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Prezados leitores,

Neste mês de Julho teremos o 
tradicional “Arraiá do Contadô, um 
momento de descontração, lazer e 
encontro com os colegas. E o me-
lhor: o evento destina parte da renda 
líquida à APAE, umas das entidades 
de nosso município que conta com 
nosso auxílio. 

Como um tradicional evento “juli-
no”, teremos variadas comidas típi-
cas, como quentão, pipoca, cachor-
ro quente, lanche de pernil, caldos e 
muito mais!

Aproveito, inclusive, e reitero: par-
ticipem conosco de mais esse even-
to tradicional do Sicorp e Casa do 
Contabilista. 

É de conhecimento geral que nos-
sa profissão exige aprimoramento 
constante para nos mantermos atu-
alizados de tantas mudanças  tribu-
tárias e de legislação.

 Com o objetivo de oferecer aper-
feiçoamento constante aos contado-
res e associados, promovemos, às 
quartas-feiras, o nosso Centro de Es-
tudos, sempre com alguma  palestra 
com tema contábil. Mas além des-
ta atividade semanal, oferecemos 
constantemente cursos voltados à 
atualização profissional. Destaque 
para o que será realizado em julho, 
sobre “Reforma Trabalhista” com o 

juiz Walney Quadros Costa. As vagas 
são limitadas e o valor é diferenciado 
para nossos associados.

Já em Agosto, teremos MBA em 
Auditoria Digital e Direito Tributário, 
com especialistas renomados. O 
curso será presencial, com condi-
ções especiais para associados.

Mais informações podem ser obti-
das com a secretária do Sicorp, na 
Casa do Contabilista. 

Tivemos diversas palestras sobre 
eSocial no Centro de Estudos. Um 
assunto recorrente, por ser o tema 
mais procurado entre os participan-
tes. As palestras foram ministradas 
por especialistas e empresas do seg-
mento. E este é o intuito da Casa do 
Contabilista: agregar valor à nossa 
profissão. Continuem nos prestigian-
do em nossas ações. Juntos somos 
mais fortes.

Também continuamos acompa-
nhando as atividades do Transpa-
renciômetro. Fique por dentro das 
ações desta importante ferramenta 
social através do site www.transpa-
renciometro.com.br. Se queremos 
um país melhor, devemos começa-
mos pela nossa cidade e por exercer 
nossa parte dentro da sociedade.

Finalizando, desejamos a todos um 
ótimo proveito da nossa revista e ex-
celentes reflexões.
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O Centro de Estudos realizado na 
quarta-feira 13 de junho, na Casa do 
Contabilista de Ribeirão Preto, reuniu 
contadores, diretores de entidades 
contábeis, empresários e funcionários 
de escritórios de contabilidade.

Com o tema “Recuperação de im-
postos como planejamento tributário”, 
a advogada tributarista do Grupo Brug-
nara, Luciana Ferreira, ministrou pa-
lestra sobre como utilizar a legislação 
tributária a favor da empresa, de ma-
neira administrativa e em conformida-
de com a legislação tributária vigente. 

A advogada também exemplificou 
essa possibilidade orientando os par-
ticipantes sobre quais técnicas utilizar 
para fazer a compensação de créditos 
tributários pagos a mais. 

“É fundamental dar um atendimen-
to totalmente focado às necessidades 
das empresas, ver se aquele regime de 
tributação escolhido é o melhor e mais 
benéfico a ela. Realizar um trabalho de 
consultoria, examinar cada detalhe”, 
diz. 

A atividade do Centro de Estudos 
é semanal, organizada pela Casa do 

Contabilista e suas entidades congra-
çadas: Aescon-RP (Associação das 
Empresas de Serviços Contábeis de Ri-
beirão Preto e Região), Sicorp (Sindica-
to dos Contabilistas de Ribeirão Preto e 
região) e Sescon SP Regional. É volta-
da para associados à Casa e ao públi-
co contábil em geral que tiver interesse 
em conhecer a estrutura da Casa e o 
trabalho das entidades. 

Centro de Estudos

Recuperação de impostos como 
planejamento tributário é tema de palestra
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O Sindicato dos Contabilistas de Ri-
beirão Preto e Região (Sicorp) realizou, 
no dia 21 de junho, curso sobre Pre-
cificação de Honorários para empre-
sas de serviços contábeis, ministrado 
pelo professor Paulo Henrique Vaz da 
Silva, mestre em Ciências Contábeis 
e Atuarias da PUC/SP, perito judicial, 
palestrante e professor da Unisescon e 
CRC/SP. 

Participaram do curso, com carga 
horária de 8 horas, gestores de em-
presas contábeis, empresários, conta-
bilistas e administradores. Cerca de 30 
pessoas acompanharam a atividade. 

O curso, desenvolvido por Vaz, 
tem como objetivo formar profissio-

nais com conhecimento na prática 
de precificação adequada, utilizando 
parâmetros técnicos que ajudam na 
tomada de decisões no ambiente de 
negócios, e em determinar o preço de 
um serviço prestado. Orientações bas-
tante oportunas e necessárias que vão 
ao encontro do novo formato operacio-
nal de serviços prestados, mudanças 
nas rotinas contábeis e tantas outras 
variáveis que devem ser consideradas 
na hora da precificação.

Segundo Vaz, a atividade apresenta 
um modelo que atende profissionais 
contábeis com necessidade de apro-
fundar conhecimentos em Gestão de 
Custos e Empresarial, a partir de mé-

todos práticos que auxiliam na hora de 
precificar os serviços. 

“Em decorrência das grandes mu-
danças na legislação tributária Brasilei-
ra nos últimos anos (SPED), bem como 
na legislação contábil (11.638/2007, 
11.941/2009 e 12.973/2014), incorre-
ram em profundas mudanças no pro-
cesso operacional das empresas dos 
serviços contábeis e nos riscos empre-
sariais. Com a necessidade de cons-
tante aperfeiçoamento técnico e gran-
des investimentos em infraestrutura de 
sistemas e tecnologia, concorrência 
no mercado e mudanças nos forma-
tos dos serviços demandados pelos 
clientes, os empresários das empresas 
contábeis necessitarão de informações 
de gestão para o monitoramento finan-
ceiro e operacional das atividades em-
presariais do seu escritório”, explica.

O conteúdo programático incluiu 
aspectos de precificação, análise mer-
cadológica e preços praticados no 
mercado, análise de risco, cálculo do 
prêmio de risco na precificação, tribu-
tação embutida nos honorários, elabo-
ração e cálculo de preços dos serviços 
recorrentes e não recorrentes. 

Capa
Precificação estratégica para profissionais 

contábeis
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Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo  |  Presidente Gildo Freire de Araújo - Gestão 2016-2017
Delegacia Regional do CRC SP em Ribeirão Preto  |  Walter Assis Cunha - e-mail: walter@novainforme.com  | Rua Santos Dumont, 516

Texto: Assessoria Imprensa CRCSP

A presidente do Conselho Regional de Con-
tabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP), 
Marcia Ruiz Alcazar, acompanhada por mem-
bros do Conselho Diretor e funcionários da 
entidade, estará em Ribeirão Preto no dia 25 
de julho. O encontro com os profissionais de 
Ribeirão Preto tem início às 15h, na Casa do 
Contabilista. Na ocasião, haverá também a 
posse da nova delegada de Batatais, Regiane 
Arantes.

