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Caros leitores,

Considero o mês de maio como um 
dos mais especiais do ano, pois reme-
te às homenagens que fazemos ao dia 
das mães, mês das noivas, além de ou-
tras um tanto relacionadas com nosso 
“Mundo Contábil”. Entre elas o dia do 
trabalho, libertação dos escravos, dia 
da fraternidade, do profissional libe-
ral, dia internacional das famílias, en-
tre outras. 

Contabilistas, profissionais libe-
rais que somos, e unidos nesta grande 
família que é a Casa do Contabilista, 
onde estão unidos harmoniosamente 
a AESCON, o SICORP e o SESCON, tive-
mos neste mês, a honrosa e merecida 
homenagem ao Contabilista do Ano 
2019, concedida ao senhor Heber 
Carlos de Carvalho, em cerimônia na 
Câmara Municipal de Ribeirão Preto. 
Tivemos também o tradicional Jantar 
dos Contabilistas, que acontece anu-
almente. Com uma ampla estrutura e 
grande organização das diretorias so-
ciais de nossas entidades, parabenizo 
a todos os envolvidos, participantes e 
organizadores do evento.

Neste clima de fraternidade, 
cumpre notar entre tantos eventos, 
o trabalho realizado pela Casa do 
Contabilista frente à classe contábil 
na realização do Centro de Estudos, 
que teve como um de seus temas no 
mês de maio, o “Crédito Acumula-
do”, ministrado pela Escola Fazendá-
ria do Estado de São Paulo, em duas 
quartas-feiras no auditório da Casa. 

Destaco também a caravana ao XI 
Encontro Regional SESCON SP, na ci-
dade de Araraquara (SP), evento que 
soma pontuação segundo o Programa 
de Educação Continuada do CFC NBC 
PG 12 (R3). Os profissionais contábeis 
devem estar sempre atentos ao site e 
redes sociais da Casa do Contabilista. 
Com objetivo de valorizar e promover 
o desenvolvimento do setor contábil 
em Ribeirão Preto e região, as ferra-
mentas de comunicação fomentam 
conhecimento e abrem espaço para 
que os associados cresçam juntamen-
te com as entidades. 

Importante lembrar que estão em 
plena atividade os cursos de conta-
bilidade básica, escrituração fiscal 
básica, escrituração fiscal avançada 
e básico em departamento pessoal, 
iniciados no primeiro semestre deste 
ano. Os interessados em novas inscri-
ções devem ficar atentos a partir do 
mês julho para não perderem a opor-
tunidade da capacitação profissional.

O sucesso de nossa classe, por 
meio de qualquer entidade, somente 
se concretizará com o esforço, união 
e harmonia entre nós profissionais. 
A Casa do Contabilista está de portas 
abertas para os interessados em par-
ticipar das diversas atividades, assim 
como o Centro de Estudos, realizado 
todas as quartas-feiras das 19h às 
21h, trocando informações e experi-
ências. Boa leitura a todos.

Grande abraço,
André Mauricio Souza de Oliveira

André Mauricio Souza de Oliveira
Vice-presidente AESCON

Associação das Empresas de Serviços 
Contábeis de Ribeirão Preto
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Capa
31º Jantar dos Contabilistas 

O tradicional Jantar dos Contabi-
listas aconteceu no dia 17 de Maio, 
no espaço Santa Felicidade, em Ri-
beirão Preto (SP). Organizado pela 
Casa do Contabilista, por meio de 
suas entidades: AESCON RP, SICORP 
e SESCON SP Regional, o evento con-
tou com a participação de profissio-
nais contábeis, familiares, além de 
autoridades, parceiros e público em 
geral.

