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Prezados leitores,

A economia brasileira tem mos-
trado neste 3º trimestre ritmo fraco 
de crescimento, similar ao verifi-
cado desde o final da recessão de 
2015-2016, sem perspectiva de me-
lhora significativa dos níveis de pro-
dução, investimento e emprego. Em 
abril de 2019, o governo publicou a 
Medida Provisória nº 881 de 2019, 
que institui a Declaração de Direitos 
de Liberdade Econômica, que esta-
beleceu garantias de livre mercado 
e a análise de impacto regulatório, 
visando melhorar o árduo ambiente 
regulatório dos negócios brasileiros. 
Pelo que observamos nos indicado-
res econômicos não houve grandes 
impactos positivos na economia. Te-
mos ainda as mudanças da reforma 
da previdência e os estudos feitos 
pelo governo sobre qual a reforma 
tributária teremos. Neste ambiente 
de incertezas e de baixa recupera-
ção econômica, o empresário brasi-
leiro vive uma incerteza de futuro.

No dia 22 de setembro comemo-
rou-se o dia do contador, profissão 
que evoluiu do termo de guarda-
-livros, para o profissional de ciên-
cias contábeis, curso reconhecido 
por Getúlio Vargas no ano de 1945, 
criando o primeiro curso superior 
de Ciências Contábeis do Brasil, na 
Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG).

Somos uma classe fundamental 
para o ambiente de negócios e para 
o fomento do empreendedorismo. 
Mencionado os desafios que os em-
presários brasileiros estão vivendo, 
lembro que o profissional da conta-
bilidade é peça fundamental nesta 
engrenagem, pois é o elo  de ligação 
entre os agentes de mercado (go-
verno, mercado, e empresários). Por 
isso é necessário que nós contado-
res, tenhamos união e junto a Casa 
do Contabilista, que contempla o SI-
CORP, AESCON e SESCON, fortalecer, 
desenvolver e difundir o segmento 
contábil. Esse crescimento é con-
quistado por meio das ações realiza-
das pelas entidades, como o Centro 
de Estudos, iniciativa que estimula 
importantes discussões sobre os 
principais temas que envolvem a 
contabilidade.

Outras iniciativas são realiza-
das junto aos órgãos reguladores, 
como encontros com representan-
tes da Receita Federal, Estadual e 
Municipal, debatendo os desafios 
e soluções para os diversos setores 
da economia. Temos muitas outras 
ações para realizar e difundir esta 
importante profissão para o desen-
volvimento do empreendedorismo. 
Para isso, contamos com a partici-
pação e o engajamento dos associa-
dos e profissionais da contabilidade, 
neste processo contínuo de reco-
nhecimento da nossa profissão.

Fabricio Jose do Prado 
1º Vice Presidente SICORP
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Capa

Depois de oito meses tramitan-
do no Congresso Nacional, foi dada 
a palavra final. Agora já conhecemos 
todas as novas regras de acesso e de 
cálculo do valor dos benefícios pre-
videnciários.

Com tantas regras e fórmulas de 
cálculos ficou mais fácil errar. A cul-
tura de quem quer um benefício está 
centrada na resposta para uma úni-
ca pergunta: “quando vou me apo-
sentar?”

A Previdência se preparou du-
rante muito tempo para dar esta 
resposta e transformar a aposenta-
doria em um objeto de consumo, em 
uma compra por impulso. Daquelas 
que se adquire em um site de vendas 
pela internet.

O trabalhador é induzido a pe-
gar a aposentadoria mais próxima, 
que nem sempre é a melhor. Pronto: 
com um simples toque ele poderá 
ter para o resto da vida um benefício 
bem baixo daquilo que planejava.

Educação previdenciária
A educação previdenciária será a 

marca dos próximos anos. 
Eu preparei um livro atualizável 

sobre aposentadoria. Vou te dar de 
presente, para você que é nosso lei-
tor, a última versão atualizada. (Bai-
xe o seu grátis em http://www.apo-
sentfacil.com.br/ )

O segurado deve fazer um Raio X 
– uma radiografia da vida previden-
ciária – para saber responder outras 
perguntas além de quando vai se 
aposentar. Tem que ter na ponta do 
lápis informações de quanto vai re-
ceber, quando completará os requi-
sitos de outras espécies e regras de 
transição e como deverá contribuir 
até chegar nesses momentos.

Regras antigas 
continuam valendo

Quem vai se aposentar tem que 
verificar quanto tempo de serviço 
possui e conferir o valor das contri-
buições que já fez.

Essas informações são importan-
tes para saber dá para aproveitar as 
regras do passado, que são mais van-

RAIO X Previdenciário

tajosas.
Caso não se enquadre nas regras 

anteriores, as do direito adquirido, a 
missão é outra: ver em quais regras 
de transição o trabalhador se encai-
xa e, dentre elas, escolher a melhor, 
que nem sempre é a mais próxima. 
Cuidado.

Regras de transição
Existem quatro regras de transi-

ção e o trabalhador pode se encaixar 
em mais de uma delas. Nesse caso 
pode escolher a melhor (assista o ví-
deo no youtube - https://www.you-
tube.com/watch?v=9qxJ8TGertQ )

Uma delas, que na maioria das 
vezes acontece antes, por ter apli-
cação do fator previdenciário é a de 
menor valor. 

As outras três regras utilizam 
a idade, inclusive na somatória de 
pontos, como limitador de acesso. 
Além disso, a fórmula de cálculo 
também muda, portanto também 
é essencial simular o valor de cada 
uma dessas regras. 

