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Prezados leitores,

Entramos na reta final de mais um 
ano que trouxe grandes mudanças no 
que diz respeito a legislação tributá-
ria contábil. Não somente pela com-
plexidade das diversas normas que 
regem, mas pelas inúmeras altera-
ções que estão em fase de implanta-
ção nesse ano de 2018. São mudanças 
que exigem a atenção e dedicação dos 
profissionais contábeis pelos deta-
lhes minuciosos e grau de importân-
cia das ações.

Podemos citar a Escrituração Fis-
cal Digital de Retenções e Outras In-
formações Fiscais EFD-Reinf, que é 
um dos módulos do Sistema Público 
de Escrituração Digital – SPED, e en-
trou em vigor esse ano; novas regras 
para o Simples Nacional; o novo mo-
delo da Nota Fiscal Eletrônica; novos 
manuais de orientação da ECD e ECF; 
alterações nas Normas Contábeis, 
como alterações das interpretações 
técnicas gerais e normas brasileiras 
de contabilidade, além de uma das 
principais e mais significativas im-
plantações: o Sistema de Escritura-
ção Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSo-
cial), que tem como objetivo simpli-
ficar a comunicação de informações 

trabalhista, fiscal e previdenciária 
dos trabalhadores.

Para se manterem atualizados a 
todas essas novidades e oferecerem 
aos seus clientes qualidade e segu-
rança, é fundamental que os escritó-
rios contábeis estejam alinhados às 
novas tendências e invistam na atu-
alização profissional contínua. Nesse 
sentido, a Casa do Contabilista pro-
move o apoio ao segmento. O Centro 
de Estudos, realizado pela entidade, 
às quartas-feiras, com participação 
gratuita para associados e não as-
sociados promove encontros com 
palestrantes que são referência nos 
temas mais solicitados pelos profis-
sionais contábeis. 

Nesse periódico, a revista men-
sal, Enfoque Contábil, também é um 
canal disseminador de conteúdo 
de relevância para os profissionais. 
Aberto a sugestões de temas, o ca-
nal traz nessa edição uma entrevista 
completa com a especialista no tema 
eSocial, Roberta Assis. Uma maneira 
de contribuir e apoiar no processo de 
qualificação dos nossos profissionais. 
Esperamos poder contribuir e, a cada 
dia, contarmos com contadores cada 
vez mais preparados para os desafios 
que permeiam a profissão.

Boa leitura a todos.

Valdir Zamoner 
2º Vice – Presidente Sicorp
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Promovendo grandes transfor-
mações nos escritórios de contabili-
dade, o novo programa do Governo 
Federal, que unifica o envio de infor-
mações de trabalhadores de todo o 
Brasil para diversos órgãos, o eSocial 
(Sistema de Escrituração Fiscal Digi-
tal das Obrigações Fiscais Previden-
ciárias e Trabalhistas), já está sendo 
implementado. Para atender todas as 
exigências e complexidades dos no-
vos processos, os profissionais con-
tábeis têm buscado capacitação por 
meio de canais qualificados. Nessa 
edição da Enfoque Contábil, trouxe-
mos uma entrevista com a especia-
lista em eSocial, Roberta Assis, sobre 
as principais dúvidas e novidades do 
tema. 

O que é o eSocial e qual o seu ob-
jetivo?

O eSocial é o instrumento de uni-
ficação da prestação das informa-
ções referentes à escrituração das 
obrigações fiscais, previdenciárias 
e trabalhistas e tem por finalidade 
padronizar sua transmissão, valida-
ção, armazenamento e distribuição, 
constituindo um ambiente nacional. 
Os órgãos que compõem o eSocial 
são: Caixa Econômica Federal, Recei-
ta Federal, Instituto Nacional do Se-
guro Social, Ministério do Trabalho e 
Emprego e Ministério da Previdência 
Social.

Como o novo sistema tem funcio-
nado na prática? 

Na prática estão ocorrendo vários 
erros por meio dos sistemas de folha 
de pagamento das empresas, alguns 
não estão conseguindo enviar cor-
retamente ou apresentando várias 
inconsistências ainda para serem 
corrigidas. Há sistemas que retor-
nam as inconsistências a serem cor-
rigidas, mas alguns não voltam nada. 
O sistema do eSocial também sai do 
ar algumas vezes, apresentando ins-

Capa
eSocial: calendário e impactos do 

programa do Governo Federal
tabilidades. Em geral, é um momento 
de implantação e adequação do pró-
prio eSocial.

Quais são as novidades sobre o ca-
lendário de implantação do eSocial? 

As empresas que não entraram no 
Grupo 1, por ex: empresas do Lucro 
Real entram no Grupo 2, já devem ter 
enviado a fase 1, e no dia 10/10 co-
meçam os envios dos não periódicos ( 
admissões, férias, afastamentos, res-
cisões), a folha de pagamento deverá 
ser enviada a partir de 10/01/2019 e 
a Medicina e Segurança em 01/2020.

Empresas do Lucro Simples e En-
tidades:  entram no Grupo 3, envio 
da fase 1 a partir de 10/01/2019, 
em 04/2019 os envios dos não pe-
riódicos (admissões, férias, afasta-
mentos, rescisões), a folha de paga-
mento deverá ser enviada a partir de 
10/07/2019 e a Medicina e Seguran-
ça em 07/2020.