Além de confraternizar, o evento 
tem como objetivo prestar homena-
gem aos profissionais de destaque 
no segmento, como Heber de Car-
valho, homenageado por receber o 
título de Contabilista do Ano. Já o tí-
tulo de dirigente de classe destaque 
foi para a diretora do Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo, da Co-
missão CRC SP Mulher e da Comis-
são Nacional da Mulher Contabilista, 
Celina Coutinho.
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Capa
A Casa do Contabilista agradece 

a todos os patrocinadores e colabo-
radores que tornou ainda mais espe-
cial, o Jantar dos Contabilistas 2019

ACI RP
Backup Sistemas
Contmatic
Expanseg Seguros
Inovseg Corretora de Seguros
Macseg Certificação Digital
Med Set
Sescon SP
Sicredi Parque Araucárias
Sincomerciários
Sincovarp
Vilage Marcas e Patentes
Medicar
Brunelli Jóias 
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Capa
Celina Coutinho é homenageada como 

dirigente de classe destaque
Com um extenso currículo e 

uma jornada de muito trabalho e 
contribuição ao segmento contá-
bil, Celina Coutinho, foi homena-
geada como a dirigente de classe 
destaque do ano 2019. No Jantar 
dos Contabilistas, realizado no dia 
17 de maio, recebeu o certificado 
e se emocionou com a iniciativa.

“Palavras para fazer um agra-
decimento, não consigo encon-
trar, tudo que penso não reproduz 
a emoção e alegria que tomam 
conta de meu coração. Confesso 
que sempre trabalhei com muito 
amor, mas nunca sonhei receber 
um reconhecimento tão grande e 
maravilhoso como este que rece-
bi. Que minhas vibrações de grati-
dão, amor e luz cheguem até cada 
um de vocês”, afirmou a homena-
geada.

Contabilista e advogada, Celina 
iniciou suas atividades nas enti-
dades contábeis no Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo a con-
vite de Sebastião Luiz dos Santos. 
No SINDCONT SP participou de 
diversas diretorias (Presiden-
tes José Maria Giaretta Camargo 
1996/1998, Sergio Prado de Mello 
1999/2001, Waldemar Garcia de 
Santana 2002/2004 e na Diretoria 
do Sebastião Luiz Gonçalves dos 
Santos 2005 – 2007). Em 2005 
assumiu como conselheira efetiva 
do Conselho Regional de Contabi-
lidade do Estado de São Paulo. 

Retornou ao SINDCONT SP e 
atualmente está na diretoria do 
presidente Antônio Eugenio Cec-
chinato. No Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São 
Paulo atuou como conselheira de 
2004 a 2009. Coordenou a Comis-
são CRCSP Mulher e foi vice-pre-
sidente de Registro. Atualmente 
participa da comissão da mulher 
como colaboradora. No Conselho 

Federal de Contabilidade partici-
pou como coordenadora e como 
membro da Comissão Nacional 
da Mulher Contabilista de 2006 a 
2013, tendo viajado pelo Brasil di-
vulgando o Projeto Mulher Conta-
bilista, que incentiva as mulheres 
a participar ativamente nas enti-
dades contábeis e na vida política 
do país. 

Participou do Comitê de Divul-
gação e Recepção do 20º Congres-
so Brasileiro de Contabilidade, 
realizado em 2016 na cidade de 
Fortaleza/Ceará. Atualmente faz 
parte da Comissão Nacional da 
Mulher como Coordenadora da 
Região Sudeste. Indicada pelas 
entidades contábeis foi juíza do 

Tribunal de Impostos e Taxas de 
São Paulo de 2006 a 2015. Par-
ticipou do Conselho Estadual de 
Defesa do Contribuinte CODE-
CON-SP, indicada pelo CRCSP de 
2008 a 2015, oportunidade em 
que colaborou na elaboração do 
Código de Defesa do Contribuin-
te Comentado, que foi lançado em 
2013. Homenageada na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo em 
2008, recebeu o troféu Sindcont 
Rio em 2009, foi agraciada pelo 
CRCSP com a Medalha Joaquim 
Monteiro de Carvalho em 2011, 
pelo SINDCONTSP com o diplo-
ma de Mérito Contábil em 2014 e 
medalha Luiz Fernando Mussolini 
em 2016.
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS RECEBE EM 6 DE JUNHO O SUMMIT 
CONTÁBIL.INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS

APLICATIVOS CRCSP: INOVANDO PELA PROFISSÃO
Textos: assessoria de Imprensa CRC

Com um grande volume de exi-
gências e prazos apertados para 
cumpri-las, os profissionais da con-
tabilidade têm necessidade de ferra-
mentas que facilitem o seu cotidia-
no.

