
Desde a implantação do SPED no 

ano de 2007, o preenchimento das 

obrigações apresentadas para as 

autoridades tributárias requer 

muita atenção

O sistema unifica a recepção, validação, 
armazenamento e autenticação de 
livros e documentos que integram a 

escrituração contábil e fiscal dos contribuin-
tes. Trata-se de uma solução tecnológica que 
oficializa as obrigações acessórias de forma 
digital e padronizada, facilitando e agilizando 
a fiscalização pelo Fisco, que realiza o cruza-
mento dos dados.

O SPED a cada ano é aperfeiçoado: algumas 
obrigações são extintas, mas por outro lado, 
novas são criadas. O leiaute dos programas 
também é constantemente alterado, o que faz 
com que as empresas gastem uma média de 
2.038 horas/ano na gestão de tributos no Brasil, 
segundo o relatório “Doing Business”, do Banco 
Mundial. O volume de dados a serem enviados e 
detalhados para o Fisco muitas vezes pode gerar 
inconsistências nas informações prestadas. É 
importante que o contribuinte revise todos os 
campos de preenchimento no sistema a fim 

de evitar qualquer informação contraditória. 
Destaca-se, ainda, que algumas informações 

a serem prestadas são as mesmas ou muito 
semelhantes de outros documentos fiscais, 
portanto, a atenção no controle dos dados é 
fundamental, pois os equívocos demandam 
retificações e podem gerar multas indesejadas. 
O erro mais comum e que gera muita dor de 
cabeça para as empresas acontece no preen-
chimento da Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais – DCTF. Nesse documento 
são reportados o valor e a forma de pagamento 
de todos os tributos federais. 

A informação equivocada nessa declaração 
poderá não confirmar o crédito fiscal exis-
tente (como o saldo negativo de IRPJ, por 
exemplo), impedir a homologação de uma 
compensação decorrente de um pagamento 
realizado a maior ou, principalmente, colocar 
o contribuinte em débito por diversas razões, 
seja por não informar a suspensão do tributo 
por ações judiciais, seja por ter se equivocado 
com a forma de pagamento (mediante DARF 
ou PER/DCOMP) ou, ainda, por ter informado 
o valor do tributo equivocadamente.

Em determinadas situações, a retificação 
da declaração poderá resolver a situação, se 
realizada em tempo hábil. Em outros casos, 

o dispêndio de tempo e risco de autuações 
aumentam, impactando, também, na restrição 
para emissão da certidão de regularidade fis-
cal da empresa. Outro ponto é que há muito 
tempo não se via a aplicação de multa isolada 
(multa sem que haja tributo devido) pelos 
órgãos fazendários, contudo, em tempos de 
crise e necessidade arrecadatória, estamos 
presenciando a multiplicação dessa penalidade. 

Se o tributo foi declarado e é considerado 
não pago pelo Fisco, o auto de infração com 
aplicação da referida multa isolada não demora 
a chegar. Essa multa é exigida em percentual 
de 50% do valor do pagamento não confirmado 
pelo Fisco, onerando excessivamente o con-
tribuinte por descuidos no preenchimento de 
seus documentos fiscais, pelo pagamento da 
referida multa ou pelo custo para apresentação 
de explicações para as autoridades tributárias. 

O “Big Brother” tributário está com olhos 
de lince e cada vez mais atento aos erros dos 
contribuintes. Portanto, a revisão detalhada 
das obrigações acessórias é essencial e deter-
minante para a performance das empresas.

(*) - É responsável pelas áreas  de consultoria 
tributária, procedimento administrativo tributário e 

contencioso tributário do FF Advogados.

O descuido que pode custar caro
Nahyana Viott (*)

Sêneca, filósofo 

romano do início da 

era cristã, escreveu, 

dentre outras,  a obra 

“Da Tranqüilidade 

da Alma” da qual  

reportaremos abaixo 

alguns pensamentos

Deus: “Não fez o homem 
apenas erecto mas so-

bretudo deu-lhe habilidade 
para a Contemplação a fim de 
que pudesse observar o curso 
dos astros. Para que seu rosto 
girasse, deu-lhe uma cabeça 
erguida colocando-a sobre os 
ombros flexíveis.

mortal para compreen-
der as coisas imortais.

sua eficiência em obras 
e não apenas ficar refle-
tindo sobre o que se faz. 

o que se consagra ao 
prazer, o que se consa-
gra à contemplação e 
aquele que se dedica à 
ação? (extraído da obra 
‘A Vida Retirada’).

