ins-
tituição combate e previne ir-
regularidades e assim regula o 
funcionamento de toda a gestão, 
interna e externamente.

O programa de integridade 
serve como um instrumento de 
apoio que irá garantir a trans-
parência de todas as operações. 
No caso do terceiro setor, lem-
bra Dezolt, “a implementação do 
compliance tem ganhado força 
diante dos recorrentes questio-
namentos envolvendo o trabalho 
realizado pelas OSCs, e mais es-
peciicamente das ONGs”.

Contratos entre as organizações da sociedade civil e a administração pública adotam programa de gestão como critério para firmar convênios
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ROBERTA MELLO

roberta@jornaldocomercio.com.br
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Ao mesmo tempo em que 
depositar expectativas maiores 
sobre as organizações do tercei-
ro setor traz preocupação e as 
obriga a investir em ferramen-
tas mais modernas e eicientes 
de controle, como em qualquer 
outra organização, surgem 
vantagens e oportunidades, 
apontam os especialistas. A 
contadora e integrante da Co-
missão de Estudos do Tercei-
ro Setor do Conselho Regional 
de Contabilidade (CRCRS), 
Grace Rodrigues, enfatiza que 
a maior proissionalização tor-
na o trabalho do contador ain-
da mais importante.

Com 14 anos de expe-
riência no terceiro setor, Gra-
ce disse que o segmento evo-
luiu muito desde que ela 
começou, mas, “em termos 
de gestão, ainda tem mui-
to amadorismo”. A responsa-
bilidade sobre o trabalho do 
contador, por outro lado, não 
para de aumentar, exigindo 
maior especialização.

“O proissional que traba-
lha com terceiro setor deve es-
tar completamente de acordo 
com uma tendência geral da 
contabilidade de que a essên-
cia deve prevalecer sobre a for-
ma. É preciso ter um olhar es-
tratégico e realizar os balanços 
e demonstrações de resultados 
levando em conta todos os as-
pectos particulares de uma or-
ganização sem ins lucrativos”, 
salienta Grace. Além disso, 
segundo a especialista, cabe 
aos contadores trabalhar para 

que o termo e o signiicado de 
compliance estejam mais pre-
sentes no dia a dia de hospi-
tais, escolas, ONGs e tantas 
outas entidades do segmento.

Para o economista e dire-
tor-executivo da UGP Brasil, 
Alfredo Dezolt, a tendência 
é que as organizações passem 
a depender dessa prática para 
celebrar contratos e convê-
nios com os governos e com 
empresas e instituições que 
valoram ou prescindem, téc-
nica ou juridicamente, desse 
instrumento para operar. As 
ferramentas contidas no com-
pliance são essenciais para to-
madas de decisões mais segu-
ras e para a profusão de novos 
negócios e acordos em confor-
midade com a ética e a segu-
rança jurídica.

“Nos sistemas de parce-
rias público-privadas, em ní-
veis nacionais e internacionais, 
o compliance já é um sistema 
organizacional sem o qual não 
se pode icar – sine qua non. 
O terceiro setor é a bola da 
vez, não há como fugir desse 
paradigma que exige transpa-
rência, ética corporativa, ou 
seja, accountability em acor-
dos inanceiros entre institui-
ções”, explica Dezolt. O ter-
mo em inglês ressaltado pelo 
economista, accountability, se 
refere à responsabilidade éti-
ca de uma empresa. Trata-se 
da transparência e obrigação 
de prestar contas à instâncias 
controladoras ou aos represen-
tados pela instituição.

Alta demanda por transparência 
abre espaço para os contadores

A
C

ER
VO

 P
ES

S
O

A
L/

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

/J
C

Grace aponta que ainda é preciso evoluir muito em termos de gestão

A deinição de procedi-
mentos de auditoria, incentivos 
a denúncias diante de irregu-
laridades, a criação de um có-
digo de conduta e a adoção de 
práticas éticas que possam pre-
venir qualquer tipo de risco in-
terno ou externo ou ato ilícito 
que possa ser praticado contra 
a administração pública são al-
gumas das práticas geradas por 
um programa de integridade 
eiciente. Entre os inúmeros 
benefícios que o compliance 
pode gerar à empresa, Alfredo 
Dezolt, da UGP Brasil, aponta 
que está a possibilidade de que 
a gestão da organização iden-
tiique rapidamente possíveis 
fragilidades e riscos.

