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Prezados leitores,

Dizem que o ano só começa após o Car-
naval, mas não para os escritórios contá-
beis, que já iniciam o ano contabilizando 
prazos de diferentes obrigações acessó-
rias, correndo contra o tempo para revisar 
dados e entregar tudo no tempo estipula-
do. Desde a RAIS (Relação Anual de In-
formações Sociais), que encerra-se em 23 
de março, EFD Reinf, além da Dirf (Decla-
ração de Imposto de Renda Retido), cujo 
prazo foi estendido para 28 de fevereiro.

E tem mais: em 1º de março já começa 
o prazo de apresentação da declaração do 
Imposto de Renda 2018, ano-base 2017, 
que já está disponível no site da Receita, 
com inúmeras mudanças. E sabemos: 
brasileiros costumam deixam tudo para a 
última hora. 

Paralelamente à correria costumeira, 
mudanças constantes na legislação exi-
gem da nossa profissão e de nossos co-
laboradores atualização, discernimento e 
bom senso. E as mudanças não param. 
O eSocial já é realidade para uma parte 
das empresas e, a partir de 1º de junho de 
2018, torna-se obrigatório para todas as 
demais empresas do país.

Dá para imaginar quanto isso vai impac-
tar os empresários contábeis e seus res-
pectivos DPs? Como atender a demanda 
de tantas informações e eventos que serão 
necessários ao eSocial? Será preciso muito 
planejamento, revisão de dados e qualifi-
cação dos responsáveis.  

Mesmo em meio a tantos compromissos 
de trabalho, não devemos deixar de lado a 
busca pela representatividade que a clas-
se contábil sempre precisa. É preciso lem-
brar que todas as categorias profissionais 
têm suas respectivas associações e sindi-
catos que as representam. E isso é muito 
legítimo e necessário.

Com o fim da contribuição sindical obri-
gatória, nós, contadores, contabilistas e 
gestores podemos ter a função de multi-
plicadores da importância da continuida-
de da contribuição, como auxílio à ma-
nutenção das entidades de classe, como 
também em forma de reconhecimento e 
apoio pelo trabalho que desenvolvem. Não 
precisa ser obrigatório para ser importan-
te, certo? 

A Casa do Contabilista, além de trabal-
lhar em prol da classe contábil, promove 
durante todo o ano diferentes atividades 
com o objetivo de proporciconar a confra-
ternização de contabilistas. 

Em 25 de março será realizada a 5ª 
Caminhada Contabilizando Saúde, em ho-
menagem ao Dia Internacional da Mulher. 
Trata-se de um evento bastante expressivo 
e que já faz parte do Calendário de Even-
tos Oficial de Ribeirão Preto. 

Também reserve em sua agenda o dia 
11 de Maio,  data do tradicional Jantar do 
Contabilista. 

Sobre o Programa Aprendiz, uma novi-
dade: em breve, o projeto vai contar com 
um laboratório de informática para auxiliar 
nas atividades dos alunos atendidos.

Além dos eventos do nosso calendário 
anual, todas as quartas-feiras, das 19h às 
21h, é realizado o Centro de Estudos, sem-
pre com uma palestra diferente de interes-
se ao segmento contábil. 

Participe você também. 

Tenham todos uma ótima leitura 
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O eSocial é um dos assuntos mais su-
geridos no questionário respondido por 
associados e sindicalizados à Casa do 
Contabilista. Com tantas solicitações e 
também por ser um tema bastante atual,  
a Coordenação Geral do Centro de Es-
tudos realizou, na quarta-feira (21), uma 
palestra sobre o novo sistema.  

A apresentação foi feita pelo consul-
tor, gestor nas áreas Trabalhista e Pre-
videnciária,  o palestrante José Rober-
to Cezar, em parceria com a empresa 
de medicina do trabalho, SW Saúde 
Ocupacional.

Já de início Cezar explicou que a 
implantação/adaptação das empresas 
ao eSocial é uma grande oportunida-
de para aprimoramento profissional, 
principalmente para a área de depar-
tamento pessoal, mas que exigirá qua-
lificação. Segundo o palestrante, a mu-

dança é muito grande e a maioria dos 
escritórios contábeis não estão prepa-
rados, sobretudo os pequenos.”Donos 
de escritórios contábeis vão precisar 
redobrar a atenção. Estamos em início 
de planejamento e as decisões toma-
das agora vão influenciar em custo e 
orçamento”, afirmou. 

