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Prezados leitores,  
No mês de abril comemoramos o 

dia da Contabilidade. Uma profissão 
que é peça chave para o desenvolvi-
mento do ambiente de negócios do 
nosso país e para o empreendoris-
mo. Embora sejam vários os desafios, 
ainda temos muito que comemorar.  
O termo profissional da contabilidade 
ou contabilista é utilizado para desig-
nar tanto os técnicos em contabilida-
de, com graduação em nível médio, 
quanto os contadores com formação 
em curso de Ciências Contábeis. A 
diferença está em algumas ativida-
des que são prerrogativas exclusivas 
dos contadores como perícia, audi-
toria e revisões contábeis. Qualquer 
empresa necessita de confiança para 
o desenvolvimento. O contabilista 
contribui em diversas frentes para 
que os gestores tomem decisões es-
tratégicas, que garantem o sucesso 
financeiro e fiscal da companhia.  
A atuação do profissional de contabi-
lidade tem mudado nos últimos anos 
com a harmonização das Normas 
Contábeis Brasileiras, das normas 
para a área pública e para auditoria 
aos padrões internacionais. Segundo 
dados do Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC), 517.679 contado-
res possuem registro ativo no Brasil. 
São Paulo é o estado com o maior 
número de profissionais registrados: 

149.850, número que corresponde a 
29% do total. A maioria das organi-
zações contábeis do país também se 
concentra no Estado de São Paulo. 
São 20.369, ou 30%, de um total de 
67.293 empresas em todo o Brasil. 
Somos uma classe fundamental para o 
ambiente de negócios e, por isso, é ne-
cessário que tenhamos união e junto 
a Casa do Contabilista que contempla 
o SICORP, AESCON e SESCON, fortale-
cer, desenvolver e difundir o segmen-
to. Esse crescimento é conquistado 
por meio das ações realizadas pelas 
entidades, como o Centro de Estudos, 
que retomará as atividades no mês 
de maio, realizado sempre às quartas 
feiras. A iniciativa estimula impor-
tantes discussões sobre os principais 
temas que envolvem a contabilidade.  
Outras iniciativas são realizadas junto 
aos órgãos reguladores, como encon-
tros com representantes da Receita 
Federal, Estadual e Municipal, de-
batendo os desafios e soluções para 
o setor. Temos muitas outras ações 
para realizar e difundir nossa linda e 
importante profissão. Para isso, con-
tamos com a participação e o engaja-
mento dos associados e profissionais 
da contabilidade, neste processo de 
reconhecimento da nossa profissão. 
É necessário que estejamos unidos 
e engajados para escrever uma lin-
da história para nossa profissão.  

Fabricio Jose do Prado 
1º Vice Presidente SICORP
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Capa
No mês da Contabilidade, profissionais 

que são referência no segmento, exaltam a 
importância da profissão

O mês de abril tem um significa-
do especial para o segmento contá-
bil. Muito além de ser um mês com 
grande volume de trabalho, por con-
ta da entrega da Declaração Anual 
do Imposto de Renda, o mês é sim-
bólico por celebrar no dia 25, a pro-
fissão daqueles que atuam incondi-
cionalmente com muita dedicação 
e responsabilidade, para garantir a 
segurança financeira, econômica e 
tributária das empresas. 

A frente de uma das principais 
entidades do segmento contábil no 
país, o Conselho Regional de Con-
tabilidade do Estado de São Paulo, 
Marcia Ruiz Alcazar, destaca a re-
levância da profissão no desem-
penho e efetividade dos processos 
no setor público e privado, mesmo 
perante a revolução digital que in-
fluencia diretamente o segmento. 
“Não existe fé pública ou fé tecnoló-
gica sem a presença do profissional 
da contabilidade. Nada substitui a 

essência subjetiva das decisões hu-
manas. Essa capacidade todos nós 
profissionais da contabilidade já 
possuímos e devemos nos orgulhar 
disso. A Contabilidade simplifica a 
vida e dá condições plenas para que 
todo e qualquer patrimônio seja ge-
rido com responsabilidade, zelo e 
transparência e nós não podemos 
ser inocentes ao ponto de combater 
os avanços tecnológicos proporcio-
nados pela revolução digital. Quem 
ousar em não se transformar ficará 
a margem das novas oportunida-
des.”, destaca Marcia.

A área contábil tem se destacado 
pela profissionalização constante 
de seus profissionais e pela diversi-
dade de áreas de atuação. Embora 
a economia do país passe por mo-
mentos delicados, a contabilidade 
exerce um papel nuclear na consul-
toria das gestões, apontando sobre 
a situação contábil das instituições, 
possibilidades de redução de des-

No Brasil, o dia da Contabilidade é comemorado em 25 de abril

pesas, planejamento tributário e 
possíveis ajustes financeiros.  

A afirmação é reiterada pela di-
retora do Sindicato dos Contabilis-
tas de São Paulo, Celina Coutinho. 
“Lembramos que o Brasil vive mo-
mentos de transformação e vem se 
abrindo e avançando enormemen-
te. Nós profissionais da contabili-
dade estamos nos desenvolvendo 
como nunca, no que se refere a qua-
lidade técnica e a valorização pro-
fissional, uma vez que somos pro-
tagonistas na saúde financeira das 
empresas. Sinto-me lisonjeada por 
poder congratular-me com a classe 
contábil unida, forte e determinada 
e muito feliz pela passagem de mais 
um 25 de Abril de lutas e sucesso”, 
afirma Celina que também é direto-
ra da Comissão CRC SP Mulher e da 
Comissão Nacional da Mulher Con-
tabilista, como coordenadora da re-
gião Sudeste.

