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Clube Atlético Juventus
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária de 09 de Novembro de 2019

Ivan Antipov, Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, em obediência ao
que determina o Artigo 50, Inciso I, Alínea a do Estatuto Associativo convoca os todos os Associados (as)
maiores de 18 (dezoito) anos, titulares, em pleno gozo de seus direitos associativos, e em dia com os
cofres do Clube, e que tenham no mínimo 01 (um) ano completo de vínculo associativo contado até o ano
da eleição, para participarem da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no Salão Grená da en-
tidade, situado na Rua Comendador Roberto Ugolini, nº 152, Parque da Mooca, nesta Capital, no dia 09 de
Novembro de 2019 no horário das 09:00 h às 17:00 h para cumprirem a seguinte Ordem do Dia: A- Em
estrita obediência ao que determina o Artigo 113 do Estatuto Associativo, eleger para o período de 22 de
Dezembro de 2019 a 21 de Dezembro de 2023 os 20 (vinte) Conselheiros Quadrienais e seus 05 (cinco)
Suplentes, que comporão o designado Grupo “A” do Conselho Deliberativo, tudo conforme explicitado no
Ofício nº 223/2019 de 04 de Setembro de 2019 no qual constam as Normas Disciplinadoras desta Eleição
publicadas no Sitio Eletrônico bem como afixadas na Portaria Central, na Sala do Conselho Deliberativo
bem como nos Murais Internos do Clube; B- Dar Posse aos eleitos para assumirem o Cargo no dia 22 de
Dezembro de 2019. Ivan Antipov - Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Juventus
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SEGUNDA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2019

DIFICULDADES FINANCEIRAS
Empresa em dificuldades financeiras pretende efetuar acordo de 
redução da jornada de trabalho, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO NA FUN-
ÇÃO DE PRECEPTOR MÉDICO, FOI DEMITIDO, ENTRETANTO A EMPRESA 
PRETENDE RECONTRATÁ-LO COMO PROFESSOR, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que independente de ser função diferente, por se tratar 
de um novo contrato a prazo determinado deverá a empresa aguardar 
o prazo mínimo de 6 meses para admissão. Base Legal - Art.452 da CLT.

LICENÇA-MATERNIDADE EM DOIS REGISTROS
Sócia de empresa que recolhe o INSS no pró-labore é funcionária 
em outra empresa, vai entrar de licença-maternidade, terá direito 
ao benefício nos dois registros? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERVIÇOS DE GESTÃO DE ESTACIONAMENTOS
Empresa que presta serviços de gestão de estacionamentos, do tipo 
“valet service”, é submetido a retenção de INSS? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO REGISTRADO POR CONTRATO DE TEMPO PARCIAL 
PODE TER CONTRATO DE EXPERIENCIA?

Esclarecemos que não há impedimento em ser feito contrato de ex-
periência para empregados contratados em regime de tempo parcial.

DEMISSÃO DE INTERMITENTE
Empresa pretende demitir funcionário de contrato intermitente, como 
proceder na rescisão, código 45, terá direito ao aviso prévio? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO COM NOVO EMPREGO
Empregado que pede demissão por motivo de novo emprego e apre-
senta comprovação, deve ser dispensado de cumprir o aviso prévio? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Em qualquer operação 

econômica (seja 

comercial ou não), é 

difícil não pensar no 

desconto que pode ser 

concedido.

Porém, essa palavra teve 
paulatinamente o seu 
significado ampliado, 

não se limitando à minoração 
do preço, por exemplo, numa 
venda. O mesmo se deu nos 
diversos ramos do direito, 
especialmente no direito tri-
butário. 

O signifi cado da palavra foi 
ampliado ao longo do tempo, 
basta ler, por exemplo, a mes-
ma seção de um jornal, que 
utiliza o termo “desconto” para 
(a) uma venda entre empresas, 
(b) o desconto concedido em 
relação a uma dívida previa-
mente constituída e (c) para 
as reduções concedidas no 
âmbito dos programas de re-
gularização tributária (como o 
REFIS ou o PERT).

E, nessas três situações, 
o desconto possui reflexos 
tributários e contábeis, para 
a maioria, incomuns, como 
se pode ver ao se analisar as 
demonstrações financeiras/
contábeis de uma empresa 
que (a) venda determinada 
mercadoria com desconto, (b) 
tenha uma dívida sua reduzida 
e (c) adira a um programa de 
regularização tributária. 