“Será necessário padronizar, revisar 
e organizar os trabalhos”, completou. 

De acordo com o palestrante, as 
empresas contábeis vão precisar ter 
todos os dados relacionados à medi-
cina do traballho e ter estrutura para 
garantir que os eventos relativos à 
saúde do trabalhador sejam comuni-
cados corretamente ao eSocial: “Será 
que todos terão funcionários prepara-
dos e que entendem de obrigatorie-
dades tão técnicas?” perguntou aos 
presentes.

Ele informou ainda que já há muitos 
escritórios contábeis se especializan-
do apenas em folha de pagamento, 
com estrutura de pessoal para essa 
finalidade, pois enxergaram na exigên-
cia do sistema uma oportunidade. 

Cezar lembrou que em Janeiro de 
2019, na última fase, deverão ser en-
viados os dados de segurança e saúde 
do trabalhador.

“Parece que está longe, mas não. A 
postergação dos dados de segurança 
e medicina do trabalho não adianta. 
Dos 43 eventos trabalhistas, 11 são 
específicos de medicina e segurança 
do trabalho”, pontuou. 

Uma saída para a nova demanda de 
informações, segundo o palestrante, 
é investir em um trabalho terceirizado 
e parcerias com empresas de saúde 
ocupacional, dividir responsabilidades. 

Centro de Estudos

Palestra sobre eSocial e seus impactos 
nos escritórios contábeis lota auditório da 

Casa do Contabilista
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O Centro de Estudos realizado no dia 
7 de fevereiro, além de trazer um tema 
extremamente oportuno, também foi  
bastante esclarecedor sobre muitos 
pontos da Reforma Trabalhista.

Durante uma hora e meia, em uma 
dinâmica - pergunta e resposta - o ad-
vogado especialista em Direito do Tra-
balho e sócio-coordenador do Pereira 
Advogados, Fábio Luiz Pereira da Silva 
discorreu sobre a reforma trabalhista e 
a responsabilidade civil do empregador 
com as alterações que modificaram 
mais de cem itens da CLT (Consolida-
ção das Leis do Trabalho) e passaram a 
vigorar a partir de novembro.  

Segundo o advogado, a reforma 
trabalhista já fez diminuir aproxima-
damente 90% dos ajuizamentos de 
ações trabalhistas, uma redução que 
se explica, em boa parte, pelo termos 
do pagamento das custas e pelo medo 
de medidas restritivas. “É um recuo 
por parte dos trabalhadores, que vão 
precisar ter mais critério, bom senso e 
apelo técnico”, diz. 

Segundo Pereira, o empregador 
sempre pôde se defender na justiça 
em caso de má fé de funcionários. 
“Porém, antes da reforma, a justiça 
de modo geral tendia a ser um pouco 
“mais paternalista”, em favor ao traba-
lhador”, explicou. 

Números divulgados na mídia em 
geral confirmam que caiu a quantida-
de de processos ajuizados em varas 
trabalhistas. De um total mensal que 
passava de 200 mil ações nas primei-
ras instâncias, esse valor despencou 
para 84,2 mil em dezembro, primeiro 
mês completo da legislação. Os dados 
são do Tribunal Superior do Trabalho e 
foram divulgados com exclusividade 
pelo Estadão. 

Acostumado a prestar consultoria 
a diferentes empresas, que buscam 
pelo cuidado prévio e responsabilida-
de com o cumprimento das normas 
da CLT, Pereira afirmou que apesar 
das críticas ao projeto, que foi apro-

vado em tempo recorde, acha difícil 
o Supremo Tribunal Federal (STF) de-
clarar inconstitucionalidade integral da 
lei. “Há uma série de alegações, por 
partes e movimentos diferentes, mas 
no meu modo de ver não há nenhum 
aspecto da constituição que esteja vio-
lado na reforma. Oriento meus clientes 
que apliquem e sigam o que consta na 
reforma”. E completou: “A partir da 
reforma, o negociado prevalece sobre 
o legislado em muitos casos”, afirmou. 
“Por isso, é preciso orientação jurídica 
correta”, enfatizou.

