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Prezados leitores 
É com muito trabalho que cami-

nhamos neste segundo semestre. 
Muitas são as perspectivas para o 
desenvolvimento de novas ativida-
des e iniciativas que proporcionem 
o conhecimento e atualização dos 
profissionais contábeis. 

No último mês, a Casa do Con-
tabilista realizou com grande su-
cesso os tradicionais Centros de 
Estudos, que, a cada quarta-feira, 
conta com maior envolvimento dos 
nossos associados. Com casa cheia 
e recorde de público em diversos 
encontros, percebemos, por meio 
do interesse pela atualização pro-
fissional, a assertividade no forma-
to e temas propostos na iniciativa. 
Exemplo disso, são os encontros 
que abordam o tema eSocial, um 
dos temas mais procurados nas 
nossas palestras.

Pudemos contar também com a 
presença da presidente do CRCSP, 
Marcia Ruiz Alcazar, e do vice-pre-
sidente de Administração e Finan-
ças, José Donizete Valentina, que 
estiveram na Casa do Contabilista. 
O encontro CRCSP em Ação infor-

mou os profissionais, representan-
tes da classe contábil e autoridades 
da região sobre as realizações do 
CRCSP no primeiro semestre desta 
gestão e o que já está programado 
para os próximos meses.

Alinhado às necessidades do 
segmento, o Sicorp, em parceria 
com a ACI (Associação Comercial 
e Industrial de Ribeirão Preto) e 
Sincovarp (Sindicato do Comércio 
Varejista de Ribeirão Preto) rea-
lizará no mês de setembro, o cur-
so sobre a Reforma Trabalhista. O 
juiz Walney Quadro Barros, da Se-
gunda Vara do Trabalho de Ribei-
rão Preto, ministrará o curso com 
carga horária de 16 horas. O tema 
vem ao encontro das necessidades 
atuais dos profissionais contábeis, 
que exercem um importante papel 
junto ao ambiente corporativo. 

Nesse contexto, a Casa do Con-
tabilista, está sempre aberta a 
atender e buscar grandes referên-
cias nos mais diversos temas para 
garantir que seus associados este-
jam alinhados aos principais con-
teúdos de relevância no segmento.

Tenham todos uma ótima leitura!
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Ferramenta para atualização do profissional contábil, 
os Centros de Estudos têm recebido um grande interesse 
dos associados da Casa do Contabilista e público em geral. 
Realizado todas as quartas-feiras, às 19h, na sede da enti-
dade, o encontro tem garantido casa lotada sempre com 
temas abrangentes, de interesse do segmento e sempre 
com abertura para as questões dos participantes. 

Profissionais renomados são os convidados a deba-
ter temas relevantes como eSocial, EFD Reinf (Escritu-
ração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais) e DCTF Web (Declaração de Débitos e Créditos 
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entida-
des e Fundos), Reforma Trabalhista, RH, entre outros. Os 
encontros são gratuitos e o espaço democrático, sempre 
aberto a temas sugeridos pelos participantes. Mais infor-
mações pelo (16) 3625-7159.

Centro de Estudos
Centro de Estudos proporciona conhecimento e 

atualização aos profissionais contábeis

eSocial, Reforma Trabalhista e RH: Dr. Fábio Luiz Pereira da Silva, 
especialista em Direito do Trabalho, pela PUC Minas, sócio coordena-

dor pela área trabalhista do Escritório Pereira Advogados, pales-
trante, professor universitário e autor de diversos livros jurídicos foi 

o convidado do Centro de Estudos.

Os temas EFD Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais) e DCTF Web 
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos) 

foram abordados pelos pro�issionais da Casa do Contabilista, Valdir Zamoner e Ana Picão.

“e-Social. Dúvidas no preenchimento: como se adequar para o cumprimento dos prazos” foi o tema abordado pela especialista 
em Recursos Humanos e analista de Suporte Gerencial, da Empresa Intsys, Lilian Oliveira e pela gestora em 

Recursos Humanos e Analista de Suporte há 08 anos, da Empresa Intsys, Maria Izabel Padovani. 
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Capa
Reforma Trabalhista: 

tema é destaque 
entre profissionais 

contábeis
Sancionada no mês de julho e implantada em no-

vembro de 2017, a Reforma Trabalhista trouxe modi-
ficações na consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e 
um novo entendimento para as relações entre patrões 
e empregados. Passados meses de implantação e com 
um entendimento cada vez maior sobre os pontos al-
terados, profissionais que atuam na área Contábil e de 
Recursos Humanos buscam a atualização sobre o tema. 

O contador é um dos principais profissionais que 
possui propriedade para difundir os mais de 100 itens 
alterados na CLT, com a nova Legislação Trabalhista. 
Dentre os pontos mais relevantes que serão trabalha-
dos por esses profissionais, estão: o horário de trabalho 
mais flexível, terceirização de mão de obra, férias, entre 
outros.  

Garantindo a qualificação adequada sobre o assunto, 
os profissionais possuirão um diferencial no segmento, 
estando apto a contribuir em temas mais específicos 
junto aos seus clientes, além de terem a alternativa de 
prestar consultoria, ou seja, uma nova possibilidade de 
atuação no setor. 

Qualificação - O Sicorp (Sindicato dos Contabilis-
tas de Ribeirão Preto) em parceria com a ACI RP (As-
sociação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto) e 
Sincovarp (Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão 
Preto) realiza o curso sobre a Reforma Trabalhista, em 
Ribeirão Preto (SP). O palestrante convidado será o juiz 
Walney Quadros Costa, da Segunda Vara do Trabalho de 
Ribeirão Preto. O encontro terá início na primeira quin-
zena de setembro. Serão oito quintas-feiras, das 19h às 
21h. 

