
Ética é a alma
de um auditor

O combate à corrupção 

tem colocado a atuação 

de auditores no holofote 

da mídia

Um dos mais discretos 
trabalhos do mundo 
corporativo, tornou-se 

crucial para a sobrevivência de 
empresas públicas e privadas, 
fi guras estratégicas para um 
país mais justo. O perfi l ideal 
desses profi ssionais passou a 
ser questionado, com exigên-
cias cada vez maiores, impos-
tas pela alta administração e 
por stakeholders, que buscam 
protagonistas munidos de ab-
soluta ética e capacidade de 
antecipar os mais complexos 
desafi os. 

Esses predicados, são hoje 
compulsórios. O The IIA - The 
Institute of Internal Auditors 
– principal organismo da car-
reira no planeta, prega que o 
princípio básico do auditor é a 
ética. A entidade enfatiza em 
seu livro chamado de IPPF 
- que traz as normas interna-
cionais da profi ssional - que 
aquele que não cumpre com 
os pilares éticos estabelecidos 
nessa publicação, não pode ser 
considerado um auditor.

Demanda-se um profundo 
conhecimento técnico, mas 
também é enorme a exigência 
por um auditor mais humano, 
capaz de lidar com coerência, 
com desafi os de prazos aper-
tados e recursos escassos. É 
preciso aprimorar habilidades 
de comunicação, de persuasão, 
de senso crítico e ter discer-
nimento isento, ao tratar de 
questões estratégicas com o 
responsável por cada área. 

Um profi ssional ético sabe 
que a necessidade de investir 
em certifi cações da carreira 
é eterna. São as atualizações 
que o tornará, competitivo, 
efi ciente e apto a agregar valor 
aos stakeholders. Mais que 
a análise contábil, o auditor 
moderno conhece o negócio da 
corporação em que atua, com 
extrema profundidade. 

No último levantamento 
sobre o perfil profissional, 
promovido pelo The IIA, com 
mais de 14 mil auditores es-

palhados no mundo, o fator 
que mais destoou na América 
Latina, das demais regiões foi 
justamente o conhecimento do 
negócio. Estamos 10% abaixo 
da Europa nesse quesito. Em 
contrapartida, quando falamos 
de persuasão e colaboração, 
estamos 25% acima da Ásia.

Decorrente  do  cená-
rio político e económico 
brasileiro,quando olhamos as 
habilidades que um diretor de 
auditoria busca ao contratar, 
vemos elevada dissonância. 
Na América Latina, a procura 
por auditores com técnicas em 
prevenção a fraudes e inves-
tigação é 50% maior do que 
o resto do mundo. Um fator 
cultural triste. 

Após a sanção da Lei Anti-
corrupção, cresceu a demanda 
por auditores expert em com-
pliance. Não basta verifi car se 
os números contábeisestão 
íntegros e se os riscos de negó-
cio estão sendo devidamente 
mitigados, o auditor do futuro 
tem que estar preparado para 
o inesperado.

A pressão por trazer a notícia 
ruim antes que ela aconteça 
tem se tornado tônica na rotina 
de auditores. Ter habilidades 
em Data Analytics é hoje um 
diferencial na carreira, e em 
breve será exigência de merca-
do. Essa plataforma digital de 
auditoria, é parceira da ética, 
pois reduz as margens para 
desvios de conduta ao envolver 
menos ‘mãos’ nos processos.

De um profi ssional que ape-
nas checava demonstrações 
fi nanceiras, o auditor interno 
é hoje um dos responsáveis 
pelo sucesso ou falência de 
uma organização. O ganho 
de responsabilidade refl ete a 
imagem de seu papel social. 
É preciso preparar-se para 
as evoluções técnicas, mas a 
integridade de suas ações é o 
valor que mais precisamos nos 
dias de hoje. 

O Brasil deve reduzir a cor-
rupção corrosiva e o auditor 
é peça fundamental deauxílio 
nesse momento crítico em que 
vivemos. 
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Senador Pedro Chaves (PSC-MS), retirou trecho que 

equiparava as faltas por motivo religioso

às demais ausências no período letivo.