Um dos aspectos bastante polêmi-
cos da reforma diz respeito ao fim da 
contribuição sindical obrigatória. Pe-
reira esclareceu que a contribuição é 
facultativa e que os funcionários de-
vem ser orientados a fazerem por es-
crito declaração na qual deve constar 
se querem ou não contribuir. E que as 
empresas não devem assumir o papel 
dos sindicatos e nem aceitar abusos.  

“Sindicato não pode cobrar por ho-
mologação e nem se negar a fazê-la. É 
ilegítimo. Se for prevista na norma co-
letiva, a homologação e obrigatória.”, 
diz.    

Já sobre as horas “in itinere”, horas 
e minutos gastos pelo trabalhador no 
deslocamento até o trabalho e vice-ver-
sa, antes a empresa pagava esse tem-
po gasto em deslocamento, no caso 
de veículo fornecido pelo empregador. 
Contudo, pela reforma trabalhista e 
com as alterações inseridas pela lei nº 
13.467/17, a empresa está isenta de 
pagar essas horas ao empregado que 
utiliza do transporte fornecido pelo em-
pregador.

“É importante dizer que acidente 
ocorrido no trajeto casa-trabalho ou 
vice e versa continua sendo acidente 
de trabalho”, enfatizou Pereira. 

O advogado também esclareceu 
dúvidas sobre outro ponto que divide 
opiniões e ainda confunde, o chamado 
trabalho intermitente, uma nova mo-
dalidade de contratação. Ele ressaltou 

que a característica básica desta mo-
dalidade é a prestação de serviços não 
contínuos, mesmo havendo o vínculo 
empregatício. “Contratação nesta mo-
dalidade e só intermitente, por deman-
da. Ou é intermitente ou é fixo. Mas a 
forma de rescisão do contrato é sem-
pre a mesma, mesmo nestes casos”. 

Sobre a demissão justa causa, con-
siderada por muitos controversa, com 
ou sem reforma trabalhista Pereira de-
fendeu que desde que a empresa haja 
com conduta e bom senso, esse tipo 
de demissão, dependendo do caso, é 
a única saída. 

“Eu não vejo dano moral quando 
você age com conduta, primeiro cha-
mando o funcionário para conversar, 
depois advertindo, suspendendo. Con-
tinua sendo ônus do empregador pro-
var que o empregado cometeu o erro. 
O que ocorre é que muitas empresas 
precisam provar na justiça e, por isso, 
têm receio por, às vezes, não ter pro-
vas suficientes.”, explica.

Do contra

Apesar de boa parte do empre-
sariado ver com bons olhos a refor-
ma trabalhista e, dessa forma, uma 
maior moralização no ajuizamento 
indiscriminado de ações trabalhistas, 
muitas entidades de classe se decla-
raram contrárias à PL 6787/2016 e 
alertam para aspectos de inconstitu-
cionalidade e de inconvencionalida-
de. Uma delas é a Anamatra (Asso-
ciação Nacional dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho). 

Em uma de suas últimas ações, a 
Anamatra ajuizou ADIn (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade) no STF contra 
dispositivos da CLT alterados na refor-
ma trabalhista e pela MP 808/17, que 
estabelecem limites para a fixação de 
valores da indenização por dano moral 
decorrente da relação de trabalho.

Centro de Estudos

“Na Reforma Trabalhista, o negociado prevalece 
sobre o legislado”, explica advogado
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Os profissionais da contabilidade devem es-
tar atentos ao prazo de entrega da Declaração 
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
(Dirf) relativa ao exercício de 2017, que se en-
cerra em 28 de fevereiro.

Este ano, a Dirf 2018 traz algumas novi-
dades, como o registro de rendimentos das 
entidades imunes ou isentas, registro de re-
embolso de plano de saúde e informação de 
rendimentos obtidos com a distribuição de 
dividendos por Sociedades em Conta de Par-
ticipação.