Pensando nisto, o CRCSP disponi-
biliza aplicativos, que tornam o dia a 
dia dos profissionais mais simples, 
rápido e descomplicado. Conheça os 
aplicativos do CRCSP:

CRC Digital: versão digital da car-
teira de identidade profissional. Os 
profissionais que possuem o mode-
lo da carteira com chip, lançado em 
2007, podem fazer o download e 
acessar o documento com seu CPF e 
a senha de serviços online do CRCSP. 
Aqueles que possuem versões ante-
riores da carteira devem antes soli-
citar a atualização do documento no 
CRCSP.

Em 6 de junho de 2019, o CRCSP 
realizará em São José dos Campos o 
Summit Contábil, encontro para pro-
fissionais, empresários e estudantes 
de contabilidade da região. As ins-
crições estão abertas no site www.
convecon.com.br. O evento acontece-
rá no Hotel Nacional Inn, na Avenida 
Deputado Benedito Matarazzo, 9009, 
Jardim Oswaldo Cruz.

Com um dia inteiro de atividades 
sobre os principais temas da área 
contábil, o Summit Contábil em São 
José dos Campos é uma excelente 
oportunidade para atualizar conhe-
cimentos e estar em contato com al-
guns dos maiores especialistas em di-
versos segmentos da Contabilidade. 

O evento vale até 6 pontos para cum-
primento da NBC PG (R3), norma de 
Educação Profissional Continuada.

As edições anteriores do Summit 
Contábil foram realizadas em Gua-
rulhos, em 12 de dezembro de 2018; 
Bauru, dia 8 de fevereiro de 2019; 
Santos, dia 15 de março, e Campinas, 
3 de abril. Foram experiências trans-
formadoras, nas quais os participan-
tes assistiram a painéis sobre temas 
voltados à Contabilidade, gestão, tec-
nologia, empreendedorismo e outros 
assuntos ligados diretamente ao seu 
dia a dia.

O Summit Contábil é realizado 
pelo Instituto Paulista de Contabili-
dade (IPC) e organizado pelo CRCSP, 

com o apoio das Entidades Contábeis 
do Estado de São Paulo.

Os resultados do Summit Contábil 
ajudarão na composição da grade da 
programação da CONVECON 2019, 
que será realizada entre 4 a 6 de no-
vembro de 2019, no Expo Center Nor-
te. As inscrições também estão aber-
tas no site www.convecon.com.br.

“Precisamos nos preparar para o 
emprego de novas tecnologias, pois 
o modelo convencional de organiza-
ção e de processamento de informa-
ções será substituído, assim como 
aconteceu com o sistema financeiro 
e com os meios de pagamento”, disse 
a presidente do CRCSP, Marcia Ruiz 
Alcazar.

CRCSP Mobile: oferece alguns dos 
principais serviços prestados pelo 
Conselho aos profissionais. Por meio 
ele, é possível atualizar as informa-
ções cadastrais, agendar o atendi-
mento presencial com hora marca-
da, fazer a inscrição em atividades 
de Educação Profissional Continua-
da (EPC), acompanhar a pontuação 
de EPC, ler as notícias do CRCSP em 
tempo real, assinar gratuitamente a 
Revista CRCSP e muito mais! Tudo 
na palma da mão!

Revista CRCSP: disponibiliza para 
leitura todas as edições da Revista 
CRCSP, publicação trimestral com as 
principais notícias da área contábil, 
entrevistas com especialistas e ma-
térias especiais sobre temas de inte-
resse dos profissionais.

CONVECON: traz tudo que você 
precisa saber sobre os Summits Con-

tábeis e a 26ª Convenção dos Profis-
sionais da Contabilidade do Estado 
de São Paulo (CONVECON). Estão 
disponíveis no aplicativo informa-
ções sobre os próximos eventos, a 
programação, os painelistas e tudo 
o que você precisa saber sobre os 
maiores encontros de contabilidade 
do Estado, além da cobertura com-
pleta das edições já realizadas do 
Summit Contábil.