A Comissão de Educação 
e Cultura do Senado analisa 
projeto que autoriza faltas 
escolares por questões re-
ligiosas, para garantir aos 
estudantes o direito de não 
comparecer à aula ou prova 
marcada para dias em que 
sua religião proíba a realiza-
ção de atividades. Conforme 
o projeto, que já passou pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça, a escola deve ofere-
cer outra possibilidade para 
o aluno ser avaliado e ter a 
falta compensada, seja por 
meio de reposição de aulas, 
segunda chamada de provas 
ou de outras providências.

Essa possibilidade deverá 
ser aberta a alunos de qual-
quer nível de ensino, matri-
culados em escola pública ou 
privada. O pedido de ausência 
terá de ser encaminhado pre-
viamente por requerimento 
fundamentado. O relator, 
senador Pedro Chaves (PSC-
-MS), fez algumas mudanças 
no texto aprovado pela CCJ 
após uma audiência em que 
ouviu representantes das 
escolas particulares, pais e 
religiosos. 

Ele retirou trecho que equi-
parava as faltas por motivo 
religioso às demais ausências 

Ficaria vinculada ao FNS a arrecadação de quatro tributos.

De acordo com o projeto, 
os recursos vão cobrir os 
gastos com ações e ser-

viços públicos de saúde. Ficaria 
vinculada ao FNS a arrecadação 
de quatro tributos: Imposto de 
Importação (II), Imposto de 
Exportação (IE), IPI e IRPJ.

Os senadores podem votar 
ainda o projeto que prevê a 
venda fracionada de medica-
mentos veterinários em clínicas 
e pet shops. O projeto prevê 
que a venda fracionada seja 
efetuada sob responsabilidade 
de profi ssional habilitado para 
atender à prescrição. Os medi-
camentos têm que ser vendidos 
em frações individualizadas, 
sem o rompimento da embala-
gem original, que deve conter 
os dados de identificação. 
Estabelecimentos que tenham 
autorização para comercializar 
medicamentos de uso veteriná-
rio poderão fracioná-los, desde 
que sejam garantidas as carac-
terísticas do produto original.

O texto original do projeto 
prevê ainda que fabricantes 
dos remédios destinem 60% 

Antigo dono 
isento de 
responsabilidade 
por pagar IPVA

Tramita na Câmara o projeto 
do deputado Geraldo Resende 
(PSDB-MS), que isenta o ex-
-proprietário de veículo de res-
ponsabilidade solidária pelo não 
pagamento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) após a venda. 
Atualmente, o ex-proprietário 
tem responsabilidade solidária 
por multas sofridas pelo novo 
dono se não comunicar a trans-
ferência de propriedade ao de-
partamento de trânsito em até 30 
dias. A proposta inclui a isenção 
no Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo Resende, muitos 
municípios consideram que 
o antigo dono responde so-
lidariamente pelo IPVA. “As 
prefeituras emitem as guias 
para os contribuintes e estes 
são obrigados a pagá-las ou tem 
que recorrer à Justiça para não 
terem seus nomes incluídos 
na dívida ativa”. O deputado 
lembrou que no fi nal do ano 
passado o STJ aprovou súmula 
que fi rmou entendimento con-
tra a responsabilidade solidária. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Viação e 
Transportes; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Inclusão de 
insalubridade 
no cálculo da 
aposentadoria 
por idade

A Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara 
aprovou proposta que permi-
te computar no cálculo para 
aposentadoria por idade o 
tempo de trabalho prejudicial à 
saúde exercido até 28 de maio 
de 1998. O texto aprovado é o 
substitutivo do deputado Alan 
Rick (DEM-AC) ao projeto do 
deputado Cleber Verde (PRB-
-MA) e ao apensado.

