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Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Auditorias 
específicas no 
compliance

Continuando minha 
breve explanação 
sobre auditorias – 

você pode ver a primeira 
parte aqui –, cito aquelas 
que chamo de “específi-
cas”, que tem foco num 
tema que, geralmente, se 
confunde com um ou mais 
departamentos. Essas são 
auditorias fundamentais, 
pois avaliam processos ga-
rantidores da governança 
corporativa.

Uma das mais impor-
tantes é a Auditoria 
de Compliance. Muitas 
vezes, ela é o coração 
dos planos de melhoria 
de uma empresa, pois os 
auditores analisam se os 
processos de compliance 
cumprem suas obrigações 
a contento, se preveem 
e analisam riscos. Enfim, 
verifica-se se a companhia 
está segura com o trabalho 
do departamento.

É importante que os pro-
fissionais de compliance se 
preparem bem para essa 
auditoria pois, além de 
trabalharem no “escudo” 
da empresa contra frau-
des, crimes e condutas 
ímprobas, devem servir de 
exemplo aos demais cola-
boradores. Afinal, quem 
mais deve demonstrar 
comprometimento com a 
ética e a integridade do 
que os profissionais de 
compliance?

Lavagem de dinheiro 
e corrupção são grandes 
preocupações das com-
panhias. Por isso, há a 
Auditoria de Prevenção 
a Lavagem de Dinheiro 
e a Corrupção, que visa 
a verificar a lisura dos pro-
cessos e das condutas dos 
funcionários.

Segundo a Lei 12.683/12, 
lavagem de dinheiro é 
“ocultar ou dissimular a 
natureza, origem, locali-
zação, disposição, movi-
mentação ou propriedade 
de bens, direitos ou valores 
provenientes, direta ou 
indiretamente, de infração 
penal”. 

Essa auditoria se atenta 
às contabilidades, com-
parando notas fiscais, ba-
lanços, ordens de serviços 

etc. Quando há alguma 
suspeita em algum servi-
ço contratado, é comum 
solicitar orçamentos dife-
rentespara verificar se os 
valores são razoáveis.

Auditorias de Tecno-
logia são fundamentais no 
compliance atualmente, 
com um cenário de algo-
ritmos sendo aprimorados 
a todo momento e legisla-
ções tentando correr atrás. 
Imagine uma plataforma 
comercial desatualizada 
quanto a impostos ou 
quanto a padrões contá-
beis: todos os usuários 
seriam afetados e teriam 
sérios problemas.

Dessa forma, é funda-
mental assegurar periodi-
camente que as soluções 
tecnológicas – utilizadas 
internamente ou comer-
cializadas – sejam audi-
tadas para garantir os 
mecanismos para exercer 
suas atividades. O auditor 
de tecnologia deve ter 
expertise tanto de legis-
lação específica quanto de 
softwares, um profissional 
altamente capacitado e 
valorizado.

Finalmente, a Auditoria 
de Atividades Tercei-
rizadas visa assegurar o 
compliance nas ativida-
des-fim da companhia que 
são realizadas por outras 
empresas. Não necessa-
riamente esses processos 
estão fora da contratan-
te. Em montadoras, por 
exemplo, há espaços dedi-
cados a terceirizados para 
realizar suas etapas dentro 
do pátio.

Atividades terceirizadas 
impactam diretamente os 
clientes, e a responsabili-
dade final de assegurar o 
atendimento à legislação 
ou a requisitos específicos, 
bem como da aplicação das 
políticas internas, geral-
mente, é da contratante. 
Afinal, caso haja algum 
problema, é ela quem será 
cobrada.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é CEO da Bi2 Partners, 
reconhecida pela expertise e reputação 

de seus profissionais nas áreas de 
investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 
corporativas, conformidade com 
leis nacionais e internacionais de 

combate à corrupção, antissuborno e 
antilavagem de dinheiro, arbitragem e 

suporte a litígios, entre outros serviços 
de primeira importância em mercados 

emergentes.

A Nota Fiscal (NF) é o 
documento oficial de re-
gistro de venda de um pro-
duto ou de uma prestação 
de serviço. Sua emissão é 
obrigatória e essencial para 
gerenciar as finanças de um 
negócio. Mas, mesmo sendo 
um processo rotineiro com 
poucas intercorrências, o 
empreendedor pode ter 
uma NF denegada pela 
Secretaria da Fazenda 
(SEFAZ). 

