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Prezados leitores, 
Chegamos na reta final de mais 

um ano. No mês que comemoramos 
o dia do Contador, concluímos que 
esse é um ano marcado pela reno-
vação, novos projetos e aspirações 
para um crescimento conjunto aos 
nossos associados. Caminhamos 
para os três meses finais do ano e 
enxergamos desafios superados, 
mas principalmente conquistas al-
cançadas. Um trabalho que apenas 
se iniciou, momento de organiza-
ção e abertura de portas para no-
vos e grandes projetos que estão 
por vir.  

Temos orgulho de contar com 
grandes parceiros nessa jornada. 
Entidades e empresas que acredi-
tam e confiam em nosso trabalho 
são fundamentais para a criação de 
um cenário ideal diante dos obs-
táculos vividos no atual momento, 
por toda a sociedade. Esse trabalho 
conjunto fortalece e cria meios para 
que a classe contábil se desenvolva 
e seja cada vez mais reconhecida. 
Foram diversos eventos, palestras, 
encontros e iniciativas que a cada 
dia ganham notoriedade e solidez, 

atraindo um público qualificado, 
além de grandes nomes que são re-
ferência no segmento.

Em comemoração ao Dia do Con-
tador, fomentamos uma das prio-
ridades da Casa do Contabilista, 
que é a solidariedade. A campanha 
“Contador Sangue Bom” incentiva 
a doação de sangue não somente 
entre os profissionais contábeis, 
bem como a sociedade em geral. A 
iniciativa visa informar a popula-
ção sobre a importância de ser um 
doador regular, já que cada doação 
pode beneficiar até pessoas que 
precisam passar pela transfusão 
sanguínea. A Campanha acontece 
de 30 de setembro a 05 de outubro, 
nos postos de coleta do Hemocen-
tro Ribeirão Preto, conforme maté-
ria disponível nessa edição. 

Contamos mais uma vez com 
a sua parceria nessa jornada. Es-
tamos sempre abertos para ouvir 
sugestões sobre melhorias e quere-
mos tê-lo ao nosso lado, em busca 
de conhecimento, valorização e de-
senvolvimento. 

Uma ótima leitura a todos!

Ana Corsino Picão 
Presidente da AESCON 

Ribeirão Preto
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Capa
Contador Sangue Bom: no mês do Contador, 
a Casa do Contabilista realiza campanha de 

doação de sangue

A Casa do Contabilista de Ribeirão 
Preto promove e convida, no mês do 
Contador, a todos para participarem 
de um ato de solidariedade. A Campa-
nha de doação de sangue “Contador 
Sangue Bom” acontece entre os dias 
30 de setembro e 05 de outubro. 

Os interessados poderão fazer a 
doação nos postos de coleta do He-
mocentro, localizados na rua Quintino 
Bocaiúva, 470 - Centro ou rua Tenente 
Catão Roxo, 2501, no HC Campus. Pos-
te a sua selfie no momento da doação, 
com a #contadorsanguebom, marque 
nossas redes sociais e faça parte dessa 
corrente que salva vidas!

Locais para doação:

• Hemocentro Sede 
Campus da USP 

Rua Tenente Catão Roxo, nº 2501 – 
Bairro Monte Alegre (entrada pela 

rua Prof. Hélio Lourenço) 
Horário de atendimento: 

– de segunda a sexta-feira 
das 7h às 13h

– sábados, domingos e feriados das 
7h às 12h30.

Telefone: (16) 2101-9352 ou 
0800-979-6049. 

• Posto de Coleta 
Centro da Cidade

Rua Quintino Bocaíuva nº 470 – 
Centro 

Horário de atendimento:

– de segunda a sexta-feira das 
7h30 às 17h30

– sábados e feriados das 7h às 12h30.
– domingos – fechado (o atendimento 
é feito na unidade do campus da USP) 
Estacionamentos conveniados: Gui-
zelini: Rua Floriano Peixoto, 1077 

e Park Service: Rua Marechal 
Deodoro, 1192 

Telefone: (16) 3610-8929/ 
3610-5822

Para mais informações sobre pro-
cedimentos de doação, entre em con-
tato com uma das unidades, pelos 
telefones informados ou informe-se 
pelo site http://www.hemocentro.
fmrp.usp.br/



6

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

ELEIÇÕES CRCS 2019: ATUALIZE O SEU CADASTRO 
PARA PODER VOTAR

CONTADORES SÃO CADA VEZ MAIS 
FUNDAMENTAIS NA SOCIEDADE

Textos: assessoria de Imprensa CRC

Em 22 de setembro comemora-
mos o Dia do Contador. A data pres-
tigia a criação dos cursos de Ciências 
Contábeis no Brasil, com a promulga-
ção do Decreto-Lei n.º 7.988, de 22 de 
setembro de 1945.