Os representantes do CRCSP serão rece-
bidos pelo delegado regional da entidade em 
Ribeirão Preto, Walter Assis da Cunha, junta-
mente com delegados locais de do CRCSP da 
jurisdição da delegacia regional desta cidade e 
dirigentes das Entidades Contábeis do Estado 

de São Paulo. 
Denominado de CRCSP EM AÇÃO, o en-

contro servirá para a realização de um balanço 
da gestão 2018-2019, na qual a presidente 
Marcia está à frente, está inspirada em três 
pilares – inovação, colaboração/integração e 
humanização. Serão mostradas as ações da 
Presidência, das Vice-Presidências de Admi-
nistração e Finanças, Fiscalização, Desenvol-
vimento Profissional e Registro, pontuando o 
que foi realizado na região. 

O CRCSP quer compartilhar com todos que 
estiverem presentes os resultados obtidos pela 
nova gestão do CRCSP neste primeiro semes-
tre de 2018 e algumas atividades programa-
das para 2018 e 2019. 

CRCSP em Ação: presidente Marcia Ruiz Alcazar estará com profissionais de 

Ribeirão Preto em 25 de julho

Serviço:

Atividade: CRCSP EM AÇÃO em Ri-
beirão Preto

Quando: dia 25 de julho de 2018.
Horário: 15h.
Onde: Casa do Contabilista de Ribei-

rão Preto
Endereço: Av. Capitão Salomão, 280 

– Campos Elíseos – Ribeirão Preto/SP.



8

Coluna da Regional

José Eduardo da Silveira
Diretor do SESCON-SP Regional

em Ribeirão Preto

"Casa do Contabilista é referência de 
credibilidade e força no interior", diz  
presidente do Sescon em entrevista

Texto: Mariana Bruno

Sindicatos Brasil afora registraram 
em maior ou menor proporção queda 
no faturamento, seis meses após a 
Reforma Trabalhista entrar em vigor.  

Sob o novo viés de que o negociado 
prevalece sobre o legislado, uma das 
mudanças incide exatamente sobre o 
pagamento do imposto sindical, que 
deixou de ser obrigatório para tornar-
-se facultativo aos trabalhadores. 

Segundo dados do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) divulgados 
pelo Valor Econômico, nos quatro 
primeiros meses deste ano, após a 
reforma, houve queda de 80% na ar-
recadação de sindicatos, em compa-
ração com o ano passado. Em 2017, 
quando o imposto era obrigatório, as 
entidades que representam os traba-
lhadores tinham recebido R$ 170 mi-
lhões até março. Agora, ficaram com 
R$ 34,6 milhões, queda de 79,6%

Acerca dessa nova realidade con-
siderada de insegurança jurídica por 
muitos especialistas, e sobre os refle-
xos da reforma no trabalho dos sin-
dicatos, o presidente do Sescon SP, 
Marcio Massao Shimamoto, respon-
deu algumas perguntas elaboradas 
pela Enfoque Contábil. Ele também 
falou sobre os desafios para o futuro.

Enfoque: Muitas vezes, as pessoas 
não percebem a dimensão das ações 
promovidas pelos sindicatos que re-
presentam suas categorias. Falando 
do Sescon e dos demais sindicatos 
que representam a classe contábil, 
quais seriam as principais conquistas 

obtidas em prol da valorização con-
tábil.

Márcio: Isso é verdade, pois nossas 
conquistas não beneficiam apenas 
profissionais e empresas próximas 
às entidades, mas toda a base de re-
presentação. Nós defendemos, bus-
camos a valorização e oferecemos 
suporte a todas elas. Em suas quase 
sete décadas de atuação, o SESCON-
-SP obteve grande vitórias em nome 
das empresas contábeis e de asses-
soramento.  Nos últimos anos, pode-
mos citar algumas delas, sempre após 
mobilizações e iniciativas em parceria 
com as entidades da classe contá-
bil e do empreendedorismo, como 
a inclusão das empresas de servi-
ços contábeis no anexo III do Sim-
ples Nacional, a extinção da CPMF, 
a criação da figura do Empreendedor 
Individual, a ampliação do prazo de 
recolhimentos do ICMS para todos os 
contribuintes paulistas optantes pelo 
Simples Nacional e grande parte de 
empresas do Regime Periódico de 
Apuração; universalização do Simples 
Nacional e redução da substituição 
tributária para as MPEs, a posterga-
ção do início da obrigatoriedade do 
e-Social, inserção das empresas de 
tecnologia que desenvolvem o ERP 
para as empresas contábeis no grupo 
de trabalho do eSocial, derrubada do 
veto do presidente da República que 
impedia a entrada das empresas do 
Simples no Reinf, a dispensa da au-
tenticação de Livros Contábeis pelas 
juntas comerciais quando enviados 
por meio eletrônico à Receita Federal 
a liminar suspendendo as mudanças, 

para empresas optantes pelo Simples 

Nacional, na cobrança do ICMS no 
diferencial de alíquota para não con-
tribuintes de outro Estado, luta pela 
anistia das multas aplicadas pela en-
trega da GFIP fora do prazo, entre 
tantas outras iniciativas em prol das 
categorias representadas, do empre-
endedor brasileiro e da própria socie-
dade.

No protagonismo social, o SESCON-
-SP destina parte de sua arrecadação 
às ações sociais, como a realização 
de inúmeras palestras gratuitas com 
arrecadação de alimentos, agasalhos, 
calçados, material escolar e higiene, 
que são distribuídos para entidades 
que trabalham em prol dos mais ne-
cessitados. Temos também um pro-
grama de capacitação e treinamento 
em parceria com o Rotary, fornece-
mos gratuitamente, além das aulas 
em departamento pessoal e escritu-
ração fiscal, uniforme, alimentação, 
transporte e material para menores 
com poucas possibilidades financei-
ras. Nesse programa de capacitação 
já temos mais de 10 mil menores qua-
lificados.

Enfoque: Com o fim da contribui-
ção sindical obrigatória, após a Refor-
ma Trabalhista, alguns números indi-
cam que, nos quatro primeiros meses 
do ano, sindicatos tiveram queda de 
80% na arrecadação. A partir desta 
nova situação, qual o maior desa-
fio para os sindicatos/associações? 
Como manter o sindicalizado e apro-
ximar tantos outros trabalhadores?

Márcio: O fato é que sempre existiu 
no Brasil muitos sindicatos de facha-
da, que nada ou pouco fazem por sua 
base de representação, e era preciso 
separar o joio do trigo. Essa realida-
de, infelizmente, acabou afetando 
também as entidades sérias, sindica-
tos eficientes e que representam sua 
base tanto do lado patronal quanto 
do lado laboral. Muitos dão sua con-
tribuição efetiva ao País, mantendo a 
estabilidade nas relações de trabalho. 
Não existe ninguém sem reajuste de 
salário neste País e que não tenha di-
reitos sociais ampliados e garantidos 
que não seja por meio dos sindicatos. 
Temos buscado o judiciário e outros 
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meios legais para reverter esse quadro, 
ao mesmo tempo, continuamos firmes 
em nosso propósito de excelência na 
prestação de serviços aos nossos re-
presentados, afinal, esse é a nossa 
função. Precisamos agir e pensar de 
forma estratégica: estamos inovando, 
buscando agregar novos produtos e 
serviços e cada dia sermos mais pre-
sentes e ativos no dia a dia das em-
presas que representamos. Queremos 
ser percebidos por contribuir de forma 
efetiva com o seu crescimento. É pre-
ciso também mostrar a importância do 
sindicato nas negociações e acordos 
coletivos. Paradoxalmente, ao mesmo 
tempo que a reforma trabalhista tornou 
a contribuição sindical facultativa, deu 
mais força às entidades com o estabe-
lecimento da prevalência do negocia-
do sobre o legislado. Portanto, agora é 
a hora da empresa e do profissional se 
aproximar ainda mais do seu sindicato.

Enfoque: O aumento da insegu-
rança gerada pelos novos acordos de 
trabalho é uma das razões para os tra-
balhadores procurarem os sindicatos?