Formado na profissão há mais 
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Capa

de 40 anos, o profissional Heber de 
Carvalho, eleito o Contabilista do 
Ano 2019, acredita que o contador 
exerce um papel fundamental pe-
rante a sociedade, além de ser um 
empreendedor que gera novos em-
pregos. “A cada mudança por meio 
de decretos, leis, MP, o profissional 
contábil se dedica com precisão, 
orientando as empresas quanto 
aos tributos, contratação de fun-
cionários, entre outros processos. 
Trata-se de um papel fundamental 

no desenvolvimento social. Cabe às 
empresas contar com o profissio-
nal contábil como aliado e orien-
tador na tomada de decisão, desde 
a compra de produtos, cálculo de 
resultados e apuração dos impos-

tos. A comemoração é nossa, mas 
o resultado é de cada empresário, 
desde os microempreendedores até 
as empresas do mais alto nível de 
relevância”, destaca Heber. 

25 de Abril - O Dia da Contabili-
dade surgiu em homenagem ao se-
nador João Lyra Tavares que, em 25 
de abril de 1926, defendeu a regu-
larização da profissão de contábeis 
no Brasil. João Tavares é considera-
do o patrono da contabilidade bra-
sileira. A regulamentação da profis-
são, no entanto, só aconteceu com o 
Decreto nº 20.158, de 30/6/1931, 
oficializando as ciências contábeis 
no Brasil. 

O Dia da Contabilidade foi oficial-
mente criado a partir da Lei Estadu-
al nº 1.989, em 23 de maio de 1979. 
Até o mês de abril de 2012, o Dia da 
Contabilidade era chamado de Dia 
do Contabilista, no entanto, a partir 
desta data o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) determinou a 
alteração do termo Contabilista para 
“Profissional da Contabilidade”.

Está chegando mais uma edição 
do tradicional Jantar dos Contabilis-
tas. Com muitas novidades, o evento 
tradicional, que já está sendo orga-
nizado pela Casa do Contabilista, já 
tem data: dia 17 de Maio, às 21h, no 
Espaço Santa Felicidade (rua Fran-
cisca Massaro Farinha, 399 – Ribei-
rânia). O jantar contará com buffet 
completo e coquetel de entrada, 
pista de degustação, sobremesa, 
whisky e vinho, bartenders com co-
quetéis diversos, pista de led e totem 
fotográfico. Uma ampla estrutura e 
grandes atrações esperam por você!
Convites e Informações: (16) 3625-
7159.

Marcia RuizHeber Carvalho Celina Coutinho

Jantar dos Contabilistas
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26ª CONVECON: APROVEITE O VALOR PROMOCIONAL DE 
LANÇAMENTO E INSCREVA-SE ATÉ 30 DE ABRIL

SUMMIT CONTÁBIL EM OSASCO SERÁ EM 21 DE MAIO: EVENTO 
VALE PONTOS PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA

Textos: assessoria de Imprensa CRC

Em 21 de maio de 2019, o CRCSP 
realizará em Osasco o Summit Con-
tábil, encontro para profissionais, 
empresários e estudantes de conta-
bilidade da região. As inscrições es-
tão abertas no site www.convecon.
com.br.

Com um dia inteiro de ativida-
des sobre os principais temas da 
área contábil, o Summit Contábil 
em Osasco é uma excelente oportu-
nidade para atualizar conhecimen-
tos e estar em contato com alguns 
dos maiores especialistas em diver-
sos segmentos da Contabilidade. O 
evento vale até 6 pontos para cum-
primento da NBC PG (R3), norma de 
Educação Profissional Continuada.

A 26ª Convenção dos Profissio-
nais da Contabilidade do Estado de 
São Paulo (CONVECON) acontecerá 
de 4 a 6 de novembro de 2019, no 
Expo Center Norte, na capital pau-
lista. As inscrições já estão abertas, 
com valores promocionais de lança-
mento.

Acesse convecon.com.br, veja as 
vantagens de se inscrever agora e 
não perca tempo!

E tem outras vantagens: você 
participou dos Summits Contábeis?

Veja os descontos especiais:
Dois Summits – 5% de desconto 

na inscrição da CONVECON.

Três Summits ou mais – 10% de 
desconto na inscrição da CONVE-
CON.

OBS: o desconto é válido para 
qualquer lote e para qualquer tipo 
de ingresso. Promoção não válida 
para delegados, funcionários e con-
selheiros do CRCSP.

As inscrições devem ser realiza-
das previamente através do site até 
a data de 28 de outubro de 2019.

Após esta data, as inscrições 
acontecerão na secretaria local do 
evento: Expo Center Norte – Pavi-
lhão Azul – Rua José Bernardo Pin-
to, 333 – Vila Guilherme, São Paulo 

– SP, CEP 02055-000.
Tire todas as suas dúvidas no 

site da CONVECON sobre estes as-
suntos: método de pagamento; ca-
tegoria de profissionais de conta-
bilidade e professores; categoria de 
profissionais de contabilidade de 
outros estados; categoria de estu-
dantes; categoria de acompanhan-
te; política de reembolso; transfe-
rência de inscrição; pagamentos e 
recibos; confirmação de cadastro e 
confirmação de pagamento; paga-
mento por empenho; reimpressão 
de credencial em caso de perda; dú-
vidas.

As edições anteriores do Sum-
mit Contábil foram realizadas em 
Guarulhos, em 12 de dezembro 
de 2018; Bauru, 8 de fevereiro de 
2019; Santos, 15 de março, e Cam-
pinas, 3 de abril. Foram experiên-
cias transformadoras, nas quais os 
participantes assistiram a painéis 
sobre temas voltados à Contabilida-
de, gestão, tecnologia, empreende-
dorismo e outros assuntos ligados 
diretamente ao seu dia a dia.

O Summit Contábil é realizado 
pelo Instituto Paulista de Conta-
bilidade (IPC) e organizado pelo 
CRCSP, com o apoio das Entidades 
Contábeis do Estado de São Paulo.

Os resultados do Summit Contá-

bil ajudarão na composição da gra-
de da programação da CONVECON 
2019, que será realizada entre 4 a 6 
de novembro de 2019, no Expo Cen-
ter Norte. As inscrições também es-
tão abertas no site www.convecon.
com.br.

“Precisamos nos preparar para 
o emprego de novas tecnologias, 
pois o modelo convencional de or-
ganização e de processamento de 
informações será substituído”, disse 
a presidente do CRCSP, Marcia Ruiz 
Alcazar.