Na primeira situação (a), 
o desconto concedido sem 
qualquer condição (como, por 
exemplo, todos os livros de 
uma livraria com desconto) 
diminuirá o valor da receita do 
exercício social da empresa e a 
receita submetida à tributação, 
o que não representa nenhuma 
surpresa até para os “leigos” 
no assunto.

As dúvidas surgem nas 
outras duas situações. Na 
segunda (b), a dívida já re-
conhecida em balanço patri-
monial, com o perdão parcial 

recebida, diminuirá de valor 
e levará o valor reduzido a 
transitar pelo resultado como 
receita, por se tratar de uma 
forma de benefício econômico 
concedido, basta se pensar na 
vantagem obtida no simples 
fato de já possuir uma dívida 
menor do que a anterior – se 
a dívida foi reduzida, o valor 
a ser desembolsado para a 
sua liquidação também o foi 
–, o que torna esse montante 
passível de tributação.

Por último, na terceira hipó-
tese (c), o mesmo raciocínio 
é aplicável, isto é, a redução 
(mesmo que parcial) de uma 
dívida tributária levará a um 
menor desembolso quando 
de sua liquidação. Porém, 
pode haver um descompasso 
temporal quanto ao momento 
em que a dívida deve ser re-
duzida e, consequentemente, 
a receita deve ser registrada, 
pois tanto é razoável sustentar 
o reconhecimento na adesão ao 
programa (o que estreitaria as 
semelhanças com a segunda 
situação) quanto o é na conso-
lidação do parcelamento (que 
ocorre, normalmente, alguns 
anos depois), o que postergaria 
ou não o possível recolhimento 
do tributo.

Enfim, em tempos de se 
caracterizar um contribuinte 
como “legal”, embora a regu-
larização seja uma medida de 
cumprimento à lei e obser-
vância à moralidade, a adesão 
imediata ao novo programa de 
regularização deve ser prece-
dida de uma preparação do 
contribuinte quanto aos possí-
veis efeitos dos descontos, sob 
pena de uma nova dívida a levar 
à situação da qual busca fugir.

(*) - Sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 

de Direito Público e Direito contábil 
IFRS (edison.fernandes@ffl  aw.com.

br).
(**) - Advogado do FF Advogados, 

atua nas áreas de Contencioso 
tributário e procedimento 

administrativo tributário (jorge.
ferreira@ffl  aw.com.br).

Descontos e tributação
Edison Carlos Fernandes (*) e Jorge Guilherme Moreira (**)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO FÍSICO Nº 0116718-38.2009. 
8.26.0011. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de 
São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha, na forma da Lei, etc, 
FAZ SABER à co-compromissária compradora FLÁVIA ROBERTA GUIMARÃES LADELUCA, 
CPF 134.547.888-70, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 
BPN BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A em face de Empresa de Transportes Transconz LTDA e Luiz 
Fernando Conz Rinaldi, foi efetuada a penhora dos direitos de aquisição de Luiz Fernando Conz 
Rinaldi sobre o Apartamento nº 84, Tipo B, do Edifício Versailles Garden, situado na Rua Agenor de 
Lima Franco, nº 116, nesta Capital, descrito na matrícula nº 147.944 do 18º Cartório de Registro de 
Imóveis da Capital. Encontrando-se a co-compromissária compradora em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada sua INTIMAÇÃO por EDITAL, da penhora realizada para, querendo, oferecer 
impugnação à penhora, bem como se manifestar sobre pedido de adjudicação, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 dias do presente edital. Será o presente 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 27 de agosto de 2019. 

COOPERATIVA DE TRABALHO DE ADMINISTRADORES
DE SERVIÇOS DO LAR - COOTRAAD

Edital de Convocação - Assembleia Geral Especial
A Presidente da Cooperativa de Trabalho de Administradores de Serviços do Lar - COOTRAAD,
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca seus sócios cooperados em dia com suas
obrigações, para a Assembleia Geral Especial, a realizar-se na Av. Prof. Alfonso Bovero 153,
Sumaré, São Paulo - SP, no dia 12 de novembro de dois mil e dezenove, em primeira convocação às
10:30 horas, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos seus cooperados ou; em 2ª
convocação às 11:30 horas, com metade mais um dos seus cooperados ou, em terceira convocação
às 12:30 horas com no mínimo 20% (vinte por cento) do total de cooperados, para deliberarem a
seguinte ordem do dia: I - Gestão da Cooperativa; II - Disciplina, direitos e deveres dos cooperados;
III - Planejamento e resultado econômico dos projetos e Contratos firmados; IV - Organização do
trabalho. Para fins legais e estatutários, declaramos que o número de associados em condições de
votar até esta data é de 24 (vinte e quatro).