Outra grande novidade do APP 
é a comunidade “CRCSP – Razão de 
Ser”, que pretende unir profissionais 
e entidades contábeis em torno de 
um único objetivo: promover o de-
senvolvimento e a valorização da 
profissão contábil.

Os aplicativos estão disponíveis 
para download gratuito nas lojas 
Google Play e Apple Store. Baixe ago-
ra!
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Sescon
Projeto de Lei da GFIP vai viabilizar 
muitas empresas contábeis no País, 

diz senador Izalci Lucas

Contador por formação, o sena-
dor Izalci Lucas (PSDB-DF) defen-
deu recentemente em plenário a 
aprovação do Projeto de Lei (PLC 
96/2018), que trata da anistia das 
multas da GFIP para os contado-
res, texto que tem sido bandeira 
do setor contábil, inclusive na sua 
elaboração, que contou com as 
participações da FENACON e do 
SESCON-SP.

Um número expressivo de em-
presas de contabilidade vive sob a 
ameaça de fechamento devido aos 
altos valores dessas multas, que 
ocorreram não por má-fé, mas em 
virtude de uma alteração de pro-
cessos de fiscalização da Recei-
ta Federal do Brasil, da época da 
junção de seu sistema com o da 
Previdência Social. Para agravar a 
situação, as autuações passaram 
a contemplar a retroatividade de 
cinco anos.

O SESCON-SP entrevistou o 
senador Izalci Lucas, que tem en-
campado o projeto no Congresso 
Nacional, saindo em defesa da 
classe contábil e lutado contra 

essa injustiça. Confira:
Recentemente, o senhor defen-

deu em plenário a aprovação do 
Projeto de Lei (PLC 96/2018), que 
é de grande interesse para os re-
presentados do SESCON-SP. Qual a 
sua opinião sobre esse texto?

Sim, fui ao plenário para tran-
quilizar os contadores que estão 
muito preocupados. Esse projeto 
é muito importante porque re-
solve a pendência relacionada às 
multas aplicadas aos contadores 
e empresas que atrasaram a en-
trega da Guia de Recolhimento 
do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço e Informações à Previ-
dência Social (Gfip). Antigamente, 
o contribuinte resolvia, retificava 
e entregava, sem que houvesse 
cobrança de multas. Em 2014, a 
responsabilidade passou para a 
Receita que começou a cobrar as 
multas anteriores. Os contadores 
foram surpreendidos com valores 
absurdos e, sobretudo, injustos. 
Há escritórios hoje pagando de R$ 
1 milhão a R$ 3 milhões, sem ter 
como cobrar das empresas. É uma 
situação que está tornando in-
sustentável o trabalho de muitos 
profissionais da área e afetando 
também suas famílias. Esse é um 
impasse que precisamos solucio-
nar e esse projeto vai nesse sen-
tido.

Quais são os empecilhos para a 
votação deste projeto?

A redação do projeto dá mar-
gem a dúvidas com relação ao âm-
bito da anistia. É importante dei-
xar claro que o objetivo é o perdão 
da multa pelo atraso na entrega da 
guia e não a isenção de pagamen-
to do tributo. Por essa razão, será 
necessário fazer alterações nes-
se sentido. Feito isso, poderemos 

dar andamento à tramitação do 
projeto que está na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) e depois 
segue para análise da Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE).

Na sua opinião, qual será o im-
pacto para a classe contábil e para 
o empreendedorismo da não apro-
vação deste projeto?

Imenso. Irá inviabilizar muitos 
escritórios por todo o país.

Como contador por formação, 
como o senhor vê o papel hoje de 
intermediador do pro�issional de 
contabilidade entre o contribuinte 
e o governo?

Os contadores são os maiores 
empregados voluntários do Go-
verno porque são profissionais 
que fornecem informações impor-
tantíssimas para o sistema públi-
co. Hoje o governo não precisa de 
fiscais porque os dados enviados 
pelos contadores já são suficien-
tes para a análise de qualquer si-
tuação na área fiscal e tributária. 
O que ocorre, infelizmente, é que 
os governos não têm reconheci-
do isso, ao contrário, aumenta as 
exigências e obrigações cada vez 
mais complexas.