Órgãos Públicos: entram no 
Grupo 4, envio da fase 1 a partir de 
01/2010, a Medicina e Segurança em 
01/2021. As datas das outras fases 
ainda serão definidas.

Quais são os sistemas de infor-
mação do Governo Federal que serão 
substituídos pelo eSocial Empresas?

O eSocial irá substituir os seguin-
tes sistemas: DIRF, CAGED, RAIS, SE-
FIP, CAT, PPP.

Quais são as vantagens para as 
empresas ao utilizar o eSocial?

Primeiramente será vantajoso, 
pois deixaremos de usar vários sis-
temas diferentes, facilitando o envio 
pelo sistema de folha de pagamento, 
a unificação do envio das informa-
ções.

Os processos de admissão, férias, 
rescisões, folha de pagamento terão 
prazos bem definidos, seguindo uma 
regularidade, não havendo mais in-
formações retroativas e de última 
hora. Com processos bem definidos 

aumenta a produtividade da empre-
sa.  Outro benefício é que com a Me-
dicina e Segurança do Trabalho bem 
realizada, diminuirá os riscos de aci-
dentes e afastamentos, ocasionando 
também maior produtividade e dimi-
nuindo o absenteísmo.

Quais as vantagens para o traba-
lhador?

As vantagens para o trabalhador 
são as garantias de seus direitos tra-
balhistas, em tempo real o eSocial sa-
berá se a empresa não está cumprin-
do as leis, aplicando notificações e 
multas, desta forma, as irregularida-
des irão diminuir, preservando todos 
os direitos.

O que tem mudado, na prática, 
para os escritórios contábeis com a 
implantação do eSocial?

Com a implantação do eSocial, os 
escritórios de contabilidade tiveram 
que ampliar controles, reforçar o 
quadro de funcionários, capacitá-los. 
Vários escritórios fizeram palestra de 
conscientização sobre o eSocial para 
os seus clientes. 

Novas informações terão que ser 
enviadas, então o trabalho aumentou 
e os prazos para os envios diminu-
íram. Reforçaram também para os 
seus clientes os prazos que devem 
ser seguidos, e que se houver atrasos 
ou a falta de envio de informações 
obrigatórias, o escritório não terá 
como enviar ao eSocial, pois o arqui-
vo volta invalidado ou com multas 
automáticas.

Qual a importância que os profis-
sionais contábeis estejam capacita-
dos para o novo sistema?

É de total importância, pois sem 
esta capacitação, nada será enviado 
corretamente, por ex: admissões com 
a validação ao eSocial um dia antes 
do funcionário começar a trabalhar, 
todos profissionais contábeis tem 
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que estar atualizados com as novas 
exigências do eSocial, evitando assim 
envio de informações erradas e mul-
tas.

É importante conscientizar os 
empresários e empregadores sobre a 
importância de “abastecer” correta-
mente os contadores sobre as infor-
mações dos seus empregados?

Sim, na verdade é de total respon-
sabilidade dos empresários e em-
pregadores o envio das informações 
corretas aos contadores, se estas 
informações não forem enviadas no 
prazo e de acordo com as exigências 
do eSocial, o contador não consegui-
rá enviá-la ao eSocial e ocasionará 
multas.

Vários escritórios estão realizan-
do palestras sobre o eSocial, cons-
cientizando seus clientes das novas 
exigências e prazos. Os empregado-
res precisam saber o que enviar e 
como, para não sofrerem penalida-
des.

O contador não está na empresa, 
portando não sabe em tempo real 
tudo o que ocorre, se os emprega-
dores segurarem estas informações 
e não comunicarem, sofrerão autua-
ções e multas.

Quais as penalidades que as em-
presas estão sujeitas, caso não cum-
pram algum quesito?

São diversas as multas que podem 
ser ocasionadas.

Por ex: A admissão dever ser vali-
dada em no máximo um dia antes do 
funcionário começar a trabalhar, se 
validar no dia que começa ou depois, 
sofrerão multas automáticas, se for 
MEI – R$ 800,00 por admissão com 
atraso, senão for MEI – R$ 3.000,00 
por admissão com atraso.

Exames Periódicos: devem ser 
renovados antes do vencimento e en-
viados ao eSocial, se atrasar o venci-
mento, as multas serão de R$ 402,53 
à R$ 4.025,33 por exame vencido.

Segurança do Trabalho: será a 
mais fiscalizada, ocorrerão multas de 
R$ 1.812,87 à R$ 181.284,64.

Há previsão de se ampliar a arre-

cadação de receita?
Sim, se as informações não forem 

enviadas corretamente e de acordo 
as exigências do eSocial, esta arreca-
dação será muito ampliada. O eSocial 
investiu 100 milhões em tecnologia 
para o cruzamento de informações.

Como fica a questão do emprega-
dor doméstico com a implantação do 
eSocial?

Continuará a utilizar o eSocial das 
domésticas, sem nenhuma alteração 
até o momento.

Haverá alterações para o MEI?
O Microempreendedor Individual 

(MEI), destaca-se que não devem en-
viar eventos via sistema eSocial antes 
dos novos prazos estabelecidos para 
esse grupo. As informações que já fo-
ram enviadas permanecerão no am-
biente do eSocial e poderão ser retifi-
cadas ou complementadas quando o 
sistema reabrir para essas empresas, 
em janeiro de 2019.

Como os sistemas de folha de pa-
gamento estão funcionando para os 
envios ao eSocial?