Novo cenário
O fim da aposentadoria por tem-

po de contribuição, o retardamento 
de benefícios para todos cidadãos 
(Servidores Públicos e Privados), o 
fim da conversão do tempo de servi-
ço especial em comum, aumento da 
idade de aposentadoria por idade 
das mulheres, e ainda a questão das 
aposentadorias especiais submetida 
a um projeto de lei que ainda será 
votado, demonstram que o cidadão 
terá trabalho dobrado para se apo-
sentar e escolher o melhor benefício.

O fim da possibilidade de exclu-
são de 20% das menores contribui-
ções da média do cálculo dos benefí-
cios reduzirá sensivelmente a renda 
mensal das aposentadorias.

RX Previdenciário
Para saber qual o tratamento 

deve ser dado a cada situação, o 
trabalhador terá que fazer uma ra-
diografia do seu tempo de serviço e 
das suas contribuições, definir qual 
é seu diagnóstico previdenciário e 
a partir daí fazer um planejamento 
definindo quando vai se aposentar, 
quanto vai receber em cada uma das 
espécies de aposentadoria e suas 
respectivas regras de transição para 
então definir como vai contribuir e 
se comportar até chegar ao benefí-
cio mais vantajoso.

Se não seguir esta ordem, não o 
contribuinte não chegará a lugar al-
gum.

Eu já vi este filme. Já assisti a vá-
rias reformas da previdência. Cada 
uma delas exigiu do trabalhador um 
novo desafio. 

Desta vez a estrada até a apo-
sentadoria ficou mais longa e mais 
estreita. Mas existem atalhos que 
podem fazer o trabalhador chegar 
mais cedo. Em alguns casos vai dar 
até para economizar tempo e dinhei-
ro para ter as mesmas vantagens.

O que tem que ser feito, então? ( 
http://www.tempodeservico.com.
br/), conhecer todas as regras – in-
clusive as de transição – traçar uma 
estratégia de planejamento e seguir 
o caminho certo. Não haverá mais 
espaço para erros.

Advogado previdenciário na Boc-
chi Advogados Associados. Mestre em 
direito público. Especialista em direito 
civil, processo civil e em previdência 
complementar pelo curso de educação 
continuada na FGV. Exerce também a 
atividade autônoma de professor de di-
reito previdenciário.
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26ª CONVECON: PALESTRAS TEMÁTICAS
SERÃO REUNIDAS EM TRILHAS DE

CONHECIMENTO

26ª CONVECON TERÁ PALESTRANTE
INTERNACIONAL

Textos: assessoria de Imprensa CRC

Falta menos de um mês para o 
maior evento da área contábil paulis-
ta. A 26ª Convenção dos Profissionais 
da Contabilidade do Estado de São 
Paulo (CONVECON) acontecerá entre 
os dias 4 e 6 de novembro de 2019, 
no Expo Center Norte. Serão mais de 
40 painéis, voltados a diversos seg-
mentos da Contabilidade e reunidos 
em trilhas de conhecimento.

O lema desta edição será “Conta-
bilidade 4.0: Disruptiva, Inovadora e 
Sustentável”. A participação na 26ª 
CONVECON garante ao inscrito 14 
pontos para o Programa de Educação 
Profissional Continuada (PEPC), con-
forme norma de 2019.

O vice-presidente do Institute of 
Management Accountants (IMA) Jim 
Gurowka já confirmou sua presença 
na 26ª Convenção dos Profissionais 
da Contabilidade do Estado de São 
Paulo (CONVECON). “Liderança Fi-
nanceira na Era Digital” é o tema da 
palestra que ele fará no dia 5 de no-
vembro, às 14h30.

Graduado pela London School 
of Economics (MSc) e York Univer-
sity (BA), Jim Gurowka é responsá-
vel por todo o desenvolvimento de 
negócios globais do IMA (incluindo 
as Américas) e operações nos escri-
tórios regionais do IMA no Oriente 
Médio e Índia, Ásia-Pacífico e Euro-
pa. 26ª Convecon

Em sua 26ª edição, este ano a 

A grade de temas da 26ª CONVE-
CON foi idealizada para dar liberda-
de ao participante para escolher os 
painéis que mais lhe interessam e, ao 
mesmo tempo, evitar que temas de 
uma mesma área tenham horários 
conflitantes. Serão quatro trilhas de 
conhecimento:

- Tecnologia e Inovação: com pai-
néis sobre as novidades tecnológicas 
aplicadas à área contábil.

- Auditoria, Compliance e Riscos: 
com tudo que você precisa saber so-
bre este importante segmento da 
Contabilidade.

- Liderança e Ética Profissional: 
com informações sobre questões éti-

CONVECON acontece de 4 a 6 de no-
vembro, no Expo Center Norte, na 
capital paulista. O evento traz mui-
tas novidades para os participantes 
em 2019; inscreva-se no site www.
convecon.com.br.

O lema desta edição é “Contabi-
lidade 4.0: Disruptiva, Inovadora e 
Sustentável”. A participação na 26ª 
CONVECON garante ao inscrito 14 
pontos para o Programa de Educa-
ção Profissional Continuada (PEPC), 
conforme norma de 2019.

O Instituto Paulista de Contabi-
lidade (IPC) é o responsável pela 
realização da 26ª CONVECON, com 
o apoio das Entidades Congraçadas 
do Estado de São Paulo na organi-
zação.

cas, profissionais e as tendências da 
profissão em um mundo 4.0.

- Negócios e Empreendedorismo 
Contábil: com temais voltados à área 
empresarial e ao ambiente de negó-
cios no país.

Além destes, teremos ainda cinco 
painéis principais, com os destaques da 
CONVECON, a apresentação de traba-
lhos técnico-científicos, a Arena Sebrae, 
com temas apresentados pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae), atividades pa-
ralelas, a feira de negócios e muito mais!