Mantenha-se atualizado

Conheça o Conteúdo Programático do Curso sobre a Reforma 
Trabalhista
============================================
1. Conhecendo as alterações da CLT e seus impactos nas 
relações trabalhistas
2. Conceito de Empregador e Grupo Econômico
3. Jornada de Trabalho:
Novo conceito de tempo de serviço
Hora in itinere
Jornada parcial de trabalho
Novas regras para implantação do banco de horas
Duração da jornada normal e horas extras
Intervalo para descanso e refeição e a possibilidade de redução
Regras para o Teletrabalho
4. Contrato de trabalho:
Trabalho intermitente
Sucessão empresarial e as obrigações trabalhistas
Regras para utilização de uniforme
5. Remuneração:
Novo conceito de remuneração
Equiparação salarial
6. Férias:
Direito
Período aquisito e concessivo
Fracionamento do descanso - Novas regras
Abono Pecuniário e a Jornada por Tempo Parcial
7. Trabalho da Mulher:
Gravidez x Ambiente de Trabalho Nocivo (insalubridade, 
periculosidade) x Salário maternidade
8. Dano Extrapatrimonial
Conceito
Valor da indenização novos parâmetros para o cálculo
9. Rescisão do Contrato de Trabalho
Justa causa
Plano de demissão voluntária
Rescisão acordada
Homologação
10. Representatividade dos Empregados
Comissões de Empregados
Composição e Atribuições
11. Contribuição Sindical
Caráter compulsório e facultativo
Transitoriedade
12. Negociação Coletiva
Acordado x Legislado
O que pode ser e não ser negociado entre empregador e 
empregado?
13. Homologação de Acordo Extrajudicial

Informações:
Valor: R$ 500 para associados ACI, Sincovarp e 

Casa do Contabilista
R$ 700 para não associados.

Local: a definir (Ribeirão Preto)
Inscrições: sicorp@casadocontabilista.org.br

Mais informações: (16) 3625-7159
*Os participantes receberão apostila eletrônica e 

certificado de participação
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Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo  |  Presidente Marcia Ruiz Alcazar - Gestão 2018-2019
Delegacia Regional do CRC SP em Ribeirão Preto  |  Walter Assis Cunha - e-mail: walter@novainforme.com  | Rua Santos Dumont, 516

Entre os meses de junho e agosto, uma 
caravana do CRCSP esteve nas 18 cidades 
onde há delegacias regionais da entidade 
levando informação para delegados, re-
presentantes de entidades, autoridades e 
profissionais. Os encontros fizeram parte 
da campanha CRCSP em Ação.

A presidente do CRCSP, Marcia Ruiz 
Alcazar, prestou contas sobre o que foi 
realizado até o momento em sua gestão e 
apresentou os projetos para os próximos 
meses. Os vice-presidentes do CRCSP 
José Donizete Valentina (Administração 
e Finanças) e José Aparecido Maion (Fis-
calização, Ética e Disciplina), João Carlos 
Castilho Garcia (Desenvolvimento Profis-
sional) e Cibele Pereira Costa (Registro) 
acompanharam Marcia alternadamente.

Dentre as ações apresentadas estão 
as campanhas Tudo em Dia e de Comba-
te à Concorrência Desleal, a valorização 
do profissional com a solenidade CRCSP 
Mais Você. O foco na comunicação por 

meio das redes sociais e de outros canais, 
o aplicativo CRCSP Mobile e a atuação da 
Ouvidoria fizeram parte da exposição da 
presidente.

Uma das grandes novidades é a rea-
lização dos Summits da Contabilidade. 
Serão dez atividades nesta gestão, que 
culminarão na 26ª Convenção dos Pro-
fissionais da Contabilidade do Estado de 
São Paulo (Convecon). Os eventos serão 
padronizados e haverá um plano fidelida-
de para quem participar de mais de um.

Os encontros foram marcados por 
homenagens aos ex-delegados do CRCSP 
e pela posse dos novos delegados que as-
sumem o cargo com o intuito de trabalhar 
em prol da profissão contábil e dos profis-
sionais da contabilidade de suas respecti-
vas regiões.

A campanha CRCSP em Ação contou 
ainda com a realização da palestra “Nor-
ma Educação Profissional Continuada – 
Regras e Procedimentos para Gestão da 

CRCSP em açao: prestação de contas e informação 
por todo o estado de São Paulo

Pontuação”.
Marília, Bauru, Presidente Pruden-

te, Piracicaba, Jundiaí, Osasco, Sorocaba, 
Guarulhos, São José dos Campos, Araçatu-
ba, São José do Rio Preto, Araraquara, Ri-
beirão Preto, São João da Boa Vista, Cam-
pinas, Santos, São Bernardo do Campo e 
Santo André foram as cidades no roteiro.

Nas palavras da presidente, o CRCSP 
em Ação surgiu da meta de alinhamen-
to de propósitos. “Por acreditar na im-
portância da sintonia e da proximidade, 
fizemos questão de visitar cada cidade 
onde há uma delegacia regional e levar as 
novidades para delegados e profissionais 
da contabilidade. Para sermos atuantes 
é importante que estejamos presentes! 
Tudo o que o CRCSP faz é pensado para o 
profissional da contabilidade. Ele é nossa 
razão de ser. Oferecendo informação e co-
nhecimento podemos todos juntos atuar 
em prol de mais desenvolvimento”, decla-
rou a presidente.

Tudo em dia: A campanha do
CRCSP para você ficar tranquilo

 O CRCSP conta com a campanha 
TUDO EM DIA, para ajudar os profissio-
nais contábeis que estão com a anuida-
de em atraso. Trata-se de uma oportuni-
dade para que os registrados negociem 
seus débitos via telefone ou pessoal-
mente, na sede do CRCSP. O objetivo é 
que eles continuem atuando legalmente 
na profissão. 

“Afinal, a vida pode ser mais tranquila 
e não há nada mais reconfortante do que 
estar em dia com seus compromissos, fa-
miliares, amigos, com a sociedade e com 
a profissão que você escolheu para exer-
cer”, diz a presidente do CRCSP, Marcia 
Ruiz Alcazar. 

A campanha segue as normas de-
terminadas pela Resolução CFC n.º 
1.368/2011, que estabelece critérios 

para a concessão de parcelamentos de 
créditos de exercícios encerrados, de 
transação, de isenção e de remissão. 
Para que todos tenham a oportunidade 
de ficar com TUDO EM DIA, as formas 
de pagamento são especiais, ou seja, po-
dem ser feitas de acordo com a disponi-
bilidade de cada um. 

“O CRCSP busca saídas para que as 
partes interessadas encontrem uma so-
lução, por consenso. A conciliação é a 
melhor forma de negociação e um bom 
relacionamento começa com parceria, 
por isso, o maior Conselho de Contabili-
dade do Brasil está aberto a todos”, afirma 
Marcia. 

