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Em uma sociedade movida por tecnologias, o acesso à rede 5G 
vem sendo cada vez mais comentado. As redes utilizadas pela maior 
parte do mundo atualmente são o 3G e o 4G. Com o objetivo de 
expandir as potencialidades, o 5G é a quinta geração das redes 
móveis e, há um tempo, vem sendo desenvolvida para elevar a 
banda larga móvel a um alto padrão de velocidade. Considerando 
o aumento constante de conexão entre dispositivos sem fios, o 
5G passa a ser uma importante novidade para a nossa sociedade 
atual.    

Tudo o que não te contaram sobre o 5G

Logo no início da pandemia da Covid-19, em março, viralizou na 
internet um vídeo em que o bilionário Bill Gates, em uma edição da 
palestra Ted Talks de 2015, alertava que o mundo poderia ser sur-
preendido por uma epidemia global de grandes proporções, para a 
qual não estaria preparado: "Se alguma coisa pode matar dez milhões 
de pessoas nas próximas décadas, é mais provável que seja um vírus 
altamente infeccioso do que uma guerra. Não mísseis, mas micróbios". 
O vídeo é impactante pela precisão da "profecia", mas a preocupação 
com epidemias e pandemias existe há mais de dois mil anos.   

Seguro de vida, não de morte
A inteligência artificial na contabilidade deve ocasionar uma taxa de 

desemprego de até 75% no setor, em cincos anos. A estimativa é da ROIT 
Consultoria e Contabiidade, accountech de Curitiba, que realizou um 
estudo com diagnóstico e projeções de cenário no mercado contábil, para 
os próximos cinco a dez anos. A ROIT, aliás, é um desses casos em que o 
uso da inteligência artificial não é mais projeto, nem tendência: é absoluta 
realidade. “De todo o trabalho que realizamos na ROIT, 98% já é automati-
zado, por meio do nosso ‘robô contábil’. Ou seja, só 2% é com o profissional 
humano”, assinala o sócio-diretor da accountech, Lucas Ribeiro.   

Desemprego no setor contábil

Freepik

Negócios em Pauta

TI para Mulheres
O SP Tech, programa da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico do Estado, disponibiliza mais de 20 mil vagas 
exclusivas para mulheres em cursos online gratuitos na área 
de Tecnologia da Informação (TI). Residentes dos 645 muni-
cípios do estado, a partir de 16 anos e alfabetizadas, poderão 
participar dos cursos virtuais e buscar profissionalização na 
área. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas 
até sexta-feira (4). Inscrições no site (www.cursosviarapida.
sp.gov.br).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Palestra gratuita sobre estratégias comerciais 
e relacionamento com fornecedores

@A Apras (Associação Paranaense de Supermerca-
dos) realiza hoje (2), das 18h30 às 20h, uma palestra 

online com a diretora executiva de novos negócios da XL 
Consultoria, Cibele Regis Vacchiano. A palestrante, que é 
ex-diretora comercial do Wallmart e da rede de farmácias 
Nissei, vai falar sobre o momento atual e o que ele exigiu 
em termos de competências técnicas e comportamentais 
dos negociadores do varejo em relação à indústria de 
bens de consumo. Para participar do evento, basta fazer 
a inscrição no link: https://zoom.us/webinar/register/
WN_9VCJyeYuTCOFDIuc7l9yvw.   Leia a coluna  completa 
na página 2
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Desde o início da pandemia, mais 
de 522 mil empresas fecharam as 
portas definitivamente, segundo 
o IBGE

Além do forte impacto social - como as famí-
lias que perderam essas fontes de renda, 

especialmente as que se encontram em maior 
situação de vulnerabilidade - o fim de um negó-
cio representa, muitas vezes, a permanência de 
dívidas e pendências contratuais e tributárias.

Mesmo com a retomada das atividades, é fato 
que boa parte das empresas continuará sentin-
do uma queda no faturamento, uma vez que 
ainda há recomendação de isolamento social. 
Com menos dinheiro em caixa, demissões po-
dem se tornar inevitáveis, agravando ainda mais 
a crise econômica em que o país se encontra.

Prevendo o aumento de processos de recu-
peração judicial e falência de empresas, o CNJ 
(Conselho Nacional de Justiça) aprovou novas 
regras para estimular a conciliação entre os 
envolvidos, como a padronização de relatórios 
e mediação de conflitos feita por tribunais, nos 
moldes dos procedimentos realizados no Cejusc 
(Centro Judiciário de Solução de Conflitos).

As medidas são importantes, mas com certeza 
não serão suficientes. Se o estímulo à concilia-
ção fosse realmente eficaz, não teríamos tantas 
ações judiciais no país. O acordo via concilia-
ção não é obrigatório, então, vai depender da 
disposição das partes em resolver a disputa de 
forma amigável – o que, como sabemos, nem 
sempre acontece.