Não perca tempo! Confira a pro-
gramação completa no site www.con-
vecon.com.br e faça sua inscrição!

A Convenção também traz aos 
profissionais a comunidade CRCSP 
Razão de Ser. A comunidade visa 
aproximar a entidade dos profissio-
nais da contabilidade, promovendo 
um espaço para o compartilhamento 
de informação, troca de experiências 
e networking. Ela pode ser acessada 
por meio do aplicativo CONVECON, 
disponível gratuitamente para as 
plataformas iOS e Android.

A maior novidade da 26ª Conve-
con é o conteúdo proporcionado aos 
profissionais da contabilidade, fo-
cado nas tendências e expectativas 
dos profissionais da contabilidade, 
clientes e parceiros em um novo 
ambiente de negócios, adequado às 
exigências do mundo 4.0. 
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Sescon
SESCON-SP defende setor de serviços e 
microempresas na Reforma Tributária

O SESCON-SP tem uma base 
de mais de 100 mil prestadores 
de serviços, contemplando 60 
atividades econômicas do setor. 
Os contadores e os empresários 
contábeis são responsáveis por 
atender a totalidade das médias, 
pequenas e microempresas em 
todos os ramos de atividades. 
Somos nós, os contadores, que 
conhecemos a legislação tribu-
tária na teoria e na prática.

Por esse motivo, resolvemos 
fazer estudos para mostrar os 
impactos da PEC 45 sobre o 
setor de serviços e as micro-
empresas que serão os mais 
prejudicados com esse texto. 
Baseados nesses estudos, ela-
boramos emendas para o pre-
sidente da Frente Parlamentar 
em Defesa do Setor de Serviços, 
o deputado federal Laércio Oli-
veira, apresentasse para que 
conseguíssemos equalizar o 
problema.

Com simulações de núme-
ros, verificamos que para o se-
tor haverá a majoração da car-
ga atual em torno de 8 pontos 
percentuais prejudicando 97% 
das empresas, em torno de 8 
milhões no total. Entendemos 
que só será viável a continuida-
de da PEC, para o setor, se forem 
aprovadas as emendas 19 e 74, 
do deputado Laércio Oliveira 
(PP-SE) e a emenda 44 do de-
putado Alexis Fonteyne (NOVO-
-SP).

A emenda 19 proposta pelo 
SESCON-SP e apresentada por 
Laércio Oliveira prevê a implan-
tação das faixas de alíquota e 
uma alíquota única e uniforme 

para todos os bens tangíveis; 
alíquota limitada a 50% para 
bens intangíveis, serviços e di-
reitos; alíquota limitada a 30% 
para cesta básica e serviços es-
senciais. A emenda 74 também 
de autoria de Laércio possibilita 
a compensação dos tributos in-
cidentes sobre a folha de paga-
mento. Outra proposta de deso-
neração da folha de pagamento 
que apoiamos é a emenda 44 do 
deputado Alexis Fonteyne, que 
prevê a substituição das contri-
buições pelo IBS, com a possibi-
lidade de creditamento da folha 
de pagamento.

Microempresas

Observamos também que 
não ficou claro na PEC 45 como 
vai ser o tratamento das empre-
sas do Simples Nacional.  Por 
esse motivo, o deputado Laér-
cio apresentou uma emenda 
para que as empresas do Sim-
ples Nacional gerem créditos 
tributários nas operações com 
empresas que não estiverem no 
mesmo regime, para atender o 
artigo 179 da Constituição que 
determina tratamento diferen-
ciando para micro e pequenas 
empresas.

Nosso estudo demonstra que 
além dos créditos, as micro e 
pequenas empresas sofrerão 
uma perda de competividade 
porque terão que absorver o 
IVA/IBS nas compras para re-
venda ao consumidor final. Os 
defensores PEC 45 afirmam que 
o Sistema Simples é opcional e, 
portanto, as empresas não pre-

cisam ficar neste regime. Todos 
sabemos que as grandes empre-
sas já possuem uma maior efici-
ência na formação do seu preço 
final com a sua capacidade de 
compras em escala, investimen-
to em marketing, tecnologia, 
entre outros. Por isso, os cons-
tituintes de 88 garantiram tra-
tamento diferenciado para elas.

Existe ainda o fator das es-
tatísticas econômicas do IBGE 
que demonstram que são as mi-
cro e pequenas empresas que 
mais geram empregos e com um 
crescimento de PIB maior que a 
média nacional. 

O empreendedorismo vem 
crescendo muito no Brasil nos 
últimos anos e é fundamental 
que cresça não apenas a quanti-
dade de microempresas, mas a 
participação delas na economia. 
Os principais motivos para o 
bom desempenho dos pequenos 
negócios na economia brasilei-
ra são a melhoria do ambiente 
de negócios (em especial após 
a criação do Supersimples que 
reduziu os impostos e unificou 
oito tributos em um único bo-
leto), o aumento da escolarida-
de da população e a ampliação 
do mercado consumidor, com 
o crescimento da classe média. 
Não faz sentido que PEC que 
faça o caminho contrário preju-
dicando as microempresas. 

Reynaldo Lima Jr.
Presidente do SESCON-SP

Luis Augusto Yamada 
Diretor do Sescon SP Regional 

em Ribeirão Preto
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Artigo Contabilidade

No Brasil, a previdência social do 
setor público é composta por dois re-
gimes:

- Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), gerenciado pelo INSS 
com políticas elaboradas pela Secre-
taria da Previdência Social e que alo-
ca o maior número de beneficiários 
e contribuintes, vinculando todos os 
trabalhadores do setor privado;

- Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS), mantido pelos entes 
públicos da federação (União, Esta-
dos e Municípios) e sua finalidade é 
organizar a previdência dos servido-
res públicos, incluindo os ativos e os 
inativos (aposentados e pensionis-
tas).

