SINDICONTA - RS
Sindicato dos Contadores
do Estado do Rio Grande do Sul
HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

SENADO APROVA APLICAÇÃO DE MULTA
PARA EMPRESA QUE PRATICA
CORRUPÇÃO
Texto responsabiliza pessoa jurídica por crime contra
administração pública.
O Senado aprovou por meio de votação simbólica, projeto que
prevê o pagamento de multa para empresas que praticam crimes de
corrupção contra a administração pública nacional ou estrangeira.
O projeto é de autoria do governo federal e, como já foi aprovado
na Câmara dos Deputados, segue agora para sanção presidencial.
Dependendo da gravidade do delito, a multa pode variar entre 0,1%
a 20% do faturamento bruto anual da empresa. Caso a aplicação da
multa de 0,1% a 20% do faturamento não seja possível, a pessoa
jurídica pode ser penalizada com uma multa que varia entre R$ 6 mil
e R$ 60 milhões.
Pelo texto, ficam enquadrados na lei crimes como oferecer
vantagem indevida à administração pública, financiar a prática de ato
ilícito, fraudar contrato de licitação ou impedir a realização de
processo licitatório e criar, de modo fraudulento, pessoa jurídica
para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo.
Há também sanções que vão da perda de bens ou suspensão parcial
da manutenção das atividades da empresa até a sua dissolução
compulsória. As organizações também podem ficar impedidas de
receber incentivos ou empréstimos de entidades públicas por
período entre um e cinco anos.
O texto altera a legislação atual de modo a permitir que pessoas
jurídicas sofram punição independentemente da natureza do
vínculo entre quem pratica o ato e a pessoa jurídica que se beneficia.
Atualmente, só a pessoa física está sujeita a penas; a empresa, no
máximo, fica impedida de contratar com o governo.
Fonte: Felipe Néri – G1

CURSOS
CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO ICMS PARA 2013 E 2014
O curso ocorrerá nesta sexta-feira (19). Estudantes e profissionais
associados junto ao SINDICONTA possuem descontos especiais.
Inscreva-se já! Mais informações no telefone (51) 3346 6362 ou no
site www.sindiconta.com.br.

PÓS-GRADUAÇÃO IPOG E SINDICONTA
Associados do SINDICONTA possuem descontos especiais para o
curso de MBA em Contabilidade & Direito Tributário, com Ênfase na
Gestão do Risco Fiscal, realizado pelo IPOG (Instituto de PósGraduação).
Com isso, nossos associados podem usufruir de benefícios exclusivos
para o seu aperfeiçoamento profissional.
Faça já sua inscrição no site www.ipog.edu.br, pelo telefone (51) 32253501 ou no e-mail: poa@ipog.edu.br.
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