Depois do adiamento da vota-
ção, que aconteceria no dia 13 de 
março, quais as expectativas para 
a aprovação do projeto?

O texto já está pronto, com os 
reparos necessários e será envia-
do à Receita Federal para a análi-
se das mudanças sugeridas ao PL 
7512/2014. Tão logo recebamos o 
retorno da Receita, o texto incor-
porado ao projeto segue sua tra-
mitação.

Luis Augusto Yamada 
Diretor do Sescon SP Regional 

em Ribeirão Preto

Texto: Assessoria Sescon
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Em noite de Homenagem na Câ-
mara Municipal de Ribeirão Preto 
(10/05), Heber de Carvalho, re-
cebeu o título de Contabilista do 
Ano 2019. Conduzida pelo verea-
dor Rodrigo Simões, a cerimônia 
contou com a participação de fa-
miliares, profissionais contábeis, 
autoridades e amigos do homena-
geado. A orquestra JM foi respon-
sável pela trilha da solenidade. 

A homenagem tem como objeti-
vo valorizar e destacar os profis-
sionais do município. Os presiden-
tes das entidades que integram a 
Casa do Contabilista (Aescon, Si-
corp e Aescon) destacaram a sa-
tisfação e alegria pela escolha do 
profissional do ano, que atua há 
mais de quarenta anos na profis-
são. Também estiveram presentes 
ao evento, a representante do go-
verno municipal, Dra Maria Regi-
na Ricardo e representando a pre-

Solenidade homenageia Contabilista do Ano, 
na Câmara Municipal

Notícias da Casa

sidente do CRC SP, Marcia Alcazar, 
José Augusto Picão.

“É com prazer que recebo esta 
comenda de “CONTABILISTA DO 
ANO”. Esta lembrança ficará guar-
dada para sempre em minha me-
moria, afinal são anos de trabalho 
e dedicação profissional. Quero 
dividir este título com meus fa-
miliares que suportaram e en-
tenderam o meu trabalho. Com 
meus amigos e colegas contado-
res, que sempre respeitaram os 
frutos de nosso trabalho e com as 
entidades profissionais por meio 
de seus dirigentes que nos orien-
taram e deram segurança para o 
exercício de nossa profissão. Esta 
é uma experiência sem formas de 
explicar, mas vibrante de ser co-
memorada. Obrigado a todos”, diz 
Heber de Carvalho.

Trajetória - Formado em Ciên-

cias Contábeis pelo Centro Uni-
versitário Moura Lacerda, em 
1972, Heber foi delegado regional 
do CRC SP durante 15 anos, onde 
adquiriu experiência em lideran-
ça de entidades profissionais. 
Ex-presidente do Sindicato dos 
Contabilistas de Ribeirão Preto e 
Região, durante três anos.

Foi vice-presidente do SINCO-
PEÇAS SP, diretor do SICORP - Ri-
beirão Preto, Ex- diretor da AES-
CON - Ribeirão Preto e região, 
fundador do Centro de Estudos 
Fisco Contábeis da Casa do Con-
tabilista, que tem como objetivo a 
qualificação dos profissionais da 
classe contábil.

Colaborador da empresa “Car-
valho Contabilidade” desde 1968, 
sócio da empresa “Said Auto Pe-
ças”, com sua esposa Léa Carva-
lho e seu filho Renato Carvalho; 
administrador da empresa “Acert 

Com mais de quarenta anos de pro�issão, Heber de Carvalho 
foi o pro�issional eleito no ano de 2019

Fotos: Assessoria Câmara Municipal de Ribeirão Preto/ Casa do Contabilista
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Notícias da Casa

Em prol a Apae de Ribeirão Preto, o evento julino conta 
com diversas atrações e já tem data: dia 12 de julho. Venha 
se divertir e contribuir com uma boa causa. Em breve os 
convites estarão à venda na Casa do Contabilista. Informa-
ções: (16) 3625-7159.