Conforme a Resolução n.º 1.368, os 
créditos de exercícios encerrados pode-
rão ser pagos à vista ou em parcelas men-

sais de, no mínimo, R$70,00. Créditos que 
não tenham sido objeto de parcelamento 
anterior poderão ser pagos com redução 
sobre multa e juros da seguinte forma: à 
vista, com redução de 50%, de 2 a 12 par-
celas, com redução de 40%; de 13 a 24 
parcelas, com redução de 30%; de 24 a 36 
parcelas, com redução de 20% e acima de 
36 parcelas, não há redução. 

Como negociar: ligando para (11) 
3824-5400, opção 3; pelo portal do 
CRCSP, utilizando o Fale Conosco; pes-
soalmente, na sede do CRCSP - Rua Rosa 
e Silva, 60. O profissional pode fazer seu 
agendamento, com a data e hora marca-
da, de acordo com sua conveniência, no 
portal www.crcsp.org.br, no link “Serviços 
Online”, opção Tudo em Dia, ou pelo app 
CRCSP Mobile.

Textos: assessoria de Imprensa CRC
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Presidente e vice-presidente realizam 
CRCSP em Ação em Ribeirão Preto

A campanha CRCSP em Ação se-
gue a todo vapor. Na segunda ativi-
dade do dia 25 de julho de 2018, a 
presidente do CRCSP, Marcia Ruiz 
Alcazar, e o vice-presidente de Ad-
ministração e Finanças, José Doni-
zete Valentina, estiveram na Casa 
do Contabilista de Ribeirão Preto.

Na abertura do evento, a mesa 
de trabalhos foi composta pela pre-
sidente Marcia, pelo vice-presiden-
te Donizete, pelo delegado regional 
do CRCSP em Ribeirão Preto, Walter 
Assis da Cunha, a presidente da As-
sociação das Empresas de Serviços 
Contábeis de Ribeirão Preto e Re-
gião (Aescon), Rosemeire Lemes 
Marques da Silva, e o vice-presiden-
te do Sindicato dos Contabilistas de 
Ribeirão Preto e Região (Sicorp), 
Valdir Zamoner.

“Estando aqui na Casa do Con-
tabilista, quero parabenizá-los pelo 
congraçamento das entidades em 
Ribeirão Preto. É muito bom ver a 
classe unida e ativa”, declarou Mar-
cia.

Marcando o encerramento de um 
ciclo e o início de outro, os membros 
do Conselho Diretor do CRCSP pres-
taram homenagem às profissionais 
da contabilidade Rosana de Fátima 
Maito e Marilda Helena Mantovani 
Arantes, que deixaram o cargo de 
delegadas do CRCSP nas cidades de 
Sertãozinho e Batatais. Na sequên-
cia, a profissional Regiane Arantes 
foi empossada como a nova repre-
sentante do Conselho em Batatais.

Para as delegadas, tanto a nova, 
quanto as que deixaram o cargo, o 
vice-presidente Donizete falou so-
bre as mudanças que ocorrem no 
período de 12 anos. “Vocês entram 
de um jeito e, com certeza saem de 
outro”, afirmou. “Somos uma família 
de 150 mil profissionais da contabi-
lidade e, como representantes do 
CRCSP, nosso trabalho é oferecer o 
melhor para todos”, declarou Doni-
zete. 

Os encontros do CRCSP em Ação 
estão sendo realizados para infor-
mar os profissionais, representan-
tes da classe contábil e autoridades 
da região sobre as realizações do 
CRCSP no primeiro semestre desta 
gestão e o que já está programado 
para os próximos meses.

Uma das prerrogativas do CRCSP, 
a fiscalização está atuando em várias 
frentes. A campanha de Combate à 
Concorrência Desleal segue firme fis-
calizando escritórios que não estão 
de acordo com a legislação da pro-
fissão e o CRCSP continua firmando 
convênios de cooperação com pre-
feituras para assegurar que somente 
profissionais legalmente habilitados 
estejam exercendo a profissão na re-
gião.

A área de Registro também trouxe 
uma grande novidade com o lança-
mento do registro rápido para todas 
as delegacias do CRCSP. O serviço, que 
antes era restrito à sede e às delega-
cias regionais, permite que, ao dar 
entrada no pedido de registro no 
CRCSP e estando com a documenta-
ção toda em ordem, o bacharel em 
Ciências Contábeis saia já com seu 
número de registro.

Marcia destacou a ação do CRCSP 
nas colações de grau das turmas de 
Ciências Contábeis nas cidades do 
interior. “A partir desta gestão, os 
delegados que participam das co-
lações de grau entregam a todos os 
formandos um kit de boas-vindas 
do CRCSP com informações sobre 
a entidade e estamos recebendo 
retornos positivos por essa ação”, 
contou. 

Outras ações como as campanhas 
Tudo em Dia e CRCSP Mais Você, os 
convênios com instituições de en-
sino, a comunicação de irregulari-
dades também estiveram na pauta 
do encontro. “Tudo o que fazemos é 
pensando no profissional da conta-
bilidade. Vocês são a razão de ser do 
Conselho”, concluiu Marcia. 

Educação continuada

Embora exista há 15 anos, a NBC 
PG 12, que rege o Programa de Edu-
cação Profissional Continuada do 
Sistema CFC/CRCs, vem sendo re-
formulada e tornou-se mais abran-
gente durante os últimos anos. Para 
esclarecer as dúvidas que surgiram 
referentes ao tema, o vice-presi-
dente Donizete ministrou a pales-
tra “NBC PG 12 (R3) – Educação 
Profissional Continuada: Regras e 
Procedimentos para Gestão da Pon-
tuação”.

“Essa evolução da norma con-
tinua acontecendo e a tendência é 
que, entre 2020 e 2022, todos os 
profissionais da contabilidade se-
jam obrigados a cumprir a Educa-
ção Profissional Continuada. Isso 
significa uma mudança de cultura”, 
afirmou o vice-presidente.

Outro ponto enfatizado pelo 
vice-presidente foi o controle da 
pontuação. “Cabe ao profissional 
gerenciar seus pontos”, declarou. 
Essa informação é importante, pois, 
caso a capacitadora seja descreden-
ciada, por exemplo, o profissional 
não receberá os pontos pela ativi-
dade realizada. É preciso atenção 
também às falsas capacitadoras e, 
de maneira alguma, os profissio-
nais devem comprar pontos, como 
é oferecido por algumas empresas 
irregulares. “O CRCSP está sempre 
atento às capacitadoras e, em casa 
de irregularidade, não reconhece os 
pontos”, ressaltou.