Márcio: Com certeza, a prevalência 
do negociado sobre o legislado deu 
uma grande força às negociações e os 
sindicatos têm um papel fundamental 

neste contexto. Muitos itens trabalhis-
tas ganharam flexibilidade e podem ser 
objeto de negociação pelas partes de 
acordo com as necessidades do seg-
mento e as particularidades de cada 
caso, especialmente neste primeiro 
momento de insegurança jurídica e a 
ausência de jurisprudência sobre os 
temas. Antes, as cláusulas firmadas 
em acordos e convenções coletivas de 
trabalho eram frequentemente anula-
das pela Justiça do Trabalho. Agora a 
situação é outra, a negociação coletiva 
tem muito mais força, e, portanto, os 
sindicatos também.

Enfoque: Em sua avaliação, quais 
as principais razões de, mesmo após o 
fim da obrigatoriedade, sindicalizados 
e trabalhadores optarem pela manu-
tenção da contribuição sindical?

Márcio: Para ajudar a tornar o sindi-
cato que os representa forte e atuante, 
afinal é ele quem intercede junto ao 
governo, fazendo chegar às autorida-
des as aspirações e desejos da cate-
goria, que reivindica melhorias e luta 
por injustiças, que luta pelo represen-
tado nas mesas de negociações, que 
busca permanentemente parcerias 
para oferecer condições especiais em 
produtos e serviços, que sabe e forma-

ta cursos e palestras de acordo com 
as suas necessidades de atualização 
e muito mais. Aquele que tem essa 
percepção sabe que o valor da con-
tribuição é pequeno frente a tantos 
benefícios.   

Enfoque: Em Ribeirão Preto, a 
Casa do Contabilista é composta por 
três entidades congraçadas: Aescon-
-RP, Sicorp e Sescon SP Regional. 
Essa união em um mesmo local é um 
diferencial? Qual a importância dela 
para os contabilistas do interior?

Márcio: Não apenas essa união 
física, mas a união de esforços, a 
comunhão dos mesmos objetivos 
e o trabalho conjunto que fazem da 
Casa do Contabilista de Ribeirão Pre-
to uma referência de credibilidade e 
de respeito no interior, uma grande 
força, de luta e de conquistas em fa-
vor de seus representados e da so-
ciedade. Uma luta isolada jamais terá 
a mesmo força de uma que agrega 
mais entidades, que somam suas 
experiências e conhecimentos. Nes-
te aspecto, a Casa do Contabilista já 
provou, muitas vezes, a força e o po-
der deste congraçamento.
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Quem acompanha a Casa do Con-
tabilista de Ribeirão Preto, com suas 
três entidades congraçadas e suas 
atividades de promoção à educação 
continuada, talvez desconheça o início 
do trabalho desenvolvido em busca de 
representatividade contábil. 

Então, vamos à história por trás da 
foto abaixo. Em 19 de julho, completará 
21 anos da inauguração da pedra fun-
damental para a construção do local 
que abrigaria as três entidades: Aes-
con-RP, Sicorp e Sescon SP Regional. 
Três anos apos, em 15 de dezembro de 
2000, o local foi oficialmente inaugura-
do. 

Em maio de 1987, um pequeno gru-
po de empresários contábeis reuniu-se 
pela primeira vez para debater assun-
tos de interesse da classe, em um es-
critório no bairro Campos Elíseos. Dois 
meses depois nascia a Apecorp - As-
sociação dos Proprietários dos Escritó-
rios de Contabilidade de Ribeirão Preto, 
precursora da AESCON-RP. Fortaleci-
dos pelo associativismo, os profissio-
nais reuniam-se periodicamente para 

debater informações técnicas e buscar 
soluções para as dificuldades cotidia-
nas nos escritórios. Buscaram também 
uma aproximação maior com o Poder 
Público nas três esferas e conquista-
ram a confiança e o respeito de autori-
dades fiscais e tributárias. 

Em 1996, a Associação estava con-
solidada e com apoio do Sindicato dos 
Contabilistas de Ribeirão Preto e Re-
gião (SICORP). 

Após receber da Prefeitura a doação 
de um terreno, a construção iniciou-
-se. Começava ali a história da Casa do 
Contabilista, na época durante a gestão 
do prefeito Antônio Palocci Filho. 

Dentre tantas conquistas, uma de-
las foi tornar-se entidade capacitadora 
pelo Conselho Regional de Contabilida-
de do Estado de São Paulo (CRCSP) 
em 2011. 

Outra importante iniciativa, que co-
meçou a ser desenvolvida em 2009 e 
é mantida até os dias atuais, é o Jovem 
Aprendiz, um programa de aprendiza-
gem que incentiva a inclusão de jovens 
no mercado de trabalho. Mais que 

mostrar obrigatoriedade da lei, a ação 
existe para promover a inclusão social 
dos estudantes, oferecendo oportuni-
dade. Todas as etapas da contratação 
(do preenchimento do cadastro nas 
escolas ao processo seletivo e acom-
panhamento periódico de desempe-
nho) são coordenadas pela Aescon-
-RP, uma das entidades contábeis da 
Casa do Contabilista. 

Na página ao lado, apresentamos 
outra curiosidade, uma das primeiras 
edições do nosso periódico, a Enfoque, 
que iniciou como um boletim. 

A capa em questão é do segundo 
ano de criação da publicação, edição 
de nº 13.

O objetivo da publicação, desde seu 
princípio, é divulgar as atividades da 
Casa do Contabilista e produzir conte-
údo relevante de interesse ao público 
contábil.

Continue ajudando-nos a escrever 
a nossa história e a dar legitimidade e 
força às causas da classe contábil 

Relembrar é viver
Casa do Contabilista: há 21 anos começava uma 
história de representatividade e fortalecimento 

da classe contábil 

Esquerda para direita: mais atrás, César Campez Neto; à frente, Luiz Carlos Zuchetto, ex-presidente da Aescon-RP (in memoriam); no centro, atrás de 
Zuchetto, Heber de Carvalho, diretor Aescon-RP; ao lado, Itamar Gazini, ex diretor da Casa (in memoriam) e José Luiz Banhos, ex presidente Aescon.
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Notícias da Casa
EFD Reinf e eSocial são temas de cursos do Sescon Regional

A Regional Ribeirão Preto do Sescon 
SP promoveu curso sobre EFD Reinf 
(Escrituração Fiscal Digital das Reten-
ções e Informações), no dia 23 de maio, 
no auditório da regional, na Casa do 
Contabilista. 

Ao todo, 25 participantes acompanha-
ram as explicações do professor Rogério 
Canaciro, especialista em Controladoria 
e Finanças, bacharel em Ciências Con-

tábeis e professor universitário. 
No dia 11 de junho, o curso realizado 

foi sobre “eSocial (SPED/EFD) Aspec-
tos Preparatórios”. Ao todo, dez partici-
pantes acompanharam a atividade, que 
orientou empresas e profissionais contá-
beis sobre o reflexo da implantação do 
eSocial versão 2.4, com a apresentação 
de arquivos que vão compor o sistema 
de escrituração digital das obrigações fis-

cais, previdenciárias e trabalhistas. 
O palestrante Rogério Rangel, no con-

teúdo programático, abordou sobre eSo-
cial, conceito e finalidade, objetivos do 
projeto, reflexo nas empresas com a im-
plantação eSocial, empresas abrangidas, 
prazos, parametrização da folha de pa-
gamento, segurança e saúde o Trabalho, 
dentre outros muitos aspectos. 