E, afinal, como se dá um processo de falência? 
Na maioria das vezes, a falência é requerida 
quando a empresa deixa de pagar, sem razão 
relevante, dívida protestada pelo credor e que 
ultrapassa o valor de 40 salários mínimos, ou é 
decretada pelo juiz quando não cumpre o plano 
de recuperação judicial. Em ambos os casos, 
não é preciso provar a insolvência da empresa, 
ou seja, o estado de insolvência é presumido. 

Nesse sentido, o devedor que tem a falência 
requerida pelo credor pode afastar o risco de ter 

Judiciário se prepara para evitar 
falências no Brasil

a quebra decretada se efetuar o pagamento da 
dívida (depósito elisivo). No entanto, a Lei de 
Falências prevê a possibilidade de se requerer 
a decretação da falência quando o devedor 
adota determinadas ações, como, por exemplo, 
a liquidação do seu ativo, simula negócios jurí-
dicos visando retardar ou fraudar os credores, 
assume obrigações e concede garantias que os 
deixe sem bens suficientes para fazer frente 
às dívidas, etc. 

Nessa situação, cabe ao credor, ao requerer 
a falência, provar que o devedor adotou qual-
quer das ações previstas na Lei e que podem 
levar à falência da empresa. Antes de se chegar 
ao estado de insolvência que leva à falência, 
a empresa tem a possibilidade de buscar a 
equalização das suas dívidas, com exceção 
das fiscais, por meio de recuperação judicial 
ou extrajudicial. É nessa etapa que agiriam as 
novas regras estabelecidas pelo CNJ.

Logo após a decretação da falência, a empresa 
para de funcionar. Todas as dívidas vencem 
antecipadamente, os administradores deixam 
de representar a sociedade, que passa a ser 
gerida pelo Administrador Judicial nomeado 
pelo juiz da falência e a empresa não pode dispor 
dos seus bens, ou seja, não poderá dá-los em 
garantia, transferi-los ou vendê-los. 

O Administrador Judicial nomeado pelo juiz 
da falência levantará os ativos e o passivo da 
empresa; os créditos serão classificados na 
forma da lei (trabalhistas, com garantia real, 
tributário, com privilégio especial, com privi-
légio geral, quirografário, multas contratuais, 
administrativas e/ou tributárias e os créditos 
subordinados); ao final, havendo ativo, os bens 
serão alienados e o saldo arrecadado pela massa 

falida será rateado entre os credores obedecida 
a ordem legal.

Vale lembrar que a falência só se aplica às so-
ciedades empresárias, ou seja, aquelas definidas 
pelo Código Civil como sendo as empresas que 
exercem atividade econômica organizada para a 
produção ou circulação de bens ou de serviços. 
Ou seja, a falência não se aplica às empresas 
que exercem atividades de natureza científica, 
literária ou artística. Portanto, sociedade de 
médicos, advogados, arquitetos, por exemplo, 
não podem ter sua falência decretada. 

Além disso, a própria Lei de Falências 
exclui da sua aplicação as empresas públicas 
(Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
por exemplo), sociedades de economia mista 
(Petrobras, por exemplo) e a instituição 
financeira pública ou privada, cooperativa de 
crédito, consórcio, entidade de previdência 
complementar, sociedade operadora de plano 
de assistência à saúde, sociedade seguradora, 
sociedade de capitalização e outras entidades 
legalmente equiparadas às anteriores.

Sabendo que o inevitável se aproxima, caberá 
aos órgãos de Justiça agir pela mediação de con-
flitos e ao Governo Federal possibilitar que as 
empresas encontrem soluções para que possam 
sobreviver, como ampliar linhas e programas 
de crédito. O momento pede socorro e muita 
gestão do negócio, levando em consideração 
as áreas jurídica, fiscal, financeira e tributária. 
Organizar a casa desde já pode garantir um 2021 
menos turbulento – inclusive para o Judiciário.

(Fonte: Mário Conforti é advogado e líder da área 
cível do escritório Marcos Martins Advogados 

(https://www.marcosmartins.adv.br/pt/).
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Escolas de Wuhan reabrem
Centenas de milhares de alu-

nos voltaram às aulas ontem (1º) 
em Wuhan, na China, que foi o 
primeiro epicentro da pandemia. 
Pela primeira vez em sete meses, 
as escolas e os jardins de infância 
das cidades da província de Hubei, 
entre elas Wuhan, reabriram as suas 
portas. Os alunos assistiram as aulas 
utilizando máscaras, medida que foi 
"recomendada" pelas autoridades 
de saúde da China(Ansa).
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