Os representantes do CRCSP fo-
ram recepcionados pelos delegados 
da região Vera Lúcia Tristão Cintra 
(Franca), Marco Túlio de Oliveira 
Machado (Igarapava), Nelson Car-
doso Silva (Orlândia), Walter de 
Santis Júnior (Porto Ferreira), João 
Alfredo da Silva (São Joaquim da 
Barra) e João Braz Simionato (São 
Simão), que prestigiaram o encon-
tro.

Notícias da Casa

Encontro reuniu pro�issionais do segmento e informou sobre realizações e a programação para os próximos meses
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A presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar, e o vice-presidente de Administração e Finanças, 
José Donizete Valentina, durante encontro na Casa do Contabilista de Ribeirão Preto.
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Diretores da diretoria da Aes-
con-RP, Sicorp e Sescon participa-
ram no dia 21 de agosto, na Casa 
do Contabilista, da reunião mensal, 
onde foram debatidas pautas rele-
vantes aos trabalhos realizados na 
entidade, em prol aos profissionais 
de Contabilidade. Para a presiden-
te da Aescon, Rose Marques, a ini-
ciativa é fundamental para que as 
ações estejam alinhadas aos ideais 
de fomentar a classe contábil.

“Esse encontro permite o deba-
te de ideias e troca de experiências, 
garantindo uma gestão democráti-
ca e que tem proporcionado positi-
vos resultados no desenvolvimen-
to de novas ações”, destaca Rose. 

O presidente do Sicorp (Sindicato 
dos Contabilistas de Ribeirão Preto), 
Alexandre Benassi, participou no dia 
07 de agosto, de uma reunião para de-
bater melhorias para o Código Sanitá-
rio da cidade, promovido pela ACIRP 
(Associação Comercial e Industrial de 
Ribeirão Preto). Representantes de 
empresas associadas e não associadas 
e demais interessados também deram 
suas contribuições sobre o tema.  

Segundo a ACI, o Código Sanitário 
está em processo de elaboração pela 
Secretaria da Saúde e é uma das 13 
Leis Complementares ao Plano Dire-
tor. Esse código tem como princípios 
a precaução, a bioética, a proteção, a 

Promovendo uma série de atividades como palestras, seminários, 
reuniões técnicas, visita de estudantes e encontros no interior de São 
Paulo, o CRC SP realizou em Ribeirão Preto mais uma atualização para 
os profissionais contábeis. A Casa do Contabilista sediou no dia 26 de 
julho a palestra “Atualizações Importantes: NBC TG 47 - Receita de Con-
trato com Cliente e NBC TG 48 - Instrumentos Financeiros”.

O tema foi desenvolvido pelo especialista Juliano Pereira Resende. 
Representando o CRCSP estava o delegado regional de Ribeirão Preto, 
Walter Assis da Cunha.

Notícias da Casa

Representatividade

Reunião de Diretoria 
promove ações de 
desenvolvimento 

para a classe 
contábil

Casa do Contabilista sedia 
atividade de desenvolvimento 

profissional do CRC

Casa do Contabilista participa do Debate para 
melhorias do Código Sanitário da Cidade

promoção e a preservação da saúde 
pública e do meio ambiente, promo-
vendo ações que visam o controle de 
doenças, o agravo ou fatores de risco 
de interesse à saúde da população e a 
melhoria da qualidade de vida. 

“Esse Código terá grande repercus-
são, estabelecendo obrigações e pe-
nalidades para a maioria dos setores 
produtivos e, por isso, a ACIRP está 
trabalhando junto com outras entida-
des para tentar melhorar sua redação 
e conteúdo”, afirma Eduardo Molina, 
gestor de Relações Institucionais. 

Dentre os setores que podem ser 
afetados com esta lei estão prestado-
res de serviços de saúde; alimentação; 

produtos e serviços de higiene e bele-
za; cuidados e nutrição animal; imó-
veis; e universidades e laboratórios 
de pesquisa voltados a produtos de 
saúde. 
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Sescon
SESCON-SP e FENACON lutarão 

pela readmissão de MPEs 
excluídas do Simples Nacional

Recebemos com lamento a notícia de 
que o presidente Michel Temer vetou 
integralmente, no início de agosto, sob 
a justificativa de que a medida contra-
ria o interesse público por infringir as 
leis orçamentárias, o projeto de lei da 
Câmara que possibilitava a readmissão 
de microempresas e empresas de pe-
queno porte excluídos, por dívidas tri-
butárias, do regime Simples Nacional 
em 1ª de janeiro.

Não se pode negligenciar a força dos 
pequenos negócios, tendo em vista que 
são eles os responsáveis por dois em 
cada três empregos no Brasil. Neste 
atual cenário de incertezas e instabili-
dade, o Governo precisa considerar o 
fundamental papel dos pequenos ne-
gócios para a economia. O incentivo ao 
setor é importante para a retomada do 
crescimento econômico.  

Mais de 470.900 empresas foram ex-
cluídas do Simples Nacional no início 
deste ano e a saída deste grande nú-
mero de organizações do regime certa-
mente resultará no aumento do desem-
prego e na redução de renda em nosso 
país a médio e longo prazos.

De autoria do deputado federal Jor-
ginho Mello, o PLC 76/2018, que vinha 
ao encontro das reivindicações do SES-
CON-SP, da FENACON e das entidades 
do Fórum Permanente em Defesa do 
Empreendedor, havia sido aprovado 
pelo Senado Federal no dia 10 de julho, 
permitindo a permanência das empre-
sas no regime especial de tributação.  
Isso para corrigir uma lacuna deixada 
pela legislação do Pert-SN, o progra-
ma de parcelamento direcionados às 

pequenas, que extinguiu as penas de 
juros e multas, entretanto, manteve a 
pena de exclusão do Simples Nacional.

Mais uma vez destacamos aqui a 
desconsideração do artigo 179 da 
Constituição Federal, que estabelece o 
tratamento diferenciado e favorecido 
às micros e pequenas empresas. Se, 
diante da crise, essas organizações pas-
saram por dificuldades e não consegui-
ram honrar os seus débitos tributários, 
imagina com a sua exclusão do regime! 
Sua missão de reequilibrar suas contas, 
buscar a sua reestruturação financeira 
e retomar a rota de desenvolvimento 
ficará cada vez mais distante.