Contmatic Phoenix, parceira da Casa do Contabilista, realiza 

curso sobre EFD Reinf
O tema EFD Reinf voltou à pauta de 

atividades da Casa do Contabilista, no 
dia 8 de junho, com o curso promovido 
pela Contmatic Phoenix, filial Ribeirão 
Preto, parceira das entidades contábeis.

O objetivo foi atualizar os participantes 
sobre a nova obrigação acessória, assim 
como orientar sobre as informações que 
devem ser declaradas ao fisco. 

O conteúdo programático apresen-
tado pelo palestrante Fernando Cesar 
Azevedo proporcionou aos participantes 
informações  sobre a legislação vigente, 
certificação digital, penalidades, entre 

outros.
O evento foi gratuito e aberto a qual-

quer interessado. 
A atividade foi acompanhada por 80 

inscritos. Participaram contadores, en-
carregados de Departamento Pessoal, 
empresários e estudantes. 

 

eSocial Versão 2.4 
Líris Silvia Zoéga Tognoli, advogada 

especialista em Direito Trabalhista e Pre-
videnciário, ministrou o curso “eSocial 
Versão 2.4”, com carga horária de 8 ho-
ras, no dia 12 de junho, no auditório da 
Casa do Contabilista. 

Na atividade, a advogada falou sobre 
as mudanças originadas com o novo sis-
tema de controle das obrigações traba-

lhistas, previdenciárias e fiscais.
Os participantes foram orientados so-

bre o sistema instituído pelo decreto nº 
8.373/214, em sua Versão 2.4, com base 
nos manuais oficiais, que será implemen-
tado pelo governo como ferramenta de 
controle do cumprimento das obrigações 
pelos empregadores/contribuintes.

Eles também estudaram pontos im-

pactantes da legislação que serão infor-
mados no eSocial, preparando as empre-
sas para a correta transição dos sistemas 
atuais para a nova ferramenta, além das 
regras legais e operacionais para gerar as 
informações de acordo com o Manual de 
Orientação do eSocial.
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Texto: Assessoria de Imprensa CRCSP

O CRCSP conta com a campanha 
TUDO EM DIA, para ajudar os profissio-
nais contábeis que estão com a anuidade 
em atraso. Trata-se de uma oportunidade 
para que os registrados negociem seus 
débitos via telefone ou pessoalmente, 
na sede ou nas delegacias do CRCSP. O 
objetivo é que eles continuem atuando le-
galmente na profissão.“Afinal, a vida pode 
ser mais tranquila e não há nada mais re-
confortante do que estar em dia com seus 
compromissos, familiares, amigos, com a 
sociedade e com a profissão que você es-
colheu para exercer”, diz a presidente do 
CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar.

A campanha segue as normas de-
terminadas pela Resolução CFC n.º 
1.368/2011, que estabelece critérios para 
a concessão de parcelamentos de crédi-
tos de exercícios encerrados, de transa-
ção, de isenção e de remissão. Para que 
todos tenham a oportunidade de ficar 
com TUDO EM DIA, as formas de paga-
mento são especiais, ou seja, podem ser 

feitas de acordo com a disponibilidade de 
cada um.

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

As delegacias do CRCSP espalhadas 
por todo o Estado de São Paulo também 
participam da campanha. Se preferir, o 
profissional poderá procurar a delegacia 
do CRCSP em sua cidade ou no muni-
cípio mais próximo e conversar pessoal-
mente sobre o assunto.

Quais são as opções de negociação?

Conforme a Resolução n.º 1.368, os 
créditos de exercícios encerrados po-
derão ser pagos à vista ou em parcelas 
mensais de, no mínimo, R$70,00. Crédi-
tos que não tenham sido objeto de parce-

lamento anterior poderão ser pagos com 
redução sobre multa e juros da seguinte 
forma: 

1) À vista, com redução de 50%
2) De 2 a 12 parcelas, com redução de 

40%
3) De 13 a 24 parcelas, com redução 

de 30%
4) De 24 a 36 parcelas, com redução 

de 20%
5) Acima de 36 parcelas, não há redu-

ção

Como o profissional pode negociar?

• Via telefone, no número (11) 3824-
5400, opção 3.

• Pessoalmente, nas Delegacias do 
CRCSP.

• Pessoalmente, na sede do CRCSP - 
Rua Rosa e Silva, 60 – Higienópolis.  O 
profissional pode fazer seu agendamento 
prévio aqui para ser atendido com ainda 
mais tranquilidade.
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Tributos
Substituição tributária do ICMS no e-commerce, você 

sabe como funciona?
Fonte: BLB Brasil Blog

Um dos mercados que mais cresce 
no Brasil e no mundo é o do e-com-
merce. Os motivos dessa expansão 
vão desde a diminuição de gastos 
até a adaptação aos novos modelos 
de mercado. A consolidação des-
ses negócios provocou adaptações 
no consumo e impactou também no 
pagamento de tributos. O ICMS, por 
exemplo, um dos principais impostos 
pagos pelas empresas, ganhou um ca-
pítulo especial para o e-commerceno 
estado de São Paulo.

Estima-se que existam mais de 
450 mil empresas que trabalham no 
formato e-commerce no Brasil. Den-
tro desse número estão incluídas as 
grandes multinacionais, empresas que 
possuem também loja física e peque-
nos negócios que são exclusivamente 
realizados pela internet.

Com a regra da substituição tribu-
tária oficializada pela Emenda Cons-
titucional 87/2015 as empresas de 
e-commerce, especialmente por rea-
lizarem operações interestaduais, aca-
baram sendo prejudicadas.

Como uma forma de onerar menos 
essas empresas, o governo do estado 
de São Paulo publicou um decreto 
propondo uma melhor condição aos 
negócios de e-commerce no paga-
mento do tributo.

Esse regime especial, mesmo es-
tando em vigor desde 2016, é desco-
nhecido da maioria dos empresários 
da área de e-commerce, que acaba 
recolhendo o imposto no formato con-
vencional. A consequência da falta de 
informação impacta diretamente na 
carga tributária da empresa.

Como era a tributação do ICMS para 
o e-commerce em São Paulo?

Para saber o que mudou, é funda-
mental, antes de tudo entender como 

era realizada a tributação do ICMS e a 
substituição tributária antes do decre-
to entrar em vigor no estado de São 
Paulo.

É exigido pelo Governo, por meio da 
substituição tributária, que a maioria 
dos produtos, principalmente os rela-
cionados ao consumo, seja recolhido 
de forma concentrada pelo fabricante. 
O cálculo é realizado por meio de uma 
simulação do preço da mercadoria 
para o consumidor final. Nesse sen-
tido, o restante da cadeia de comer-
cialização fica isenta do recolhimento 
do tributo. Nas transações via e-com-
merce, se a venda ocorrer dentro do 
estado de São Paulo, não haverá pro-
blema algum, já que o ICMS foi pago 
no início da cadeia. Porém, se a ven-
da ocorrer fora de São Paulo, o que 
é muito comum em se tratando desse 
tipo de operação, o empresário terá 
um ônus significativo. Ele deverá re-
colher o ICMS integral, e não somente 
sobre o valor agregado, pois o crédito 
não foi tomado da entrada.

A legislação possibilita que o con-
tribuinte reveja esse crédito, por ser 
direito do vendedor que remeteu a 
mercadoria para outros estados, mas 
o mecanismo para tais operações é 
muito burocrático desestimulando o 
empresário a fazê-lo.

Mas o que mudou para o e-com-
merce no estado de São Paulo?

O regime especial de tributação pu-
blicado no decreto 62.250/2016  rela-
tivos ao e-commerce é o mesmo apli-
cado por grandes empresas varejistas 
que possuem centros de distribuição 
localizados próximos ao estado paulis-
ta. Na prática, a incidência do imposto 
é realizada conforme o modelo tradi-
cional. O fabricante é dispensado de 
recolher o ICMS de forma concentra-
da, determinada pela substituição tri-
butária, em contrapartida, permite ao 

empresário do e-commerce creditar o 
imposto destacado na entrada.