Rick explica que o Regula-
mento da Previdência Social 
já permite isso. “No entanto, 
não houve atualização da Lei 
9.711/98, que permanece com a 
redação contrária ao que consta 
no Regulamento da Previdência 
Social”, explicou.

“Por medida de segurança 
jurídica, julgamos oportuno que 
esse dispositivo seja alterado 
para que a atual regra de con-
versão do tempo de atividade 
especial esteja bem detalhada 
em lei”, completou. 

Já aprovada pela Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa, a proposta ainda será 
analisada em caráter conclusivo 
pelas comissões de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont.

O ex-presidente da Catalunha, 
Carles Puigdemont, que vive 
em uma espécie de “exílio” em 
Bruxelas, afi rmou ontem (13) 
que há uma “alternativa” para a 
independência de Madri. Segun-
do uma entrevista ao jornal belga 
“Le Soir”, Puigdemont declarou 
que “há uma outra solução” e 
que ela passa por um acordo 
com o governo de Madri.

“É sempre possível um acor-
do. São 30 anos em que trabalho 
para obter um outro tipo de 
relação entre Catalunha e Es-
panha. Nós trabalhamos muito, 
mas a chegada de [José Maria] 
Aznar [ex-premier] paralisou 
esse percurso. Agora temos que 
sentar à mesa das negociações”, 
disse o ex-presidente catalão. 
Na entrevista, Puigdemont vol-
tou a criticar a posição da União 

Europeia na crise espanhola e 
disse que os europeus deveriam 
fazer uma análise como fi zeram 
com a Polônia e a Hungria.

“Salta aos olhos que o governo 
espanhol não respeitou a carta 
do documentos fundamentais”, 
acrescentou sobre os episódios 
de violência registrados na 
Catalunha no dia do referendo 
separatista. Com a dissolução 
do governo da Catalunha, a Es-
panha anunciou a convocação 
de novas eleições gerais para a 
região no dia 21 de dezembro. 
No entanto, o processo de 
declaração de independência 
causou um racha entre os 
partidos pró-separação, que 
se apresentarão em três listas 
diferentes no pleito após gover-
narem juntos nos últimos dois 
anos (ANSA).

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, coversa

com o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte,

durante cerimônia em Manila.

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, disse que 
tem um “ótimo relacionamento” 
com o líder fi lipino, Rodrigo Du-
terte, e uma autoridade da Casa 
Branca disse que a questão dos 
direitos humanos só foi men-
cionada brevemente durante 
um encontro entre os dois nos 
bastidores de uma cúpula asiáti-
ca. Grupos de direitos humanos 
pressionaram Trump a ser mais 
rígido com Duterte devido à 
violenta guerra às drogas do 
governo fi lipino, que já causou 
a morte de milhares de pessoas.

“Somos seu aliado. Somos um 
aliado importante”, disse Duter-
te ao presidente norte-america-
no no início das conversas, de 
acordo com repórteres que tive-
ram acesso à sala de reuniões. 
Trump respondeu: “Temos tido 
um ótimo relacionamento. Ele 
tem sido muito bem-sucedido. 
E a conferência da Asean foi 
lindamente organizada pelo 
presidente das Filipinas”.

Quando um repórter pergun-
tou a Trump se ele abordaria os 
direitos humanos na reunião, Du-
terte disse: “Ei, ei. Isto não é um 
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Plenário do Senado pode votar 
hoje mais dinheiro para a saúde
Mesmo com o feriado nacional amanhã (15), o Senado mantém na agenda de votações em Plenário 
uma série de projetos, entre eles o que destina ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) o dinheiro 
arrecadado com impostos sobre medicamentos e derivados de tabaco

da produção a embalagens para 
venda fracionada. Mas a rela-
tora na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS), senadora Lídice 
da Mata (PSB-BA), rejeitou 
esse ponto por considerá-lo 
uma “intervenção econômica 
inoportuna”. Outro projeto na 
pauta é o projeto que extingue a 
pena de prisão disciplinar para 
policiais e bombeiros militares 

dos estados. O relator na Comis-
são de Constituição e Justiça, 
senador Acir Gurgacz (PDT-
-RO), entende que a penalidade 
desrespeita “o devido processo 
legal e o direito de liberdade de 
locomoção”.