A IOB, smart tech que une 
conteúdo e tecnologia para 
potencializar empresas e 
escritórios de contabilidade, 
alerta para a importância de 
evitar as notas denegadas e o 
que fazer caso isso aconteça. 
A NF denegada é aquela que 
foi registrada no sistema da 
SEFAZ, mas não tem valor 
fiscal. Isso significa que, 
durante o processo de va-
lidação, o órgão identificou 
alguma irregularidade por 
parte do emitente ou do 
destinatário e barrou a nota. 

Com isso, a NF não pode 
ser corrigida ou cancelada e 
o seu número é inutilizado. 
Ela fica inválida e não pode 
ser faturada, mas precisa 
ser guardada pelo prazo 
previsto na legislação, que 
é de cinco anos. É impor-
tante lembrar que, quando 
a NF é denegada, já foram 
empregados recursos para 
cumprir um contrato e, com 
a denegação, não é possível 
provisionar o pagamento. 

Por exemplo, um mar-
ceneiro produz um móvel 
exclusivo para um salão de 
beleza, utilizando recursos 
próprios para comprar 
matéria-prima e contratar 
profissionais auxiliares. 
Após a conclusão do projeto, 
ao gerar a NF, o documento 
recebe da SEFAZ o status 
de “denegada” porque o 
cliente não cumpriu suas 
obrigações fiscais e teve 
sua Inscrição Estadual 
suspensa. 

A solução será contatar 

o salão para informar o 
ocorrido e solicitar que ele 
regularize sua situação. O 
prazo para regularização de-
penderá das regras norma-
tivas do Estado e do cliente 
resolver o que ocasionou a 
suspensão ou até a cassação 
da Inscrição Estadual. 

Para evitar complicações 
com notas denegadas, o 
correto é verificar a situação 
cadastral do futuro cliente 
antes de fechar o negócio 
e de emitir a NF, uma vez 
que ela não poderá ser 
cancelada ou corrigida. Para 
essa consulta, o governo 
disponibiliza um banco de 
dados que pode ser usado de 
forma gratuita: o Cadastro 
Centralizado de Contribuin-
te (CCC).

Uma das principais cau-
sas para a denegação é 
o cadastro desatualizado 
da empresa ou do cliente 
(pessoa jurídica). Uma in-
conformidade pode gerar 
a nulidade, suspensão ou 
cancelamento da Inscrição 
Estadual. Nesse caso, para 
solucionar o problema, o 
contribuinte precisa regu-
larizar a situação junto ao 
Fisco do Estado. 

Somente após isso é pos-
sível emitir uma nova NF. 
Outras irregularidades que 
também barram a nota 
são: o não pagamento de 
impostos e destinatário não 
autorizado a prestar serviço 
no estado. “A nota denega-
da é mais comum do que 
se imagina e pode causar 
instabilidade nas finanças 
e, também, na logística, já 
que a mercadoria não pode 
ser entregue. 

O profissional trabalha 
ou vende algo e não sabe 
quando vai receber porque 
dependerá do cliente regu-
larizar a situação para poder 
emitir outra nota”, Renata 
Queiroz, analista tributária 
da IOB. - Fonte e outras in-
formações, acesse: (https://
www.iobonline.com.br/).

Desde junho, cerca de 3 
mil trabalhadores de 
mais de 30 setores da 

economia estão testando o 
modelo de trabalho no país, 
que promete manter os lu-
cros das empresas enquanto 
proporcionam uma vida mais 
saudável e um mundo mais 
sustentável. Experiências 
similares estão em curso 
na América do Norte e em 
outros países da Europa. No 
Brasil, bancários incluíram a 
pauta na campanha salarial 
para 2022.

Para Rica Mello, gestor 
de pessoas, palestrante e 
empreendedor em diversas 
áreas de atuação, podem 
existir diversas metodolo-
gias em relação às horas de 
trabalho. “Podemos ter co-
laboradores que trabalhem 
três, quatro, cinco dias por 
semana. É importante ter 
essa flexibilidade para não 
perder os melhores talen-
tos do mercado e para que 
eles fiquem confortáveis 
com o modelo de trabalho 
oferecido. 