O decreto não atinge somente o co-
mércio via internet, mas também os 
serviços de telemarketing e empresas 
que operam como centros de distri-
buição. Tanto as empresas do Simples 
Nacional quanto as do Lucro Real e 
Presumido podem se beneficiar do 
decreto.

Quais são as principais vantagens ao 
e-commerce paulista?

O contribuinte precisa analisar a via-
bilidade econômica e tributária para 
aderir ou não ao novo regime especial. 
Mas é inegável que o decreto traz be-
nefícios expressivos ao e-commerce 
paulista, como mitigar o capital de 
giro dos comércios eletrônicos, evitar 
o acúmulo de crédito do ICMS e di-
minuir os gastos operacionais dos e-
-commerces.

Outra consequência positiva do re-
gime especial está relacionada à am-
pliação do fluxo de caixa. Isso ocorre 
principalmente às empresas vendedo-
ras ao consumidor final. O seu caixa 
pode ter um incremento de até 20% 
relativo à desoneração do ICMS.

O saldo positivo dará possibilidade 
de compra de novas mercadorias, 
melhorará o controle operacional e 
pode incentivar a realização de inves-
timentos para a expansão do negócio.

Como me beneficiar do decreto?
As mudanças não são automáticas. 

Os empresários de e-commerce ou os 
que se enquadram deverão solicitar o 
formato de recolhimento do ICMS à 
Secretaria da Fazenda do estado de 
São Paulo. O pedido será analisado 
pelo órgão.

Caso a solicitação for deferida, o 
e-commerce receberá um número 
correspondente ao regime especial 
por ele adotado. Esse número preci-
sará ser apresentado ao distribuidor 
ou indústria todas as vezes que o e-
-commerce efetuar a compra de mer-
cadorias para revenda, já que é por 
meio dele que será possível emitir a 
nota fiscal de entrada sem a cobrança 
do ICMS.

Ter conhecimento sobre o regime 
especial vai além de ser uma vanta-
gem competitiva, pode significar a 
permanência da empresa no mercado 
de orientar o pagamento de tributos 
de forma inteligente, eficiente, e prin-
cipalmente, de forma legal. 

Rua Barão de Ataliba, 315
Fone/Fax: 16.3972.1445
www.bonfimpaulista.com.br
escritorio@martinscontabilidade.net.br



Jurisprudência
Jornada de trabalho: diferença entre horas in 

itinere e horas à disposição

Com a entrada em vigor da reforma 
trabalhista, há uma confusão a respei-
to das chamadas horas in itinere, ou 
de percurso, com as horas à disposi-
ção. Antes da reforma, a Consolidação 
das Leis do Trabalha (CLT) determina-
va que era considerado como tempo 
efetivo de trabalho o período em que o 
trabalhador se deslocava de sua casa 
até o serviço. 

A regra valia quando o local de traba-
lho fosse de difícil acesso ou não ser-
vido por transporte público. Para isso, 
a empresa deveria fornecer o meio 
de deslocamento. Com a entrada em 
vigor da reforma trabalhista, o dispo-
sitivo legal que tratava dessa matéria 
foi alterado. Passou a estabelecer que 
o tempo despendido pelo empregado 
desde a sua residência até o posto de 
trabalho não será computado na jor-
nada de trabalho, seja caminhando ou 
por meio de transporte fornecido pelo 
empregador. 

Antes de discorrer sobre o tema, 
entendemos que o objetivo maior da 
lei, no que diz respeito às horas in iti-
nere, foi o de excluir a “punição” so-
frida pelas empresas que forneciam 
o transporte. Embora oferecessem 

condições mais favoráveis, como se-
gurança e conforto aos empregados, 
os empregadores eram penalizados 
com o custo dessas horas de deslo-
camento.

Acreditamos que a alteração in-
centivará as empresas a fornecer 
condições ainda melhores aos traba-
lhadores, além de conceder outros 
benefícios. Afinal, o custo desse des-
locamento era bastante expressivo – 
especialmente no que dizia respeito 
aos encargos fiscais e previdenciários. 

Mas há uma outra questão que me-
rece reflexão e é o tema deste texto. 
Trata-se de não confundir as horas in 
itinere com as horas em que o empre-
gado está efetivamente à disposição 
da empresa, conforme previsto no ar-
tigo 4º da CLT.

Por exemplo, há a situação do cola-
borador que é contratado para traba-
lhar em uma cidade e, vez ou outra, 
precisa prestar serviços fora dali, em 
outras cidades. Ainda que a previsão 
de realização dessas tarefas fora da 
sede da empresa conste no contrato 
de trabalho, essas horas poderão ser 
cobradas como extraordinárias se o 
colaborador estiver sujeito a contro-

Mauricélia José F.Hernandez
Área de Atuação: Direito do Trabalho, 

Direito de Família e Sucessões.
mauricelia@hernandezferreira.com.br

le de jornada. Afinal, durante aquele 
deslocamento, ele estava à disposição 
do empregador. 

Se a empresa possui muitos traba-
lhadores em tal situação, sugerimos 
a celebração de um acordo coletivo 
com a entidade sindical que os re-
presenta, prevendo que a hora de 
deslocamento será remunerada com, 
por exemplo, 30% do valor da hora 
normal, já que ele não estará efetiva-
mente trabalhando. É isso que ocorre 
na lei que regulamenta a profissão de 
motorista (Lei n.º 13.103/2015).

Dessa forma, é preciso tomar cuida-
do com a interpretação de que qual-
quer deslocamento equivale a horas in 
itinere. É necessário fazer a distinção 
correta, pois o dispositivo legal que 
tratava dessas horas não pode ser 
confundido com o tempo à disposi-
ção, previsto no artigo 4º da CLT e que 
permanece em vigor. 
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Economia Regional
Beleza, alimentação e comércio de vestuário são 

os segmentos mais comuns entre MEIs 
de Ribeirão Preto

Por Mariana Bruno
Fonte: Portal do Empreendedor e 

Sebrae Ribeirão

Em Ribeirão Preto, os setores da be-
leza, vestuário e alimentação são as 
áreas com maior predominância entre 
cidadãos que se declaram Microem-
preendedores individuais (MEIs), se-
guindo uma tendência observada em 
todo o país. 

Levantamento no Portal do Em-
preendedor mostra que, ativos, são 
30.786 MEIs cadastrados no muni-
cípio, a partir da base de estatística 
de Classificação Nacional de Ativida-
des Econômicas (CNAE). Desse total, 
15.716  são homens e, 15.070,mulhe-
res.

Descritivamente, 2.817 MEIs decla-
ram-se cabeleireiros; 2.313 declaram 
atuar no comércio varejista, com a 
venda de vestuário e acessório e no 
segmento de alimentação 638 decla-
ram fornecer alimentos preparados 
para consumo domiciliar e 1078 tra-
balham com serviços ambulantes de 
alimentação. 

Além de atividades ligadas dire-
tamente ao setor de Serviços, que é 
uma característica do município, con-
siderado polo de serviços e referência 
forte em comércio para a sua região 
administrativa, o setor da construção 
civil também aparece com expressivi-
dade: principalmente pedreiros, ma-
nutenção elétrica e serviços de pintu-
ra. 

“A predominância de ocupações li-
gadas à prestação de serviços é refle-
xo da realidade da cidade. São áreas 
que, apesar da crise, apresentam de-
manda constante”, afirma a gerente 
regional do Sebrae de Ribeirão Preto, 
Iroá Nogueira Arantes.