O Arraiá do Contadô 
está chegando! 

- Certificadora Digital” com sua 
filha Marina Carvalho Veloso e 
seu genro André Veloso; rece-
beu a medalha de mérito profis-
sional do CRC SP” denominada 
“Joaquim Monteiro de Carvalho” 
pelos serviços prestados a profis-
são contábil. Participou da vários 
congressos, convenções e eventos 
de valorização da profissão, bem 
como de atualização profissional.
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Heitor César Fabbris Cardoso
Auxiliar Jurídico | Pereira Advogados

heitor.cardoso@pereiraadvogados.com.br

Jurisprudência

A cobrança tributária tem como 
destinatário, em regra, aquele que 
pratica ato apto a originar o dever 
de pagar tributo. O CTN, entretan-
to, trata sobre hipóteses em que a 
cobrança é dirigida a terceiro, cuja 
existência de vínculo com o fato ge-
rador o torna também responsável 
pela obrigação tributária, cabendo 
à lei determinar sobre quem recai-
rá tal ônus.

O tema responsabilidade tributá-
ria causa, notadamente no âmbito 
empresarial, diversas intempéries 
entre particulares e o Estado, uma 
vez que este, invocando tal matéria, 
excede os limites da relação com o 
sujeito passivo direto e busca sa-
tisfazer sua arrecadação através 
de terceiros que, em geral, figuram 
como sócios ou pessoas jurídicas 
integrantes do mesmo grupo eco-
nômico do devedor originário.

Embora tal responsabilização 
somente seja possível nos estritos 
casos previs-tos em lei, há situa-
ções em que o Fisco, sem sequer 
caracterizar uma destas hipóte-ses, 
busca nos mencionados terceiros 
o adimplemento do tributo, dando 
causa a di-versas discussões judi-
ciais destinadas a impedir que o 
Estado cobre arbitrariamente seus 
créditos.

No contexto destes embates ju-
rídicos, destaca-se recente decisão 
do STJ (REsp 1.775.269 – PR) que 
entendeu por aplicável às execu-
ções fiscais o incidente de descon-
sideração da personalidade jurídi-
ca (IDPJ).

Para a Corte Superior, fora das 
previsões do CTN, a responsabi-
lização do gru-po econômico só é 
possível quando o Fisco comprovar 
o abuso de personalidade jurí-dica 
fixado pelo Código Civil, o que se 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA:
O Entendimento do STJ Sobre a Desconsideração 
da Personalidade Jurídica em Execuções Fiscais

aplica também a sócios ou admi-
nistradores de empresas, conforme 
ratificou a MP 881/19.

Desta forma, o Estado, para res-
ponsabilizar terceiros fora dos ca-
sos elencados pelo CTN, terá que 
enfrentar o IDPJ, oportunizando 
defesa àqueles que, na condição de 
sócios, tem seu patrimônio amea-
çado pela pretensão arrecadatória 
do Fisco.

Frise-se, por outro lado, que o 
IDJP não se aplica às hipóteses pre-
vistas em lei para o imediato redi-
recionamento da cobrança, como 
ocorre, por exemplo, no caso do 
REsp 1.786.311 – PR.

Para melhor compreensão deste 
incidente, cabe lembrar que o or-
denamento jurídico brasileiro faz 
distinção entre a personalidade dos 
sócios e a da sociedade a qual estes 
integram, possibilitando que, tanto 
esta como aqueles, contraiam direi-
tos e deveres próprios, cujas titu-

laridades não se confundem entre 
pessoa física e jurídica.

Tal regra, contudo, comporta ex-
ceções destinadas a obstar o abuso 
de perso-nalidade jurídica, caracte-
rizado pelo desvio de finalidade ou 
pela confusão patrimoni-al. Nesses 
casos, surge aos credores da pessoa 
jurídica a faculdade de instaurar o 
IDPJ e buscar, diretamente no rol 
de bens dos sócios, a satisfação de 
seus créditos.