Cada Ente da Federação deve ins-
tituir seu RPPS, caso contrário, seus 
servidores estarão vinculados ao 
RGPS. Segundo dados da Secretaria 
da Previdência Social, divulgados em 
julho de 2018, a União, todos Esta-
dos, o DF e todas as capitais institu-
íram seus RPPS. Nos casos de outros 
municípios, aproximadamente 2.060 
instituíram o RPPS, 20 estão em pro-
cesso de extinção, os outros 3.460 
estão vinculados ao RGPS.

É mister a discussão sobre o futu-
ro da previdência no Brasil, especial-
mente com a aprovação da PEC da 
reforma da previdência que provoca 
severas mudanças nos RPPS – Regi-
mes Próprios de Previdência Social 
dos municípios. Não obstante, o pro-
fissional de contabilidade que atua 
no setor público deste segmento tem 
que estar atualizado com as altera-
ções, que envolve uma complexidade 
de eventos contábeis a serem regis-
trados para a adaptação dos novos 
formatos que o gestor público tem 
buscado para tornar os fundos previ-
denciários superavitários.

Compreende-se que os RPPS têm 
como principal fonte de financia-
mento as receitas de contribuições 
previdenciárias patronais, dos ser-

A importância do pro�issional de contabilidade 
na previdência do setor público municipal

vidores ativos e inativos, e de rendi-
mento das aplicações financeiras e 
investimentos.

Constata-se na maioria dos RPPS 
um desequilíbrio financeiro, apre-
sentando situações de déficits tam-
bém de natureza atuarial nos últimos 
anos, tendo como origens: a conces-
são de aposentadorias sem uma fon-
te de custeio definida e a instituição 
de novos RPPS não precedida de ade-
quado estudo atuarial e sem uma le-
gislação que definisse suas regras ge-
rais de organização e funcionamento.

A Constituição Federal prevê em 
seu artigo 40, que seja assegurado 
o equilíbrio financeiro e atuarial 
dos RPPS, que representa o ponto 
de equilíbrio entre as contribuições 
arrecadadas e os benefícios conce-
didos, e um dos instrumentos de 
aferição deste ponto de equilíbrio é 
realizado por meio da contabilidade 
que se destaca pelo registro das pro-
visões matemáticas financeiras apre-
sentadas pela ciência atuarial.

O equilíbrio financeiro diz respei-
to a viabilidade financeira relativa 
às disponibilidades para pagamento 
de benefícios previdenciários atuais 
e aplicação de reservas, enquanto 
que o equilíbrio atuarial se refere a 
projeção de receitas e despesas para 
a verificação da necessidade de co-
bertura de pagamentos de benefícios 
previdenciários futuros. 

Com o objetivo de orientar os pro-
fissionais de contabilidade e previ-
dência quanto à contabilização e ges-
tão dos recursos do RPPS, alinhado 
ao MCASP (Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público) foi publi-
cada a Instrução de Procedimentos 
Contábeis nº 14 (IPC-14) auxiliando 
na implantação de novos procedi-
mentos contábeis.

Assim, a IPC-14 norteia alguns 
temas relevantes em suas interpre-
tações, entre elas sobre o Equilíbrio 
a Longo Prazo, que destaca a  impor-
tância de evidenciação do equilíbrio 
financeiro e atuarial, sua avaliação 
periódica e a devida contabilização, e 
caso exista indícios de desequilíbrios 
é orientado aos Gestores do RPPS 
que sejam apresentados informes 
acerca das ações de promoção do 
equilíbrio a longo prazo, represen-
tado uma ação de accountability  de 
reforço à governança do RPPS.

A IPC 14 possui 288 itens, sendo 
que a intenção desta abordagem foi 
apenas recortar alguns itens especí-
ficos sobre o equilíbrio da previdên-
cia dos RPPS, não tornando os outros 
menos relevantes. Ressalta-se que o 
objetivo específico deste texto é jus-
tamente revelar e promover o traba-
lho profissional contábil nos órgãos 
públicos previdenciários, podendo 
constatar imprescindivelmente a 
importância dos relatórios gerados, 
que cumprem seu papel em prover 
os gestores, os contribuintes e os be-
neficiários especialmente em época 
de mudanças. 

Rogério Antonio da Silva é Contador 
da Prefeitura Municipal de Ribeirão 

Preto, atuando no IPM – Instituto 
de Previdência dos Municipiários 

de Ribeirão Preto e professor 
universitário.
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Notícias do Setor
CRCSP celebra a vida em evento da 

campanha Outubro Rosa e homenageia 
mulheres referência na Contabilidade

Palestra 
A integração do 

Estado de São Paulo 
à REDESIM foi 

sucesso de público 
na Receita Federal

Crescimento do 
Programa Aprendiz

Ana Corsino Picão, presidente da AESCON RP 
foi uma das homenageadas 

No mês de prevenção ao câncer 
de mama, o CRCSP mais uma vez 
apoiou a campanha Outubro Rosa, 
promovendo atividades e ações 
destinadas à conscientização so-
bre a importância do diagnóstico 
e da prevenção. Uma delas foi o 
evento “Celebrando a Vida”, reali-
zado na sede do Conselho, em 17 
de outubro de 2019. No evento foi 
realizada a primeira edição da so-
lenidade “Mulheres na Liderança”, 
com homenagens a personalida-
des femininas que são referência 
na atuação em entidades da classe 
contábil.