A entrada em vigor da Lei 
nº 12.846, conhecida como 
Lei Anticorrupção, em 2014, 
aumentou a exigência de prá-
ticas cada vez mais em confor-
midade e passou a chamar a 
atenção não apenas das gran-
des organizações, como tam-
bém das pequenas e médias 
que desejam celebrar contratos 
com o poder público. “Inclu-
sive, a participação ou contra-
tação de uma organização que 
possua o programa de integri-
dade pode pesar na hora de 
decidir quem leva o contrato”, 
lembra Dezolt.

A Lei Anticorrupção pre-
vê, ainda, que se forem veri-
icadas irregularidades, sejam 
aplicadas sanções mais bran-

Procedimentos eicientes podem diminuir  
riscos às organizações e aos seus gestores

UGP BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC

Dezolt defende que é preciso ideniicar fragilidades e riscos rapidamente

Se o ritmo alucinante 
da evolução tecnológica está 
mudando de forma tão ra-
dical a forma das empresas 
fazerem negócios, como nós 
vivemos, trabalhamos e nos 
divertimos, ela deve mu-
dar também a forma como 
o terceiro setor capta fun-
dos paras suas ações. Essa é 
a opinião do CEO da Doxa 
Advisers e professor de pós-
-graduação na Business 
School SP, Enio Klein. 

A transformação digital 
impacta, impulsiona o de-
sempenho ou até viabiliza o 
trabalho das organizações. 
Para Klein, está na hora das 
organizações sem ins lucra-
tivos inovarem seu modelo 
de gestão de doadores, vo-
luntários e beneiciários, no 

sentido de aumentar o valor 
e impactos positivos entre-
gues à sociedade.

Segundo Klein, pesqui-
sas apontam que, até o inal 
do ano passado, enquanto 
70% das organizações no 
primeiro e segundo setor já 
apresentavam algum tipo de 
iniciativa visando a jorna-
da digital, nas organizações 
não governamentais a ado-
ção de estratégias digitais 
não passou de 10%.

Ele enfatiza que, en-
quanto no mundo comercial 
a preocupação está nos in-
vestidores, no terceiro setor 
aqueles que colaboram com 
a sustentabilidade das ações 
devem ser o foco. Gover-
nança, transparência e resul-
tados valem da mesma for-

ma para a tomada de decisão 
de comprometer ou não fun-
dos para determinada causa. 

“Se em uma empresa a 
transformação digital cria 
novas formas de lidar com 
processos, novos produtos ou 
serviços, em uma organiza-
ção sem ins lucrativos pode-
ria signiicar uma inovação 
efetiva para fornecer ajuda ou 
defender causas”, pontua. O 
uso das informações e o poder 
dos dados com instrumentos 
da transformação digital po-
dem, por exemplo, ajudar a 
encontrar as melhores opor-
tunidades de ajuda, os pro-
blemas a serem resolvidos e 
quem são aqueles que melhor 
poderiam ajudar, sejam eles 
inanciadores, doadores, es-
pecialistas ou voluntários.

Causas sociais devem investir  
em novas tecnologias para gestão

das caso a organização man-
tenha um programa de com-
pliance ativo.

Outra das grandes vanta-
gens de manter-se em confor-
midade é a capacidade de atrair 
parceiros e investidores. Para 

Dezolt, apesar de parecer que 
a adoção dessa prática pode re-
presentar custos para a empre-
sa, ica claro que as despesas 
com possíveis irregularidades 
na falta de um programa destes 
pode ser muito maior.
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como holding de participação, 
holding patrimonial, o próprio 
tipo jurídico que a sociedade uti-
liza (se é uma limitada ou uma 
S.A.). A estrutura societária é o 
ponto de partida. Em termos de 
proteção patrimonial, a gente vai 
ter ainda a separação entre patri-
mônio e negócio. Muitas vezes, 
a segregação de atividades tam-
bém pode ser interessante. Algu-
mas companhias têm uma ativi-
dade de alto risco exercida com 
uma atividade de baixo risco. Se 
a gente tiver sinergia nas outras 
áreas – societária e tributária, 
pode ser interessante essa segre-
gação inclusive para im de pro-
teção patrimonial.

Contabilidade – Pode-se di-
zer que sempre que houver ati-
vidades de alto risco a segrega-
ção pode ser um bom caminho?