A proposta também prevê a 
criação de códigos de ética para 
as corporações, por meio de lei 
estadual. O Plenário pode votar 

ainda dois projetos que prestam 
homenagem ao advogado Luís 
Gonzaga Pinto da Gama, um dos 
maiores líderes abolicionistas do 
Brasil. O projeto inscreve o nome 
dele no Livro dos Heróis da Pátria, 
localizado no Panteão da Pátria, 
em Brasília. Já o outro projeto 
concede ao advogado o título de 
Patrono da Abolição da Escravi-
dão do Brasil (Ag. Senado).

Direito de faltar à aula por 
motivo religioso

do aluno no período letivo, não 
podendo, portanto, ultrapassar 
o limite previsto na LDB de 
25% do total da carga horária 
curricular. “De nossa parte, 
concordamos com os argumen-
tos apresentados na audiência 
pública, no sentido de que a 
manutenção dessa cláusula 
seria proibitiva à liberdade de 
credo e, por conseguinte, invia-
bilizaria o direito à educação”, 
apontou o relator no substituti-
vo ao projeto da Câmara.

Pedro Chaves também au-
mentou para dois anos o prazo 
para as escolas e outras institui-

ções de ensino se adaptarem à 
nova norma. A versão aprovada 
pela CCJ determinava que 
as novas regras valeriam 60 
dias depois da vigência da lei. 
“A lacuna no ordenamento 
potencializa a ocorrência de 
prejuízos àqueles que, fi ados 
na Constituição, têm procura-
do, simultaneamente, guardar 
suas crenças e exercer direitos 
da cidadania na condição de 
membros da minoria da popu-
lação”, argumenta o senador 
no relatório. A proposta terá 
decisão terminativa na Comis-
são de Educação (Ag.Senado). 

Trump diz ter “ótima relação” com 
Duterte e cita direitos humanos

comunicado à imprensa. É uma 
reunião bilateral”. Mais tarde, 
um porta-voz do governo fi lipino 
disse que os direitos humanos 
não foram abordados, mas a 
porta-voz da Casa Branca, Sarah 
Sanders, afi rmou que o tópico foi 
mencionado de passagem.

“A conversa se concentrou no 
Estado Islâmico, drogas ilegais 
e comércio. Os direitos huma-
nos vieram à tona brevemente 

no contexto da luta das Filipi-
nas contra as drogas ilegais”. 
Na semana passada, Duterte, 
que falou de Trump em tom 
elogioso, afi rmou que diria ao 
presidente dos EUA para “fi car 
na sua” se abordasse acusações 
de violações de direitos huma-
nos. Duterte já foi chamado de 
“Trump do Oriente” por seu 
estilo ríspido e sua linguagem 
ríspida (ABr/Reuters).

Ex-líder catalão diz 
que há ‘alternativa’

à independência

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016378-
20.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alberto Gibin Villela, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EVALDO 
BATISTA DE JESUS, CPF n.º 286.113.528-07, EVERTON DO NASCIMENTO CASTILHOS 
PEREIRA, CPF 134.222.288-10 e FABIANO DA COSTA CORTES, CPF 434.778.014-15 que, 
ADRIANO ALBINO DE JESUS e MARIA ARMINDA DE JESUS  ajuizou-lhes uma ação de 
PROCEDIMENTO COMUM e, declarando falsas e nulas 

60.414.935/0001- 
Albino de Jesus e Sra. Maria Arminda de Jesus, reconhecendo a falsificação da assinatura dos 
autores, determinando o cancelamento junto a JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
Encontrando-
dias úteis, a fluir a
de Processo Civil, se os réus não contestarem a ação serão considerados revéis, caso em que será 

-se-ão verdadeiras as alegações de fato fo
 