A presidente da AESCON – As-
sociação das Empresas de Servi-
ços Contábeis de Ribeirão Preto e 
Região, Ana Corsino Picão, foi uma 
das homenageadas e esteve no 
evento representando a região. As 
atividades foram realizadas pela 
Comissão CRCSP Mulher, em par-
ceria com o Instituto Oncoguia, e 
apoio das Entidades Congraçadas 
do Estado de São Paulo. Também 

Realizado pela Receita Federal, 
em parceria com a Casa do Contabi-
lista, ACIRP e SINCOVARP, a palestra 
“A integração do Estado de São Pau-
lo à REDESIM” contou com plena 
participação dos profissionais con-
tábeis, na Receita Federal, unidade 
Ribeirão Preto. Uma nova turma foi 
aberta para atender a demanda de 
profissionais interessados. No en-
contro foram detalhadas informa-
ções sobre o processo que entrou 
em vigor nesse mês de outubro.

A Casa do Contabilista, por meio 
do coordenador pedagógico do 
programa Aprendiz, Milton Mar-
condes, esteve presente no Fórum 
realizado pelo grupo Mobiliza, que 
tem orientação da vereadora Glau-
cia Berenice, na Câmara Municipal. 
A iniciativa foi mediada pela juíza, 
Dra Márcia Mendes e contou com 
a participação da fiscal do Traba-
lho, Jamile Virgínio. O objetivo do 
encontro foi dialogar, junto às enti-
dades que mediam a atividade edu-
cacional do Jovem Aprendiz, sobre 
temas voltados à aprendizagem 
profissional e ao cumprimento das 
normativas da Lei 10.097/2000.

foram realizadas palestras, apre-
sentação do cantor DaNNilu, com 
seu pocket show “Do Pop Rock à 
Ópera”, entre outras atividades.

A presidente do CRCSP, Marcia 
Ruiz Alcazar, realizou a abertura 
das atividades e falou sobre a ne-
cessidade de nos conscientizarmos 
sobre a importância da prevenção 
e do diagnóstico preventivo, mas 
também de celebrarmos a vida. 
“No mês em que estamos empe-
nhados em alertar para a impor-
tância da prevenção ao câncer de 
mama, vamos espalhar amor e ce-
lebrar a vida em uma corrente de 
solidariedade”, declarou Marcia.

Durante o evento, foi realiza-
da a arrecadação de lenços para o 
Instituto Oncoguia. A arrecadação 
de lenços será feita durante todo o 
mês de outubro, nas atividades do 
CRCSP e das Entidades Contábeis. 
No próximo mês haverá a arreca-
dação de bonés para a campanha 
Novembro Azul, para a prevenção 
ao câncer de próstata.
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Centro de Estudos
Reforma da 

Previdência e 
Proteção de Dados
A Casa do Contabilista, com 

apoio da Expanseg Corretora de 
Seguros e Benefícios e FAAP, rea-
lizou o Centro de Estudos com pa-
lestras que abordaram os temas 
Lei de Proteção de dados: Ela irá 
impactar você e sua empresa?, mi-
nistrada pelo Dr. Marco Antônio 
Lasalvia e Reforma da Previdên-
cia Social, com Dr. Hilário Bocchi 
Junior. O encontro aconteceu no 
auditório da FAAP e contou com 
grande presença de profissionais 
da Contabilidade e público inte-
ressado. 

Dr. Marco Antonio Lasalvia 
- Graduado em Direito pela Uni-
versidade Paulista, Empresário 
do setor de seguros a 30 anos, 
Membro da Academia Nacional de 
Seguros, foi Presidente Conselho 
de Administração da Associação 
Comercial de Barueri, Membro da 
Comissão de Responsabilidade Ci-
vil do Sindicato dos Corretores de 
Seguros do estado de São Paulo e 
palestrante em diversos eventos 
sobre responsabilidade Civil.

Dr. Hilário Bocchi Junior - Mes-
tre em direito público. Especialis-
ta em direito civil, processo civil 
e em previdência complementar 
pelo curso de educação continu-

ada na FGV. Exerce também a ati-
vidade autônoma de professor de 
direito previdenciário, jornalista 
e colunista da EPTV-GLOBO, G1, 
CBN, e Portal A Cidade On. Confe-
rencista e palestrante.

Dra Mauricélia 
Hernandez destaca 

pontos polêmicos da 
Reforma Trabalhista

O Centro de Estudos com o 
tema ALTERAÇÕES POLÊMICAS 
TRAZIDAS PELA REFORMA TRA-
BALHISTA foi ministrado pela Dra 
Mauricélia Ferreira, especialista 
em Direito do Trabalho. No encon-
tro foram abordados pontos polê-
micos na interpretação dos Juízes 
do Trabalho, que causam dúvidas 
aos operadores do Direito, profis-
sionais das áreas de Departamen-
tos Pessoal e Recursos Humanos, 
provocando reflexões que gerarão 
um melhor preparo para o enfren-
tamento dessas questões.

Planejamento 
Sucessório para 
Escritórios de 

Contabilidade é 
destaque no Centro 

de Estudos
O Centro de Estudos com o 

tema “Planejamento Sucessório 
para Escritórios de Contabilida-
de” foi ministrado em formato 
de webinar, pelo Dr José Rubens 
Hernandez - assessor e consultor 
de empresas e de cooperativas em 
Ribeirão Preto e região e sócio-
-fundador do escritório Hernan-
dez e Ferreira Advogados. 
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Artigo Meio Ambiente

O Licenciamento Ambiental é 
um instrumento administrativo 
instituído pela Política Nacional 
do Meio Ambiente (Lei Federal 
nº 6.938, de 31/08/1981), com 
o objetivo de exercer prevenção 
e fiscalização de atividades que 
utilizem recursos naturais ou 
potencialmente poluidoras ou 
capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental. 
O licenciamento é fundamental 
para o correto gerenciamento 
dos recursos naturais. 