Deixamos de ser guarda-livros, 
como a profissão era denominada en-
tão, e nos tornamos cientistas contá-
beis, fundamentais para o progresso 
de qualquer empresa ou entidade, de 
todos os portes e segmentos.

Além de reconhecer a importân-
cia da Contabilidade, o ato do então 
presidente Getúlio Vargas é um mar-
co na evolução da profissão contábil, 
com a criação de um curso superior 
específico para nós contadores.

Nos dias 19 e 20 de novembro ha-
verá eleição para a escolha de um ter-
ço (1/3) dos conselheiros dos Con-
selhos Regionais de Contabilidade 
(CRCs). Os pleitos dos Conselhos de 
Contabilidade são regidos pelo De-
creto-Lei n.º 1.040/1969, que estabe-
lece que o voto é secreto, obrigatório, 
direto e pessoal e vale para a jurisdi-
ção do CRC do registro do contador 
ou do técnico em contabilidade. Mas 
para poder exercer esse direito pes-
soal e cumprir essa obrigação com a 
classe, os profissionais precisam es-
tar com os seus dados cadastrais atu-
alizados no CRC.

Em 2019, a regulamentação do 
processo eleitoral dos Regionais 
é feita pelas Resoluções CFC n.º 
1.570/2019 e n.º 1.571/2019. Con-
forme o calendário deste ano, a partir 

do dia 7 de outubro, o Conselho Fede-
ral de Contabilidade irá iniciar o en-
vio, por meio dos Correios, da carta-
-senha aos contadores e técnicos em 
contabilidade. Esse documento terá 
uma senha provisória, que deverá 
ser alterada para uma definitiva, pelo 
profissional, no site www.eleicaocrc.
com.br.

De acordo com o Art. 4º da Reso-
lução n.º 1.570/2019, “o colégio elei-
toral será formado por contadores e 
técnicos em contabilidade ativos que 
estiverem com seus dados cadastrais 
atualizados e em situação regular no 
CRC quanto a débitos de qualquer 
natureza, até 10 (dez) dias antes da 
data de início da eleição”. Dessa for-
ma, o prazo para a atualização cadas-
tral e para a regularização de situação 
financeira no CRC vai até o dia 8 de 

novembro.
O vice-presidente de Desenvol-

vimento Operacional do CFC, Aécio 
Prado Dantas Júnior, que é também 
o coordenador da comissão nacional 
das eleições 2019, chama a atenção 
para a importância da atualização 
cadastral, uma vez que a carta-senha 
será enviada pelos Correios. “Além 
disso, no momento de alterar a se-
nha provisória no sistema, há infor-
mações cadastrais que o profissional 
precisará confirmar”, explica Dantas.

A votação será realizada exclu-
sivamente de forma eletrônica, por 
meio do site específico. Conforme 
previsto no cronograma deste ano, o 
site das eleições começa a disponibi-
lizar as funcionalidades do processo 
eleitoral de 2019 a partir do dia 7 de 
outubro.

No ano seguinte, em 27 de maio 
de 1946, foi publicado o Decreto-Lei 
n.º 9.295, que regulamenta a profis-
são contábil e cria os Conselhos de 
Contabilidade no país. E em 14 de de-
zembro do mesmo ano, foi fundado o 
Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo.

Com a regulamentação, a ativi-
dade contábil torna-se privativa dos 
contadores e técnicos em contabili-
dade, defendendo assim a sociedade 
contra o exercício ilegal da profissão 
por pessoas não capacitadas.

E nos anos seguintes, a profissão 
contábil não parou de evoluir. Passa-
mos da contabilidade manual para 
modernos softwares contábeis e, 

nos dias de hoje, para aplicações de 
Inteligência Artificial, ao Big Data e 
à automatização de processos. Evo-
luímos e continuamos evoluindo dia 
após dia.