-
xante do que ficar entre 
as paredes de nosso lar.

alheio e do desespero 
em virtude de seus 
fracassos a alma exas-
perar-se contra a sorte 
e queixas do tempo, 
esconde-se e afunda 

na autocomiseração, 
porque entediada e com 
vergonha de si própria.

-
vada para que uma alma 
grande possa desenvol-
ver-se amplamente, do 
mesmo  modo que a 
fúria do leão não dimi-
nui em sua jaula.

-
peitado pelos inimigos 
quem se rende com as 
armas nas mãos.

as costas desarmado, 
buscando onde se es-
conder, como se exis-
tisse algum lugar onde 
se esconder, como se 
existisse algum lugar 
onde se possa escapar 
do destino.

-
ro, o melhor critério 
consiste em não cair 
na pobreza nem dela 
afastar-se totalmente.

-
vem manter-se em seu 
pedestal, do qual não 
podem descer a não ser 
caindo.

vel e o que cai sobre 
outro pode também 
ocorrer a ti.

-
gre enlouquecer (Ex-
traído da obra da ‘Tran-
quilidade da Alma’).

(*) - Direito Empresarial 
e Mercado de Capitais.

Pensamentos do 

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

netjen@netjen.com.br
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RETIRADA MÍNIMA DE PRÓ-LABORE
Empresa é obrigada a conceder a retirada de pró-labore pelos 
administradores, quando no Contrato Social constar “Os adminis-
tradores PODERÃO receber remuneração a título de Pró-Labore”? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO DEVE SER USADA A LICENÇA CASAMENTO QUANDO AS CERI-
MÔNIAS DO CIVIL E RELIGIOSO OCORREM EM DATAS DIFERENTES, 
PODERÁ ESCOLHER QUAL DAS DUAS OCASIÕES?

Informamos que a licença casamento concedida pelo art.473 da CLT 
é em virtude do casamento oficial perante a legislação, o casamento 
civil. Assim, ficará a critério da empresa conceder licença novamente 
ao empregado em virtude de seu casamento religioso.

TRANSFERÊNCIA PARA NOVA EMPRESA
Empresa que será sócia de outra empresa, formando uma S.A., os fun-
cionários das duas empresas que serão sócias, poderão ser transferidos 
para a que foi criada, sem ser necessária a demissão, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMITIDO APÓS APOSENTADORIA
O empregado que se aposentou por tempo de contribuição ou 
idade que for demitido tem direito a multa de 40% do FGTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A ABONAR FALTA QUANDO O FUNCIONÁRIO 
FOI HOMOLOGAR TRCT DA EMPRESA ANTERIOR?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, ficando a 
critério da empresa abonar ou não este dia. Outrossim, orien-
tamos que seja verificado junto ao sindicato se não há cláusula 
em convenção coletiva que abone esta falta.

DESCONTO NO RECIBO DE FÉRIAS
No recibo de férias do funcionário, além do desconto de INSS e IRRF, pode 
haver o desconto de empréstimo consignado? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

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
 

10ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0058204-38.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Alexandre Bucci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JNPR CONFECÇÕES LTDA. EPP, 
CNPJ 04.042.955/0001- Santana Têxtil Mato Grosso 
S/A está na fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não 

inicia-

 

5ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0116623-
40.2006.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
JOÃO ANTONIO DA SILVA, CPF 222.670.854- ação de Execução 

ALDENIR NILDA PUCCA E OUTRO 290,59 (Março/2006), 

débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou 

osto de 2017. 

7ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Della Latta 
Camargo Belmudes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CINTIA DOMINGUES DE MELO, CPF 
369.358.118- ação de Procedimento Comum, PROCESSO Nº 1003009-
28.2015.8.26.0001 AMC - Serviços Educacionais LTDA
26.360,61 (Fev/2015), oriundos da Prestação de Serviços Educacionais relativo as mensalidades não 

Encontrando-

feito. 
cidade de São Paulo, aos 27 de setembro de 2017. 

8ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MÁRCIA SANCHEZ MAGALHÃES, REQUERIDO 
POR CARMEN SANCHEZ MAGALHÃES E OUTRO - PROCESSO Nº0112881-72.2004.8.26.0100. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de 

roferida em 29/10/2015 e decisão de 19/12/2016, foi 
decretada a INTERDIÇÃO de MÁRCIA SANCHEZ MAGALHÃES, CPF 702.009.558-53, declaran-
do-o(a) 
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). AMÉRICO SANCHEZ MAGALHÃES CPF nº 
377.091.788-
na forma da lei. NADA MAIS. Dado  de São Paulo, aos 09 de outubro de 2017. 

O número de pessoas deslocadas por eventos climáticos, 

como furacões, aumenta em todo o mundo.

Entre 2008 e 2016 o nú-
mero de deslocamentos 
anuais relacionados a 

desastres naturais chegou a 25,3 
milhões de pessoas em média. 
Por conta disto, as Nações 
Unidas e seus parceiros estão 
trabalhando em abordagens re-
gionais para responder à questão 
dos “refugiados do clima”.

O embaixador José Antonio 
Marcondes, negociador-chefe 
da delegação brasileira na COP 
23, contou o que o Brasil tem 
feito para cumprir o Acordo de 
Paris sobre as mudanças climá-
ticas. “Nós temos trabalhado 
de maneira muito intensa na 
redução dos gases de efeito es-
tufa e das emissões brasileiras e 
aumentado a nossa capacidade 
de gerar eletricidade de forma 
renovável”. 

A questão da “mobilidade 
humana e mudança climática” 
inclusive foi tema de uma co-
letiva de imprensa na COP 23. 

Falando a jornalistas, a geren-
te de programas humanitários 
da ONG Oxfam na República 

COP23: participantes discutem 

devido ao impacto da mudança 
climática. Marine Franck, da 
Divisão de Proteção Interna-
cional da Acnur, afirmou que 
o status legal de refugiados é 
fornecido pela Convenção de 
1951. Lembrou que em 2011, 
Estados sugeriram criar um 
novo status para refugiados 
para pessoas deslocadas devido 
à mudança climática, mas que 
“alguns países não estavam 
prontos para isto”. 

Marine ressaltou que a ques-
tão de ampliar o escopo da 
proteção de refugiados “não 
é necessariamente desejável” 
devido ao risco de um impacto 
negativo sobre os deslocados 
fugindo de perseguição e confli-
tos violentos. A Acnur acredita 
ser melhor olhar para ações que 
já existem no nível regional e 
tentar uma abordagem de baixo 
para cima usando práticas que 
são eficazes. Ela mencionou 
vistos de proteção humanitária, 
estadias temporárias e leis mi-
gratórias que possam fornecer 
proteção real (ONU News).
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Dominicana, Camila Minerva, 
afirmou que apenas nesta 
temporada de furacões, 1,7 
milhão de pessoas em Cuba 
foram deslocadas de seus 
lares, o equivalente a 15% da 
população. A especialista em 
Migração, Meio Ambiente e 
Mudança Climática da Agência 
da ONU para Migrações (OIM), 
Mariam Traore,citou uma pes-

quisa feita em Bangladesh no 
passado, segundo a qual “40% 
dos entrevistados disseram que 
a mudança climática contribuiu 
diretamente para a sua decisão 
de migrar”.

Neste contexto, já foi suge-
rida por alguns a criação de 
um status de “refugiados do 
clima”, protegendo pessoas 
forçadas a fugir de seus países 