Mais informações sobre o Sum-
mit Contábil em Osasco estão dis-
poníveis no site da 26ª CONVECON 
– www.convecon.com.br.
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Sescon
SESCON-SP pede menos obrigações 

acessórias à Secretaria de Desenvolvimento, 
em encontro da FREPEM

Empreendedorismo, inovação, 
desburocratização e internacionali-
zação de micros e pequenas empre-
sas foram alguns temas da audiência 
realizada no dia 26 de março entre 
as entidades integrantes da Frente 
Parlamentar do Empreendedorismo 
e Combate à Guerra Fiscal com a se-
cretária de Desenvolvimento Econô-
mico do Estado de São Paulo, Patrí-
cia Ellen da Silva, e sua equipe.

O SESCON-SP, secretaria da FRE-
PEM, foi representado pelo presi-
dente Reynaldo Lima Jr., que apontou 
a burocracia como o grande entrave 
brasileiro ao desenvolvimento das 
empresas, especialmente das peque-
nas. “Enquanto no mundo são gastas 
100 horas em média para o cumpri-
mento de obrigações acessórias, no 
Brasil são aproximadamente duas 
mil horas”, disse, ao ressaltar que é 
fundamental a redução não do con-
trole, mas das dificuldades atreladas 
ao ambiente de negócios.

O deputado estadual Itamar Bor-
ges, presidente da FREPEM, con-
duziu a reunião falou das ações da 
Frente, como o programa de ino-
vação tecnológica para MPEs, a im-
plantação da Lei de Compras com 
tratamento diferenciado às MPEs, 
programa de Educação Empreende-
dora, entre outros. “Nossa intenção 
é que a secretaria absorva os nossos 

pleitos e abrace essas causas para 
atuarmos juntos”.

Patrícia Ellen afirmou que todas 
as iniciativas da FREPEM estão ali-
nhadas com as estratégias da secre-
taria, que o trabalho conjunto será de 
grande valia e falou da possibilidade 
de encontros periódicos para tratar 
e avançar nas temáticas. “Devemos 
unir esforços em favor do empreen-
dedorismo do nosso Estado”, disse 
a secretária, que também aceitou o 
convite do deputado Itamar Borges 
para participar do relançamento da 
FREPEM, em maio, na sede do SES-
CON-SP.

Participaram também da reunião 
representantes da secretaria e da 
FREPEM, de instituições de ensino 
como USP, UNESP, UNICAMP e Cen-
tro Paula Souza, entidades como 
ACSP, FACESP, FIESP, CRCSP, CIETEC, 
SEBRAE-SP, ABIMAC, FECOMER-
CIOSP, FAESP, entre outras.

SESCON-SP E FUNDACENTRO 
TERÃO TRABALHO CONJUNTO

O vice-presidente do SESCON-
-SP e da AESCON-SP, Carlos Alberto 
Baptistão, e o vice-presidente Admi-
nistrativo da AESCON-SP, Jorge Luiz 
Gonçalves Segeti, estiveram no dia 
9 de abril em audiência com Marina 
Battilani, presidente da Fundacen-
tro, instituição de pesquisa e estudos 

de segurança, higiene e medicina do 
trabalho, vinculada à Secretaria Es-
pecial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia.

As instituições estão alinhavan-
do parcerias e trabalhos conjuntos, 
como a qualificação de micro e pe-
quenos empreendedores com rela-
ção ao e-social, iniciativas na área 
de Segurança e Saúde no trabalho e 
realização de eventos em conjunto. 

Marina Battilani destacou que a 
parceria com a classe contábil será 
muito positiva. “As empresas de con-
tabilidade são um grande canal para 
a gente chegar perto e orientar os 
micros e pequenos empresários”, 
destacou.

Uma dessas ações será o apoio 
do SESCON-SP na revisão de Normas 
Regulamentadoras de SST. “Nossa 
intenção é retirar a subjetividade 
das NRs e dar mais segurança aos 
processos”, destacou Marina.

Carlos Alberto Baptistão desta-
cou a disponibilidade do SESCON-SP 
esses e outros trabalhos conjuntos 
e convidou a presidente do Funda-
centro para participar do Summit de 
Assessoramento, que será realizado 
em 7 de junho e debaterá as novas 
relações de trabalho no Brasil.

Luis Augusto Yamada 
Diretor do Sescon SP Regional 

em Ribeirão Preto

Texto: Assessoria Sescon
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Os jovens do programa Aprendiz 
participaram de uma comemoração 
com direito a chocolate, na semana de 
Páscoa. O projeto é uma iniciativa da 
AESCON, por meio da Casa do Conta-
bilista e tem como objetivo promover 

Por meio de assembleia realizada 
no dia 27 de março, na sede da Casa 
do Contabilista, Heber de Carvalho 
foi eleito o Contabilista do Ano 2019. 
Tiveram direito a voto, associados 
das entidades AESCON e SICORP, que 
estivessem adimplentes com as mes-
mas. As indicações foram feitas pelos 
presidentes e diretores das entidades 
que integram a Casa do Contabilista: 
SICORP, AESCON e diretor regional do 
SESCON, em reunião realizada no dia 
12 de março de 2019. A entrega do tí-
tulo será feita em cerimônia na Câma-
ra Municipal de Ribeirão Preto, no dia 
10 de maio.

