
É notável o volume de estrangeiros presentes em 
nosso país, pois não é raro escutarmos alguém 

usando um idioma estrangeiro em nosso cotidiano, 
seja no trabalho, no supermercado, escolas ou nas 
ruas de nossa cidade.

O crescimento econômico do Brasil vem atraindo a 
atenção de investidores e de trabalhadores de outros 
países, fazendo com que as empresas tenham mais 
opções de profissionais no momento da contratação, 
conforme conclui Laure Castelnau – Diretora Execu-
tiva de Marketing do IBOPE “Se por um lado a vinda 
de profissionais estrangeiros pode auxiliar a qualifica-
ção da mão de obra local, por outro, 
pode acirrar a concorrência pelas 
vagas de empregos”. 

Este processo é positivo para as 
empresas, pois precisam do me-
lhor profissional neste momento 
de desaceleração na economia 
mundial e acirramento da con-
corrência. Porém, esta invasão de 
profissionais estrangeiros, geralmente mais quali-
ficados, não irá resolver o problema de qualidade 
das empresas. Segundo o economista Snower “o 
mundo inteiro está indo para uma perda sincroni-
zada” e “o crescimento só será possível por meio da 
Educação e da Inovação”. 

O Brasil está vivendo um paradoxo, se por um 
lado há falta de mão de obra qualificada, por outro, 
há um elevadíssimo custo trabalhista. Os empre-
sários, neste momento, assemelham-se a mágicos 
com seus cálculos e desafios em um país que ape-
sar de sua curta história, possui um forte históri-
co de exploração, pois temos somente 500 anos e 
muito ainda a construir.

Brasil
outubro / novembro 2012

O custo da lei trabalhista sofreu com os reflexos de 
uma publicação em 09/2012, quando o Tribunal Su-
perior do Trabalho alterou varias sumulas (estas, já en-
viadas via e-mail) quanto a ESTABILIDADE de GESTANTE 
e, ACIDENTE DE TRABALHO, garantido ao funcionário a 
estabilidade de emprego durante o contrato de ex-
periência, que é um contrato por prazo determinado. 
Sendo assim, a partir desta publicação fica vedada a 
dispensa, sem justa causa, de qualquer colaborador 
que sofra um acidente de trabalho ou colaboradora 
que fique grávida durante o contrato de experiência 
– que normalmente tem prazo fixado em 90 dias.

Este tipo de contrato tem como 
propósito permitir que ambas as 
partes, empregado e empregador, 
ao fim do prazo estipulado pudes-
sem manter a relação de trabalho 
ou não. Deste modo, com a publica-
ção a empresa não tem mais opção 
quando ocorrer um acidente ou a 
gravidez durante sua vigência.

Outra regulamentação importante de ser esclareci-
da seriam os casos de colaboradores que usam o celu-
lar ou outro meio de comunicação  com a empresa e 
que, através deste, fique de plantão, ou seja, à dispo-
sição da empresa. Este tempo à disposição deve ser 
remunerado, pois é considerado o tempo de sobre-
aviso para pagamento caso o colaborador possa ser 
chamado a qualquer tempo, em regime de plantão. É 
importante a empresa verificar seus procedimentos e 
entrar em contato com o escritório para análise.

Caso restem dúvidas aos empresários quanto a es-
tas alterações, é de extrema importância buscar escla-
recê-las, pois é de responsabilidade de cada um ter o 
conhecimento quanto a legislação de nosso país. 
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Exclusão simplEs NacioNal 2012 

Recentemente a Receita Federal do Brasil anunciou 
suas ações de combate à inadimplência fiscal. En-

tre estas, constam as cobranças de débitos do Sim-
ples Nacional iniciada em 17/09/2012 que abrange o 
período base de 2007 a 2012.

Cerca de 441 mil contribuintes receberam ou rece-
berão pelo correio o Ato Declaratório Executivo (ADE) 
de exclusão do Simples Nacional, onde são aponta-
dos os débitos deste tributo que constam na base da 
RFB ou PGFN. A partir deste comunicado, a Pessoa Ju-
rídica tem 30 dias da data de sua ciência para regula-
rizar seus débitos. Ficando sujeito, em caso contrário, 
a exclusão automática a partir de janeiro de 2013 do 
regime tributário Simples Nacional. 

 A regularização pode ser feita por meio de paga-
mento a vista ou parcelamento dos débitos (incluin-
do os débitos referentes às competências de 2012). 
Para os contribuintes que já solicitaram parcelamen-
to e estão aguardando a finalização do processo, 
não há necessidade de reiterar a solicitação, pois a 
RFB não irá concluir o processamento com a exclu-
são nestes casos. 

 Os débitos podem ser consultados pelo Portal e-
Cac via Certificado Digital ou Senha de Acesso, onde 
também podem ser verificados os demais débitos 
além dos que se referem ao DAS. Lembrando tam-
bém, que para os contribuintes inadimplentes, assim 
que é acessado a página do Sistema do Simples Na-
cional, o mesmo é notificado de que possui débitos 
junto a este. 

É importante que os responsáveis pela PJ estejam 
cientes de seus débitos e mantenham controle so-
bre estes, pois a alteração de regime de tributação 
- em caso de não ser planejada - pode ter um grande 
impacto tributário prejudicial à empresa por onerar 
suas atividades. Caso haja interesse na regularização, 
a empresa deve buscar orientação junto ao seu con-
tador o quanto antes, evitando assim maiores prejuí-
zos através de um bom planejamento administrativo 
e tributário. 
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Nas operações interestaduais com mercadorias 
que possuem Substituição Tributária (ST) do 

ICMS onde os Estados envolvidos não possuem 
acordo (Protocolo ou Convênio) firmado para a 
aplicação da ST do ICMS pelo remetente, cabe 
ao destinatário a responsabilidade de informar o 
remetente paulista sobre a existência de normas 
especificas de seu Estado, pois caso contrário, o 
remetente paulista deve respeitar a legislação do 
Estado ao qual pertence, ou seja, São Paulo.  

Esta instrução se deve ao fato de não haver regra 
especifica na legislação para que os contribuin-
tes de São Paulo venham a atender a legislação 
imposta por outro Estado de forma unilateral.

Os conceitos aqui apresentados são de 
caráter informativo. É necessário que 
seja feita consulta a um especialista 
para qualquer tomada de decisão.
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aTualização Do paT

O PAT (Programa de Alimentação do trabalhador) 
tem como objetivo atribuir qualidade na ali-

mentação dos funcionários. Como incentivo, as em-
presas optantes pelo LUCRO REAL podem ter alguns 
descontos no momento de pagar seu imposto de 
renda (IRPJ). 

Em setembro deste ano foram publicadas algumas 
alterações desta legislação, da qual é importante as 
empresas terem conhecimento, pois uma delas é 
a necessidade de que os dados constantes na ins-
crição ou no registro das empresas inscritas no PAT 
devam ser atualizados sempre que houver alteração 
de informações cadastrais e principalmente respei-
tar o prazo, que agora esta estipulado em 30 dias 
contados da data da ocorrência do fato. Outra exi-
gência deste programa, é de informar o número de 
trabalhadores atendidos e de refeições servidas, o 
qual deve ser atualizados nos meses de janeiro e ju-
lho de cada exercício. 

É importante que o empresário entre em contato 
com seu Depto Pessoal para obter maiores detalhes e 
não se esquecer de informar no caso de alterações.  