Segundo a Resolução CONA-
MA nº 237/1997, são exemplos 
de atividades potencialmente 
poluidoras e sujeitas ao Licen-
ciamento Ambiental: mineração, 
indústrias em geral, obras civis, 
serviços de utilidade pública, tais 
como, tratamento e destinação 
de resíduos industriais e depósi-
tos de produtos químicos e peri-
gosos, atividades agropecuárias, 
entre outas. 

A competência para licenciar 
é dos órgãos integrantes do Sis-
tema Nacional do Meio Ambien-
te (SISNAMA). O licenciamento 
pode ser de competência da es-
fera federal, estadual ou muni-
cipal. Isso depende de critérios 
como a localização e abrangência 
dos impactos decorrentes do em-

Licenciamento Ambiental: uma obrigação legal

preendimento. São órgãos am-
bientais licenciadores o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renová-
veis (IBAMA), a Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo 
(CETESB) – atuando como órgão 
ambiental no Estado de São Pau-
lo e as Secretarias Municipais do 
Meio Ambiente (SMMA). A com-
petência administrativa do muní-
cipio foi regulamentada pela Lei 
Complementar nº 140/2011.

O Licenciamento Ambiental é 
composto por 03 (três) etapas: 

Licença Prévia (LP) concedida 
na fase de planejamento, ates-
tando a viabilidade ambiental e 
estabelecendo os requisitos bá-
sicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de 
sua implementação. 

Licença de Instalação (LI) au-
toriza ao empreendedor o direito 
de construir ou instalar o empre-
endimento conforme as especi-
ficações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, 
incluindo as medidas de contro-
le ambiental, e demais condicio-
nantes para a fase de obra ou im-
plantação. 

Licença de Operação (LO) de 
fato autoriza a operação da ativi-
dade ou empreendimento, após a 

verificação do efetivo cumprimen-
to do que consta das licenças an-
teriores, com as medidas de con-
trole ambiental e condicionantes 
determinadas para a operação. 

Após a concessão da licença 
de operação, a Renovação da Li-
cença de Operação é uma obriga-
toriedade estabelecida pelo § 4º 
do Art. 18 da Resolução CONAMA 
237/97, devendo ser requeri-
da com antecedência mínima de 
120 dias, iniciados da data de ex-
piração de seu prazo de validade.

A BVERDE Ambiental é uma 
empresa de consultoria e enge-
nharia ambiental especializada 
em soluções ambientais. Conta 
com a seriedade e experiência de 
profissionais capacitados para 
gerenciar processos de Licen-
ciamento Ambiental de forma 
dinâmica através do acompa-
nhamento do cumprimento das 
exigências técnicas do órgão am-
biental, atendendo as necessida-
des e expectativas de seus clien-
tes com excelência.

Mariana de Paula Bonadio 
Woolf de Oliveira

Bióloga e advogada
mariana@bverdeambiental.

com.br

Daniele Cardoso Spinelli
Engenheira ambiental

daniele@bverdeambiental.
com.br 
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Artigo Jurisprudência

Uma questão que tem sido 
levantada com frequência ul-
timamente diz respeito à base 
de cálculo do ITCMD - Impos-
to sobre a Transmissão Causa 
Mortis e Doações, cuja legisla-
ção paulista, dentre outras do 
país, prevê de maneira textual 
a não dedução das dívidas da 
base de cálculo no momento da 
apuração desse imposto.

Nos termos do art. 12 da Lei 
Paulista nº 10.705, de 28 de 
dezembro de 2000, No cálculo 
do imposto, não serão abatidas 
quaisquer dívidas que onerem 
o bem transmitido, nem as do 
espólio, estando evidente que 
tal dispositivo buscou ampliar 
o conceito de herança para 
efeitos tributários, consideran-
do tão somente os bens e direi-
tos, excluindo de forma taxati-
va as dívidas. 

Justamente por existirem dí-
vidas, em alguns casos isso ele-
va a tributação desse imposto 
a níveis indesejados. Basta ver 
que, num inventário em que 
se transmitem bens e direi-
tos mas também um financia-
mento agrícola em valor equi-
valente de, por exemplo, R$ 
1.000.000,00 (um milhão de 
reais), haverá o pagamento de 
4% de ITCMD sobre esse valor, 
arrecadando o Estado de São 
Paulo, R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais).

É de se observar que o Có-
digo Tributário Nacional afir-
ma textualmente em seu artigo 

ITCMD incide sobre as dívidas do Espólio?

110 que o legislador tributário 
não pode modificar os con-
ceitos, institutos e formas do 
Direito Privado para efeito de 
ampliar a incidência de tribu-
tos. A redação desse disposi-
tivo é a seguinte: Art. 110. A 
lei tributária não pode alterar 
a definição, o conteúdo e o al-
cance de institutos, conceitos 
e formas de direito privado, 
utilizados, expressa ou impli-
citamente, pela Constituição 
Federal, pelas Constituições 
dos Estados, ou pelas Leis Or-
gânicas do Distrito Federal ou 
dos Municípios, para definir ou 
limitar competências tributá-
rias.

Partindo desse contexto, ve-
mos que o Código Civil, ao re-
gular a sucessão causa mortis, 
afirma que, aberta a sucessão, 
transferem-se os bens, direitos 
e obrigações aos sucessores, o 
que se dá no instante do fale-
cimento do autor da herança. 
Isso é o que decorre do art. 
1.784 do referido Código Civil. 