Na minha empresa, por 
exemplo, tenho pessoas em 
cargos de liderança que, 
provavelmente, aceitaram 
a posição pela possibilida-
de de trabalhar em casa 
durante parte da semana, 
seja qual for a razão dessa 
necessidade”, relata. O 

Cerca de 3 mil trabalhadores de mais de 30 setores da economia 
estão testando o modelo de trabalho no país.
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O pretendente: ERIVAN PEREIRA DA SILVA, nascido em Sousa, PB, no dia (24/06/1978), 
profissão entregador, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de João Pereira da Silva e de Alzira Gomes. A pretendente: JULIANA 
DA SILVA, nascida nesta Capital, Vila Madalena, SP, no dia (09/07/1984), profissão 
cooperada, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Edimisson Bento da Silva e de Julia da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: MARCIUS NOSCHESE, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/07/1972), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcius de Souza Noschese e de 
Ana Rita Noschese. A pretendente: TATIANE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão atendente de vendas, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(07/06/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Dalton Gomes de Oliveira e de Rosemary Bacelar de Araujo de Oliveira.

O pretendente: DAVI QUIRINO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão instalador 
de som, estado civil solteiro, nascido em Itambacuri - MG, no dia (01/04/1974), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Maria dos Anjos Quirino da Silva. A preten-
dente: HELENA MARTINS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de 
enfermagem, estado civil solteira, nascida em Itaobim - MG, no dia (15/11/1969), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Geraldo Martins Fernandes e 
de Generina Maria de Jesus. Obs.: Em razão da revogação do parágrafo 4° do Artigo 67, 
da Lei 6015/77, pelo Artigo 20, Item III, alinea '' b" da Lei 14.382/22, deixo de encaminhar 
Edital de Proclamas para afixação e publicidade ao Cartório de residência do pretendente.

O pretendente: RICARDO BERTI, de nacionalidade brasileira, profissão oficial de rede, 
estado civil divorciado, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/04/1969), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geni Berti. A pretendente: ANTOMARIA 
LOPES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza, estado civil 
solteira, nascida em Acopiara - CE, no dia (01/06/1977), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo SP, filha de Antonio Barros de Lima e de Josefa Maria Lopes de Lima.

O pretendente: WILLIANS MIRANDA DUARTE SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/09/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adriano Tibutino dos Santos 
e de Valquiria Miranda Duarte dos Santos. A pretendente: GABRIELLA RODRIGUES CAS-
TANHEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente jurídica, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (09/01/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Ricardo Augusto Rodrigues Castanheira e de Valeria Vigano Cardoso.

O pretendente: LEONARDO MARINHO BOTELHO, de nacionalidade brasileira, profissão 
publicitário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/09/1997), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Irineu José Botelho e de Rosiane 
Aparecida Marinho Botelho. A pretendente: LAURA DIAS GROSSO, de nacionalidade 
brasileira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(17/03/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Orlando 
Grosso Junior e de Karine Valéria Dias Grosso.

O pretendente: GUILHERME FONSECA GRECCO MANCHINI GOMES, de nacionalidade 
brasileira, profissão profissional de educação física, estado civil solteiro, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (18/04/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Luiz Edgard Gomes e de Elaine Cecilia Grecco Manchini Gomes. A pretendente: 
POLLYANA CRISTINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pedagoga, 
estado civil solteira, nascida em Limeira - SP, no dia (10/09/1988), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Raul Zacarias dos Santos e de Adriana Pereira.
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Reino Unido abre 
testes com semana de trabalho 

de quatro dias
A pandemia mostrou que é possível manter os bons resultados mesmo com a equipe de colaboradores 
trabalhando de suas casas. Agora, o Reino Unido propôs a redução de jornada de trabalho para quatro 
dias durante a semana, sem redução de salários e benefícios, inclusive em subsidiárias de empresas 
britânicas no mundo todo

claro que existem prós e 
contras para cada decisão, 
já que colaboradores de 
uma mesma empresa ou 
área de trabalho podem ter 
tratamentos diferentes em 
relação à carga e o modelo 
de trabalho. É esperado que 
um funcionário que trabalhe 
menos horas por mês, seja 
por trabalhar menos dias 
em uma semana, ou por 
trabalhar menos horas por 
dia, tenha uma evolução de 
carreira mais lenta em uma 
empresa. 