Na verdade, há sistemas bem pre-
parados para os envios ao eSocial, 
onde estes bloqueiam quando não 
são preenchidas informações obriga-
tórias. Os melhores sistemas quando 
enviam as informações ao eSocial e 
constam inconsistências, retornam 
inclusive quais são e onde corrigir.

Porém há sistemas que não retor-
nam qual a inconsistência a ser corri-

gida, o suporte não funciona, deixan-
do vários clientes sem nenhum meio 
de resolver o problema.

Pela minha experiência em con-
sultoria do eSocial, tenho verificado 
vários clientes trocando de sistemas 
neste momento, pois o sistema não 
está atendendo as exigências, princi-
palmente de suporte, foram abertos 
vários chamados e a empresa de sis-
tema não responde, nem no chama-
do, nem via telefone.

Devido as exigências e os prazos 
do eSocial, as empresas não podem 
sofrer multas pelo fato do sistema 
não funcionar adequadamente, sen-
do que ela tem as informações corre-
tas para serem enviadas.

Quais principais erros ao enviar 
os arquivos xml ao eSocial?

- Erro do responsável pelo certifi-
cado digital, deve estar atualizado no 
sistema;

- Erro ao linkar as verbas da folha 
de pagamento as verbas do eSocial;

- Erro no horário de trabalho, 
onde o intervalo dever ser preenchi-
do como fixo ou flexível, inclusive co-
locada a jornada da semana toda.

- Erro no CBO, CBOS que já não 
existem mais;

Qual área será mais impactada 
com o eSocial?

Todas áreas sofrerão impactos, 
mas a área de Medicina e Seguran-
ça será a mais impactada, pois até o 
momento nenhuma empresa preci-
sava enviar estas informações. Se-

Capa
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Capa

• 1º GRUPO -  entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00:
o Tabelas: 08/01/2018

o Não Periódicos: 01/03/2018
o Periódicos: 08/05/2018 (dados desde o dia 1º)

o Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: agosto/2018
o Substituição GFIP FGTS: novembro/2018

o SST: julho/2019

• 2º GRUPO -  entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 de até R$ 78.000.000,00 
(setenta e oito milhões) e que não sejam optantes pelo Simples Nacional:

o Tabelas: 16/07/2018
o Não Periódicos: 10/10/2018

o Periódicos: 10/01/2019 (dados desde o dia 1º)
o Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: abril/2019

o Substituição GFIP FGTS: abril/2019
o SST: janeiro/2020

• 3º GRUPO  - empregadores optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa física 
(exceto doméstico), produtor rural PF e entidades sem fins lucrativos:

o Tabelas: 10/01/2019
o Não Periódicos: 10/04/2019

o Periódicos: 10/07/2019 (dados desde o dia 1º)
o Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: outubro/2019

o Substituição GFIP FGTS: outubro/2019
o SST: julho/2020

• 4º GRUPO -  entes públicos e organizações internacionais:
o Tabelas: janeiro/2020

o Não Periódicos: Resolução específica, a ser publicada
o Periódicos: Resolução específica, a ser publicada

o Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: Resolução específica, a ser publicada
o Substituição GFIP FGTS: Circular CAIXA específica

o SST: janeiro/2021

Fonte: IntSys Sistemas

Novo cronograma do eSocial

rão seguidas à risca as exigências 
de Medicina e Segurança, inclusive a 
obrigatoriedade dos EPIS utilizados, 
treinamentos.

A obrigação pelo eSocial é dos es-
critórios de contabilidade ou depar-
tamento pessoal das empresas?

Não, a obrigação e a responsabi-
lidade pelo eSocial é de todos, das 
empresas, departamento pessoal, es-
critórios de contabilidade, medicina 
e segurança, operacional, diretorias, 
pois sem o trabalho em conjunto de 
todas estas áreas, as informações não 
irão chegar.

ROBERTA SILVA DE ASSIS
Administradora de Empresas com 

MBA em Gestão Empresarial pela 
FGV. Vasta experiência em gestão da 
área de Departamento Pessoal e RH, 
atuando em todos os subsistemas 
em empresas de grande porte, com 
foco também na área de Contencioso 
Trabalhista. Atua como Perita Traba-
lhista com mais de 200 cálculos re-
alizados. Possui vários cursos de es-
pecialização em sua área de atuação. 
Especialista em eSocial, Ebook eSo-
cial: O que os gestores e colaborado-
res precisam saber. Sócia da empre-
sa Roberta Assis Cursos e Perícias.
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CRCSP, IPC E ENTIDADES CONGRAÇADAS DA CONTABILIDADE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO LANÇAM 26ª CONVECON

CFC EDITA RESOLUÇÃO SOBRE
GOVERNANÇA PARA O SISTEMA CFC/CRCs

Textos: assessoria de Imprensa CRC

O Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) editou a Resolução CFC 
n.º 1.549/2018 sobre a Política de 
Governança no Âmbito do Sistema 
CFC/CRCs. O texto pode ser lido na 
íntegra no site do CFC.

O intuito é melhorar, avaliar e 
monitorar as atividades da organiza-
ção para alcançar os objetivos esta-
belecidos, conforme o Planejamento 
Estratégico do Sistema.

A governança institucional do Sis-
tema CFC/CRCs terá como princípios: 
transparência, ética, eficiência, inte-
gridade, equidade e accountability.