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL. Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação dos 
executados ANDREA CARLA AYDAR DE MELO GENEROSO (CPF. 128.866.818-06), seu cônjuge, 
FABIO AUGUSTO GENEROSO (CPF. 091.476.178-10) e demais interessados, que expedido na 
Ação de Execução Hipotecária (Lei 5.741/71) nº 0255597-20.2007.8.26.0100 (583.00.2007.255597), 
em trâmite na 12ª Vara Cível do Foro Central Cível / Comarca da Capital/SP, ação está requerida 
por PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (CNPJ. 48.041.735/0001-90). 
Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a praça o bem abaixo descrito, 
através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em 
condições que segue: 1. IMÓVEL – Apartamento nº 05, no 5º andar ou 6º Pavimento, do “EDIFICIO 
VITÓRIA REGIA”, à Av. Paes de Barros, nº 1338, no 33º Subdistrito do Alto da Mooca/SP., com 
área real de construção de 278,2698m2, a área útil de 226,74441m2, correspondente a fração ideal 
de 31,4271m2, no terreno todo. Contribuinte nº 032.051.0077-8. Matricula nº 23.369 - 7º CRI/SP. 
OBS: (Conf. laudo de avaliação) o apartamento é composto por: ampla sala, com (03) ambientes, 
lavabo, sala intima, (02) dormitórios, banheiro, suíte, copa, cozinha, lavanderia e dependências de 
empregada (dormitório e banheiro). ÔNUS: Consta da referida matricula, conforme R.9(24/03/2004) 
- Hipoteca em favor do ora autor e AV.10(12/04/2013) - Penhora Exequenda. 2. AVALIAÇÃO TOTAL 
- R$ 760.677,75 (setembro/2017. Conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP). 3. CREDITO HIPOTECÁRIO: R$ 247.922,30 (julho/2014), cujo valor deverá ser 
atualizado na data do efetiva praça; 4. DÉBITOS DE CONDOMINIO - R$ 9.206,25 (Setembro/2014. 
Conforme Fls. 196 do Laudo de Avaliação). 5. DEBITOS COM A MUNICIPALIDADE DE SÃO 
PAULO R$ 43.363,86 (Conforme pesquisa realizada no dia 11/08/2016 no site da Prefeitura 
Local). 6. DATA DA PRAÇA - 1ª Praça começa em 21/11/2017, às 14h45min, e termina em 
24/11/2017 às 14h45min e; 2ª praça começa em 24/11/2017, às 14h46min, e termina em 
14/12/2017, às 14h45min. 7. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com 
forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.
zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver 
tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, 
Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.
br. Ficam os requeridos ANDREA CARLA AYDAR DE MELO GENEROSO, seu cônjuge, FABIO 
AUGUSTO GENEROSO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, bem como da 
Retificação da Penhora realizada sobre o imóvel no dia 12/02/2009 caso não seja (m) localizado (a) 
(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 04 de outubro de 2017. 

O resultado positivo de alteração na próstata 
não é o veredito de um câncer. A glândula, 
encontrada somente nos homens, apresenta 
duas importantes complicações que merecem 
ser diferenciadas. Segundo o urologista do 

Fernando Almeida, o órgão pode desenvolver 
a hiperplasia benigna, que não tem relação com 
o tumor maligno.

Os principais fatores que diferem estas duas 
doenças são os sintomas e a ausência deles. 
Almeida explica que, no caso da hiperplasia, 
que se caracteriza pelo aumento da glândula de 
forma benigna, indícios claros são constatados, 
como jatos de urina fracos, dificuldade ao urinar 
e idas constantes ao banheiro. Já em quadros 
de câncer na próstata, o cenário é diferente.

“O câncer de próstata é um tumor que surge 

geralmente pequeno e, por isso, não apresenta 
sintomas. Para conseguir detectar esse proble-
ma, ainda em sua fase inicial, é indicado que 
homens com histórico familiar procurem um 
médico após 45 anos e, aos 50 anos, para quem 
não tem casos na família”, adverte o especialista.

Para um diagnóstico mais preciso, dois tipos 
de exames são aconselhados ao paciente. O 
primeiro é o de sangue, denominado Antígeno 
Prostático Específico (PSA), e o de toque 
retal, que detecta apenas o tumor já palpável. 
Com esses dois resultados, o médico consegue 
dimensionar o risco da doença e pedir, caso 
necessário, uma biopsia.

O urologista ressalta ainda que atualmente 
existe uma preocupação maior com o tipo de 
tumor e o tratamento adequado. Por apresentar 
características, como alta prevalência e evolu-

ção lenta, são feitas avaliações da necessidade 
de realizar a cirurgia para a remoção da próstata.

“Estima-se hoje que entre 10% a 15% dos 
homens terão o tumor. A grande discussão é 
que, em função da evolução lenta, demora a 
ter metástase e aparecimento da doença após 
os 50 anos, existe uma chance muito grande 
de a pessoa morrer de outras causas e não do 
câncer”, reforça.

Apesar desse novo olhar para a doença, o 
alerta para o diagnóstico precoce mantém-
-se. Como frisa o médico, as chances de cura 
aumentam quando o tumor é descoberto cedo. 
“Quando conseguimos diagnosticar um pequeno 
nódulo e ainda no início, as chances de cura são 
de acima de 90%, chegando a 95%, de acordo 
com o tipo de câncer de próstata”.

Fonte e mais informações: (www.hpev.com.br).


