
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.067

Sexta-feira, 
06 de março de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

News@TI

Dell Technologies inaugura Centro de Soluções

@A Dell Technologies inaugurou um novo Centro de 
Soluções no Brasil. Batizado de Customer Solution 

Center (CSC), o espaço contém inovadoras tecnolo-
gias e está localizado no escritório da companhia em 
São Paulo, conectado a outros 19 centros ao redor do 
mundo. Isto permite a clientes e parceiros conhecerem, 
desenvolverem e testarem novas soluções e projetos, 
simulando cargas de trabalho reais e com o apoio dos 
melhores especialistas nacionais e internacionais.   Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Bolsas em Israel
O grupo Amigos do Instituto Weizmann do Brasil está 

selecionando alunos brasileiros para quatro bolsas integrais 
para a Escola de Verão do Instituto Weizmann de Ciências, 
em Rehovot, Israel. A atividade acontecerá de 7 a 20 de 
julho, em laboratórios nas áreas de bioquímica, biologia, 
química, matemática, ciência da computação e física para 
jovens talentos em ciências do mundo todo. São três sema-
nas dedicadas à pesquisa científica nos laboratórios com 
orientação de cientistas, além de palestras, seminários 
e visitas a algumas das instalações de última geração no 
campus. Mais informações: (http://amigosdoweizmann.org.
br/stage/escola-de-verao/processo-seletivo/).    Leia a 
coluna completa na página 3

O procurador-geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), 
José Levi, afirmou, no fim 
do ano passado, que mais 
de 90% da Dívida Ativa 
da União é formada por 
impostos em atraso. 

Todos os débitos - impostos 
ou não - somaram R$ 2,2 

trilhões em 2018 e envolve-
ram 5,4 milhões de devedores. 
Quando a questão tributária é 
aplicada às empresas há um 
risco para as companhias que 
não realizam esses pagamen-
tos, comprometendo sua saú-
de financeira e podendo até 
gerar bloqueio de patrimônio, 
nos casos mais graves. 

O termo que define esse va-
lor decorrente de obrigações 
ou dívidas de uma empresa 
ao Fisco (autoridade que 
tem a função de controlar 
e fiscalizar o cumprimento 
da legislação tributária) é o 
passivo tributário. Há diver-
sos motivos pelos quais as 
empresas deixam de recolher 
impostos e geram essa dívida, 
seja por estratégia, falta de 
conhecimento ou mesmo por 
não ter recebido pagamentos 
que cobrissem os gastos. 

Seja qual for a razão, o re-
sultado é o mesmo: acúmulo 
de passivos que podem ser 
federais, estaduais ou munici-
pais. E quando esse montante 
se torna grande demais, fica 
quase impossível para a em-
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De acordo com o CEO Roberto Barreira, a agilidade com que a 
tecnologia avança, proporciona possibilidades infinitas; o grande de-
safio é sempre surpreender os clientes. “A tecnologia muda e evolui 
constantemente e está cada vez mais imersiva, interativa e social”, diz 
Roberto. Uma das novidades apresentadas por sua empresa é interação 
homem-máquina. Com flipchart digital e os painéis de LED interativos, 
é possível promover uma utilização ainda mais lúdica e inovadora de 
equipamentos já conhecidos e consolidados.   

Interação homem-máquina

Em toda gestão contábil deve-se levar em conta o planejamento tri-
butário, que auxilia no momento do pagamento de impostos. É possível, 
com essa prática, encontrar formas de reduzir legalmente o custo da 
carga tributária. As empresas, com auxílio de profissionais devidamente 
registrados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), devem 
organizar as finanças, estudar e analisar todos os tipos de tributações 
que envolvem a empresa, para então encontrar a melhor forma de 
gerenciar o negócio.   