Dentre os objetivos propostos 
estão: o aperfeiçoamento de con-
troles internos, implementação da 
gestão de risco aos processos e pro-
cedimentos de trabalho, garantia de 

A cada dois anos, o Estado de São 
Paulo sedia um dos mais importan-
tes eventos da área contábil no país: 
a Convenção dos Profissionais da 
Contabilidade do Estado de São Paulo 
(CONVECON), que, a partir deste ano, 
contará com grandes novidades.

Além do tradicional evento que 
reúne importantes nomes da conta-
bilidade no país, o Instituto Paulista 
de Contabilidade (IPC), as Entidades 
Congraçadas do Estado de São Paulo e 
a MCI Brasil estão lançando o Summit 
Contábil, evento com um dia de dura-
ção que ocorrerá em diversas cidades 
paulistas.

O lançamento comercial aconte-
ceu no dia 8 de outubro de 2018, no 

Centro de Convenções do Expo Center 
Norte, na capital paulista.

Confira o que está programado 
para o maior evento contábil do Esta-
do de São Paulo:

- criação da comunidade CRCSP Ra-
zão de Ser, que se iniciará em dezem-
bro de 2018 e que promoverá conteú-
do, relacionamento e networking;

- a partir de 2019, a área de expo-
sição da CONVECON ganhará outra di-
mensão;

Serão dez edições de Summit Con-
tábil pelo interior do Estado de São 
Paulo, cujos resultados ajudarão na 
composição da grade da programação 
da CONVECON. Um processo evolutivo 
e colaborativo.

“Queremos inovar! Por isso, es-
tamos trabalhando para oferecer ao 
profissional da contabilidade eventos 
modernos e em consonância com o 
que o mercado demanda”, declarou a 
presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Al-
cazar.

Profissionais da contabilidade e es-
tudantes podem se programar: a 26ª 
CONVECON será realizada entre os 
dias 4 e 6 de novembro de 2019. Mais 
informações sobre serão divulgadas 
nos próximos meses.

Profissionais e estudantes da con-
tabilidade interessados podem acom-
panhar as novidades pelo portal do 
CRCSP –

www.crcsp.org.br.

cumprimento de padrões elevados 
de conduta pelos membros da alta 
administração e pelo corpo funcio-
nal, definição da forma de funções, 
competências e responsabilidades, 
visando à segregação de funções crí-
ticas e o balanceamento de poder, 
estabelecimento de metas e indica-
dores, além de monitoramento do 
desempenho e dos resultados, entre 
outros.

“Cada vez mais as empresas va-
lorizam os princípios da governan-
ça, pois sabem que eles contribuem 
para a credibilidade das compa-
nhias. Com o CRCSP e o sistema onde 
ele está inserido isso não é diferen-
te”, declarou a presidente do CRCSP, 
Marcia Ruiz Alcazar. “Temos investi-
do em gestão eficiente e sustentável 

e transparência dos nossos atos na 
administração da entidade. Essa re-
solução leva em consideração a ne-
cessidade de prestarmos contas das 
atividades para a sociedade e vem ao 
encontro de nossas ações”, comple-
mentou Marcia.

A responsabilidade pelo monito-
ramento periódico do sistema de go-
vernança do Sistema CFC/CRCs será 
do CFC. Publicada no Diário Oficial 
da União no dia 26 de setembro de 
2018, a Resolução já está em vigor.

Contando a partir da data de pu-
blicação, os CRCs têm 60 dias para 
instituírem uma comissão de gestão 
da governança organizacional, vi-
sando ao desenvolvimento das boas 
práticas de forma contínua e pro-
gressiva.
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Sescon
eSocial – 

muito ainda a ser feito

O lançamento de um novo crono-
grama do eSocial no início de outu-
bro abrandou os ânimos de muitos 
pequenos empresários brasileiros.  
Divulgada no Diário Oficial da União 
do dia 5, a Resolução nº 5 do Comi-
tê Diretivo do eSocial trouxe diver-
sas mudanças, sendo as principais 
a criação de um novo grupo de em-
presas, mudanças em todas as datas 
de entregas de dados de Segurança e 
Saúde do Trabalho - SST e a prorro-
gação de envios de informação para 
a maioria dos grupos.

Em nota, a Receita Federal do Bra-
sil informou que a experiência com 
o primeiro grupo - empresas com 
faturamento anual superior a R$ 78 
milhões -, obrigadas ao eSocial des-
de janeiro, propiciou a identificação 
das reais dificuldades enfrentadas 
pelas organizações e o adiamento 
visando o aperfeiçoamento da ferra-
menta.

Em vista a possibilidade de con-
fusão no universo empreendedor, o 
SESCON-SP tem alertado para a mu-
dança de critério utilizada pelo Go-
verno a partir da Resolução: antes se 
tratava de faixas de faturamento das 
empresas e agora o regime de tribu-
tação também está sendo considera-
do. Dessa forma, o Grupo 2 foi divido 
com a transferência das empresas 
optantes pelo Simples Nacional para 
um terceiro grupo, situação que dei-
xou dúvidas em relação às organiza-
ções não pertencentes ao regime e 
que faturam até 4,8 milhões por ano. 
A Nota Orientativa nᵒ 7, divulgada 
posteriormente, esclareceu que, 
mesmo com a manutenção no Gru-
po 2, o tratamento diferenciado está 
garantido para essas empresas, ou 
seja, elas poderão enviar os eventos 
de tabela e eventos não-periódicos 
de forma cumulativa com os even-

tos periódicos em 10 de janeiro de 
2019. Mesmo assim, é preciso divul-
gação e atenção para evitar multas 
por entregas em atraso. 