A homenagem tem como objetivo 
valorizar e destacar os profissionais 
do município. É com imenso prazer 
que recebo esta comenda de “Conta-
bilista do Ano”, uma lembrança que 
ficará guardada para sempre em mi-
nha memória. São anos de trabalho e 
dedicação profissional.  Quero dividir 
este titulo com meus familiares que 
suportaram e entenderam a minha 
profissão, com meus amigos e cole-
gas de trabalho, que sempre respei-
taram os frutos dessa jornada e tam-

Notícias da Casa

Programa Aprendiz tem Páscoa de chocolate

Heber Carvalho foi eleito o Contabilista do Ano 2019

transformações sociais por meio de 
ações que capacitem e desenvolvam 
as habilidades e potenciais dos jovens 
no universo profissional. Mais de 500 
jovens já passaram pelo projeto. Para 
agendar uma visita, entre em conta-

to com nossa equipe de profissionais 
e assistente social, Cristina Consoli, 
pelo telefone: (16) 3625-7159 ou 
pelos e-mails: atendimento@casa-
docontabilista.org.br - projetoapren-
diz@casadocontabilista.org.br

Alunos receberam chocolates na semana de Páscoa

A entrega do título será feita em 
cerimônia na Câmara Municipal de 
Ribeirão Preto, no dia 10 de maio

bém com as entidades profissionais 
por meio de seus dirigentes, que nos 
orientaram e deram segurança para o 
exercício de nossa profissão. Essa tem 
sido uma experiência difícil de expli-
car em palavras, mas vibrante de ser 
comemorada. Obrigado a todos”, res-
salta Heber.

Trajetória: Formado em Ciências 
Contábeis pelo Centro Universitário 
Moura Lacerda, em 1972, foi dele-

gado regional do CRC SP, durante 15 
anos, onde adquiriu experiência em 
liderança de entidades profissionais. 
Ex-presidente do Sindicato dos Con-
tabilistas de Ribeirão Preto e Região, 
durante três anos.

Foi vice-presidente do SINCOPE-
ÇAS SP, diretor do SICORP - Ribeirão 
Preto, Ex- diretor da AESCON -  Ri-
beirão Preto e região, fundador do 
Centro de Estudos Fisco Contábeis da 
Casa do Contabilista, que tem como 
objetivo a qualificação dos profissio-
nais da classe contábil.

Colaborador da empresa “Carva-
lho Contabilidade” desde 1968, sócio 
da empresa “Said Auto Peças”, com sua 
esposa Léa Carvalho e seu filho Rena-
to Carvalho; administrador da empre-
sa “Acert - Certificadora Digital” com 
sua filha Marina Carvalho Veloso e seu 
genro André Veloso; recebeu a meda-
lha de mérito profissional  do CRC SP” 
denominada “Joaquim Monteiro de 
Carvalho” pelos serviços prestados a 
profissão contábil. Participou da vá-
rios congressos, convenções e even-
tos de valorização da profissão, bem 
como de atualização profissional.
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Com mais de 5,5 milhões de hec-
tares de água doce, o Brasil é res-
ponsável por 0,76% da produção 
aquícola mundial, sendo que a 
informalidade da atividade e dos 
seus processos de decisão é uma 
realidade para o caso brasileiro, o 
que restringe uma melhor e maior 
exploração dos recursos potenciais 
do país. Os estudos empíricos para 
este setor concentram-se em ava-
liações econômicas de projetos es-
pecíficos, sendo um desafio e até 
um desconhecimento o potencial de 
rentabilidade da empresa inserida 
na aquicultura no Brasil. O agrone-
gócio é responsável pela integração 
de diversos setores da economia e 
sua participação no Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro tem aumenta-
do nos últimos anos.

Embora as análises de investimen-
tos constituam um dos instrumen-
tos de decisão mais representativos 
na gestão financeira, a viabilidade 
do empreendimento não deve se ba-
sear exclusivamente na seleção de 
projetos com valor presente líquido 
positivo, mas necessita incorporar 
estudos de alavancagem, estruturas 
de liquidez, gestão do capital de giro 
e gestão baseada em desempenho e 
criação de valor.

Em decorrência desta elevada in-
formalidade existente na gestão da 
empresa rural, em especial na pisci-
cultura, a motivação inicial deste ar-
tigo foi responder ao seguinte ques-
tionamento: Como estruturar um 
modelo de gestão financeira para a 
piscicultura?

Diante da realidade do pequeno e 
do médio produtor rural, sugere-se 
a utilização da estrutura do livro-
-caixa rural, muito comum e utiliza-
do em pequenas empresas rurais.

Por considerar a característica do 
processo produtivo da piscicultura, 
orienta-se a iniciar a construção da 

Marcelo Guilhermino Petersen
Auditor Financeiro

Mestrado em Administração na 
Especialização Gestão de Organizações 

Agroindustriais, pós-graduado em 
Contabilidade: governança e controle,

pós-graduando em Controladoria e 
Finanças.

marceloguilherminopetersen@gmail.com

AGRONEGÓCIO: COMO ANALISAR O 
DESEMPENHO FINANCEIRO EM PEQUENAS 

EMPRESAS RURAIS NA PISCICULTURA?

Contabilidade

primeira parte, (das três que com-
põem o fluxo de caixa) pelo fluxo de 
caixa operacional (FCO), através dos 
lotes de produção.

Construir o desempenho por meio 
dos lotes de produção, quantifica e 
demonstra seu resultado operacio-
nal, porém, esta estratégia avança 
trazendo contribuições para o re-
passe dos custos aos lotes, melho-
rando a gestão financeira, a tomada 
de decisões por parte dos piscicul-
tores, pois divide os custos opera-
cionais, do custo do investimento e 
financiamento.

A soma dos lotes de produção en-
tão, construirá o fluxo de caixa ope-
racional. A escrituração dos eventos 
realizados relativos aos investimen-
tos e aos financiamentos são lança-
dos também no fluxo para que se 
possa mensurar sua capacidade real 

de geração de caixa.
O resultado final demonstra o flu-

xo de caixa sugerido para o piscicul-
tor com as três partes necessárias 
(operacional, investimento e finan-
ciamento) em sua composição total, 
e demonstra também, os resulta-
dos consolidados. Esta dinâmica de 
fluxo proporciona o levantamento 
de indicadores como (ROE); (ROI); 
(GAF); Retorno da Margem de con-
tribuição; Margem Operacional; 
visualização da movimentação do 
caixa dentre outros.