O SESCONSP, a FENACON e outras 
entidades do empreendedorismo, que 
têm as suas histórias marcadas pela de-
fesa das micros e pequenas empresas 

Márcio Massao Shimomoto – presidente do SESCON-SP e da AESCON-SP

desde a promulgação da Lei 123/2006, 
vão cobrar do legislativo a derrubada 
do veto presidencial em face do devido 
respeito à isonomia e à capacidade con-
tributiva. 

O Pert-SN foi uma grande conquista: 
já houve vários programas de parcela-
mento de dívidas para as grandes em-
presas, mas para as micros e pequenas 
esta foi a primeira vez. Entretanto, para 
que essa medida seja efetiva, é preciso 
mais. A intenção é que essa readmissão 
das empresas no Simples Nacional te-
nha efeito retroativo, ou seja, passe a 
valer a partir de  1º de janeiro de 2018. 
Uma questão de justiça e de incentivo 
ao desenvolvimento do País.

José Eduardo da Silveira
Diretor do SESCON-SP Regional

em Ribeirão Preto
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O eSocial está sendo implantado 
desde o primeiro semestre deste ano 
contemplando 5 fases. No primei-
ro momento foi a vez das empresas 
com faturamento superior a R$ 78 
milhões anuais, que passaram a ter 
a utilização obrigatória do progra-
ma a partir de 8 de janeiro de 2018. 
Esse grupo é constituído de 13.707 
mil empresas e cerca de 15 milhões 
de trabalhadores, o que representa 
aproximadamente 1/3 do total de 
trabalhadores do País.

A Declaração de Débitos e Crédi-
tos Tributários Federais Previdenci-
ários e de Outras Entidades e Fundos 
(DCTFWeb) está disponível, desde 8 
de maio, para testes aos interessados 
desse primeiro grupo em ambien-
te de produção restrita. A partir de 
27 de agosto a nova declaração, que 
substitui a Guia de Recolhimento do 
FGTS e Informações à Previdência 
Social (GFIP) como instrumento de 
confissão de débitos previdenciários 
e de terceiros, entra em produção 
para as primeiras 13.115 empresas, 
conforme disposto no art. 13 da Ins-
trução Normativa RFB nº 1.787, de 7 
de fevereiro de 2018.

Os testes realizados nesse perí-
odo permitiram que as empresas 
fossem se adaptando ao novo pro-

grama. Vale ressaltar que o eSocial 
não cria novas obrigações, mas visa 
simplificar e racionalizar o cumpri-
mento das obrigações já previstas 
na legislação trabalhista, previden-
ciária e tributária. Além disso, é 
importante destacar também que o 
sistema permite o aumento do con-
trole e da qualidade das informações 
prestadas a essas instituições bene-
ficiando inclusive os trabalhadores, 
na medida em que garante maior 
efetividade na concessão de direitos 
assegurados, tais como: benefícios 
previdenciários, FGTS, seguro de-
semprego e abono salarial.

Para as micro e pequenas em-
presas – que são aquelas com fatura-
mento anual de até R$ 4,8 milhões – e 
Microempreendedores Individuais 
(MEI) a obrigatoriedade de ingressar 
no eSocial terá início em novembro de 
2018. No entanto, os empregadores 
desse grupo que já tiverem interes-
se em ingressar no eSocial já podem 
ter acesso ao sistema. É importante 
deixar claro que somente os MEI que 
possuam empregados – e que hoje 
totalizam um público de aproximada-
mente 155 mil empregadores – preci-
sarão prestar informações ao eSocial. 

Com relação às demais empresas 
privadas do País - que possuam fatu-

ramento anual inferior a R$ 78 mi-
lhões – o eSocial tornou-se obrigató-
rio em 16 de julho.

Para ajudar a esclarecer dúvidas 
foi disponibilizado para todos os em-
pregadores, inclusive os domésticos, 
a Central de Atendimento 0800 730 
0888. Esse número aceitará ligações a 
partir de telefones fixos e esclarecerá 
dúvidas operacionais, relacionadas 
ao envio, consulta e edição de even-
tos transmitidos para o eSocial, além 
da utilização dos módulos Web do 
eSocial (Web Empresas, MEI e Web 
Doméstico). O horário de funciona-
mento é de 7:00 as 19:00 horas, de 
segunda a sexta-feira.

Obrigatório no País desde janeiro 
de 2018, o eSocial é a nova forma de 
prestação de informações do mundo 
do trabalho que entra em vigor no 
Brasil e integra a rotina de mais de 4 
milhões de empregadores e 44 mi-
lhões de trabalhadores. O eSocial é 
um projeto conjunto do governo fede-
ral que integra Receita Federal, Minis-
tério do Trabalho, Caixa Econômica, 
Secretaria de Previdência e INSS. 

A iniciativa permite que todas 
as empresas brasileiras possam 
realizar o cumprimento de suas 
obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias de forma unifica-
da e organizada, reduzindo custos, 
processos e tempo gastos hoje pelas 
empresas com essas ações. Segundo 
o Comitê Gestor, o foco do programa 
é garantir o ingresso de todo o mun-
do do trabalho do País no ambiente 
tecnológico do eSocial e, sobretudo, 
estimular o ambiente de negócios no 
Brasil.

Notícias do Setor
eSocial registra o ingresso de 

1 milhão de empregadores 

Fonte: Portal do eSocial
http://portal.esocial.gov.br

Em agosto de 2018 o eSocial registrou a adesão de um milhão de empresas ao sistema
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A Lei n. 13.606, de janeiro de 2018, 
juntamente com a edição do conhecido 
parcelamento tributário denominado 
de Programa de Regularização Rural – 
PRR – trouxe inovações a respeito da 
tributação da contribuição sobre a pro-
dução da atividade rural para produto-
res pessoas física e jurídica.

Entre as alterações, uma de alta re-
levância para o setor decorre de veto 
parcial ocorrido, o qual foi rejeitado 
pelo Congresso Nacional.

Trata-se da inovação prevista no § 
12, do art. 25, da Lei n. 8.212/91, quan-
to ao produtor rural pessoa física, com 
redação idêntica para o produtor rural 
pessoa jurídica no § 6º, do art. 25, da 
Lei n. 8.870/94.