São Paulo, 24 de outubro de 2019.
Teresa Cristina Mendes Carneiro - Presidente.

REC PDC HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 21.807.585/0001-26 - NIRE 35.3.0048741-9 - Extrato da Ata de Assembleia Ge-
ral Extraordinária em 30/09/2019 - Aos 30/09/19, às 10h, na sede social, com a totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Paulo André Porto 
Bilyk e Secretária: Sra. Vanessa Zampolo Faleiros. Deliberações Unânimes: (i) aprovaram a eleição do Sra. Xiaoying Zhang, RNE nº 
V621893-Z, CPF/MF nº 234.131.118-09, (ii) aprovaram a destituição do Sr. Diogo Cotrim de Castro e Silva, do cargo de Diretor da 
Companhia, e (iii) aprovaram a reeleição do Sr. Paulo André Porto Bilyk para o cargo de Diretor da Companhia. Os membros da Diretoria 
terão mandato válido até 30/09/20. A Diretora ora eleita declara, sob as penas da lei, que não está impedida por lei especial para ocupar 
cargos de administração da Companhia. A Diretora declara, ainda, que não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas 
concorrentes no mercado, e será empossado em seu novo cargo, mediante assinatura do Termo de Posse. Por fim, ficam ratificados todos 
os atos praticados pelos membros da diretoria desde 16/07/19 até a presente data. Nada mais. SP, 30/09/19. Paulo André Porto Bilyk 
- Presidente; Vanessa Zampolo Faleiros - Secretária; Xiaoying Zhang - Diretora eleita. JUCESP nº 554.156/19/2 em 17/10/2019.

REC SUCUPIRA PDC EMPREENDIMENTOS S.A. CNPJ/
MF nº 23.851.796/0001-91 - NIRE 35.3.00486463 - Ex-
trato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 
30/09/2019 - Aos 30/09/19, às 10h, na sede social, com 
a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Paulo 
André Porto Bilyk e Secretária: Sra. Vanessa Zampolo Fa-
leiros. Deliberações Unânimes: (i) aprovaram a eleição 
do Sra. Xiaoying Zhang, RNE n° V621893-Z, CPF/MF n° 
234.131.118-09, (ii) aprovaram a destituição do Sr. Diogo 
Cotrim de Castro e Silva, do cargo de Diretor da Com-
panhia, e (iii) aprovaram a reeleição do Sr. Paulo André 
Porto Bilyk para o cargo de Diretor da Companhia. Os 
membros da Diretoria terão mandato válido até 30/09/20. 
A Diretora ora eleita declara, sob as penas da lei, que não 
está impedida por lei especial para ocupar cargos de admi-
nistração da Companhia. A Diretora declara, ainda, que não 
ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas 
concorrentes no mercado, e será empossado em seu novo 
cargo, mediante assinatura do Termo de Posse. Por fim, fi-
cam ratificados todos os atos praticados pelos membros da 
diretoria desde 16/07/19 até a presente data. Nada mais. 
SP, 30/09/19. Paulo André Porto Bilyk; Presidente; Vanes-
sa Zampolo Faleiros - Secretária; Xiaoying Zhang; Diretora 
eleita. JUCESP nº 554.094/19-8 em 17/10/2019.

O XVI Seminário Interna-
cional CPC – Normas 
Contábeis Internacio-

nais, realizado na AMCHAM 
Business Center, debateu 
assuntos atuais que estão na 
pauta de discussões de empre-
sas, entidades do mercado e re-
guladores. Haroldo Levy Neto, 
coordenador geral do evento, 
destacou na abertura a impor-
tância de acompanhar a atuação 
do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis para melhoria das 
práticas contábeis.