Apesar desses adiamentos, outro 
alerta que temos feito por conhe-
cer profundamente a realidade das 
micros e pequenas empresas brasi-
leiras é o seu despreparo cultural e 
organizacional para essa realidade. 
O SESCON-SP tem pedido apoio às 
entidades parceiras, como a Feco-
mercioSP, para orientar os empreen-
dedores sobre isso. A rotina, os pro-
cessos e a organização corporativa 
precisam de profundas mudanças, 
rompendo com práticas utilizadas 
nas últimas décadas. É preciso re-
passar ao contador dados precisos, 
confiáveis, em tempo real, como in-
formações de férias ou afastamen-
tos. Caso contrário, a alimentação 
do eSocial será inviável.  Além disso, 
algumas legislações precisam de al-
terações para se ajustarem ao novo 
cenário, pois não estão em sintonia 
com essas novas práticas e exigên-
cias.

Outro grave problema para o ple-
no desenvolvimento da implanta-
ção do eSocial para todos os empre-
gadores brasileiros é a falta de mão 
de obra das empresas de software 

para suporte. Não porque não que-
rem, mas pelo alto número de orga-
nizações que passa para a obrigato-
riedade. Neste primeiro momento 
de incertezas, essa demanda será 
muito grande.

Essas e outras questões têm sido 
apontadas pelo SESCON-SP e outras 
entidades que participam do Gru-
po de Trabalho Confederativo do 
eSocial. Se a adaptação está sendo 
difícil para as grandes empresas, 
imagina para as pequenas, que não 
possuem acesso à informação, não 
têm infraestrutura, nem possibili-
dade de investimentos em tecnolo-
gia e qualificação.

Acreditamos no projeto, que a lon-
go prazo deve trazer transparência 
e simplificação, entretanto, todos 
esses entraves precisam ser levados 
em consideração. O SESCON-SP tem 
feito a sua parte: levado as necessi-
dades dos empregadores para o Go-
verno, oferecido cursos de qualifica-
ção e palestras de esclarecimentos 
para os contribuintes e buscado di-
álogos com outras entidades, Gover-
no e empresas de software com o in-
tuito de eliminar essas dificuldades. 

José Eduardo da Silveira
Diretor do SESCON-SP Regional

em Ribeirão Preto
Fonte: Aescon SP.
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Centro de Estudos

Com o tema Direito Sucessório e Societário, o advogado e 
especialista em Direito Tributário, da Empresa e da Econo-
mia, mestre em Direito Processual Civil e Direito Processual 
Civil Coletivo, Dr. José Rubens Hernandez, foi um dos pales-
trantes no Centro de Estudos, no mês de setembro. O encon-
tro contou com o apoio do escritório Hernandez e Ferreira 
Advogados Associados.

O Centro de Estudos trouxe um dos temas mais atuais no segmento contábil. Abordado pelo Diretor Executivo da empresa 
Millenium IT, Marcelo Samartino, a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) foi o 
tema do encontro. 

O EFD Reinf é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e 
físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial. O 
tema é inovador e impactará o trabalho dos contadores, profissionais das áreas fiscal e departamento pessoal.

Atualizando os profissionais contábeis sobre os principais temas ligados ao segmento, o Centro de Estudos trouxe o analista 
de sistema e pós-graduado em Gestão Estratégica Contábil, Marcos Cesar Pimenta. Com mais de 25 anos de experiência na 
área de suporte e desenvolvimento nos segmentos contábil, fiscal, social e tecnologia, Marcos destacou as novidades, como ca-
lendário e especificações do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). 

O assunto é um dos mais solicitados pelos contadores, que passam pelo período de adequação do novo sistema. No encon-
tro, os profissionais puderam tirar suas dúvidas sobre questões encontradas no dia a dia dos escritórios.
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Notícias da Casa

Teve início no mês de setembro, o curso sobre a Re-
forma Trabalhista, em Ribeirão Preto (SP). O pales-
trante, juiz Walney Quadros Costa, da Segunda Vara do 
Trabalho de Ribeirão Preto, ministra aos profissionais, 
conceitos sobre a nova lei sancionada no mês de julho e 
implantada em novembro de 2017.

A Reforma Trabalhista trouxe modificações na conso-
lidação das Leis de Trabalho (CLT) e um novo enten-
dimento para as relações entre patrões e empregados. 
Passados meses de implantação e com um entendimen-
to cada vez maior sobre os pontos alterados, profissio-
nais que atuam na área Contábil e de Recursos Huma-
nos buscam a atualização sobre o tema. 

O Programa Aprendiz, realizado 
pela Casa do Contabilista ofereceu, 
nesse mês, a cerca de 60 alunos, a 
palestra de Prevenção de DSTs e 
HPV Oral. A iniciativa, parceria com 
o Hospital do Câncer de Ribeirão 
Preto, foi ministrada pelo médico 
Juliano Abreu Pacheco e pela enfer-
meira Maria Eugênia.

Para a assistente social e respon-
sável pelo programa, Cristina Con-
soli, a iniciativa foi fundamental 
para a conscientização dos jovens, 
que tem idade entre 14 e 24 anos. 
“A iniciativa envolveu os alunos com 
o tema. Eles participaram e tira-
ram suas dúvidas sobre DSTs com 
os profissionais, que são altamente 
qualificados para a abordagem jun-
to ao público jovem”, destacou Cris-
tina.