Referidos §§ 12 e 6º foram inseridos 
na Lei n. 13.606/2018, porém, não no 
primeiro momento, quando da apro-
vação inicial da legislação e publica-
ção em janeiro de 2018, mas, somente 
em 18 de abril de 2018, por força da 
promulgação e publicação após der-
rubada do veto parcial pelo Congresso 
Nacional. De tal sorte que, após finali-
zação do processo legislativo, tais pa-
rágrafos começaram a integrar a Lei n. 
13606/2018, alterando os arts. 25, das 
Leis n. 8.212/91 e 8.870/94, no tocante 
ao “Funrural”.

Dispõe o § 12, do art. 25, da Lei n. 
8.212/91 quanto ao produtor rural 

pessoa física no tocante ao Funrural 
que : “§ 12.  Não integra a base de cálcu-
lo da contribuição de que trata o caput 
deste artigo a produção rural destinada 
ao plantio ou reflorestamento, nem o 
produto animal destinado à reprodu-
ção ou criação pecuária ou granjeira e à 
utilização como cobaia para fins de pes-
quisas científicas, quando vendido pelo 
próprio produtor e por quem a utilize 
diretamente com essas finalidades e, 
no caso de produto vegetal, por pessoa 
ou entidade registrada no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
que se dedique ao comércio de semen-
tes e mudas no País”.

A primeira questão que surge a res-
peito deste disposto diz respeito à sua 
vigência, ou seja, a partir de que mo-
mento produzirá efeito jurídico? Seria 
de forma retroativa a partir de janeiro 
ou quando da publicação da parte veta-
da a partir de abril de 2018?  Entende-
mos que a vigência se dá a partir de 1º 
de abril de 2018, por não existir retroa-
tividade e a apuração ser mensal.

Além da polêmica voltada para a vi-
gência, temos ainda a interpretação a 
respeito da amplitude dos § 12, art. 25, 
da Lei n. 8.212/91 e § 6º, art. 25, da Lei 
n. 8.870/94. Qual a extensão e amplitu-
de de tais dispositivos quanto à desone-
ração em tais operações mediante ex-
clusão da base de cálculo do Funrural?

Como premissa, entendemos que 
tais dispositivos, numa interpretação 
finalística, visa a exoneração de toda a 
cadeia produtiva de produção no agro-
negócio no tocante à atividade plantio 
ou reflorestamento, bem como animal 
destinado à reprodução ou criação pe-
cuária ou granjeira.

Há, assim, em nossa visão, plena 
exoneração da cadeia, gerando somen-
te a tributação pelo Funrural da receita 
bruta da produção agropecuária desti-
nada ao consumo final, como por exem-
plo, a venda da soja em grãos não desti-
nada ao plantio, produção de sementes 
ou para produção de ração, óleo, entre 
outros, como também os animais vi-
sando a produção de outros produtos 
ou mesmo “in natura” no caso de abate 
por frigoríficos. 

Portanto do ponto de vista da cria-
ção de animais (pecuária e aves), te-
mos as seguintes hipótese de exclusão 
da base de cálculo quanto ao Funrural: 

(i) -  venda destinada à reprodução ou 
criação pecuária, quando vendido pelo 
próprio produtor ou quem utilize di-
retamente para tais finalidades; (ii) – 
venda para utilização como cobaia para 
pesquisas científicas pelo próprio pro-
dutor ou quem utilize diretamente para 
tais finalidades.

Deste modo, em nossa opinião a fi-
nalidade desta alteração no texto legal 
foi exatamente exonerar a cadeia e so-
mente tributar a saída final do produ-
to, no caso animais (criação pecuária 
– bois, suínos, etc- ou aves) destinado 
ao consumo ou como matéria-prima da 
elaboração de outro produto in natura 
ou industrializado.

Sendo assim, a lei permite a exclu-
são da base de Funrural pela pessoa 
física e jurídica das vendas durante as 
etapas de reprodução (fêmeas para re-
produção mas também machos, pois a 
reprodução também depende do ma-
cho reprodutor e a lei não faz distinção) 
como também os bezerros que serão 
destinados a outro produtor ainda na 
fase de engorda (criação).

Por outro lado, com relação ao re-
florestamento e plantio, temos as se-
guintes hipótese de exclusão da base de 
cálculo quanto ao Funrural: (i) - venda 
destinada ao plantio ou reflorestamen-
to pelo produtor rural (ou seja este 
produtor é quem produz e vende para 
alguém utilizar seu produto agrícola 
para plantio ou reflorestamento); (ii) – 
produção rural destinada ao plantio ou 
reflorestamento quando vendido por 
quem a utilize diretamente para com 
essa finalidade (ou seja, pessoa que 
não produz a produção rural, mas uti-
liza para comercialização destinada ao 
plantio ou reflorestamento).

Nestas duas hipóteses, ao que nos 
parece, a entidade ou pessoa que vende 
a produção para plantio ou refloresta-
mento deve ser registrada no MAPA. Ou 
seja, não basta querer vender semen-
tes. 

Entendemos que, da mesma forma, 
há de se reconhecer a exoneração do 
Funrural quando da venda pelo pro-
dutor rural para que um terceiro (PF 
ou PJ) produza semente e daí realize 
a venda, como o caso das sementeiras, 
estando tal operação também fora da 
base de cálculo do Funrural, exoneran-
do inclusive a adquirente da retenção.

Jurisprudência
A desoneração do Funrural na ca-

deia do Agronegócio pela 
Lei n. 13.606/2018

Fábio Pallaretti Calcini
Doutor e Mestre em Direito do Estado pela 
PUC/SP
Pós Doutorando em Direito pela Universida-
de de Coimbra(Por)
Ex-Membro do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais  - CARF –
Professor da FGV DIREITO SP e IBET
Sócio tributarista Brasil Salomão e Matthes 
Advocacia



14



15                  

Aniversariantes de Julho

Cultura e Educação
“Não subestime ninguém. Trate sempre com respeito. A vida é uma dança das cadei-

ras. Um dia sentado; noutro, de pé.”
 Fabrício Carpinejar

1) Maria comemorou “cinquenta” anos!!!

Parabéns duplamente, Maria!!! – pelo aniverasário e pelo uso correto da nova gra-
fia.

Segundo o Novo Acordo Ortográfico (5ª edição), não se usa mais o trema. 
Exceção: o trema permanece nos nomes próprios.
Atenção: A grafia foi modificada pelo Novo Acordo Ortográfico
 (5 edição), mas a pronúncia não se altera.
Trema: 
Sinal (ü) colocado sobre a letra para indicar que ela deve ser pronunciada nos 

grupos que, qui, gue, gui.