Gonçalves – Sim, com cer-
teza. E esses riscos podem ser 
ligados às questões trabalhistas, 
ambientais, legais, entre outros. 
A questão da segregação de ativi-
dades é muito impulsionada pela 
questão tributária. Ela afeta mui-
to o interesse em fazer a segrega-
ção. Mas há alguns casos em que 
há dentro do leque de atividades 
alguma que lida com questões 
ambientais de grande sensibili-
dade. Também há casos em que 
a empresa tem duas atividades – 
uma com grande necessidade de 
funcionários e outra com neces-
sidade menor, mas com um pa-
trimônio relevante relacionado a 
ela e pode ser relevante essa sepa-
ração a im de isolar, pelo menos 
em um primeiro momento, o ris-
co trabalhista que uma delas traz 
consigo. Em atividades que têm 
muito relacionamento com con-
sumidores e seguem a legislação 
consumerista também é interes-
sante separar. Esses são exemplos 
de atividades mais sensíveis e que 
demandam um olhar mais caute-
loso sob esse prisma da proteção 
de patrimônio.

Contabilidade – Uma tática 
bastante comum é a criação de 
uma ofshore? Qual a sua opi-
nião sobre essa tática?

Gonçalves – Realmen-
te, as pessoas que nos procuram 

A partir do momento em que 
os negócios começam a atingir 
certa maturidade e a contar com 
um portfólio mais diversiicado 
de operações ou mais patrimô-
nios, o risco também aumenta. 
É nesse momento que a preocu-
pação com manter aquilo que se 
conquistou e o desejo de expan-
dir os negócios começam a ocu-
par semelhante espaço na pauta 
dos empresários, de acordo com o 
diretor da Afectum Consultoria, 
Ricardo Paz Gonçalves.

JC Contabilidade – O que é 
entendido por blindagem patri-
monial e qual a sua opinião so-
bre essa ferramenta?

Ricardo Paz Gonçalves – O 
que costumo dizer e sustento a 
respeito desse tema é que existe, 
sim, maneiras de estruturar o pa-
trimônio ou o negócio que torne 
ele menos suscetível a determina-
dos riscos, sejam internos ou ex-
ternos. O que não existe é a ideia 
muitas vezes propagada de se 
criar uma estruturação patrimo-
nial que torne o patrimônio imu-
ne a riscos. Existem circunstân-
cias na nossa legislação que são 
mais protetivas e vão, sim, alcan-
çar o patrimônio do empresário 
ainda que ele tente criar uma es-
trutura de organização patrimo-
nial mais soisticadas. Isso ocorre 
de maneira mais visível na seara 
trabalhista, na qual o Judiciário 
é ativo e vai atrás do patrimônio 
de sócio. Prevalece muito a satis-
fação do interesse do trabalhador. 
A ideia de blindagem pode passar 
a imagem de que existe uma ma-
neira de se isentar de riscos. Sou 
bastante crítico a esse entendi-
mento. Respeitando as questões 
legais, existem princípios a serem 
adotados que tornam a organi-
zação patrimonial menos expos-
ta a riscos. Princípios como, por 
exemplo, a separação de patrimô-
nio e negócio – que consiste em 
não ter os ativos imobiliários em 
um mesmo ente no qual há a ex-
ploração do negócio. É claro que 
esse princípio não pode ser usado 
isoladamente, mas pode ser inte-
ressante no sentido de trazer uma 
camada a mais de proteção para 
o patrimônio.

Contabilidade – Que ou-
tros princípios acabam trazen-
do essa segurança?

Gonçalves – Em primei-
ro lugar, uma estrutura de pro-
teção patrimonial deve ser ana-
lisada sempre tendo em mente 
não apenas a questão da prote-
ção, mas também levando em 

conta aspectos societários ou de 
governança societária, e também 
aspectos de planejamento tribu-
tário. Todas essas alterações e es-
truturas promovidas no aspecto 
societário e patrimonial vão ter 
relexo no âmbito da governança 
da sociedade e também no aspec-
to tributário. Essas três questões 
têm de ser analisadas em conjun-
to. Observado isso, em termos 
de proteção patrimonial, outro 
princípio bastante importante é a 
ideia de separar patrimônio, ne-
gócio e família, principalmente 
quando a gente fala em empresas 
familiares ou em pessoas físicas, 
no caso de empresas não familia-
res. Isso porque eventos relacio-
nados à vida pessoal dos sócios 
da empresa podem ter relexo no 
negócio ou no patrimônio. São 
exemplos um divórcio, o fato de 
algum sócio ter comprometi-
mento inanceiro em outro negó-
cio paralelo, a doença de algum 
sócio. Esses são eventos que afe-
tam a vida pessoal de quem está 
envolvido com a empresa e que 
podem reletir no negócio em si.