O envio da Dirf é obrigatório para pessoas 
físicas e jurídicas que pagaram rendimentos 
sobre os quais houve retenção do Imposto so-
bre a Renda Retido na Fonte (IRRF) ou para 
aquelas que, ainda que não tenha havido re-
tenção, estejam especificadas pela Instrução 
Normativa IN RFB n.º 1.757/2017.

Os Microempreendedores Individuais (MEI) 
que tenham feito pagamentos sujeitos ao IRRF 
exclusivamente para administradoras de car-

tões de crédito estão dispensados de entregar 
a Dirf se sua receita bruta não tiver sido supe-
rior a R$ 60 mil em 2017.

É importante ressaltar que para enviar a de-
claração é necessário utilizar um certificado 
digital válido, inclusive para pessoas jurídicas 
de direito público. Excetuam-se desta regra 
as empresas optantes pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidos pelas Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Além da agilidade do processo, a utilização 
do certificado digital permitirá ao declarante 
acompanhar o processamento da declaração 
no Centro Virtual de Atendimento ao Contri-
buinte (e-CAC).

O Programa Gerador da Declaração (PGD 
Dirf 2018) e o programa Receitanet, necessá-
rio para envio da Dirf, estão disponíveis para 
download no site da Receita Federal (http://
idg.receita.fazenda.gov.br/).

ATENÇÃO: PRAZO DE ENTREGA DA DIRF 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
colocou em audiência pública uma minuta 
que propõe melhorias para o Código de Ética 
Profissional do Contador (CEPC) e o transfor-
ma na Norma Brasileira de Contabilidade Pro-
fissional Geral (NBC PG) 01.

As alterações foram estudadas e discutidas 
por uma comissão instituída pelo CFC, por 
meio da Portaria CFC n.º 45, de 6 de abril de 
2017. Integram a comissão o presidente do 
CRCSP na gestão 2012-2013, Luiz Fernando 
Nóbrega, e os contadores Paulo Schnorr, Rui 
Cadete, Mário Lúcio Gonçalves Moura e Ro-
berto Schulze.

As mudanças propostas pela Comissão do 
CFC têm como objetivo aprimorar certos pro-
cedimentos, melhor adequação das normas 
aos padrões internacionais de ética na Conta-
bilidade e coibir a concorrência desleal, apre-
sentação de propostas em desacordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), entre 
outras práticas indevidas.

A presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alca-
zar, destaca que a participação dos profissio-
nais é fundamental para a construção de um 
melhor ambiente para o exercício da Contabi-
lidade.

“O conjunto de normas éticas rege a con-
duta de todos, contadores e técnicos em 
contabilidade. Por isto, é necessário que cada 
profissional tome conhecimento das altera-
ções propostas, dê suas sugestões e participe 
ativamente deste processo”, declarou Marcia.

Os profissionais da contabilidade podem 
enviar suas considerações sobre a norma até 
24 de fevereiro de 2018. As sugestões devem 
ser endereçadas ao e-mail ap.nbc@cfc.org.
br, fazendo referência à minuta no assunto da 
mensagem.

A minuta da NBC PG 01 está disponível para 
consulta no portal do CFC, no endereço http://
cfc.org.br/tecnica/audiencia-publica/.

 CÓDIGO DE ÉTICA ESTÁ EM AUDIÊNCIA PÚBLICA. 

PARTICIPE!

Fundamental para o desenvolvimento de 
pessoas e organizações, a melhoria contínua é 
essencial também na Contabilidade, que é res-
ponsável pelo aperfeiçoamento dos processos 
de gestão nas empresas e entidades.

E para buscar a inovação em nossas ações, 
o CRCSP adotou para a gestão 2018-2019 o 
lema “Movido por conquistas. Inovando pela 
Profissão” e a partir dele, realizou um plane-
jamento em quatro frentes, com foco na in-
tegração, transparência e humanização das 
relações:

Participação e Representatividade: ampliar 
a presença da profissão em todas as esferas, 
com a divulgação de audiências públicas, pro-
moção do programa de EPC, representação 
em eventos e junto a entidades públicas e pri-
vadas e maior presença do CRCSP em todo 
o Estado.