A gerente reforça que o Sebrae 
oferece orientação e consultoria 
para MEIs, desde dúvidas sobre for-
malização, quanto capacitação em 
gestão que contempla áreas funda-
mentais, como Marketing, Vendas e 
Planejamento. Porém, nem sempre 
o microempresário busca esse auxí-
lio antecipadamente. “Conseguimos 
orientar o microempreendedor de for-

ma alinhada, com informações desde 
a capacitação e gestão, como também 
apresentar alternativas de acesso a 
créditos e programas mais vantajo-
sos”, afirma. 

Há alguns anos Ribeirão Preto tam-
bém é referência em turismo de ne-
gócios e eventos, setor que contribui 
com R$4,2 milhões em impostos e 
gera 14 mil empregos.

A popularização da figura jurídica 
do MEI, em contrapartida, expôs a ne-
cessidade de planejamento financeiro 
e profissionalização. Em fevereiro, a 
Receita Federal cancelou 1,37 milhão 
de microempreendedores individuais 
inadimplentes em todo o país. 

Para o delegado regional do CRCSP 
em Ribeirão Preto e empresário con-
tábil, Walter Assis da Cunha, a grande 
difusão do MEI como maneira de tirar 
da informalidade milhares de pessoas 
não foi acompanhada de orientação 
correta e permanente por parte do go-
verno, principalmente quanto as obri-
gações que esse tipo de figura jurídica 
exige, e sim apenas dos direitos.

“Ao mesmo tempo que tirar pessoas 
que estavam à margem do mercado 
de trabalho e dar oportunidade de se 
formalizar foi uma medida importante, 
faltou dizer que isso implica em deve-
res, obrigações e em saber se tem ou 
não o perfil adequado ao que prevê o 
MEI. Com exceção de algumas ações 
pontuais por parte do governo, de 
modo geral se vende o MEI como algo 
muito simplificado e de maneira sim-
plista”, diz.

Na opinião do delegado, à época em 
que o MEI foi lançado faltou explicar 
de forma mais ostensiva que ele en-
globa questões mais abrangentes do 
que apenas a criação do CNPJ e a pos-
sibilidade de emitir nota, por exemplo. 
Informações que seriam mais úteis se 
as pessoas tivessem orientação desde 
o início, antes de se cadastrar como 
microempreendedor individual. “Foi 
muito falado sobre a facilidade para 
abrir e pouco sobre a necessidade de 
buscar orientação de um contador”, 
pontua. 

O MEI foi lançado em 2009 para in-
centivar a formalização de trabalhado-
res como doceiros, camelôs, manicu-

res, cabeleireiros, eletricistas, donos 
de pequenos bares e lanchonetes, en-
tre outros. Com o registro, o trabalha-
dor passa a ter CNPJ e a emitir notas 
fiscais, atuando como uma empresa, 
o que também facilita financiamentos 
e aluguel de máquinas de cartão de 
débito e crédito.

Brasil afora

Atualmente, o Brasil tem mais de 
6,8 milhões de empreendedores for-
malizados como microempreendedo-
res individuais (MEI), segundo balanço 
divulgado em abril pelo Portal do Em-
preendedor, do Governo Federal.

Na hora de preencher o cadastro 
para sair da informalidade e tornar-se 
MEI, o empreendedor precisa decla-
rar a sua ocupação profissional. Além 
da atividade principal que deve ser 
preenchida, é possível registrar até 
15 ocupações para suas atividades 
secundárias, que também serão vin-
culadas ao código de Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas. 
Ao todo, mais de 100 atividades pro-
fissionais constam como opção “CNA-
Es” – códigos que determinam as des-
crições das ocupações. 

Números Brasil

Em busca realizada no Portal do 
Empreendedor, pelo total de empre-
sas optantes no MEI por CNAE, as 
atividades profissionais com núme-
ros mais expressivos são: 564.993 
mil Microempreendedores Individuais 
declaram-se comerciantes de artigos 
do vestuário e acessórios; 541.977 
cabeleireiros (as), 296.454 pedreiros; 
183.334 proprietários (as) de casa de 
chá (o que inclui lanchonetes, casas 
de suco e similares); 150.895 cozi-
nheiros (as) que fornecem refeições 
prontas e embaladas; 150.521 panfle-
teiros; 145.206 proprietários de bar e 
congêneres; 143.545 depiladores (ati-
vidades de estética e outros serviços 
de cuidados com beleza). 
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Legislação

Contrato de trabalho intermitente

Uma das novidades trazidas pela 
Lei nº 13.467, de 2017 (Reforma Tra-
balhista), é o chamado contrato de 
trabalho intermitente, consoante com 
as redações dadas ao art. 443 e 452-
A da CLT.

A Medida Provisória (MP) nº 808, de 
2017, havia estabelecido novas regras 
e condições para o trabalho intermi-
tente. Todavia, a referida MP perdeu 
eficácia jurídica em abril deste ano, de 
modo que o texto original da Reforma 
Trabalhista é o que prevalece doravan-
te para este tipo de contrato de tra-
balho.

Pelo § 3º do art. 443 da CLT, traba-
lho intermitente é a modalidade de 
prestação de serviços subordinada 
que ocorre de forma descontínua, al-
ternando períodos em que há trabalho 
e outros de inatividade. Esta, poderá 
ser de horas, dias ou meses, em qual-
quer atividade, exceto à dos aeronau-
tas, expressamente excluídos do regi-
me pela lei.

Do seu lado, o art. 452-A da CLT traz 
as condições necessárias para que o 
trabalho intermitente seja considerado 
válido. Não se admite ajuste tácito ou 
verbal: como regra geral, os contratos 
de trabalho no regime intermitente de-
vem ser necessariamente escritos.

O valor da hora trabalhada não 
pode ser inferior ao valor do salário-
-mínimo horário ou ao valor-hora pago 
a empregados que exerçam a mesma 
função de forma habitual perante o 
mesmo empregador. O empregado 

intermitente deve ser chamado para o 
serviço com antecedência de 3 (três) 
dias corridos, tendo 1 (um) dia útil 
para resposta.

Na convocação, que poderá ser re-
alizada por qualquer meio de comuni-
cação eficaz, inclusive meios eletrô-
nicos, o empregador deverá, além do 
chamado ao trabalho, especificar qual 
será a jornada a ser desempenhada.

Neste particular, deve ser destaca-
do que o empregador deve se acau-
telar em guardar de forma adequada 
a referida convocação, posto que será 
seu o ônus de demonstrar a correção 
do procedimento.

É devida indenização de 50% da 
remuneração na hipótese de cance-
lamento da oferta de trabalho aceita 
ou de não comparecimento pelo tra-
balhador. O prazo para pagamento da 
indenização ou compensação na folha 
de salários é de 30 (trinta) dias.

Os períodos de inatividade não ca-
racterizam tempo à disposição, nos 
termos do § 5º do art. 452-A da CLT, 
sendo facultado ao empregado ativar-
-se em prol de outros contratantes.

Finalizada a prestação de serviços 
deve ser feito o pagamento imediato 
e proporcional dos seguintes direitos 
trabalhistas: a) remuneração; b) férias 
proporcionais com acréscimo de um 
terço; c) décimo terceiro salário pro-
porcional; d) repouso semanal remu-
nerado; e e) adicionais legais.

Constituem obrigações do empre-
gador recolher o FGTS e a contribui-

Fábio Luiz Pereira da Silva
Coordenador da Área Trabalhista do 

Escritório Pereira Advogados
Site: pereiraadvogados.com.br

ção previdenciária mensalmente, com 
base nos valores pagos no trintídio a 
que se referem, fornecendo ao em-
pregado comprovante do respectivo 
cumprimento.