Conscientização Jovem

Reforma Trabalhista



12

Noticias do Setor
Evite processos disciplinares! Atualize-se 

quanto às normas de contabilidade

Desconhecer as Normas Brasilei-
ras de Contabilidade, as chamadas 
NBCs, é uma das principais razões 
que levam à abertura de processos 
éticos e disciplinares nos Conselhos 
Regionais de Contabilidade no País. 
Profissionais e organizações contá-
beis, muitas vezes não se atualizam 
e estudam as normas, fragilizando 
um sistema que deveria ser seguro 
para a empresa e para os executi-
vos.

É por essa razão que os concei-
tos precisam caminhar junto com a 
prática, para que o profissional de 
contabilidade tenha embasamento 
para trabalhar de acordo com o que 
a norma prevê.

A adoção das NBCs auxilia o 
contador para a melhor compre-
ensão e a explicação de relatórios 
e demonstrações contábeis, dando 
ainda a possibilidade de aumentar 
a coesão com o mercado internacio-
nal. Isso sem falar na maior trans-
parência às práticas contábeis, que 
trazem inúmeros benefícios para as 
empresas.

Regulamentadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), as 
Normas Brasileiras de Contabili-
dade unem regras, metodologias 
e considerações a respeito do que 
os profissionais atuantes no Brasil 
devem cumprir na área. É muito 
importante dizer que o não cum-
primento dessas normas institui 
transgressão disciplinar sujeita a 
penalidades.

As NBCs incluem, além das nor-
mas, como o nome sugere, os cha-
mados Comunicados Técnicos (CT) 
e as Interpretações Técnicas (IT).  
Enquanto estas planeiam as nor-
mas, inclusive com exemplos quan-
do necessário, os primeiros são 
emitidos quando situações surgidas 
a partir de atos governamentais afe-

tam, mesmo que temporariamente, 
as Normas Brasileiras de Contabili-
dade.

Para isso tudo, o Conselho Fe-
deral de Contabilidade sustenta 
Grupos de Trabalho que atuam 
constantemente para revisão e ela-
boração das NBCs, um processo 
permanente que leva em conta a re-
alidade do contador e as diretrizes 
internacionais.

Como chegamos até aqui: um 
pouco da história

As Normas Brasileiras de Conta-
bilidade seguiam, até 2006, o dis-
posto na Lei nº 6404, de 1976, que 
trazia alguns procedimentos con-
tábeis e ensinava os profissionais a 
respeito da contabilidade e das ma-
nifestações contábeis que deveriam 
ser feitas.

Em 2007, a Lei nº 11.638 trans-
formou o cenário, fazendo com que 
a contabilidade brasileira passasse 
por um movimento de adaptação 
ao novo cenário internacional, num 
processo de convergência com as 
normas de contabilidade seguidas 
lá fora.

Alguns anos depois, em 2011, o 
Conselho Federal de Contabilidade 
elaborou a resolução n° 1.328/11, 
que apresentou uma nova compo-
sição para as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, distribuindo-as em 
dois grupos: Profissionais (NBC-P) 
e Técnicas (NBC-T).

As primeiras, as Profissionais, 
estabeleceram regras de exercício 
profissional e classificaram-se em:

NBC PG – Geral, abrangendo to-
das as Normas Brasileiras de Con-
tabilidade e aplicáveis a todos os 
profissionais da área. Ligadas a essa 
classificação, estão a NBC PG 100 
(também de aplicação geral); NBC 
PG 200 (para prestadores de servi-
ços e contadores externos); NBC PG 
300 (para colaboradores internos) 

e NBC PG 12 – R3 (com regras para 
educação continuada, e que vamos 
falar particularmente mais abaixo);

NBC PA – do Auditor Indepen-
dente, abrange as Normas Brasilei-
ras de Contabilidade aplicadas aos 
auditores que trabalham de forma 
externa. Ligadas a ela estão cinco 
normas que envolvem questões 
relacionadas ao trabalho indepen-
dente, revisão externa, qualificação 
técnica, qualidade, entre outras; e

NBC PP – do Perito Contábil, que 
incluiu as normas aplicadas aos 
contadores que atuam na área de 
Perícia Contábil. Estão relacionadas 
a ela duas outras normas que falam 
da função de perito contábil e do 
exame de qualificação técnica.

Já as Normas Brasileiras de Con-
tabilidade Técnicas que falamos 
acima, constituem conceitos, pro-
cedimentos e regras aplicados na 
Contabilidade que se classificam 
em:

NBC TG – Geral (normas com-
pletas; normas simplificadas para 
PMEs; normas específicas);

NBC TSP – do Setor Público;
NBC TA – de Auditoria Indepen-

dente de Informação Contábil His-
tórica;

NBC TR – de Revisão de Informa-
ção Contábil Histórica;

NBC TO – de Asseguração de In-
formação Não Histórica;

NBC TSC – de Serviço Correlato;
NBC TI – de Auditoria Interna; e
NBC TP – de Perícia.
NBC PG 12 e a Educação Profis-

sional Continuada
A norma NBC PG12 foi emitida 

pelo Conselho Federal de Contabili-
dade no final de 2014, apresentan-
do o programa de Educação Profis-
sional Continuada (EPC).