O Comitê foi criado com o 
objetivo de estudar, preparar 
e emitir Pronunciamentos 
Técnicos sobre procedimentos 
de Contabilidade e divulgar 
informações para permitir 
a emissão de normas pelas 
entidades reguladoras brasi-
leiras, objetivando centralizar 
e uniformizar o processo de 
produção, levando sempre 
em conta a convergência aos 
padrões internacionais.

Alfried Plöger, coordenador 
de Relações Institucionais do 
Comitê e presidente da Associa-
ção Brasileira das Companhias 
Aberta, disse que o pronuncia-
mento IFRS 16 (Arrendamento 
Mercantil) “faz parte da pauta 
da Comissão de Auditoria de 
Normas Contábeis da Associa-
ção para debater as taxas de 
desconto e o reconhecimento 

A importância de soluções 
tecnológicas na divulgação contábil
Marcelo Simões Pato, diretor de Contabilidade do Grupo Pão de Açúcar, recomenda, cada vez mais, a disponibilização 
de tecnologia e modernização das demonstrações fi nanceiras para facilitar a vida do leitor de informações
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Edmar Prado Lopes Neto, presidente do IBRI e diretor

de Relações com Investidores da Movida.

de informações. Segundo ele, 
“é preciso disponibilizar infor-
mações úteis, materialmente 
relevantes e fi dedignas, com-
pletas, neutras e livre de erros, 
comparáveis, verificáveis e 
tempestivas, com inclusão de 
indicadores de performance 
e contínua melhoria das notas 
explicativas”.

Na mesma perspectiva, Ario-
valdo dos Santos, membro do 
CPC e Professor Titular da FEA/
USP, entende que é importante 
o uso de senso crítico e, até 
mesmo, a contratação de jorna-
listas de economia para tornar 
os relatórios de demonstrações 
fi nanceiras com apresentações 
mais inteligíveis e de fácil lei-
tura, sempre com divulgações 
contínuas e atualizadas. 

O programa do XVI Seminá-
rio Internacional CPC – Nor-
mas Contábeis Internacionais 
teve o objetivo de proporcionar 
uma visão prática do atual 
estágio de adoção das normas 
internacionais de relatórios 
financeiros (“IFRS – Inter-
national Financial Reporting 
Standards”) no Brasil. A co-
ordenação do evento esteve 
a cargo de: Edison Arisa, 
Eduardo Flores, Prof. Eliseu 
Martins, Guillermo Braunbeck, 
Haroldo R. Levy Neto, Prof. 
Nelson Carvalho e Verônica 
de Souto Maior.

do passivo de arrendamento 
líquido do PIS e da Cofi ns”. De 
acordo com Plöger, a CVM ainda 
não formalizou seu posiciona-
mento sobre o tema. 

Marcelo Simões Pato, diretor 

de Contabilidade do Grupo Pão 
de Açúcar, recomenda, cada 
vez mais, a disponibilização 
de tecnologia e modernização 
das demonstrações fi nanceiras 
para facilitar a vida do leitor 

A Rússia enviou 300 agen-
tes militares para a região 
de fronteira entre Síria e 
Turquia, local de confronto 
entre as forças turcas e as 
milícias curdas. O anúncio 
foi feito na sexta-feira (25) 
pelo Ministério da Defesa de 
Moscou, que informou que o 
contingente ficará alocado 
em uma área de 30 km na 
fronteira. 

Aviões russos também le-
varam para a base aérea de 
Hmeymim, na Síria, 20 carros 
blindados Tigr e Typhoon-U. 
Na terça-feira (23), a Turquia 

anunciou um acordo histórico 
com a Rússia sobre o controle 
da região, que é reivindicada 
pelos curdos. O acordo prevê 
o envio de patrulhas conjun-
tas ao nordeste da Síria para 
garantir a retirada dos curdos 
da região. 

A Rússia é aliada ao gover-
no sírio do ditador Bashar 
al-Assad. Já os curdos, que 
ajudaram tropas dos Esta-
dos Unidos a combaterem o 
Estado Islâmico na Síria, são 
vistos como terroristas pela 
Turquia devido aos seus an-
seios por autonomia (ANSA).

Rússia envia contingente para 
zona entre Turquia e Síria

A polêmica saudação militar 
a favor das Forças Armadas 
da Turquia voltaram aos gra-
mados. Desta vez, o gesto 
foi realizado pelos atletas do 
Istambul Basaksehir na vitória 
desta quarta-feira (24) por 1 a 
0 sobre o Wolfsberg, da Áustria.