E, ao tratar da herança em si, 
o legislador civil afirma que 
se trata de um todo unitário, 
ou seja, uma universalidade 
de bens, direitos e obrigações, 
conforme reza o art. 1.791, 
cujo texto afirma: A herança 
defere-se como um todo unitá-
rio, ainda que vários sejam os 
herdeiros.

Comentando esse dispositi-
vo, Mauro Antonini explica que 
Sendo a herança uma universa-
lidade, sobre ela os herdeiros 
têm partes ideais, não indivi-
dualizadas em face de determi-
nados bens. Por isso é conside-
rada, até a partilha, como um 
todo unitário. (Código Civil co-
mentado, doutrina e jurispru-
dência. Obra coordenada por 
Cezar Peluso, 7ª edição, revista 
e atualizada. São Paulo: Mano-
le, 2013, p. 2160).

E o mesmo Código Civil 
afirma no seu art. 1.792 que 
O herdeiro não responde por 
encargos superiores às forças 
da herança; incumbe-lhe, po-

José Rubens Hernandez
Advogado
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rém, a prova do excesso, salvo 
se houver inventário que a es-
cuse, demostrando o valor dos 
bens herdados.

Comentando esse dispositi-
vo, o mesmo autor afirma que 
Herança é o conjunto do patri-
mônio do de cujus (abreviatu-
ra da expressão aquele de cuja 
sucessão se trata), incluindo o 
ativo e o passivo por ele deixa-
dos. Com a ressalva de que os 
herdeiros só respondem pelo 
passivo nos limites das forças 
da herança (art. 1.792). (Obra 
citada, p. 2139).

A partir desse raciocínio 
inúmeros contribuintes do 
ITCMD ingressaram com medi-
das judiciais obtendo decisões 
favoráveis tanto em primeira 
quanto em segunda instâncias, 
firmando o Tribunal de Justiça 
de São Paulo entendimento pa-
cificado sobre o assunto .

Finalmente, em precedente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF, 1.ª Turma, AgrReg no Agr. 
de Instrumento n.º 733.976/
RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), 
o Ministro DIAS TOFFOLI re-
ferendou esse entendimento 

adotando a expressão patri-
mônio líquido como a base de 
cálculo para o imposto, pois ele 
reflete o que resta do patrimô-
nio deixado pelo de cujus, con-
cluindo:

À luz das lições colaciona-
das, impõe-se a seguinte con-
clusão: se o imposto é sobre 
transmissão de patrimônio, a 
base de cálculo deve ser uma 
medida do patrimônio (que 
será o patrimônio transferido).

Os impostos incidem sobre 
signos presuntivos de riqueza. 
O universo tributável deve cor-
responder à uma mensuração 
da riqueza auferida. Tributar 
fato alheio à riqueza, a título 
de imposto, importa em con-
fisco. Se a base de cálculo não 
corresponde ao acréscimo no 
universo patrimonial daquele 
que figura como contribuinte, 
a conclusão é óbvia: a base de 
cálculo não se coaduna com a 
hipótese de incidência. Ao ve-
dar as deduções, a lei estadu-
al impede a tributação sobre 
a transmissão do patrimônio 
líquido (quantum efetivamente 
transmitido) e assim deforma a 

  MANDADO DE SEGURANÇA – LIMI-
NAR – ITCMD – BASE DE CÁLCULO - A 
Fazenda não pode cobrar alíquota de 
ITCMD superior ao quinhão que efetiva-
mente será transmitido aos herdeiros, 
sob pena de confisco e afronta ao prin-
cípio da capacidade contributiva. Cabe 
o abatimento, no cálculo do ITCMD, ao 
contrário do disposto no art. 12 da Lei 
do ITCMD, para adequação à lei civil de 
que o herdeiro responde por dívidas na 
proporção do seu quinhão e nos limites 
da força da herança, sendo ilegal aquele 
dispositivo por contrariar princípio de 
direito previsto em Lei Federal poste-
rior. Base de cálculo que deve corres-
ponder ao patrimônio líquido, excluídas 
as dívidas do “de cujus” – Pressupostos 
autorizadores da concessão da medida 
de urgência presentes. Recurso provido. 
(TJSP;  Agravo de Instrumento 2166002-
62.2019.8.26.0000; Relator (a): Leo-
nel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara 

de Direito Público; Data de Registro: 
17/10/2019).

Inventário – Diferentemente do arro-
lamento, inventário possibilita discus-
são de ITCMD (CPC 638 § 3º) – Alegada 
inobservância de regras do inventário 
não prejudicaram Fazenda – Ausência 
de justificação para invalidar qualquer 
ato processual (CPC 282 § 1º) – Cálcu-
lo do ITCMD deve incidir sobre monte 
partilhável e excluir dívidas do autor da 
herança – Interpretação conforme ao 
princípio da limitação da responsabili-
dade dos herdeiros às forças da herança 
(CC 1.792) – Precedentes – Recurso im-
provido. (TJSP;  Apelação Cível 0005175-
89.2009.8.26.0541; Relator (a): Luiz An-
tonio Costa; Órgão Julgador: 7ª Câmara 
de Direito Privado; Data de Registro: 
09/09/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. 

BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL URBANO E 
VEÍCULO FINANCIADO. Base de cálculo 
de ITCMD de imóvel urbano ou direito a 
ele relativo, que deve corresponder a va-
lor venal do imóvel, nos termos da Lei Es-
tadual 10.705/00. Ilegalidade do Decreto 
55.002/09 que alterou a base de cálculo 
de modo a majorar o valor do tributo. In-
teligência do art. 97, II c.c. § 1º, do CTN. 
O ITCMD deve incidir sobre o patrimônio 
líquido transmitido. Veículo financiado 
que deve ter o valor dos débitos descon-
tados, para o cálculo do imposto. Não se 
pode cobrar valor superior ao quinhão 
transmitido aos herdeiros. Inteligência 
dos arts. 1792, 1847 e 1997 do Código 
Civil, que revogaram tacitamente a nor-
ma do art. 12 da Lei Estadual 10.705/00. 
Precedentes. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 
(TJSP;  Apelação / Remessa Necessária 
1009995-94.2019.8.26.0053; Relator 
(a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 
2ª Câmara de Direito 

regra matriz de incidência. 
Finalizando, consistindo a 

herança em uma universali-
dade de bens, direitos e obri-
gações, a sua transmissão se 
opera de pleno direito, dando-
-se essa transmissão no exato 
momento da morte do autor da 
herança, o de cujus, aos seus 
sucessores legais ou testamen-
tários.

A transmissão desse acervo 
necessita considerar então o 
conceito de patrimônio líqui-
do, que é aquilo que resta de 
patrimônio depois de deduzi-
das as dívidas passivas do au-
tor da herança.

Realizada essa dedução, a in-
cidência do ITCMD se mostrará 
mais justa e adequada aos con-
ceitos, princípios e formas do 
Direito Privado. Como o Fisco 
Paulista não admite essa dedu-
ção, pois não há formulário em 
ambiente digital que permita a 
subtração das dívidas da base 
de cálculo desse imposto, é 
necessário ao contribuinte do 
imposto, o herdeiro, ingressar 
com medida judicial para obter 
esse benefício.
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Aniversariantes de Novembro

Cultura e Educação

1) A par / ao par
Errado: Ele já está ao par do ocorrido.
Certo: Ele já está a par do ocorrido.
Justificativa:  No sentido de estar ciente, o correto é “a par”. Use “ao 
par” somente para equivalência cambial.
 Ex: “Há muito tempo, o dólar e o real estiveram quase ao par.”

2) Quite / Quites
Errado: O contribuinte está quites com a Receita Federal.
Certo: O contribuinte está quite com a Receita Federal.
Justificativa:  “Quite” deve concordar com o substantivo a que se re-
fere.

3)  Através / Por meio
Errado: Os senadores sugerem que, através de lei complementar, os 
convênios sejam firmados com os estados.
Certo: Os senadores sugerem que, por meio de lei complementar, os 
convênios sejam firmados com os estados.
Justificativa: Por meio significa “por intermédio”. Através de, por ou-
tro lado, expressa a ideia de atravessar. 
Ex: Olhava através da janela.

Sobre congestionamento...
Amigo, eu sigo o meu dito: 

congestiona a mente, muita gente. 
Estaciona na nossa vida e atrasa 

o passo à frente. Atrapalha o 
nosso fluxo de energia positiva: 

não andamos como precisamos.É 
carga pesada: dificulta a nossa 

circulação. Baixa a nossa 
velocidade de ação, faz com que 
percamos o nosso combustível 

vital, assim, amigo, engarrafe essa 
gente, enfrente...e siga em frente.

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

Renata Carone Sborgia 
(Direitos Autorais Reservados a 

autora-Proibido qualquer tipo de 
reprodução)

PARA VOCÊ PENSAR: 

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

Renata Carone Sborgia—Direitos 
Autorais Reservados a 

Renata Carone Sborgia (proibida 
qualquer tipo de reprodução)

01 HERICA GASPAR SALVADOR
03 PALOMA CAROLINA ROBERTO 
DE OLIVEIRA
04 SEBASTIAO FERNANDES 
LOURENCO 
04 LEANDRO HENRIQUE RISSATTO
04 CARINA PERES MENEGUCCI
06 ANA CLAUDIA ASSIS 
MANTOVANI 
07 TIAGO GLAVAS BUDOIA 
07 IVAN LEMES DE SANT’ANA
08 SIRLENE APARECIDA MENEZES 
DA SILVA
08 VITOR AUGUSTO ZAMONER
09 MARCIA DE LOURDES 
FERNANDES
11 DIMAS AFONSO CARRIJO DE 

ANDRADE
 11 MARTA HELENA SOLANO 
ZAMONER
11 ROSANA CLAUDIA BURIM 
ACCORSINI
11 RODOLFO DE BARROS MICHELI
13 JOSE AUGUSTO BOCALON 
GOTARDO
13 ANTONIO JOSE CESAR
14 ALEXANDRE HENRIQUE VEIGA
15 ORLANDO BATISTA LEITE 
16 JOAO BATISTA DA SILVA 
16 JOSE CARLOS AMOROSO ZACARO
17 PAULO FRANCA 
17 PRISCILA MASSONETTO DA SILVA
18 JOSE BRAULINDO FLORES DE 
OLIVEIRA

19 JOSE LUIZ SIMIONATO 
20 AUGUSTO DONIZETE DA SILVA
20 AURELIO POLLO FILHO
20 VALDEMAR OSVALDO DE 
MORAIS
21 ANTÔNIO SERGIO PETIAN
21 WALTER SOUZA LOCCI
22 MAURICIO GUMIERO
22 LUIZ HENRIQUE DE SOUZA
22 MARCOS AFONSO DE ALMEIDA
23 JULIO CESAR PAIM 
27 MARIA CRISTINA GALVAO
27 MARIA MADALENA LOPES
28 AMADEU ANTONIO RADILOCCI
29 CRISTINA BARREIRA CAETANO
30 MARIA APARECIDA SGOBBI 
DITADI



15                  

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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