De posse desses indicadores, tan-
to os empresários rurais quanto os 
profissionais liberais que os asses-
soram podem criar uma sistemática 
para utilizá-los de forma rigorosa 
e constante. Isto reduz em muito a 
necessidade de dados e oferece ba-
ses para o diálogo pragmático entre 
aqueles que detêm o saber das ciên-
cias contábeis e finanças e aqueles 
diretamente à frente das decisões 
produtivas, tomadas diariamente no 
campo da produção.

Acresce-se que o aprendizado/
utilização desses indicadores eleva 
a eficiência da gerência geral e ofe-
rece também uma avaliação mais 
crítica sobre as estratégias que en-
volvem a origem dos problemas e 
possíveis soluções. Espera-se que 
novas investigações nesta direção 
possam ser empreendidas como 
forma de avaliar a capacidade deste 
modelo em analisar as empresas da 
piscicultura por meio de pesquisas.

Estender essa abordagem para 
outros segmentos do agronegócio 
poderá contribuir de forma signi-
ficativa para a gestão da empresa 
rural, cujo espaço na literatura é in-
cipiente, apesar da relevante impor-
tância econômica e social que tem 
para o Brasil e para as economias 
emergentes.
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Notícias do Setor

Conforme disposto na Instru-
ção Normativa nº 1.787, de 7 de 
fevereiro de 2018, alterada pela 
Instrução Normativa nº 1.884, de 
17 de abril de 2019, publicada 
hoje no Diário Oficial da União, as 
entidades integrantes do “Grupo 
2 - Entidades Empresariais”, do 
Anexo V da Instrução Normativa 
RFB nº 1.634, de 2016, com fa-
turamento no ano-calendário de 
2017 acima de R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil 
reais) estão obrigadas à entrega 
da DCTFWeb para os fatos gera-
dores que ocorram a partir de 1º 
de abril de 2019. A data de entre-
ga da DCTFWeb para o período 
de apuração abril de 2019 é até 
15/05/2019 e o vencimento do 

Receita altera regras relativas à entrega da 
DCTFWeb

O faturamento em 2017 é critério para enquadrar empresas obrigadas à entrega

DARF é 20/05/2019.
A DCTFWeb substituirá a GFIP 

para fins de declaração de contri-
buições previdenciárias. Lembra-
mos que os recolhimentos serão 
realizados em DARF emitido pela 
própria declaração, após a trans-
missão da mesma.

ATENÇÃO: A partir de 
01/04/2019, os contribuintes 
contratantes de serviços sujeitos à 
retenção da Lei 9.711/98 não de-
vem mais utilizar GPS para reco-
lhimento da retenção sobre notas 
fiscais. Estas retenções devem ser 
escrituradas na EFD-Reinf e, após 
o encerramento desta escritura-
ção, são automaticamente trans-
portadas para a DCTFWeb. Por-
tanto, o recolhimento dos valores 

retidos passa a ser feito pelo DARF 
emitido no sistema DCTFWeb, no 
CNPJ da tomadora.

Conforme IN RFB 971/2009, 
a empresa que utiliza o eSocial/
EFD-Reinf/DCTFWeb, está dis-
pensada do envio de cópia do 
comprovante de retenção (DARF) 
para o prestador de serviços.

Lembramos que, a partir do iní-
cio da obrigatoriedade de entrega 
da DCTFWeb, as empresas não de-
vem efetuar nenhum recolhimen-
to em GPS. Em caso de dificulda-
des no fechamento do eSocial e/
ou Reinf, o recolhimento das con-
tribuições previdenciárias deve 
ser efetuado em DARF Avulso.

Fonte: Receita Federal
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Jurisprudência

As pessoas estão envelhecendo, 
muitas delas proprietárias de imóveis 
rurais que exploram diretamente, 
com os filhos não querendo assumir 
a operação e atividades e os pais sem 
saber o que fazer. Neste momento 
surge a dúvida: “como elaborar um 
planejamento sucessório em que os 
filhos não têm interesse em partici-
par da empresa que seria criada com 
o imóvel rural usado na integraliza-
ção do capital social, cujo objeto con-
siste na exploração do ramo agrope-
cuário?”. 

Entendemos ser muito interessante 
a criação dessas empresas agropecu-
árias, cuja finalidade primeira é im-
pedir o fracionamento do imóvel e as-
sim tornar mais fácil a sua exploração 
em escala e de maneira profissional, 
o que é bem diferente das divisões 
e fracionamentos que decorrem de 
sucessivas partilhas, que vão trans-
formando e reduzindo essas proprie-
dades às vezes em imóveis menores 
que um módulo rural, dificultando a 
exploração racional dos recursos dis-
poníveis.

A criação dessas empresas não 
impede que os herdeiros, mesmo os 
que não têm interesse em assumir o 
negócio e se envolver diretamente 
na operação, que pode ser bastante 
trabalhosa e exigir muita dedicação, 
busquem a profissionalização des-
sas atividades com a contratação de 
gestores profissionais no mercado, 
atuando então os sócios com posi-
ções claras e bem definidas quanto 
ao ramo a ser explorado e à área de 
abrangência, traçando planos sobre a 
preservação dos recursos naturais, o 
modo de exploração, se extensiva ou 
intensiva, o beneficiamento ou a ven-
da da produção no mercado, a divisão 
dos resultados obtidos e assim por 
diante. Nesse caso, os sócios deverão 
portar-se como tal, ou seja, não pra-
ticarão atos de gestão, mas delegarão 
a pessoas capacitadas e de confiança 
a execução de um plano de negócio 
bastante abrangente, havendo ne-
cessidade de uma dedicação míni-
ma e indispensável, com reuniões ao 

José Rubens Hernandez
Área de Atuação: Direito Tributário, 
Direito Cooperativo , Planejamento 

Sucessório e Proteção de Bens , Direito 
Empresarial e Societário

hernandez@hernandezferreira.com.br

Planejamento sucessório no agronegócio
menos mensais para que possam ser 
atualizados quanto aos resultados, às 
práticas, cenários e situações ocorri-
das e também vislumbrar os passos 
subsequentes, ajustando sempre que 
necessário o encaminhamento das 
ações a serem tomadas pelos gesto-
res.