Outras inovações importantes fo-
ram a criação do Exame de Suficiên-
cia, a convergência das normas bra-
sileiras de contabilidade aos padrões 
internacionais e o Programa de Edu-
cação Profissional Continuada, que 
nos diferenciam e valorizam no mer-
cado de trabalho. O Dia do Contador 
é motivo de orgulho e deve ser pres-
tigiado por todos, pois marca o início 
de uma longa caminhada de evolução 
e renovação constantes que a profis-
são trilhou nestes anos.
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Sescon
Reforma tributária: SESCON-SP realiza 

trabalho intenso com deputados, 
senadores, autoridades e a sociedade

A reforma tributária sempre foi 
uma grande bandeira do SESCON-SP. 
Em 2019, com o cenário favorável e 
a volta do tema à pauta de discus-
sões, a Entidade tem se mobilizado 
intensamente com o intuito de con-
tribuir com o texto, tendo em vista 
que representa as empresas de con-
tabilidade paulistas, setor operador 
do sistema tributário e que conhece 
a fundo as necessidades e dificulda-
des enfrentadas pelos contribuintes. 
O Sindicato, inclusive, realizou um 
estudo técnico sobre a PEC 45/2019, 
trazendo, de forma inédita, números 
para o debate. 

Neste segundo semestre, re-
presentantes da Entidade têm par-
ticipado de diversos eventos que 
debateram o tema, realizados por 
entidades como FecomercioSP, Asso-
ciação Comercial de São Paulo, Cen-
tral Brasileira do Setor de Serviços, 
entre outras. O intuito do SESCON-SP 
é sempre apontar o impacto das pro-
postas para diversos setores sociais. 
Além disso, tem realizado visitas a 
autoridades, deputados e senadores 
para tratar do assunto.

Nos dias 27 e 28 de agosto, o pre-
sidene Reynaldo Lima Jr., acompa-
nhado do vice-presidente Adm. da 
AESCON-SP, Jorge Luiz Gonçalves Ro-
drigues Segeti, e do diretor de rela-
ções institucionais do CBPI, Emerson 
Casali, fez uma maratona em Brasília, 
visitando autoridades e parlamenta-
res para pedir melhorias na redação 
do texto da PEC 45, destacando a 
aplicação de três faixas de alíquotas 
para o IBS, manutenção do tratamen-
to diferenciado para as empresas do 
Simples Nacional, possibilitando a 
transferência e apropriação de crédi-
to do IBS, e especialmente a desone-
ração da folha de salários.

O líder setorial esteve em audi-
ência com o secretário Especial Ad-
junto da Receita Federal do Brasil, 
Marcelo de Sousa Silva, com os de-
putados Aguinaldo Ribeiro, relator 
da Comissão Especial da Reforma 
Tributária, Laércio Oliveira, Alexis 
Fonteyne e Hildo Rocha, presidente 
da Comissão Especial, e com equipe 
técnica do PSDB.

No dia 30 de agosto, em São Pau-

lo, Reynaldo Lima Jr. almoçou com li-
deranças setoriais e o senador Major 
Olímpio, que ouviu as necessidades 
dos contribuintes em relação à re-
forma tributária. Na ocasião, o pre-
sidente do SESCON-SP entregou ao 
parlamentar o estudo realizado pela 
Entidade e falou das três propostas 
sugeridas pelo Sindicato e encampa-
das pelo deputado Laércio Oliveira.

A intenção do SESCON-SP é apre-
sentar propostas à PEC 110, que tam-
bém versa sobre a reforma tributária 
e tramita no Senado Federal e Reynal-
do Lima Jr. pediu apoio do senador.

Nos dias 17 e 18 de setembro, 
Lima Jr. voltou Brasília para levar as 
demandas dos seus representados às 
autoridades. No primeiro dia, o líder 
setorial foi recebido pelo senador 
Paulo Paim e entregou ao parlamen-
tar os estudos do SESCON-SP sobre 
reforma tributária. Ainda na parte 
da manhã, acompanhou a primeira 
reunião do ciclo de debates sobre a 
reforma tributária no Senado Fede-
ral, realizada pela Comissão de Direi-
tos Humanos do Senado. O senador 
Luis Carlos Heinze também recebeu 
o empresário contábil, ouviu as prin-
cipais demandas e destacou o papel 
importante dos estudos realizados 
pela Entidade.

Já no dia 18, Lima Jr. falou em 
audiência pública realizada pela Co-
missão Especial da PEC 45/2019 da 
Câmara dos Deputados, que colocou 
em debate o tema “Repercussões Se-
toriais da Reforma Tributária”.

Em sua participação, o empresá-
rio contábil falou sobre os pontos que 
merecem atenção e aprimoramento 
na PEC 45, identificados no estudo 
realizado pela Entidade: transição de 
dez anos, a adoção de uma alíquota 
única, que pode trazer distorções, e 
o aumento expressivo da carga tribu-
tária para diversos setores, inclusive 
alguns essenciais, como de Educação, 
Saúde e para as empresas com folha 
de pagamento alta e optantes pelo 
Simples Nacional.