A norma já se aplicava aos audi-
tores que possuíam a necessidade 
de atualização em razão das pró-

Fonte: BLB Brasil Blog
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prias características da profissão.
Em 2015 foram aplicadas poucas 

novidades e, mesmo assim, ainda 
restritas a um determinado grupo 
de profissionais. Em 2016, porém, 
outros profissionais e outras ques-
tões relativas à normatização foram 
incluídos.

De acordo com o próprio Con-
selho de Contabilidade, a Educação 
Profissional Continuada passou a 
ser reconhecida como uma ativida-
de formal, com objetivo de manter, 
atualizar e expandir os conheci-
mentos e competências técnicas e 
profissionais da área.

As diretrizes da NBC PG12 têm a 
finalidade de provocar a educação 
dos profissionais da contabilidade, 
além de ser responsável pela cria-
ção de cadastros de qualificação 
técnica para estimular os processos 

de educação e a ampliação de par-
cerias com entidades de regulação e 
fiscalização da área contábil.

A EPC é obrigatória desde 2016 
para um grande número de pro-
fissionais. Além dos auditores in-
dependentes, que já precisavam 
passar por, no mínimo, 40 horas 
de educação profissional continu-
ada por ano-calendário, a partir 
daquele ano, todos os contadores 
com atuação como responsáveis 
técnicos em demonstrações con-
tábeis ou que exerciam funções de 
chefia ou gerência na área contábil 
das empresas sujeitas à contratação 
de auditoria independente pela Co-
missão de Valores Mobiliários, pelo 
Banco Central do Brasil, pela Supe-
rintendência de Seguros Privados 
ou consideradas de grande porte, 
também passaram a precisar pas-

sar pela EPC.
Em 2018, os peritos contábeis 

também foram incluídos na norma, 
tendo que cumprir com atividades 
que garantem a pontuação obriga-
tória anual.

Essas atividades devem ser di-
versificadas e estar ligadas ao perfil 
do profissional. O objetivo maior é 
que estejam adequadas à experiên-
cia e à atuação profissional, buscan-
do a melhorar o currículo do con-
tador, de acordo com as melhores 
práticas do mercado.

Os profissionais da área contá-
bil podem participar de cursos e 
treinamentos internos ou externos, 
além de reuniões técnicas internas 
de firmas de auditoria credenciadas 
que podem ser presenciais, a dis-
tância ou poderão misturar as duas 
modalidades.
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Os Ministros do STF reputa-
ram que a Súmula nº 331 do TST, 
que dá fundamento às decisões da 
Justiça do Trabalho, viola os prin-
cípios da livre iniciativa, da livre 
concorrência e da segurança ju-
rídica. Entenderam, também, que 
as referidas decisões, contrárias 
à legalidade da terceirização, im-
plicam redução das condições de 
competitividade das empresas, 
aumento de custos de produção e, 
por consequência, diminuição de 
postos de trabalho, em prejuízo da 
sociedade como um todo.

Desta forma, por sete votos a 
quatro, o STF entendeu que não há 
restrições à terceirização de ativi-
dades, pouco importando sejam 
elas principais (atividades-fim) 
ou acessórias (atividades-meio) 
ao desenvolvimento empresarial. 
O julgamento, é bom frisar, não 
levou em conta a Reforma Traba-
lhista e refere-se, portanto, a ques-
tões anteriores à Lei nº 13.467, de 
2017.

Dois pontos importantes que 
devemos considerar a partir da-
qui:

Primeiro: quem acompanhou 
as discussões no plenário do STF 
percebeu que, por várias vezes, foi 
citada a especialização da presta-
ção de serviço como fundamento 
para que a terceirização seja fru-
tífera ao empresário. Portanto, 
como há muito tempo defende-
mos, a terceirização só é inte-
ressante quando a prestação de 
serviços envolve uma especiação 

no serviço contratado, permitin-
do ganhos de escala, aumento de 
competitividade e redução de cus-
tos.

Segundo: a capacidade econô-
mica da empresa prestadora dos 
serviços. Foi firmada tese jurídica, 
segundo a qual, havendo tercei-
rização, “compete à contratante 
verificar a idoneidade e a capaci-
dade econômica da terceirizada 
e responder subsidiariamente 
pelo descumprimento das normas 
trabalhistas, bem como por obri-
gações previdenciárias”. Este 
também é um ponto sobre o qual 
sempre recomendamos especial 
atenção, para evitar reconheci-
mento de contratação fraudulen-
ta e ou seus custos subsidiários. 
Isso agora está mais evidente e 
certamente será objeto de maior 
investigação por parte dos órgãos 
de fiscalização (Ministério do Tra-
balho e MPT).

Para maior segurança jurídi-
ca das empresas, a terceirização 
deve contar com prévia investiga-
ção de idoneidade, inclusive finan-
ceira, da contratada e a redação de 
contrato minucioso, com previsão 
de comprovações periódicas rela-
tivas às obrigações da prestadora 
de serviços, além de multas e ou-
tras penalidades. A decisão profe-
rida pelo STF teve modulação de 
efeitos: a decisão não afeta os pro-
cessos em relação aos quais tenha 
havido coisa julgada, ou seja, não 
se aplica aos processos encerra-
dos.