Na ocasião, a saudação foi 
realizada na parte fi nal do jogo, 
após Irfan Kahveci ter marcado 
o único gol do duelo. Durante 
a celebração, quatro jogadores 
do Basaksehir, incluindo o ata-
cante brasileiro Robinho, para-
ram na frente dos fotógrafos e 
prestaram continência.

O Basaksehir, detentor de 
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Atletas do Basaksehir prestam apoio para Exército turco

Robinho e outros atletas do Basaksehir prestam 

apoio ao Exército turco.

dois títulos do Campeonato 
Turco, é considerado o time de 
coração do presidente Recep 
Tayyip Erdogan. Outros dois 
clubes da Turquia, Fenerbahçe 
e Galatasaray, também se mos-
traram a favor da ação.

As manifestações de apoio de 
jogadores turcos para a ofen-
siva do país contra os curdos 
no nordeste da Síria geraram 
muita discussão no cenário in-
ternacional. Diversos políticos 
criticaram os gestos, que foram 
realizados principalmente pelos 
atletas da seleção da Turquia, 
e pediram para a Uefa punir a 
federação local (ANSA).

Cyro Diehl (*) 

Há tempos esperamos uma 
reforma tributária. 

É necessária para o avanço 
do Brasil e, em especial, para o 
avanço de diversas pautas, como 
a desoneração da folha de paga-
mento e a facilidade das empresas 
de estarem em conformidade com 
seus encargos tributários. 

Segundo a OCDE, o Brasil gasta 
2.600 horas por ano para cumpri-
mento de obrigações de natureza 
administrativa. Além da alta carga 
tributária, o empresário fi ca para-
lisado diante de tanta burocracia, 
impedindo a sua capacidade de 
investimento e produção. 

Um estudo do Instituto Brasi-
leiro de Planejamento Tributário 
(IBPT) divulgado recentemente, 
aponta que dentre os 30 países 
que possuem a maior carga tri-
butária, o Brasil está nas últimas 
posições quando se fala de retor-
no em serviços para a sociedade. 
Ou seja, para o Brasil retomar seu 
crescimento econômico, é mais 

Uma locomotiva chamada reforma tributária brasileira
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do que necessário simplifi car o 
processo tributário. 

A criação de um imposto úni-
co, cobrado pelos três governos 
-- o chamado Imposto de Bens e 
Serviços (IBS) -- parece ser o me-
lhor dos mundos, mas diante da 
complexidade que temos, o mais 
sensato é iniciar pela unifi cação 
dos impostos federais. Vamos 
começar mais simples! 

Dentro desta linha, há suges-

tões de manifestos setoriais, 
como o da Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Brinquedos 
(Abrinq), que sugere a transfe-
rência de pagamento de impostos 
federais como PIS/Cofi ns e IPI for 
ao consumidor através da cobran-
ça de imposto nas operações de 
débito, crédito e pagamentos. 

Esta medida reduziria, por 
exemplo, o preço dos brinquedos 
entre 5% e 6%, além de fazer 

com que todas as vendas pela 
internet e a economia informal 
sejam tributadas, eliminando a 
sonegação. Ou seja, uma emenda 
que benefi cia a todos igualmente, 
da economia ao consumidor. 

A Associação Brasileira de 
Lojistas de Shopping Center 
(Alshop), assim como o Instituto 
Brasil 200 também vão nesta 
mesma linha de sugestão, pois 
assim o imposto seria partilha-
do e não sobrecarregado. Vale 
ressaltar que a tributação ideal 
em qualquer lugar do mundo é 
a neutra. Ela deve ter o menor 
impacto possível na decisão do 
empresário e do cidadão. 

A segunda característica é que 
seja simples, compreensível, que 
tenha normas claras e dê segu-
rança ao contribuinte. A terceira 
grande característica é que seja 
justa. Ou seja, que considere a 
capacidade contributiva de cada 
um. 

(*) - É CEO na Taxweb, pioneira em 
Digital Tax para o Compliance Fiscal 
das empresas (www.taxweb.com.br). 

Segundo a OCDE, o Brasil gasta 2.600 horas por ano para 

cumprimento de obrigações de natureza administrativa
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