“É um trade-off que deve 
ser entendido por todos, 
para que ninguém se sinta 
desconfortável com as suas 
decisões e modelos de tra-
balho” ressalta Mello.

“Mas acredito ser possível 
em grande parte das áreas de 
atuação do mercado. É muito 
legal quando as empresas 
dão esse tipo de flexibilida-
de aos seus colaboradores 
porque, com isso, elas aca-
bam retendo os melhores 
talentos. 

Permitir modelos com jor-
nadas mais flexíveis faz parte 
da administração de funcio-
nários em empresas com 
uma gestão exponencial, e 
pode trazer uma série de 
benefícios a curto, médio e 
longo prazo”, finaliza. - Fonte 
e mais informações, acesse: 
(https://ricamello.com.br/).
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empresário afirma que é 
preciso entender as ne-
cessidades de cada setor 
de uma empresa, já que 
alguns pedem uma atuação 
presencial diária. “A atua-
ção em um escritório pode 
acontecer no modelo home 
office ou jornada reduzida 
de 4 ou 3 dias sem problema 
algum. 

Por outro lado, em uma 
fábrica, por exemplo, a atua-
ção presencial se faz impres-
cindível e um funcionário 
que trabalha nesse ambiente 
muito provavelmente deverá 
estar lá presencialmente 
durante todos os dias neces-
sários. É preciso entender as 
diferentes demandas para 
cada um dos departamentos, 
para cada uma das pessoas 

que estão no time e saber 
trabalhar com isso de uma 
maneira que gere os melho-
res resultados”, pontua.

Os testes irão acontecer no 
Reino Unido até dezembro, 
com a participação de mais 
de 70 empresas. As orga-
nizações que aderiram ao 
movimento poderão partici-
par de oficinas e seminários 
online com a mentoria de 
especialistas e companhias 
que já implementaram a jor-
nada semanal de 4 dias com 
sucesso.Para Rica Mello, o 
movimento é importante e 
abre um leque gigantesco 
de possibilidades. 

O único ponto crucial, 
ao estabelecer modelos 
distintos dentro de uma 
mesma empresa é deixar 

Nota fiscal denegada: o que é 
e como solucioná-la?

Além de oferecer uma plata-
forma de inteligência legal que 
atende atualmente mais de 30 
mil profissionais em todo o Brasil 
e de estar trilhando um caminho 
para se transformar na maior 
legaltech do país, a Projuris 
passou a investir semanalmente 
em conteúdos, via áudio e vídeo, 
que buscam discutir e abordar 
temas jurídicos relevantes para 
quem tem contato ou trabalha 
diretamente na área. 

Com um canal no Youtube 
(https://www.youtube.com/c/
canalprojuris) e um podcast, 
a empresa recebe convidados 
e especialistas em temas im-
portantes da área legal, como 
Mário Costa, Presidente da As-
sociação dos Advogados de São 
Paulo (AASP). São convidados 
diversos que falam tanto de 
temas curiosos como crimes fi-
nanceiros, desafios jurídicos de 
clubes de futebol e até eSports 
quanto de tópicos significativos 
como a qualidade de dados 

utilizados por tribunais, con-
flitos sucessórios e gestão de 
contratos. No Youtube, todas as 
quartas, a partir das 17h, Tiago 
Fachini, gerente de marketing 
da empresa e especialista em 
marketing jurídico, recebe con-
vidados e outros embaixadores 
da equipe para o Debate Legal. 
Uma discussão que trata de te-
mas jurídicos relevantes direta 
e indiretamente relacionados 
ao campo da advocacia.

Já no podcast Juriscast (ht-
tps://www.projuris.com.br/juris-
casts/), também disponibilizado 
no Youtube, Tiago apresenta 
conversas com especialistas que 
abordam temas específicos des-
te mundo. Em conversas mais 
aprofundadas sobre assuntos 
específicos do âmbito legal. São 
temas da rotina de advogados de 
escritórios ou departamentos 
jurídicos de empresas. Atual-
mente, o JurisCast extrapola o 
número de 200 mil reproduções 
e conta com quase 70 episódios.

Projuris investe em canais multimídia 
para discutir atualidades
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