Nessa hipótese, os sócios não fa-
rão retiradas a título de pró-labore, 
participando tão somente da divisão 
dos lucros e resultados. E não prati-
carão atos de gestão, pois isso será in-
cumbência do gestor contratado. Em 
síntese, os sócios decidem e o gestor 
executa.

No início da implantação de um pla-
no desses pode se mostrar necessário 
um maior envolvimento por parte 
dos proprietários e seus herdeiros 
para o compartilhamento do conhe-
cimento pleno das atividades, pontos 
fortes e frágeis do negócio, para que 
então consigam superar as dificulda-
des com decisões claras e assertivas.

Pode ocorrer inclusive de no início 
haver um envolvimento a ponto de 
os herdeiros figurarem como os pró-
prios gestores para, num momento 
posterior, planejarem a profissiona-
lização, o que de certo modo trará 
maior segurança devido ao conheci-
mento e expertise que terão para não 
só escolherem um bom gestor que 
irá montar uma equipe, mas também 
saberem o que inserir num plano de 
negócios para poderem cobrar os re-
sultados com maior objetividade, en-
tendendo, então, a fluência das ações, 
dos resultados e das necessidades 
que levarão às decisões. Nesse cená-
rio, o sucedido e seus sucessores po-
derão compartilhar uma experiência 
riquíssima, desde a primeira fase de 
transição, de envolvimento dos her-
deiros na operação, até a profissiona-
lização da empresa.

Pode haver também um cenário 
misto, em que um ou alguns herdei-
ros se envolvam na gestão direta da 
operação e outros não, o que leva à 
necessidade de se buscar uma ma-
neira de retribuir por esse tipo de 
trabalho, que pode se dar pela via 

do pagamento de pró-labore ou en-
tão pela fixação de prêmios a serem 
ganhos com o atingimento de metas 
e resultados, mostrando-se esta últi-
ma hipótese bem mais interessante 
por envolver esses sócios adminis-
tradores na busca incessante de re-
sultados positivos. Em linhas gerais, o 
sucessor que administrar a empresa 
ganhará mais que aqueles que apenas 
cobrarão dele os resultados, seja pela 
via do pró-labore, seja pela participa-
ção maior nos resultados.

Um passo que pode ser implemen-
tado antes de tudo isso é no sentido 
de os atuais proprietários criarem a 
empresa e integralizarem nela o imó-
vel, podendo depois vislumbrar ou a 
profissionalização ou o ingresso dos 
herdeiros no negócio. Num cenário 
de muitas dúvidas e indefinições, esse 
caminho se mostra interessante por 
permitir que o sucedido vislumbre os 
próximos passos, planejando-os com 
cuidado para só depois implementá-
-los, tendo no início o controle da si-
tuação.

 Pode acontecer, entretanto, que es-
ses cenários sejam descartados ante 
a dificuldade ou mesmo impossibili-
dade de se unirem os propósitos dos 
sucessores na manutenção da ativi-
dade, o que aconselha, não se mos-
trando possível a profissionalização, 
que seja implementado diretamente 
pelas pessoas que estão à frente do 
negócio e que idealizam um possível 
planejamento sucessório, de se to-
mar o caminho da via testamentária, 
ou seja, de se definir a pessoa ou as 
pessoas que efetivamente irão cuidar 
daquela atividade depois da morte de 
quem a explora num dado momento.

 Essas, então, são em linhas gerais 
algumas estratégias para abordagem 
do assunto, cabendo a escolha de 
qualquer desses caminhos aos pró-
prios interessados.
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Artigo

A Contabilidade define Patri-
mônio como sendo basicamente 
o conjunto de Bens, Direitos e 
Obrigações. Neste artigo focarei 
tipos específicos de bens: esto-
ques e imobilizados.

Qualquer que seja o ramo de 
atuação da empresa (indústria, 
comércio, serviços, terceiro se-
tor e outros), ela possui itens 
em almoxarifados, estoques, 
móveis, utensílios, equipamen-
tos, veículos e outros bens. Im-
portante é manter uma gestão 
eficiente sobre estes itens, per-
mitindo um melhor controle dos 
mesmos, diminuindo custos de 
reposição, manutenção e per-
das, por exemplo.

Primeiro é importante conhe-
cer o que tem. Fazer um levan-
tamento, registrar, inventariar e 
implantar um sistema, por mais 
simples que seja para gerenciar 
tais patrimônios é o primeiro 
passo. Disso nos lembramos das 
boas e velhas “plaquinhas” ou 
etiquetas de patrimônio, com 
códigos para controle e etc. E ao 
menos durante algum período, 
realizar a contagem e verifica-
ção destes itens.

Empresas que possuem almo-
xarifados, muitas vezes conten-
do miudezas, podem ter perdas 
de itens ali, que somados causam 
transtornos e custos. Importan-
te manter um controle efetivo, 
contínuo e eficiente, através de 
um sistema e com pessoal de 
confiança. O mesmo intuito vale 
para outros bens imobilizados, 
como mesas, cadeiras, compu-
tadores (hoje é usado cada vez 
mais notebooks), telefones e 
tantos outros itens presentes 

A importância da gestão dos patrimônios 
empresariais

nos setores, que podem ser fa-
cilmente perdidos, subtraídos e 
danificados, causando prejuízos 
financeiros, atrasos nos traba-
lhos e processos, perdas de da-
dos e informações importantes 
e etc.

O mesmo é válido para outros 
bens como veículos e equipa-
mentos, que sofrem desgastes, 
se bem gerenciados e podem ge-
rar economias. Planejar e con-
trolar as manutenções, oferecer 
treinamento adequado e cons-
tante (e nesse sentido educar 
os usuários destes bens na con-
servação e melhor uso dos mes-
mos), e outros métodos e formas 
de administrar estes itens con-
forme a necessidade da entida-
de podem gerar economias, au-

mentar a vida útil dos mesmos e 
trazer melhores resultados.