Em seguida, o líder setorial apre-
sentou as propostas da Entidade. 
“Nossa intenção é aprimorar a pro-
posta, sempre em busca de equidade 
e a justiça tributária”, disse. São elas: 

implantação de três faixas de IBS, 
desoneração total da folha de pa-
gamentos (considerando insumos), 
desoneração da folha considerando 
o potencial de empregabilidade, an-
terioridade de 180 dias, o cálculo do 
imposto “por fora”, tratamento dife-
renciado para as empresas do Sim-
ples Nacional e vedação de medidas 
provisões em matéria tributária.

Destacou também os pontos po-
sitivos da proposta: como a sugestão 
de um modelo mundial de tributação 
já testado em mais de 150 países, a 
transparência, a facilidade de enten-
dimento do funcionamento, o fim da 
guerra fiscal, a justiça fiscal, a redu-
ção das obrigações acessórias, o in-
centivo à formalização entre outros.

Lima Jr. falou da legitimidade da 
contribuição da classe contábil no 
redesenho do sistema tributário, ten-
do em vista que são os empresários 
e profissionais da área que operam e 
vivenciam as complexidades do sis-
tema atual, e apresentou o site “Ter-
mômetro da Reforma Tributária, que 
permite ao contribuinte opinar sobre 
as propostas.

Participaram da mesa o deputado 
Hildo Rocha, presidente da Comis-
são, o deputado Aguinaldo Ribeiro, 
relator da proposta, o presidente da 
CBIC, José Carlos Martins, o vice-pre-
sidente da Abras, Maurício Ungari da 
Costa, e a advogada da OCB, Amanda 
Oliveira.

O SESCON-SP criou ainda o site 
“Termômetro da Reforma Tributária” 
(https://www.sescon.org.br/site/
reforma) para dar a possibilidade de 
toda a sociedade opinar sobre as pro-
postas de reforma. Qualquer cidadão 
pode dizer se é a favor ou contra a 
reforma tributária, optar pelo mode-
lo mais adequado, apontar os itens 
que precisam constar nos debates e 
muitos mais.  Periodicamente, essa 
pesquisa é compilada, divulgada e 
encaminhada aos parlamentares, 
para que eles saibam o que pensam 
os brasileiros sobre o tema. 

Luis Augusto Yamada 
Diretor do Sescon SP Regional 

em Ribeirão Preto



8

Notícias do Setor
Peça A Repartição, 
da Receita Federal, 

é sucesso de público 
no Theatro Pedro II

Foi realizada no dia 04 de 
setembro, no Theatro Pedro II, 
a peça “A Repartição”. O espetá-
culo da Cia Zero Oito de Teatro 
é formada exclusivamente por 
servidores da Receita Federal, 
na 8ª Região Fiscal. A iniciativa 
é realização da Receita Federal 
em São Paulo, em parceria com 
a Casa do Contabilista.

O espetáculo garantiu casa 
cheia em Ribeirão Preto. Profis-
sionais contábeis, autoridades e 
estudantes prestigiarem a peça 
de grande sucesso em todo o 
país.

“A Repartição” (2016) é a 
quarta montagem da compa-
nhia de teatro e revela de forma 
clara o propósito da Cia Zero-
Oito: a busca da transformação 
social utilizando a arte como 
veículo. São abordadas ques-
tões éticas mais profundas, sem, 
contudo, abandonar o humor, 
característica marcante do gru-
po desde as primeiras encena-
ções. Apresentando repertório 
autoral e trilha sonora original 
assinada por Celso Viáfora, a Cia 
ZeroOito de Teatro está inserida 
na Educação Fiscal e tem seus 
espetáculos realizados pela Su-
perintendência da Receita Fe-
deral do Brasil na 8a. RF, com o 
apoio do Sindireceita.

Ribeirão Preto é 
representada no XII 

Encontro Nacional da 
Mulher Contabilista 

Com objetivo de consagrar a his-
tória do empoderamento feminino 
na classe contábil, o XII Encontro 
Nacional da Mulher Contabilista 
aconteceu de 11 a 13 de setembro, 
em Porto de Galinhas (Pernambu-
co). A presidente da AESCON, Ana 
Corsino Picão e diretoras da Casa 
do Contabilista, representam o 
município no encontro. 