2) Pedro foi à “estréia” do musical.

Gostou muito...
 ...mas Pedro não estreiou corretamente a nova grafia!!!
Correto: estreia (sem acento)
Dica Fácil: Segundo o Novo Acordo Ortográfico, não se usa mais o acento nos diton-

gos éi e ói das palavras paroxítonas (palavras que têm acento na penúltima sílaba).

3) Ele entregou a carta “em mão”.

O destinatário recebeu-a corretamente!!!
A correspondência é entregue “em mão”.
O Dicionário Aurélio Buarque de Holanda observa que tal expressão deve ser usa-

da obrigatoriamente no singular.
Exemplo: Entreguei o convite de casamento em mão.

Há quem diga que em mão é o correto, porque quem recebe a carta ou equivalente, 
recebe-a com uma das mãos.

Abrevia-se: E.M.

Atenção: Porém, se for entregue um objeto de maior volume e que necessite ser 
segurado com as duas mãos, entregue em mãos!!!

“A Igreja diz: 
o corpo é uma culpa.

A ciência diz: 
o corpo é uma máquina.

A publicidade diz: 
o corpo é um negócio.

O corpo diz: 
eu sou uma festa.”

 Eduardo Galeano 

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.

03 Aparecido de Oliveira
Cairus Contabilidade
03 Carlos Seixas
Seixas Assessoria Contábil Fiscal 
Tributária 
03 Jose Carlos Parigio
Parigio Assessoria Contábil
05 Aparecida Carrascoza
Libra Contabilidade
09 Srirley Aparecida Gabriel
Nova Informe Soluções Contábeis
10 Fernando Antônio Ramalheiro
Fernando Antonio Ramalheiro 
Contabilidade
11 Antonio Carlos Pina
Pina e Barbosa Contabilidade
10 Luiz Alexandre Granados

Granados Contabilidade
12 Flavio Pimenta
13 Sinésio da Silva
Sinésio Contabilidade
14 Roberto Corsi
RC Contabilidade
15 Ana Lucia Corsino Picão
Jap Serviços Adm e Treinamentos
17 Sandra Regina Silva
Leonel e Silva Contabilidade
17 Luiz Carlos dos Santos
Escritório Contábil Primos
18 Luiz Ferracini
Contec Contabilidade
19 Paulo Cesar Lima
ValorUp Contabilidade
20 Lenicio Graton

Escritório Sumarezinho
20 Lenicio Graton
Escritório Sumarezinho
21 Andre Luiz Correa
Valorup Contabilidade
24 Aureluce Bonatto
Ativa Assessoria Contábil
25 Henrique Tonzar 
26 José Ricci
Cesar Contabilidade
26 Giovani Luizete
Fortec Serviços Contabeis
29 Marcelo Borelli
Borelli Contabilidade
31 Carla Sverzut
Zuts Assessoria Contábil
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Finanças
Os efeitos das taxas de inflação e 

dos índices de preços
Os efeitos da inflação: A deprecia-

ção criou uma completa insegurança 
jurídica, impedindo a realização de to-
dos os contratos a longo prazo e pre-
judicando o próprio desenvolvimen-
to do País. Uma reação se impunha e 
pode-se afirmar que a correção mone-
tária conseguiu garantir a estabilida-
de jurídica numa fase de inflação galo-
pante, tendo, outrossim, incontestável 
justificação moral e econômica.

A moeda sempre preencheu duas 
funções básicas lembradas pelos 
economistas. Era medida de valor e 
meio de pagamento. Continuando a 
ser meio de pagamento, a moeda foi 
perdendo as suas funções de denomi-
nador comum de valores, surgindo, 
assim, uma dissociação entre as suas 
finalidades. O nominalismo ferrenho 
teve de ser abandonado e o jurista se 
convenceu de que, através dos tem-
pos, a moeda sofria variações.

Surgiu, assim, a correção mone-
tária, como válvula de segurança, a 
fim de garantir a comutatividade nos 
contratos e permitir a projeção, no 
futuro, dos mais variados negócios 
jurídicos.

A correção monetária do valor 
monetário, também denominado re-
valorização dos créditos, é o resul-
tado das variadas técnicas utilizadas 
pelo jurista, pelos tribunais ou pelo 
legislador, para adaptar as dividas às 
suas verdadeiras finalidades, diante 

de modificações circunstanciais que 
impossibilitem o funcionamento da 
moeda como medida de valor. Man-
tendo-se a unidade monetária como 
um meio de pagamento, recorre-se a 
outros elementos para reajustar o va-
lor dos créditos.

Pois bem. O credor que vem exigir 
a restituição de seu capital, empres-
tado temporariamente ao devedor, 
deseja não apenas a devolução inte-
gral na mesma espécie, qualidade e 
quantidade, mas também os frutos 
ou respectiva remuneração e eventu-
al pena convencional.

O uso de indexadores permite a 
comparabilidade efetiva de valores 
em tempos diferentes, evitando dis-
torções na interpretação dos fatores 
comparados. As metodologias de 
manipulação de índices e a compa-
rabilidade de dados e de moedas é a 
tônica apresentada, de forma prática 
e objetiva.

È importante entender o significa-
do de valores correntes ou nominais, 
especialmente quando se manuseiam 
ou analisam as demonstrações contá-
beis e financeiras, como por exemplo, 
balanço, fluxos de caixa e demonstra-
ções de resultados.

O sistema de contabilização utili-
zado no Brasil é totalmente desinde-
xado, ou seja, a contabilidade utili-
zando, a titulo de ilustração, soma os 
valores de receitas, pelo valor mensal 

e anual dessa conta. 
Dessa forma contraria-se uma 

regra fundamental de finanças que 
estabelece que valores monetários 
sejam apenas comparáveis se estive-
rem no mesmo instante de tempo ou 
se estiveram expressos em moeda da 
mesma data.