Um planejamento e gestão efi-
ciente destes bens podem dimi-
nuir índices de substituição dos 
mesmos e reduzir gastos des-
necessários ou que podem ser 
evitados; por isso acredito que 
implantar controles eficientes 
e realizar auditorias internas, 
pode ser um passo importante 
e trará benefícios para a organi-
zação, evitando também erros e 
fraudes em todos os processos e 
atividades.

Zelo, ética, controle, eficiência 
e eficácia de gestão são pala-
vras que ouvimos muito no meio 
corporativo, e são muito válidas 
para uma melhor gestão patri-
monial da empresa. Se Bens sig-
nificam riqueza, dinheiro apli-
cado, algo que me ajudará na 
obtenção de objetivos e resulta-
dos, devemos ter atenção e cui-
dados especiais com os mesmos, 
não é verdade?

Demetrio Luiz Pedro Bom Junior
Contador e Administrador de Empresas

CRC SP-315480/O-1 / CRA SP 78891
Diretor Educacional Suplente 

AESCON/ Casa do Contabilista
E-mail: demetriolpbjr@gmail.com
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Aniversariantes de Abril

Cultura e Educação

1) Tenho que aprender sempre???

     Ou

 Tenho de aprender sempre???

Tanto faz, querido leitor!!!

As duas expressões são aceitas, então aprendemos!!!

2) “Aja” com paciência!!!

            Ou

    “ Haja” com paciência!!!

Prezado leitor, veja a diferença:

Aja—verbo agir----- Aja= agir com paciência

Haja—verbo Haver---- Haja= há, tenha paciência

3) Uso da expressão: Anexo(a,as,os)

      Prezado leitor: como adjetivo, a palavra anexo concorda em gê-

nero e número com o seu correspondente.

Ex.: As cartas estavam anexas(adj.) ao livro.

        Vai anexo o documento(substantivo) exigido.

Sobre pessoas...
Amigos, eu sigo o meu dito re-

flexivo: há pessoas tóxicas. Sugam 
o nosso campo energético,porém 
não se esqueça do polo:há pessoas 
medicinais. São bálsamos.Quando 
chegam perto da gente curam com 
um olhar ou palavra a nossa alma. 
E no final, entre esses polos a lição 
maior:aprender sobre a nossa im-
portância como pessoas também. 
Não se diminua para caber no mun-
do de alguém. E não venha com fa-
turas para que alguém preencha as 
suas lacunas. Seja do seu tamanho 
e cultive a medicina curativa que tu 
podes ofertar ao próximo, gratuita-
mente, sem espera de retorno. Se 
tu não podes nada fique no silêncio 
enriquecedor.

Renata Carone Sborgia
# Falar Bem Que Mal Tem!!!

PARA VOCÊ PENSAR: 

Renata Carone Sborgia
Formada em Direito e Letras. Mestra 

em Psicologia Social -USP, Especialista 
em Língua Portuguesa, Direito Público 

e Gestão Educacional. Membro 
fundadora da Academia de Belas Artes 

– BH. Docente, escritora e revisora.

01 CARLOS MAURICIO BONIFACIO 
02 MAICON GUILHERMETTI DA SILVA 
02 LUCIANA DE FÁTIMA SILVEIRA GRANADOS
04 ANDERSON OILME PARENTE 
05 EDSON BRUSSOLO SARAIVA CALDEIRA 
06 JOSE MARCELO CORREA 
06 JORGE YAMADA 
07 CÁSSIO FELIX 
07 CONCEIÇAO APARECIDA BAGGIO FIGUEIRA 
08 JOSE DONIZETI VILLAR 
11 MARTA HELENA SOLANO ZAMONER 
13 JULIO ANTONIO DE CASTRO ANDRADE 
14 EDILBERTO LUIZ DIAS 
15 CARLOS CESAR BARREIRA 
15 SERGIO RODRIGUES 
15 AILTON SANTANA 

17 FLAVIO ADANI 
17 NANCI PEREIRA RIUL 
17 DORIVAL RISSATTO 
17 ANTONIO GUARACI NOGUEIRA 
18 WALTER MANÇO FILHO 
18 MARCIO ALVES SIQUEIRA 
19 APARECIDO DONIZETI DE SOUZA 
20 ALEXANDRE NATANAEL MAGALHAES DE ANDRADE 
20 JULIO LUIZ CADETE DA SILVA 
22 SONIA MARIA GONCALVES DA SILVA 
23 VANESSA SOFIENTINI DA SILVA FALQUETTI 
25 FABIANO DE BARROS MICHELI
25 LUIZ FERNANDO FOLTRAN GLADITZ 
25 VIRGINIA MARIA DUZI PINGHERA 
26 HELIO MARCOS HOBUS 
29 JOAO BATISTA DE CAMPOS 
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Conheça os convênios e parcerias que a 
AESCON-RP, SICORP e Sescon RP oferecem:

Softwares/Tecnologia

• Backup Brasil Soluções Inteligentes
www.backupbrasil.com.br / Consulte descontos especiais para 
novas assinaturas. (16) 3632.0723. Rua Casemiro de Abreu, 256. 

• Balaminut Gestão do conhecimento
Desenvolvimento de Web Sites: Parceria com a Balaminut oferece 
vantagens exclusivas com valores reduzidos no desenvolvimento 
de sites, hospedagem, suporte e atualização.
Consulte os planos: comercial@balaminut.com.br 

• Vilage Marcas e Patentes
vilage.com.br/pt/escritorios/ribeirao-preto
(posição atualizada de marcas e atendimento personalizado).
Descontos de 10% a 15% sobre os valores de todos os serviços. 
0800.703.9009. Av. Dr. João Palma Guião, 1001. 

• Contmatic Phoenix
Até 20% de desconto nos sistemas próprios de gestão empresarial. 
15% na aquisição de módulos e 10% no CND Phoenix.
Tel: (16) 3603-6100 ou 0800-7794449

Escolas/Faculdades/Cursos

• Centro Universitário e Colégios Moura Lacerda 
www.portalmouralacerda.com.br (desconto de 5% para todos os 
cursos).