Jurisprudência

O STF E A TERCEIRIZAÇÃO

Fábio Luiz Pereira da Silva
Coordenador da Área Trabalhista do 
Escritório Pereira Advogados

Discussões sobre terceirização 
ainda em curso, portanto, serão 
imediatamente afetadas pela po-
sição do Supremo. Contudo, não 
descartamos a possibilidade de 
ações revisionais, notadamente 
para casos com cláusulas inibi-
tórias de efeitos futuros, como 
ocorre em ações civis públicas e 
quando firmados TACs que vedam 
a prática, agora tida por lícita. 
Também não reputamos desar-
razoadas eventuais pretensões 
indenizatórias em face do Estado 
brasileiro, por meio de medidas 
judiciais próprias, pela imposição 
de um modelo restritivo de tercei-
rização, em evidente prejuízo para 
os empresários.
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Aniversariantes de Outubro

Cultura e Educação
“ não fosse isso

e era menos
não fosse tanto

e era quase”

Paulo Leminski

1) O problema vai ser resolvido “ a nível de” empresa.
       Cuidado, prezado amigo leitor, com o uso da expressão “ a nível de ”.
       Na frase acima, “na” ou “pela” empresa são mais exatos e elegantes o uso. Evite 

a expressão “a nível de”.

2) Maria utiliza muito seu “ mini-dicionário”.
...precisa utilizar a gramática também e a Nova grafia!!!
O correto é: minidicionário—sem hífen

Regra fácil: Segundo o Nova Ortografia, as palavras formadas pelo prefixo mini 
apresentam hífen nos seguintes casos: 

1) diante de palavra iniciada por H
Ex.: mini-hotel

2) quando a segunda palavra se inicia com a letra I --- a mesma letra com que o 
prefixo mini termina

Ex.: mini-instrumento
Fora isso, as palavras formadas pelo prefixo mini não apresentam hífen.
Obs.:  se a segunda palavra começar por r ou s , dobram-se essas letras.
Ex.: minissaia

3) Pedro é um funcionário “bem-visto”.
Parabéns duplamente: Pedro e a grafia correta!!!
 Regra fácil:  emprega-se o hífen nos compostos co os advérbios bem e mal, quando 

esses formam com o elemento que lhes segue uma unidade sintagmática e semântica 
e tal elemento começa por vogal ou h.

No entanto, o advérbio bem, ao contrário de mal, pode não se aglutinar com pala-
vras começadas com consoante.

O correto é: bem-visto—com hífen
                   Plural: bem-vistos –com hífen

Soneto do amigo

Enfim, depois de tanto erro passado
Tantas retaliações, tanto perigo

Eis que ressurge noutro o velho amigo
Nunca perdido, sempre reencontrado.

É bom sentá-lo novamente ao lado
Com olhos que contêm o olhar antigo
Sempre comigo um pouco atribulado

E como sempre singular comigo.

Um bicho igual a mim, simples e 
humano

Sabendo se mover e comover
E a disfarçar com o meu próprio 

engano.

O amigo: um ser que a vida não explica
Que só se vai ao ver outro nascer

E o espelho de minha alma multiplica...

Vinicius de Moraes

PARA VOCÊ PENSAR: 

Renata Carone Sborgia
Formada em Direito e Letras. Mestra 

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

e Gestão Educacional. Membro 
fundadora da Academia de Belas Artes 

– BH. Docente, escritora e revisora.

01 NELSON CARDOSO SILVA
NELCARD CONTABILIDADE LTDA - ME 
01 SANDRA REGINA IGNACIO 
STRUTURA CONTABIL SERVIÇOS 
CONTABEIS 
03 CLAUDIO FILIPINI 
04 SEBASTIAO NIERO MIL HOMENS
06 Renato Cartolano
CARTOLANO ASSESSORIA CONTABIL E 
SERVIÇOS 
06 PAMELA ALVES PRISCO 
REAL CONTABILIDADE 
06 Alvaro Cangemi Filho
07 EDUARDO ALBERTO SIMIONATO  
08 Luis Augusto Yamada
08 LEONICE APARECIDA ALVES PRISCO 
REAL CONTABILIDADE 
09 LAZARO APARECIDO BANZATO 

BANZATO CONTABIL 
09 VALDIR ZAMONER 
VZ ASSESSORIA CONTABIL
10 HELIO MARCELINO DE CARVALHO 
JUNIOR 
CARVALHO CONTABILIDADE 
12 MARIANGELA APARECIDA GABRIELLI 
DE SOUZA
SYSTEMAG MEOTODOLOGIA CONTABIL
12 ADRIANO ROBERTO LEGNARI FARIA 
ATTEST BRASIL CONTADORES E 
CONSULTORES
13 ISRAEL ANTONIO FRACASSO ZANA-
ROTTI 
ZANAROTTI ASSESSORIA CONTABIL 
14 ROMERIO DONAGIO RIGHETTI 
ALVORADA CONTABILIDADE
16 AMAURI BARBOSA DE SOUZA

ESCRITORIO CONTABIL SOUZA
16 Amauri Barbosa de Souza
17 JOSE CESAR RICCI FILHO 
CESAR CONTABILIDADE 
18 ROSEMEIRE FONSECA RIGOBELLO 
20 RENATA CRISTINA BARBOZA 
PINA & BARBOZA CONTABILIDADE E 
ASSESSORIA 
23 Caetano Paulini
24 Elisangela Santos da Silva
24 Suellen Maria Crescencio
26 JORGE MAMOR SAITO 
SAITO CONTABIL
26 MARIA BARBARA PERES 
PERES E LINHARES CONTABILIDADE 
28 Antonio Aparecido do Amaral
30 Antonio Ranghieri
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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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