Contabilidade – Quan-
do você fala em separação en-
tre patrimônio e negócio seria 
apenas um distanciamento en-
tre patrimônio dos sócios e ne-
gócios ou também pode haver 
separação entre patrimônio da 
empresa e seu negócio?

Gonçalves – Hoje, é cada 
vez mais comum se criar estru-
turas de “desimobilização” dos 
ativos das companhias. É bas-
tante frequente ter companhias 
que, em um primeiro momento, 
exploram uma determinada ati-
vidade comercial ou industrial 
e tem os imóveis nos quais essas 
atividades são exercidas dentro 
do seu ativo imobilizado. Depois, 
em outro momento, elas optam 
por fazer uma cisão visando ex-
trair para uma outra empresa a 
administração de patrimônio 
desses ativos justamente com o 
intuito de separá-los da ativi-
dade empresarial em si. Isso faz 
bastante sentido não só no con-
texto de proteção patrimonial, 
mas também na preparação para 
fusões e aquisições, para abertu-
ra de capital, para planejamento 
tributário. É claro que isso deve 
ser visto caso a caso, mas é uma 
ideia que encontra sinergia com 
outros interesses.

Contabilidade – Tem outras 
soluções que você destacaria 
que estão sendo adotadas para 
conseguir trazer essa proteção?

Gonçalves – O principal es-
tudo a ser realizado em termos 
de estrutura de proteção patri-
monial é a questão societária, 
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A adoção do padrão contábil 
internacional IFRS pelo Brasil repre-
sentou um grande marco na evolução 
da Contabilidade nacional. Embora 
as autoridades tributárias tenham 
optado pela total neutralidade das 
novas contábeis para fins fiscais com 
a instituição do Regime Tributário 
de Transição de 2009, criou-se o 
ambiente propício para uma maior 
discussão entre os acadêmicos e 
profissionais do Direito e da Conta-
bilidade. Nesse cenário, em 2010 foi 
publicado o primeiro volume da obra 
Controvérsias Jurídico-Contábeis - 
aproximações e distanciamentos, que 
foi editada anualmente até o ano de 
2015 pela Editora Dialética, e sempre 
a edição foi acompanhada da reali-
zação de um seminário. Tanto o livro 
quanto o seminário obtiveram êxito. 
Com a descontinuidade do projeto em 
2015, criou-se uma demanda cada vez 
maior por uma obra que pudesse re-
unir textos que contivessem a riqueza 
doutrinária da intersecção entre Direi-
to e Contabilidade, sobretudo com a 
publicação da Lei nº 12.973/2014 e as 
alterações contábeis supervenientes 
(IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 etc.). Com o 
objetivo de unir os profissionais da 

Contabilidade e do Direito para dis-
cussão das aproximações e dos dis-
tanciamentos derivados das relações 
entre as duas áreas, após nove anos, 
a série ganhará nova edição. A leitura, 
ao longo de suas 424 páginas, aborda 
temas como contratos, arrendamen-
to mercantil, programa de fidelidade, 
hedge accounting, earnout, partici-
pações societárias e renegociação de 
dívidas. O livro, que possui a contri-
buição de diversos autores, trará con-
tribuições para os profissionais tanto 
da área contábil, como, também, do 
setor jurídico e pode ser aplicado 
como texto para consulta e atualiza-
ção profissional. Na academia, a obra 
pode ser adotada nas disciplinas Teo-
ria da Contabilidade, Contabilidade 
Societária, Contabilidade Tributária, 
Legislação Tributária, Tributação da 
Renda e Direito Tributário dos cursos 
de Ciências Contábeis e Direito.

Controvérsias Jurídico-Contábeis; 
Alexandre Evaristo Pinto,  

Fabio Pereira da Silva,  
Fernando Dal-Ri Murcia e Gustavo 

Gonçalves Vettori; 424 páginas;  
Grupo Gen; R$ 129,00;  

disponível em versão digital.