• CNA Independência 
www.cna.com.br/independencia/ (desconto de 30%).

• Estácio - Centro Universitário
Descontos de 20% nas mensalidades dos cursos de graduação 
presenciais e pós-graduação. (www.estacio.br)

• Escola de Idiomas Mindbenders 
www.mindbenders.com.br (descontos de 40% no curso de 
“Accouting”) .(16) 3913.4259. Av. Presidente Vargas, 1265. 
Conj.801. 

• Faculdade Anhanguera 
www.anhanguera.com/ribeiraopreto (desconto de até 25% 
nos cursos de pós-graduação a empresários associados e seus 
funcionários). Tel: (16) 3512-4700 / (16) 3512-4701

• Faculdade de Negócios REGES
www.reges.com.br/ribeiraopreto (desconto entre 10% a 30% 
nos cursos).

• Fundace MBA
Descontos nos seguintes cursos: 10% em MBA Gestão Tributária, 
MBA Contabilidade e Cursos de Curta Duração. 5% nos demais 
MBAs. www.fundace.org.br

• Vox2You: Descontos e outros benefícios sobre os valores do 
curso de Oratória. (www.vox2you.com.br). (16) 3617.5825. Av. 
Costábile Romano, 3055. 

• UNIESP: descontos de 10 a 30% nos cursos de graduação 
presencial. Tel: (16) 3977-8000
www.uniesp.edu.br
                       
 

• IPOG (Instituto de Pós-Graduação e Graduação)- polo 
Ribeirão Preto: descontos de 20% nos valores das parcelas dos 
cursos de graduação - modalidade presencial.  
Tel: (16) 99320-2855 / 98128-0267
ribeiraopreto@ipog.edu.br                            

• Unopar EAD - polo Ribeirão Preto: descontos de 10% nos 
cursos de graduação e pós a distância. Tel: (16) 3915-9055
www.polos.unoparead.com.br                             

• FGV Ribeirão Preto - descontos de 20% no valor dos cursos de 
Pós-ADM, MBA's e Cademp (cursos de curta duração).
 Tel: (16) 3523-4201
www.posexecutiva.com.br

 Prestação de Serviço 

• Hernandez e Ferreira Advogados Associados 
Consultoria jurídica gratuita para associados da AESCON e 
SICORP, nas áreas civil, societária, trabalhista e tributária - 
mediante agendamento prévio - www.hernandezferreira.com.br. 
(16) 4009.2900. Rua Altino Arantes, 1248.

• Baldocchi Assistência Familiar 
www.baldocchi.com.br  (planos com valores diferenciados. (16) 
3625.1991. Rua Martinico Prado, 390. 

• Expanseg Corretora de Seguros 
www.expanseg.com.br (desconto de 10% no seguro de 
responsabilidade civil profissional). (16) 3632-8988. Rua Cesário 
Mota, 454. 

• Inovseg Corretora de Seguros e Consórcio 
 www.inovseg.net.br. Tel: (16) 3934-6641. Condições especiais 
para associados.

Comércio/Varejo

• Óptica Masson: (descontos de até 20% à vista ou em até 5x.). 
(16) 3941.3222 / 3610.9928. Rua Garibaldi, 490 / Rua Henrique 
Dumont, 628. 
 
• Óptica Brasil: (descontos de 10% até 30%). (16) 3019.3000. 
Rua Barão do Amazonas, 77.

Clínicas/Saúde

• Clínica Psicológica 
Elise Acrani e Rodrigo Toshio Sato (descontos de 20%).
(16) 3441.2184. Av. Itatiaia, 654 - sala 20. 

• Clínica de Fisioterapia e Psicologia Sânitas
Fisioterapia Ortopédica e Desportiva, RPG. Fisioterapia geriátrica. 
Psicoterapia Individual e Psicodiagnóstico. (descontos de 30%). 
(16) 3285.0710. Rua Chile, 425.

• Clínica de Odontologia - Miele
Descontos de 20% sobre os valores de tabela praticados. (16) 
3618.3422. Av. Senador César Vergueiro, 505, sala 12. 

• Hórus Clínica de Fisioterapia
(Fisioterapia Geral: 28% / Acupuntura Auricular: 30% , Estética 
corporal e facial: 20% a 28%). (16) 3013.4866. Rua Garibaldi, 
2042, sala 14.
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Centro de Estudos e Debates Fisco Contábeis – 
atualize-se sobre a legislação e saiba mais sobre te-
mas que envolvem o dia-a-dia do cenário contábil e 
administrativo. Sempre às quartas feiras, das 19h às 
21h.

Serviço de Malote: a Casa do Contabilista facilita o 
envio de documentos dos escritórios para a Receita 
Federal do Brasil e JUCESP. É seguro, rápido e gratuito 
para associados.

Programa Aprendiz:  Incentiva, capacita e propicia 
a inclusão de jovens entre 14 e 24 anos no mercado de 
trabalho. Ampara  clientes e organizações contábeis no 
cumprimento da Lei 10.097/2000, que determina a con-
tratação de aprendizes.

Saúde - Planos especiais para atender você e sua fa-
mília nos convênios assistência médica e hospitalar São 

Francisco, Santa Casa Saúde e Medicar Urgências Mé-
dicas, e planos odontológicos Integral, Codep e Odon-
tocross.

Lazer – Aproveite momentos de descontração e des-
canso na Colônia de Férias do SESC Bertioga

Consultoria Eletrônica da Balaminut – Acesso facili-
tado ao Portal Web Leis. www.webleis.com.br

Certificação Digital: Associados tem valores exclu-
sivos para aquisição do Certificado Digital, através de 
uma parceria com a AESCON-SP/ SESCON-SP e SERASA 
EXPERIAN. A aquisição é feita diretamente pelo site da 
Casa do Contabilista, de forma prática e segura.

Sincomerciários: Associados podem associar-se ao 
Sindicato dos Empregados do Comércio de Ribeirão 
Preto e desfrutar de todos os benefícios propostos pela 
entidade como esportes, lazer, beleza, entre outros. 

Clube de Benefícios
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