Diante disto, o STJ entendeu por 
razoável oferecer aos devedores 
tributários o meio de resposta 
facultado aos inadimplentes de 
obrigações privadas, uma vez que 
a reiterada tentativa do Fisco de 
redirecionar a cobrança fora das 
condições legais vi-nha maculando 
a ampla defesa, aplicável, em tese, 
tanto a relações particulares quan-
to públicas.

Emana deste fato a necessidade 
de se buscar a devida orientação 
jurídica, evi-tando-se exposição pa-
trimonial a medidas abusivas ado-
tadas pelo Estado na cobran-ça dos 
débitos tributários.
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Durante sua trajetória, o SICORP 
(Sindicato dos Contabilistas de 
Ribeirão Preto), teve a sua frente, 
competentes e renomados profis-
sionais contábeis que desenvolve-
ram ações para a valorização do 
segmento, bem como a contribui-
ção com o poder público, e no de-
senvolvimento social da comuni-
dade como um todo. 

Nesses 46 anos têm oferecido 
todo o apoio aos associados, como 
serviços diversos, consultoria ju-
rídica, assistência médica e, prin-
cipalmente, iniciativas que fomen-
tam o conhecimento por meio de 
ações para a qualificação profissio-
nal do contador e seus funcioná-
rios. Palestras e encontros para a 
troca de ideias entre profissionais 

Aconteceu no dia 24 de Maio, o 
XII Encontro Regional SESCON SP 
- Conhecimento, Competência e Va-
lorização, realizado no Centro Inter-
nacional de Convenção Dr Nelson 
Barbieri – Araraquara. Empresários 
contábeis de Ribeirão Preto, asso-
ciados e diretores da Casa do Con-
tabilista participaram do evento que 
fomenta o conhecimento e traz atua-
lização quanto às novidades do seg-
mento. Uma importante iniciativa 
que permite aos profissionais par-
ticipantes, uma ampla capacitação e 
qualificação, garantindo um diferen-
cial no atendimento de seus clientes.

No encontro, especialistas que são 
referências no segmento, abordam 
temas como:

O IMPACTO DO BLOCO K E O EN-
VOLVIMENTO DOS CLIENTES – RIS-
COS E OPORTUNIDADES

RFB – CRUZAMENTOS PÓS SPED – 
PRESENTE E FUTURO – IMPORTAN-

Sicorp: 46 anos atuando na valorização e 
crescimento da classe contábil e no 

desenvolvimento pro�issional 

XII Encontro Regional SESCON SP

Valdir Zamoner
Presidente SICORP

Notícias da Casa

da área fazem parte dos objetivos 
da entidade, que entende a neces-
sidade da reciclagem constante 
para o domínio da profissão.

A recreação, atividades sócio cul-
turais e esportivas também foram 
desenvolvidas ao longo dos anos e 
fazem parte, cada vez mais, das ati-
vidades promovidas pelo SICORP. 
São ações que integram a classe 
contábil, seus familiares e também 
a sociedade. Diante da atuação do 
SICORP, aproveitamos para para-
benizar todos os dirigentes que 
passaram pelo nosso Sindicato e 
também aos atuais que, com mui-
ta coragem, enfrentam os desa-
fios, assumindo o compromisso de 
manter sempre viva esta entidade 
que tanto fez pela classe contábil.

TES ALERTAS
ASPECTOS ESTRATÉGICOS NA VA-

LORIZAÇÃO DE HONORÁRIOS CON-

TÁBEIS
PRODUTIVIDADE, EXCELÊNCIA & 

ALTA PERFORMANCE



15                  

Aniversariantes de Maio

Artigo / Aniversariantes

02 ILKA CAMOLESI 
03 RONIS DE FARIA BRANQUINHO 
03 ALEXANDRE YAMAKAMI DA CRUZ 
04 CLOVIS ANTONIO PEREIRA 
06 CARLOS APARECIDO MARTINS 
10 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR 
11 MARCOS MENDONCA COELHO 
11 RODRIGO CESAR PEREIRA 
13 OSCAR GALATI JUNIOR 
15 MIRIAM AP ASIERO MARCELINO 
15 LUIZ ANTONIO LIBERATO 
15 RENATO ANTONIO DA FREIRIA
15 HONELCIO ALVES DE SOUZA OLIVEIRA 
16 HELIO MARCELINO DE CARVALHO 
16 MARIA ANGELA PETEAN CABRAL MIRANDA 
16 ROBERTO HIDEKI HIROSI 