Controvérsias Jurídico-Contábeis
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A contabilidade de 
custos não pode 
ser colocada como 
um elemento 
isolado ou 
independente das 
condições sob as 
quais as operações 
são realizadas

ACERVO PESSOAL DIVULGAÇÃO

Para ins gerenciais é impor-
tante que cada empresa elabore 
seus modelos de decisão, de for-
ma que sejam eicazes para cor-
responder as premissas básicas 
à gestão com enfoque em resul-
tados, criação de valor e eicá-
cia operacional.

O papel dos gestores e, par-
ticularmente do proissional de 
custos na organização, é apro-
ximar os sistemas de custos das 
necessidades dos tomadores de 
decisão, tanto ao fornecer infor-
mações úteis e facilmente com-
preensíveis, como ao educar os 
seus pares, superiores e subordi-
nados. Para tanto, o gestor preo-
cupado com a temática de custos 
precisa compreender as diferen-
tes linguagens, ter visão sistêmica 
da organização e atuar proativa-
mente na operação dos problemas 
nessa área. Com essas atitudes, 
esse proissional terá condições de 
fornecer subsídio para decisão em 
diferentes contextos e ao mesmo 
tempo agir preventivamente, em 
termos de gestão de custos.

As informações de custos em 
uma organização possuem três 
grandes usos: iscal, societário e 
gerencial. O objetivo iscal é ob-
ter, principalmente, os resultados 
do exercício, de forma a permitir 
a apuração dos tributos a pagar. Já 
para ins societários, a informa-
ção de custos permite a avaliação 
do valor agregado (ou subtraído) 
pela organização ao capital dos 
acionistas e outras avaliações cor-
relatas. Por im, a informação ge-
rencial visa fornecer aos gestores 
elementos que auxiliem no pro-
cesso de tomada de decisão.

As informações de custos 
podem ser utilizadas em três 
níveis: estratégico, tático e ope-
racional. Em nível estratégico, 
pode subsidiar a deinição de 
posicionamento, competitivida-
de da empresa. Em nível tático, 
auxilia na deinição e avaliação 
de custos de produtos e subsidia 
o planejamento e controle orça-
mentário. Em nível operacional, 
por exemplo, oferece informa-
ções para o controle e redução 
de perdas.

A competitividade, isto é, o 

grau de sucesso com o qual uma 
organização atinge seus objetivos, 
depende fundamentalmente do 
comportamento das pessoas. Por 
outro lado, a maneira como as in-
formações de custo é apresentada 
inluencia a sua utilização e, de-
pende da cultura organizacional. 
Por outro lado, a maneira como 
as informações de custos é apre-
sentada inluencia a sua utiliza-
ção e, depende da cultura orga-
nizacional. Empresas com gestão 
mais proissionalizada tendem a 
lidar mais facilmente com núme-
ros e indicadores, enquanto aque-
las com menor proissionalização 
apresentam maiores diiculdades.

O proissional de custos deve 
ter uma postura proativa, no sen-
tido de ir ao encontro das ne-
cessidades do gestor, tanto em 
termos de características das in-
formações, quanto do contato 
pessoal com o mesmo. Ainda 
que a área de custos em particu-
lar e a área de contabilidade em 
geral tenham linguagem própria 
e eventualmente muito técnica, 
cabe ao proissional “traduzir” 
essa linguagem para o entendi-

mento do usuário.
A postura deste proissional 

deve ser a de um consultor in-
terno. Ele deve levantar as ne-
cessidades do usuário, projetar o 
sistema compatibilizando a dis-
ponibilidade de informações e 
as necessidades levantadas, ge-
rando relatórios úteis, relevantes 
e facilmente compreensíveis pelo 
tomador de decisão. O proissio-
nal de custos, em geral, não é o 
tomador de decisão, mas quem 
processa a informação a ser usada 
pelo gestor na tomada de decisão.

A contabilidade de custos 
não pode ser colocada como um 
elemento isolado ou independen-
te das condições sob as quais as 
operações são realizadas. Ao re-
conhecer essa necessidade, o pro-
issional de custos estará a cami-
nho de contribuir efetivamente 
para a geração de informações 
coniáveis, relevantes e úteis ao 
processo decisório dos negócios.

CONTADORA, INTEGRANTE DA 

COMISSÃO DE  

ESTUDOS DE CONTABILIDADE 

GERENCIAL DO CRCRS

Qual o peril para suportar a tomada de decisão?
DAIANA DE SOUZA