São garantidas férias obrigatórias 
durante as quais o trabalhador intermi-
tente não pode ser convocado para o 
trabalho, valendo-lhe a regra geral do 
período aquisitivo: 12 (doze) meses.

A modalidade de trabalho em des-
taque pode ser objeto de ajuste por 
norma coletiva, como determina o in-
ciso VIII do art. 611-A da CLT, quando 
poderão ser entabuladas outras con-
dições, lembrando que o dispositivo é 
um dos que consta, expressamente, 
no rol daqueles em que o negociado 
prevalece sobre o legislado.
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Informações: (16) 3625.7159 I 3632.0356
@casadocontabilistarp

Tenha benefícios e vantagens em:
• Faculdades         Escolas de idioma        Corretora de seguros

• Softwares e tecnologia em geral      Odontologia       Psicologia 

• Fisioterapia        Lazer e cultura       Assistência familiar 

• Cursos e outros eventos promovidas pela Casa do Contabilista.

Associe-se ao 
SICORP e à AESCON-RP
e faça parte da Casa do Contabilista

Estudante de Contá-
beis pode associar-se 
ao SICORP (Sindica-
to dos Contabilistas 
de Ribeirão Preto e 

Região), com 50% de 
desconto e direito a 

benefícios. 

Profissional contábil 
Pessoa Física pode 

associar-se ao SICORP 
(Sindicato dos Con-

tabilistas de Ribeirão 
Preto e Região) e ter 

direito a todos os 
benefícios. 

Empresa contábil Pessoa 
Jurídica pode associar-se 
à AESCON-RP (Associa-
ção das Empresas Con-
tábeis de Ribeirão Preto 

e Região). Alguns dos 
benefícios estendem-se 
aos colaboradores como 

descontos em cursos. 

Associados têm descontos exclusivos nos cursos 
de capacitação (contabilidade básica, escrituração 

fiscal básica e avançada e básico em DP). 
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 Aniversariantes Junho
01 – Emília de Fátima Carreira da Silva 
02 – Jorge Yamada Jr. – Yamada Contabi-
lidade e Assessoria
02 – Irineu Galatti Júnior 
04 – Aline Carla Zaccaro – São José Con-
tabilidade 
06 – Pedro Contiero Neto
07 – José Roberto Zoanon Tenan – MRT 
Contábil e Tributária 
07 – Walter Castelucci – Líder Contabili-
dade
08 – Elaine Cristian Silva Vizzotto – Pin-
ghera & Associados Contabilidade
08 – Sebastião Roberto de Souza Coimbra 
– Contato Assistência Contábil 
12 – Antônio Rogério Sverzut – Zut’s As-
sessoria Contábil e Administrativa
12 – Marcos Aparecido Coro – Atlas Con-
sult e Assessoria Contábil
12 – Valdecir Rodrigues de Souza – Orga-
nização Contábil Santa Rita
13 – Antônio Carlos Gomes – Gomil Con-

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: 
a) diante de palavra iniciada por H
Ex.: mini-hotel
b) 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 sintagmá-
tica e semântica e tal elemento começa por vogal ou h.

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

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

R    Renata Carone Sborgia
 Formada em Direito e Letras. Mes-

tra em Psicologia Social -USP, Espe-
cialista em Língua Portuguesa, Direito 
Público e Gestão Educacional. Membro 
fundadora da Academia de Belas Ar-
tes – BH. Docente, escritora e revisora.

tabilidade
14 – Flávio Valadão Flores Hehl Glette
17 – Alexandre Benassi de Souza – Conta-
bilidade Benassi
17 – Adolfo Aparecido Martins
18 – Lucimara Aparecida Alves – Real Con-
tabilidade
18 – Nelson Arcadepani – Limar Contabi-
lidade
19 – Paulo Sergio Leandro Rezende – PSC. 
Contabilidade e Assessoria
22 – Nei Antônio de Castro – Cofilex Con-
tabilidade
24 – Juvercília Gonçalves – Novacon Con-
tabilidade
26 – Adriana Castiti – Scrita Assessoria 
Contábil
30 – Alessandra Maria Leonel Caparelli – 
Leonel e Silva Contabilidade 
30 –Eduardo Adami – Contábil Adami 
30 – José Eduardo da Silveira – Campez 
Contabilidade
30 – Ricardo Monteiro de Figueiredo 

Consequência 
Amor não é procura

É encontro
Amor não é nota musical

Ele é canção
Amor não é viagem

É chegada
Amor não é vingança

É perdão
Amor não tortura

Ele é carinho
Amor não é noite escura

É amanhecer
Amor não é copiar

É invenção
Amor não é caminho

É repouso
Amor não granizo

É gota d’água
Amor não é espinho

É perfume
Amor não é veneno

É criação
Amor não só presença

ele é intenção
e na sua ausência

se é amor
fica a sequência

e a inconsequência
no coração...

Luís Carlos Ricci



Tributação
Um passo importante para melhorar a relação 

conturbada entre Fisco e contribuinte 

Diante da complexidade do sis-
tema tributário, há contribuintes 
que chegam a evitar a formaliza-
ção de consulta ou até mesmo de 
simples pedido de esclarecimento 
diretamente à Secretaria Estadual 
da Fazenda com receio de chamar 
a atenção do fisco para eventual 
descumprimento da legislação e 
ficar sujeito ao pagamento imedia-
to e integral dos correspondentes 
tributos e multas. Essa situação é 
prejudicial a todos: contribuintes, 
Estado e população. 

Ao contribuinte, porque gera 
insegurança e preocupação, mi-
nando os esforços que deveriam 
ser direcionados à sua atividade 
empresarial; ao Estado porque exi-
ge maior trabalho de fiscalização 
(principalmente de caráter repres-
sivo) consumindo recursos que 
poderiam ser investidos no de-
senvolvimento de novos sistemas 
de controle, orientação e simplifi-
cação das obrigações e, é claro, a 
toda a sociedade, já que se esta-
belece uma relação conturbada e 
de difícil solução. 

Historicamente as forças pro-
dutivas são desperdiçadas num 
emaranhado de regras, autos de 
infração e desconfiança mútua en-
tre fisco e contribuinte, quando na 
verdade deveriam ser direciona-
das ao aumento da produtividade, 
do bem estar da sociedade e da 
riqueza do País.

Com um forte viés facilitador e 
com uma nova lógica de relação 
“contribuinte X fisco”, o programa 

Nos Conformes, amparado pela 
Lei Complementar 1.320/18, in-
veste em uma série de medidas 
que vão facilitar a autorregulari-
zação. A “Consulta Tributária Nos 
Conformes” é uma delas.  A me-
dida reduz o desgaste e também o 
alto custo dos dois lados: Estado e 
contribuinte.

A inovação é colocar o contri-
buinte e o consultor tributário fren-
te a frente. Fato até então inédito. 
O intuito é esclarecer dúvidas, sim-
ples ou até mesmo não tão fáceis 
de compreender, evitar más inter-
pretações e erros, muitas vezes 
ocasionados por desinformação, 
que podem gerar demandas e 
despesas desnecessárias no con-
tencioso administrativo. 

O processo é fácil. O contribuinte 
ou o seu advogado, caso tenham 
alguma dúvida relativa à legisla-
ção, poderão solicitar agendamen-
to na Delegacia Regional Tributária 
de sua vinculação ou comparecer 
nos locais e datas disponibilizados 
pela Fazenda. A medida está sen-
do debatida e elogiada entre as 
instituições de classe.