De acordo com o CFC, as mu-
lheres já somam 42% dos profis-
sionais do país. A cada edição, os 
Encontros Nacionais da Mulher 
Contabilista estão crescendo e 
conquistando um público mais 
expressivo. Do primeiro evento 
realizado no Rio de Janeiro (RJ) 
(1991), passando por Salvador 
(BA) (1992), Maceió (AL) (1999), 
Belo Horizonte (MG) (2003), Ara-
caju (SE) (2005), Florianópolis 
(SC) (2007), Vitória (ES) (2009), 
Caldas Novas (GO) (2011), Santos 

(SP) (2013) e Foz do Iguaçu (PR) 
(2015), a proposta de discutir te-
mas da área contábil e de interes-
se geral, com enfoque principal no 
universo feminino, consolidou-se 
entre a classe e conquistou espa-
ço cativo no calendário de eventos 
contábeis.

O evento foi realizado pelo 
Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC), realizado pelo Conselho 
Regional de Contabilidade de Per-
nambuco (CRCPE) e organizado 
pela Academia Pernambucana de 
Ciências Contábeis (Apecicon).

Informações de CFC

Casa do Contabilista 
participa do 

programa 
Empreenda Rápido
Visando o incentivo à formali-

zação, ao empreendedorismo e o 
desenvolvimento da economia, a 
Casa do Contabilista participou, 
sábado, dia 14 de setembro, do 
programa Empreenda Rápido. A 
ação foi realizada pelo Sebrae-SP 
em   parceria   com   a   ACIRP – 
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vimento das classes envolvidas, 
como o ajuste de procedimentos 
entre os órgãos participantes, a 
realização de palestras que tem 
como objetivo melhorar a quali-
dade das informações apresen-
tadas nas obrigações acessórias.

Educação e Mercado 
de Trabalho

Com objetivo de fomentar a 
Aprendizagem Profissional, foi re-
alizada, no mês de agosto, na Casa 
do Contabilista, uma reunião para o 
debate sobre adequação de normas 
e estabelecimento de diretrizes para 
a execução da Política Pública Nacio-
nal, baseada na Lei 10.097/2000. No 
encontro foram tratadas questões 
para o cumprimento da legislação e 
busca de novas vagas. 

Participaram do encontro, re-
presentantes das empresas SEB, JK 
Farmacêutica, Perin, Medicamental, 
InterCTI, além de representantes 
do programa de Aprendizagem, da 
Casa do Contabilista, Ana Corsino 
Picão, presidente da AESCON, Mil-
ton Junior, coodenador pedagógico, 
Dra Mauricélia Ferreira, responsável 
pelo setor jurídico e Cristina Consoli, 
assistente social.

Notícias do Setor
Associação Comercial e Industrial 
de Ribeirão Preto, Prefeitura Muni-
cipal de Ribeirão Preto, Desenvolve 
SP, Banco do Povo e o Governo do 
Estado de São Paulo.

O evento teve como objetivo, ofe-
recer ferramentas para o desenvol-
vimento de micro e pequenas em-
presas. Foram realizadas palestras 
com temas diversos, além da pre-
sença do Sebrae Móvel, da carreta 
do Via Rápida e acesso a linhas de 
crédito Juro Zero do Sebrae-SP e De-
senvolve SP, oferecidos para empre-
endedores. A Casa do Contabilista, 
por meio de seus diretores, André 
de Oliveira, Sebastião Lourenço e 
José Marcelo Correa, ofereceu servi-
ços de consultoria aos empreende-
dores e tirou dúvidas dos interessa-
dos em abrir uma empresa.

Grupo de Integração
O Grupo de Integração DRF/POR 

esteve reunido para discutir te-
mas de interesse das entidades 
participantes: Casa do Contabi-
lista (AESCON E SICORP), SINCO-
VARP, Receita Federal e ACI RP. 
O encontro fomenta o desenvol-

CRC realiza Universo 
Contábil com Elas 
A presidente da AESCON – 

Associação dos Escritórios de 
Contabilidade de Ribeirão Preto, 
Ana Corsino Picão, representou 
a Casa do Contabilista de Ribei-
rão Preto, no evento “Universo 
Contábil com Elas”. 

Realizado pelo CRCSP, por 
meio da Comissão CRCSP Mu-
lher, o encontro foi realizado na 
cidade de Franca e trouxe temas 
técnicos e de gestão, contribuin-
do para o desenvolvimento pro-
fissional das mulheres contado-
ras.
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com a Casa do Contabilista, ACIRP 
e SINCOVARP, realizará a palestra 
“A integração do Estado de São 
Paulo à REDESIM”, ministrada 
pelo delegado da Receita Federal, 
Glauco Peter Alvarez Guimarães. 
Devido ao esgotamento das va-
gas para a turma do dia de hoje 
(01/10), uma nova turma foi 
aberta para essa quinta-feira, dia 
03 de outubro, às 14h.