Gestão contábil e tributária

A LGPD foi sancionada em 2018, mas suas implicações não se 
limitam ao campo comercial; em termos trabalhistas, as empresas 
deverão adequar sua política de gestão de dados, se quiserem entrar 
em harmonia com a legislação e evitar eventuais sanções administrati-
vas, que podem ser de até 2% do faturamento da empresa, limitadas a 
R$ 50 milhões, bem como sanções civis, para reparar eventuais danos,  
e até em sanções penais..   

LGPD e esfera trabalhista 
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Saber lidar com os passivos tributários 
impede que eles se tornem um 

pesadelo para as empresas 
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presa voltar a operar. Em um 
primeiro momento, o Fisco 
envia uma cobrança, e se a 
empresa deixa que elas se 
amontoem, ficando inerte, 
isso se converte em uma exe-
cução fiscal, que pode causar 
danos às contas e ao patrimô-
nio público da companhia. Ela 
pode ser, inclusive, impedida 
de participar de licitações e 
atingir um momento em que 
não terá mais defesa. 

Realizar um processo de 
acompanhamento desde o 
começo é muito menos da-
noso para a empresa que a 
recuperação após o acúmulo 
das dívidas, por isso, uma con-
sultoria em Direito Tributário 
pode ajudar. No caso de a 
empresa já ter esses proble-
mas, o especialista também 
irá acompanhar a evolução 
deles, até mesmo antes da 
inscrição em uma dívida 
ativa, ou caso já esteja com 

que fora cancelado - mesmo 
quando ele não está em 
vigor, pois o parcelamento 
ordinário é muito oneroso. 
Além de ser orientada a 
buscar alternativas dife-
renciadas como ofertar 
percentual do faturamento 
e fazer pagamentos de va-
lores específicos que vão 
depois ser abatidos. 

Há empresários que bus-
cam outras soluções para 
lidar com a dívida sem o 
devido acompanhamento, 
como abrir empresas em 
nome de outras pessoas, 
mas isso os deixa vulne-
ráveis. Pois, além de lidar 
com uma nova empresa e 
com a antiga, a pessoa ainda 
terá que gerir essa relação 
com alguém que será ju-
ricamente o dono de seu 
empreendimento . 

Para ajudar essas empresas, 
já existe um movimento im-
portante que foi a Medida Pro-
visória nº 899, de 16/10/2019, 
que propõe a redução de 
algumas dívidas federais, 
com descontos de até 70%. 
O incentivo de regularização 
de dívida com a União serve 
tanto para pessoa física e 
microempresa. O Governo 
Federal calcula que 1,9 milhão 
de pessoas se beneficiarão 
com a medida. E ela já está 
valendo. 

(Fonte: robson Prado é advogado, 
especialista em Direito Empresarial, 
Tributário e Trabalhista Empresarial)
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os débitos inscritos acom-
panhará de modo eficiente a 
execução fiscal, verificando 
o andamento dos processos 
dentro dos Órgãos Públicos, 
além de saber se a cobrança 
é devida, evitando-se também 
bloqueios e penhoras indevi-
das ou inesperadas 

Até porque, existem em-
presas que deixam de pagar 
seus impostos simplesmente 
por não conhecer ou possuir 
um planejamento que lhe 
permita adequação tributária 
de acordo com o perfil empre-
sarial. Com um estudo exato, é 
possível até recuperar valores 
já pagos erroneamente. Além 
disso, há várias formas de 
conter esse passivo, mesmo 
que não seja por meio dos 
ordinários. 

Ao contar com uma as-
sessoria, é possível ter uma 
opção de rediscutir um Refis 

Justiça Eleitoral
Os cidadãos que tiveram o título 

de eleitor cancelado têm até o dia 6 
de maio para regularizar a situação. 
Após o prazo, quem não estiver em 
dia com o documento, não poderá 
votar nas eleições municipais de ou-
tubro. No ano passado, 2,4 milhões 
de títulos foram cancelados porque 
os eleitores deixaram de votar e 
justificar ausência por três eleições 
seguidas. Para a Justiça Eleitoral, 
cada turno equivale a uma eleição.
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