O contribuinte terá todo o supor-
te para sanar a dúvida. Caso con-
siga ser esclarecida com a simples 
indicação da legislação aplicável, e 
esta não ensejar dúvida, encerra-
-se a demanda. Agora, se a dú-
vida, para ser esclarecida, exigir 
posicionamento do fisco acerca 
das interpretações possíveis da 
legislação, o consultor tributário o 
auxiliará a formalizar o pedido e a 
demanda seguirá o rito correspon-
dente à consulta.

É importante ressaltar que di-
ferente do que sempre foi feito a 
missão é orientar e chegar ao des-
fecho. Caso a resposta à consulta 
acarrete a necessidade de mudar 
o procedimento que o contribuinte 
vem adotando e eventualmente ti-
ver que pagar algum tributo relativo 
a fatos geradores passados, a pró-
pria resposta poderá prever prazo 
para recolhimento maior ou até 
mesmo parcelamento, nos termos 
da legislação, a fim de não causar 
maior prejuízo pelo fato dele ter 
tomado a iniciativa de agendar a 
consulta para autorregularização. 
Além disso, com fundamento no 
programa Nos Conformes, o con-
tribuinte poderá pagar o referido 
tributo mantendo-se os efeitos da 
denúncia espontânea, ficando a 
salvo de penalidades. 

Todo projeto foi e está sendo 
construído por meio de um inten-
so diálogo com a sociedade. A po-
pulação pede uma relação mais 
sadia com seus contribuintes e o 
fisco atende e propõe uma relação 
na base da confiança. O plano é 
ambicioso e o saldo é: o fim do mo-
delo ultrapassado, baseado na ri-
validade, por um conceito fincado 
na cooperação e confiança mútua.

Fonte: Osvaldo Santos de Car-
valho, Diretor da Consultoria Tribu-
tária da Secretaria da Fazenda

Hélio Fumio Kubata, Diretor Ad-
junto da Consultoria Tributária da 
Secretaria da Fazenda
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Notícias do Setor
TST define que regras da Reforma Trabalhista só 

devem valer para novos contratos

Fonte: Brasil Econômico

O Pleno do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) aprovou nesta quin-
ta-feira (21) uma Instrução Norma-
tiva de número 41/2018 que esta-
belece os critérios de aplicação da 
Lei 13.467/2017, conhecida popu-
larmente como Reforma Trabalhis-
ta. 

De acordo com as normas apro-
vadas pelos ministros, a aplicação 
das novas regras previstas na re-
forma deve ser imediata, porém, 
os contratos de trabalho iniciados 
ou consolidados na vigência da 
antiga lei, revogada, devem ser jul-
gados de acordo com os critérios 
estabelecidos na época.

Dessa forma, a maioria das alte-
rações processuais não será apli-
cada aos processos iniciados antes 
de 11/11/2017, data em que Refor-
ma Trabalhista entrou em vigor.

 A Instrução Normativa, porém, 
não foi aprovada com caráter vin-
culante, ou seja, a regra é apenas 
uma sinalização de como o próprio 
TST vai julgar os casos que chega-
rem até ele, sem obrigar que os ju-
ízes de primeira e segunda instân-
cia sigam a mesma determinação.

Na prática, porém, a decisão do 
TST deve ser seguida também pe-
los juízes e tribunais de primeira e 
segunda instância o que deve dar 
fim à confusão criada após a apro-
vação da Reforma Trabalhista não 
ter deixado claro se as novas re-

gras passariam a valer para todos 
(inclusive os contratos antigos) ou 
apenas para os contratos firmados 
a partir da data de sua aprovação.

Comissão e processo

O documento aprovado no Pleno 
do TST é resultado do trabalho de 
uma comissão instuída em feverei-
ro para analisar as alterações intro-
duzidas na CLT composta por nove 
ministros, sendo eles Maria Cristina 
Peduzzi, Vieira de Mello Filho, Al-
berto Bresciani, Walmir Oliveira da 
Costa, Mauricio Godinho Delgado, 
Augusto César Leite de Carvalho, 
Alexandre Agra Belmonte, Douglas 
Alencar Rodrigues e o presidente 
Aloysio Corrêa da Veiga.

Já em abril, a comissão apre-
sentou suas conclusões em do-
cumento entregue ao presidente 
do TST, ministro Brito Pereira, que 
comentou: 

“Estivemos desde então estu-
dando, discutindo e aprimorando 
o texto”, cumprimentando os nove 
ministros por terem aceitado o en-
cargo. O presidente saudou tam-
bém os demais ministros do Tribu-
nal pelas contribuições à comissão 
no período de elaboração desse 
trabalho.

Segundo o ministro Aloysio Cor-
rêa da Veiga, que presidiu os tra-
balhos da comissão, o foco foram 
as questões de direito intertempo-
ral, visando à definição do marco 
inicial para a aplicação da nova lei. 

“O objetivo foi assegurar o direito 
adquirido processual, o ato jurídico 
processual perfeito e a coisa julga-
da”, afirmou. 

Pela nova instrução, portanto, 
questões polêmicas da Reforma 
Trabalhista como o pagamento dos 
honorários dos peritos e dos advo-
gados e condenação em razão de 
não comparecimento à audiência 
do processo de casos que tratem 
de contratos anteriores a novem-
bro do ano passado serão julgados 
segundo a norma antiga.

Porém, a dúvida a respeito da 
validade da Reforma Trabalhista 
permanece para questões “de di-
reito material” como férias, tempo 
à disposição do empregador, tra-
balho remoto etc, seguem nebu-
losas. Segundo o ministro  Aloysio 
Corrêa da Veiga, “em relação a 
esses temas, deverá haver uma 
construção jurisprudencial a partir 
do julgamento de casos protestos.” 

Especialistas, porém, já garan-
tem que a decisão do TST dessa 
quinta-feira já foi uma avanço no 
sentido de reduzir eventual inse-
gurança jurídica e no de oferecer 
mais garantias ao trabalhador.
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Representatividade
Sicorp oferece apoio técnico ao trabalho 
desenvolvido pelo Transparenciômetro

O Transparenciômetro, ferra-
menta pela qual o cidadão pode 
acompanhar ações de transparên-
cia que estão sendo implantadas 
pela Câmara de Ribeirão Preto, 
conta com o apoio técnico do Si-
corp, que desde o início se colo-
ca à disposição e contribui com 

conhecimento técnico acerca das 
normas contábeis brasileiras, as-
sim como o PSAGiBrazil (Grupo 
de Estudos em Contabilidade Pú-
blica e Governança da FEA-USP/
RP), coordenado pelo profº. André 
Aquino.

Estas entidades, juntamente 

com o Observatorio Social, apre-
sentaram à Comissão Permanente 
de Transparência e ao presidente 
da Câmara um documento com 28 
ações necessárias.

Abaixo  e nas páginas a seguir, 
disponibilizamos uma atualização 
desse trabalho.
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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.



Centro de Estudos e Debates Fisco Contábeis 
– atualize-se sobre a legislação e saiba mais sobre 
temas 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 
contratação de aprendizes.

Saúde - Planos especiais para atender você e sua 
família nos convênios assistência médica e hospitalar 
São Francisco, Santa Casa Saúde e Medicar Urgên-
cias Médicas, e planos odontológicos Integral, Codep 
e Odontocross.

Lazer – Aproveite momentos de descontração e descanso na 
Colônia de Férias do SESC Bertioga

Consultoria Eletrônica da Balaminut – Acesso facilitado ao 
Portal Web Leis. www.webleis.com.br

Certificação Digital: Associados tem valores exclusivos 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, la-
zer, beleza, entre outros. 

Clube de Benefícios

Você sabia
que é possível
processar uma
admissão sem
a necessidade
de papel?
Acesse
wolterskluwer.com.br
e descubra como realizar
uma admissão de sucesso!
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