O encontro acontece no audi-
tório da Receita Federal, em Ri-
beirão Preto e trará informações 
sobre o processo que entrará em 
vigor no estado de São Paulo, 
no próximo dia 07 de outubro. 
Inscrições gratuitas pelo site 
www.casadocontabilista.org.br. 
As vagas são limitadas. Mais in-
formações: (16) 3625-7159

Oportunidades e 
Ameaças da Lei 

Geral de Proteção 
de Dados Pessoais 
(LGPDP) para os 
Profissionais da 
Contabilidade

O contador e advogado, Mar-
cio Minoru, ministrou a palestra 
Oportunidades e Ameaças da 
Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral 
de Proteção de Dados Pesso-
ais (LGPDP) para os Profissio-
nais da Contabilidade. O evento 
aconteceu na Casa do Contabi-
lista e contou com pontuação 

Notícias da Casa
Hilário Bocchi 

realiza palestra 
Reforma da 

Previdência Social

A Casa do Contabilista, com 
apoio da Expanseg realiza no 
dia 02 de outubro, o Centro de 
Estudos, com as palestras Lei de 
Proteção de dados: Ela irá im-
pactar você e sua empresa?, mi-
nistrada pelo Dr. Marco Antônio 
Lasalvia e Reforma da Previdên-
cia social, com Dr. Hilário Bocchi 
Junior. O encontro acontece das 
19 às 21h, m local a ser definido. 
As inscrições são gratuitas e po-
dem ser feitas na Casa do Conta-
bilista, pelo (16) 3625-7159 ou 
recepcao@casadocontabilista.
org.br. As vagas são limitadas. 

Parceria Receita 
Federal e Casa 
do Contabilista 

promove palestra 
A integração do 

Estado de São Paulo 
à REDESIM

A Receita Federal, em parceria 

para educação continuada.
No encontro, foram aborda-

dos pontos principais do tema, 
como conceitos principais pon-
tos da lei; Dados pessoais e da-
dos sensíveis; Aplicabilidade da 
LGPD; A importância da LGPD 
para os prestadores de serviços 
de contabilidade, consultoria e 
auditoria; Procedimento de im-
plantação da LGPD e Casos prá-
ticos.

Encontro com 
Contadores 

O Encontro com Contadores 
em Ribeirão Preto, realizado 
ontem no dia 18 de setembro, 
por meio do Centro de Estudos, 
discutiu a implantação do eSo-
cial e dos possíveis impactos na 
rotina das empresas, bem como 
trouxe esclarecimento das dú-
vidas dos participantes. O tema 
foi abordado pelo palestrante, 
Vicente Sevilha.
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Artigo Contabilidade

De um modo geral, definimos 
ativos para a contabilidade obje-
tivamente como sendo o conjunto 
de bens (que podem ser avaliados 
de forma monetária e são manti-
dos para troca, venda ou revenda, 
ou utilizados nas operações da 
entidade) e direitos (geralmente 
são valores que se encontram com 
terceiros ou tem a receber destes). 
Porém o conceito apresentado 
nas normas contábeis requer uma 
descrição e análise mais requinta-
da.

O pronunciamento conceitu-
al básico define ativo da seguinte 
forma: “um recurso controlado 
pela entidade como resultado de 
eventos passados e do qual se es-
pera que fluam futuros benefícios 
econômicos para a entidade”.

O conceito acima definido me-
rece uma atenção e descrição mais 
detalhada. Ser um recurso contro-
lado entendo que é algo tangível 
ou intangível (quer dizer, material 
ou imaterial) que uma entidade, 
uma empresa por exemplo, tenha 
o devido controle, envolvendo a 
gestão deste ativo, com riscos as-
sumidos e tomada de decisão en-
volvida sobre tal recurso. Ou seja, 
quem detém o ativo o controle as-
sumindo os gastos, manutenção, 
armazenamento e acondiciona-
mento, geração de receitas e etc.

Após o primeiro aspecto expli-
cado acima, o evento que origina 
a entrada do recurso na entidade 
é resultante de um evento pas-
sado, como definido no conceito. 
No meu entendimento houve um 
fato gerador como a compra do 
ativo, por exemplo, que origina 
o reconhecimento deste nas de-
monstrações do adquirente, des-
de que esteja também controlado 
conforme já citado. Outras situa-
ções também geram a entrada do 
recurso na entidade, e não apenas 
uma compra ou aquisição, porém 
como neste texto pretendo tratar 

Uma breve descrição sobre o signi�icado 
de Ativo para a Contabilidade

de modo mais geral a definição de 
ativo, não irei entrar em maiores 
detalhes; mas fica a reflexão quan-
to aos arrendamentos financeiros, 
que são considerados como sendo 
do arrendatário por este possuir o 
controle, assumir os riscos e obter 
os benefícios, próximo item a ser 
discorrido.