16 PAULO ZERBINATTI 
17 LUIZ ANDRE GOBBO 
18 RAIMUNDO LEMOS 
18 CARLOS HENRIQUE ISAC FERREIRA 
19 ERICA ADAMI TENDA 
19 MARIO CARTOLANO JUNIOR 
21 SERGIO GUIDO PATERLINI
21 ELISANGELA APARECIDA SILVA DIAS 
22 MARCIO MINOURO GARCIA TAKEUCHI 
22 CARLOS AUGUSTO DA SILVA 
23 JOAO CARLOS KRAUSS RIBEIRO 
25 DANILO HAKIME DE ASSIS CAMPOS 
26 MARCELO LUIZ PEREIRA RIUL 
28 FABIO GRACIOLI FAVARO 
29 GETULIO NAKAO 
30 ROBERTA NISHIMURA 

Com as mudanças vindas atra-
vés da Contabilidade, notadamente 
para as pequenas e médias empre-
sas, que passam a publicar, de ma-
neira obrigatória e/ou incentivada, 
um conjunto de demonstrações con-
tábeis e financeiras, além das notas 
explicativas, foco deste texto.

Acredito serem muito importante 
e primordial estas alterações quan-
to ao que será divulgado por estas 
empresas, como Balanço Patrimo-
nial, Demonstração do Resultado, 
Resultados Abrangentes, Fluxos 
de Caixa, dentre outras, trazendo 
maior informação, credibilidade e 
transparência aos negócios, tanto 
para a própria administração como 
também para outros públicos de in-
teresse, sejam estes internos ou ex-
ternos.

Com isso, as notas explicativas tor-
nam um meio de divulgação funda-
mental, para comentar, enfatizar, es-
pecificar e de fato explicar decisões, 
métodos usados, cálculos, fontes de 
informações e etc. Porém, isso deve 
ser feito de forma clara, condizen-
te com a realidade da empresa, ser 
bem redigida e de fácil identificação.

As grandes empresas já estão 
mais acostumadas a redigirem tais 
notas explicativas, mas para peque-

Os cuidados com as Notas Explicativas

nas e médias empresas, além da-
quelas que estavam desobrigadas, 
isso pode ser um desafio, tanto para 
a administração como também para 
os contadores e escritórios que aten-
dem tais organizações. Claro que é 
importante se familiarizar, buscan-
do exemplos em demonstrações pu-
blicadas com suas respectivas notas, 
além de estudar o que diz as normas 

contábeis pertinentes, que muitas 
vezes trazem orientações e exem-
plos de como redigir tais textos, in-
formando as notas obrigatórias.

Cautela também é importante, 
para a nota explicativa não ficar 
extensa, sem sentido, cansativa ou 
repetitiva; também em não come-
ter erros simples de digitação e até 
mesmo a omissão de informações 
que ferem as características qua-
litativas da informação contábil e 
financeira que são consideradas 
fundamentais pelas normas contá-
beis que são a relevância e repre-
sentação fidedigna, além de ponde-
rar o custo e benefício de divulgar 
as informações e serem divulgadas 
de forma organizada e de fácil loca-
lização.

Ao elaborarem as demonstrações 
para as empresas, incluindo as no-
tas explicativas, todo cuidado, aten-
ção e dedicação são fundamentais. 
Após a redação, leia, releia e revise 
o quanto for preciso, para demons-
trar com qualidade os dados e in-
formações da empresa, com toda 
explicação necessária, tornando um 
valioso canal de comunicação com 
clientes, investidores, parceiros e 
outros públicos de interesse para o 
negócio. Sucesso!

Demetrio Luiz Pedro Bom Junior
Contador e Administrador de Empresas

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

E-mail: demetriolpbjr@gmail.com
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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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