Esta suposta “anomalia” do crité-
rio de contabilização poderá distor-
cer a análise dos dados apresentados, 
dependendo  do nível de inflação ex-
perimentado pela economia

Resumindo, transformando o to-
tal da Receita Operacional Bruta, pela 
média do IGP no ano 1993-Temos:

Receita Operacional Bruta 
de 1993 = R$63.53.239/3,3108=

19.189.996,07 x 10,63= 
R $203.989.658,26

O analista deve estar ciente que o 
método de transformação em moe-
da forte, com a finalidade de análise, 
pode distorcer os dados. As transfor-
mações em dólar, embora sejam prá-
ticas correntes em empresas multina-
cionais, não pode ser levadas a serio. 
Porque essas análises foram realiza-
das transformando as contas direta-
mente na moeda do pais de origem da 
empresa multinacional.

Para finalizar no Brasil existem 
vários índices que servem para fazer 
analise comparativa e servem como 
indexadores da moeda, como pode-
mos  citar o INPC –Restrito, IPCA-
-Amplo do IBGE, ICV/ IEESE, IPC/
FIPE-USP, IGP-DI/FGV, IGP/FGV, que 
serve para calcular a perda do poder 
aquisitivo , o que significa a impossi-
bilidade de comprar a mesma quanti-
dade mercadoria, usando um mesmo 
valor em dinheiro após algum perío-
do de tempo.

ANTONIO LUIZ SIMÔES FLORIO
Economista-Corecom n.º10.839
Contador- CRC-1SP073137/0-9

Rua Barão de Ataliba, 315
Fone/Fax: 16.3972.1445
www.bonfimpaulista.com.br
escritorio@martinscontabilidade.net.br
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Jurisprudência
A lei 13.670/18 e as relevantes alterações na 
CPRB e nas compensações de créditos fiscais

No dia 30 de maio de 2018 foi 
publicado em edição extra do Diário 
Oficial da União a Lei 13.670/18, que 
introduziu relevantes alterações no 
benefício da desoneração da folha de 
pagamento instituído no governo da 
Dilma Roussef e na restituição e com-
pensação de tributos administrados 
pela Receita Federal do Brasil, sob a 
justificativa de compensar a queda 
de arrecadação decorrente da redu-
ção dos tributos devidos sobre o óleo 
diesel.

A nova lei excluiu diversos setores 
da economia do benefício de recolhe-
rem a contribuição previdenciária pa-
tronal sobre a receita bruta (CPRB). 
Ou seja, mesmo aqueles contribuin-
tes que no começo do ano haviam 
optado por recolher a contribuição 
previdenciária patronal com base na 
receita bruta, terão que recolhe-la so-
bre a folha de pagamento, na alíquota 
de 20% (vinte por cento), a partir da 
competência setembro de 2018.

Nesse aspecto, vislumbra-se que 
a nova lei é ilegal e inconstitucional 
por ferir o princípio da segurança 
jurídica, pois houve uma quebra de 
confiança por parte do Governo Fe-
deral em detrimento dos contribuin-
tes durante o exercício fiscal, o que 
causará um enorme impacto negativo 
orçamentário e operacional para os 
contribuintes que optaram no início 
do ano recolher a CPRB.

Além disso, segundo o art. 9º, § 13, 
da Lei nº 12.546/2012 que disciplina 
a CPRB, o contribuinte deve optar no 
início de cada ano se pretende reco-
lher a contribuição previdenciária 
sobre a folha de salário ou sobre a 
receita bruta, sendo essa opção irre-
tratável durante todo o ano calendá-
rio. Logo, se o contribuinte não pode 
mudar o regime de tributação duran-
te o ano, o Governo Federal também 
deveria respeitar essa regra. Assim, a 
volta do recolhimento da contribui-
ção com base na folha para os setores 
atingidos pela Lei n.º 13.670/2018 
somente poderia ocorrer a partir de 
1º de janeiro de 2019. 

As empresas que foram excluídas 
da desoneração através da Lei nº 

13.670/2018 vem buscando amparo 
no Poder Judiciário para continuar a 
recolher a contribuição previdenciá-
ria sobre a receita bruta até dezem-
bro de 2018.

Outra mudança importante trazi-
da pela Lei nº 13.670/2018 diz res-
peito as alterações promovidas no 
art. 74 da Lei nº 9.430/96. Esse arti-
go disciplina a restituição e compen-
sação de tributos administrados pela 
Receita Federal do Brasil. 

As empresas sujeitas ao regime 
de tributação com base no lucro real, 
pela apuração anual, podem optar 
com o recolhimento do Imposto so-
bre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e da Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido (CSLL) por estimativa 
mensal, na forma do artigo 2º da Lei 
nº 9.430/96. Essa opção é irretratá-
vel para todo o ano-calendário, mani-
festada pelo contribuinte com o paga-
mento do imposto e da contribuição 
no mês de janeiro, conforme expres-
so no art. 3º da mesma lei.

Porém, o art. 6º da lei nº 
13.670/2018 veio a modificar o art. 
74 da lei nº 9.430/96 para vedar à 
compensação de débitos relativos 
às estimativas mensais do IRPJ e da 
CSLL com créditos fiscais detidos 
pelos contribuintes, o que afetará 
significativamente o planejamento 
financeiro dos contribuintes sujei-

tos a esse regime de tributação para 
o ano de 2018, pois deverão realizar 
desembolsos mensais para quitar es-
ses tributos devidos no mês, ao invés 
de utilizarem o seu direito creditório.

Nesse aspecto a Lei 13.670/2018 
também é ilegal e inconstitucional 
por violar o princípio da segurança 
jurídica pois, como dito acima, hou-
ve uma quebra de confiança entre os 
contribuintes e o Governo Federal no 
decorrer do ano-calendário, afetando 
a previsibilidade e o equilíbrio econô-
mico-financeiro das operações feitas 
pelos contribuintes. Além disso, essa 
restrição violou o princípio da irre-
troatividade das leis e da anteriorida-
de anual, na medida em que alterou 
o regime jurídico de utilização dos 
créditos fiscais e majorou o ônus tri-
butário dos contribuintes no mesmo 
ano-calendário.

Foi noticiado que o Congresso 
Nacional está buscando revogar essa 
restrição à compensação promovida 
pela Lei nº 13.670/2018, por meio 
de emendas na Medida Provisória 
nº 836. Enquanto isso, alguns con-
tribuintes já ajuizaram ação para se 
resguardarem do direito de compen-
sarem seus créditos com débitos de 
IRPJ e CSLL recolhidos por estimativa 
até dezembro de 2018, com a obten-
ção de liminares favoráveis. 

* Michael A. Ferrari da Silva, advogado, sócio da área tributária 
do escritório Pereira Advogados
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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



20