Enfim temos a última parte da 
definição encontrada no pronun-
ciamento conceitual básico emi-
tido pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis, que afirma a 
expectativa de geração de benefí-
cios econômicos futuros para uma 
entidade. Ora, se considerarmos 
que os ativos são investimentos, 
e que por este motivo espera-se 
gastar hoje para obter retornos 
futuros, então de fato espera-se 
tais benefícios econômicos. Prefi-
ro pensar também que ativo é, de 
fato, algo ativado, ou seja, ligado, 

acionado, gerando algo que pode 
ser os benefícios (vantagens, re-
sultados esperados, benesses).

Alguns benefícios esperados 
podem ser a rentabilidade de 
uma aplicação financeira do di-
nheiro da entidade; a geração de 
caixa através do recebimento das 
vendas a prazo (duplicatas a re-
ceber, por exemplo); obtenção de 
receitas com as vendas à vista e a 
prazo de produtos, mercadorias 
e serviços; constituição de fluxos 
de caixa com o uso de máquinas, 
equipamentos, móveis e utensí-
lios, veículos, edifícios, direitos de 
uso, marcas, patentes e outros que 
darão estrutura e suporte a toda 
operação da entidade.

Podemos perceber que alguns 
ativos geram benefícios no curto 
prazo, considerado como sendo 
doze meses após a data de encer-
ramento das demonstrações con-
tábeis, e outros por mais períodos 
futuros, sendo assim classificados 
em circulantes e não circulantes.

Enfim espero que este breve 
texto possa ter contribuído para 
um melhor entendimento sobre a 
definição de ativo conforme a con-
tabilidade.

Demetrio Luiz Pedro Bom Junior
Contador e Administrador 

de Empresas
CRC SP-315480/O-1 / 

CRA SP 78891
Diretor Educacional Suplente 

AESCON Ribeirão Preto
E-mail: demetriolpbjr@gmail.com
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Artigo Jurisprudência

Foi aprovada pelo Congresso 
Nacional, no mês de agosto, a 
Medida Provisória 881, conhe-
cida como MP da liberdade eco-
nômica.

Dentre as inovações advin-
das, destaca-se a mudança ocor-
rida no artigo 1.052 do Código 
Civil, acrescentando parágrafo 
único que cria a possibilidade 
da Sociedade Limitada Unipes-
soal.

Inicialmente surgem ques-
tionamentos quanto à nomen-
clatura, tendo em vista que o 
termo sociedade remete a um 
contrato, no qual dois ou mais 
indivíduos obrigam-se a contri-
buir, com bens ou serviços, para 
desenvolvimento de atividade 
econômica e repartição de re-
sultados auferidos.

Não obstante, a doutrina ma-
joritária, especialmente a euro-
peia, não vê embargos quanto 
à terminologia, sendo pacífico 
o entendimento de Coutinho 
de Abreu, doutrinador lusita-
no, que define sociedade como 
a entidade que, “composta por 
um ou mais sujeitos com patri-
mônio autônomo para o exercí-
cio de atividade econômica [...]”.

Tal como foi o objetivo da 
Empresa Individual de Respon-
sabilidade Limitada – EIRELI 
em seu advento, a unipessoal 
busca possibilitar o exercício da 
atividade empresarial por uma 
única pessoa, com limitação da 
responsabilidade patrimonial, 
coibindo a criação de Socieda-
des Limitadas com os chamados 
“sócios laranjas”, (sócios mera-
mente figurativos), em busca do 

COMENTÁRIOS À SOCIEDADE 
LIMITADA UNIPESSOAL

instituto da separação patrimo-
nial oferecido a estas. 

À época de sua criação, foi 
enaltecido o esforço do legisla-
dor em criar um tipo societário 
como a EIRELI, com fito de in-
centivar a livre iniciativa, uma 
vez que neste tipo societário, o 
empreendedor individual pode 
operar seus negócios com a res-
ponsabilização de suas obriga-
ções limitada ao patrimônio de 
sua empresa, assim como nas 
Limitadas. 

Contudo, a EIRELI, ao estabe-
lecer o limite mínimo de capi-
tal social em cem vezes o maior 
salário-mínimo vigente no País, 
integralizado no ato de consti-
tuição, e a vedação de que a pes-
soa natural figure em mais de 
uma, não alcançou integralmen-
te seus objetivos. Em oposição, 
para a sociedade limitada, não 

há requisito de capital mínimo 
integralizado nem mesmo limite 
para que o sócio participe em ou-
tra empresa, oferecendo maior 
liberdade para empreender. 

Destarte, os requisitos e li-
mitações para sua constituição 
mantiveram prejudicada a livre 
iniciativa pelo cerceamento à 
organização das atividades em-
presariais, além de desnecessá-
rios e contraditórios, sendo tais 
disposições questionadas desde 
a vacatio legis da norma que 
criou a EIRELI (vide ADI 4637).

Em face dessas limitações, 
que deveriam ser observadas 
por aqueles que pretendessem 
empreender sozinhos, há o sur-
gimento, com a MP 881, da So-
ciedade Limitada Unipessoal, 
que se apresenta como forma 
mais simples e desburocratiza-
da, de modo a satisfazer os an-
seios, além da comunidade ju-
rídica majoritária, da sociedade 
em geral.

Pela mencionada flexibili-
dade e segurança vinculadas 
às sociedades limitadas, esta 
consegue atender desde uma 
microempresa até as socieda-
des com faturamentos mais ro-
bustos, tornando possível que o 
empreendedor, ainda que sozi-
nho, usufrua destas vantagens. 
Posto isso, com o surgimento da 
Sociedade Limitada Unipessoal, 
a EIRELI tornar-se-á lei morta, 
visto que aquela atinge o mesmo 
público e com menos embargos 
do que esta, consequentemente, 
a tendência é que a EIRELI seja 
cada vez menos utilizada no 
meio empresarial.

Leonardo Carvalho Silva e José 
Augusto Martins de Souza Junior
Paralegais do escritório Pereira 

Advogados
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Aniversariantes de Outubro

Cultura e Educação

1) Esquecer / Esquecer-se de
Errado: Eu esqueci da reunião. 
Certo: Há duas formas: Eu me esqueci da reunião ou Eu esqueci a reu-
nião. Justificativa:  O verbo esquecer só é usado com a preposição de (de 
– da – do) quando vier acompanhado de um pronome oblíquo (me, te, se, 
nos, vos).

2) Faz / Fazem
Errado: Fazem dois meses que trabalho nesta empresa.
Certo: Faz dois meses que trabalho nesta empresa.
Justificativa:  No sentido de tempo decorrido, o verbo “fazer” é impessoal, 
ou seja, só é usado no singular. Em outros sentidos, concorda com o sujeito. 
Ex: Eles fizeram um bom trabalho.

3) Ao encontro de/ De encontro a
Errado: Os diretores estão satisfeitos, porque a atitude do gestor veio de 
encontro ao que desejavam.
Certo: Os diretores estão satisfeitos, porque a atitude do gestor veio ao 
encontro do que desejavam.
Justificativa:  “Ao encontro de” dá ideia de harmonia e “De encontro a” dá 
ideia de oposição. No exemplo acima, os diretores só podem ficar satisfei-
tos se a atitude vier ao encontro do que desejam.

Não sou um livro aberto, 
mas também não tão 
fechado que você não 

consiga abrir, basta ter 
jeito, saber tocar as 

páginas, uma a uma, e 
descobrirá de que papel 
é feito cada uma delas.

Caio F. Abreu

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 NELSON CARDOSO SILVA
02 JULIO ANTONIO LOPES 
MARCELINO
04 SEBASTIAO NIERO MIL 
HOMENS
06 RENATO CARTOLANO
06 PAMELA ALVES PRISCO
06 ALVARO CANGEMI FILHO
07 EDUARDO ALBERTO 
SIMIONATO
08 LEONICE APARECIDA ALVES 
PRISCO

08 LUIS AUGUSTO YAMADA 
09 VALDIR ZAMONER
09 LAZARO APARECIDO 
BANZATO
10 HELIO MARCELINO DE 
CARVALHO JUNIOR
16 AMAURI BARBOSA DE SOUZA
16 AMAURI BARBOSA DE SOUZA
17 JOSE CESAR RICCI FILHO
18 ROSEMEIRE FONSECA 
RIGOBELLO
20 RENATA CRISTINA BARBOZA

23 CAETANO PAULINI
24 ELISANGELA SANTOS DA 
SILVA
24 LUCAS ANDRE DE SOUZA 
NOVAES 
26 JORGE MAMOR SAITO
28 FABIO KOWARA 
28 ANTONIO APARECIDO DO 
AMARAL
30 ANTONIO RANGHIERE
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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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