Gestão: aprimorar sistemas e processos, 
manter uma gestão responsável e transpa-
rente, buscar formas inovadoras de comuni-
cação e prestação de contas e possibilitar a 
negociação de débitos são algumas das ações 
previstas.

Objetivos Legais: aplicar a inovação no cum-
primento das prerrogativas do CRCSP, com 
foco na adoção de ações educativas, manter 
convênios com entidades para ampliar o com-
bate ao exercício ilegal e criação de instrumen-
tos para agilizar o atendimento ao profissional.

Responsabilidade Social: promover o re-
conhecimento na classe contábil e apoiar ini-
ciativas como o Programa de Voluntariado da 
Classe Contábil (PVCC), a Destinação Solidá-
ria e campanhas de Responsabilidade Social, 
igualdade de gêneros e cidadania fiscal.

Estes princípios orientam também a nova 
campanha do CRCSP, cujo objetivo é trazer o 
profissional para perto do Conselho e manter 
um diálogo aberto e franco sobre o papel e as 
ações da entidade.

Na página da campanha, no portal do 
CRCSP (www.crcsp.org.br), publicaremos as 
informações e iniciativas da atual gestão, cum-
prindo assim nosso compromisso com a trans-
parência e o diálogo com a classe contábil.

Com esta campanha, queremos que o 
CRCSP inove cada vez mais e continue movi-
do por conquistas para a profissão.

VALORIZAÇÃO DA 

PROFISSÃO CONTÁBIL
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Coluna da Regional
   Texto e fotos: Sescon SP

José Eduardo da Silveira
Diretor do SESCON-SP Regional

em Ribeirão Preto

SESCON-SP atua para dirimir 
dúvidas sobre a

 modernização trabalhista

Após os primeiros meses de vigên-
cia da Lei 13.467/17, conhecida como 
reforma trabalhista, ainda há alguns 
pontos que têm gerado dúvidas e in-
segurança aos empregadores. Com 
o intuito de mapear este cenário e 
contribuir com esclarecimentos e ca-
pacitação na adoção das mudanças, 
o SESCON-SP realizou uma enquete 
com cerca de 400 empresários de 
contabilidade neste início de ano.

Dentre as práticas relacionadas à 
reforma trabalhista que pretendem 
aplicar de imediato, os empreende-
dores citaram em maior número o 
parcelamento de férias, a negociação 
individual com novos empregados e o 
banco de horas, seguidas de rescisão 
de contrato de trabalho por acordo 
ou plano de demissão voluntária e a 
compensação de jornada.

Já quando perguntados sobre quais 
práticas preferem aguardar um posi-

cionamento mais claro do legislativo 
ou jurisprudência relacionada para 
somente depois aplicar nos contratos, 
os entrevistados pontuaram trabalho 
intermitente, negociação individu-
al com novos empregados, trabalho 
autônomo, rescisão de contrato por 
acordo, terceirização, acordo coletivo 
diretamente com o sindicato laboral e 
pagamento de parcelas que não inte-
gram a remuneração.

Uma terceira questão tratou sobre 
quais temas os sindicatos deveriam 
abordar na convenção coletiva em 
busca de regulamentação e maior 
segurança jurídica para as categorias 
representadas. Os itens mais citados 
foram prevalência do negociado so-
bre o legislado, mediação, banco de 
horas e horas extras. 

O aspecto de novidade das regras, 
que naturalmente gera dúvidas, so-
mado à falta de jurisprudência e re-

sistência da Justiça do Trabalho em 
cumpri-las, tem originado essa inse-
gurança aos empreendedores. Detec-
tando essa situação, iniciamos este 
processo de identificação e de rea-
lização de eventos e encontros para 
orientar nossos representados sobre 
o tema. 

A Câmara Setorial de Assessora-
mento da Entidade, por exemplo, já 
promoveu três encontros sobre as 
mudanças trazidas pela moderniza-
ção trabalhista. Temos trazido gran-
des nomes da área do Direito para 
promover debates profícuos e sanar 
as dúvidas dos empresários.

Lutamos por essa modernização 
trabalhista por entendermos que a le-
gislação que existia até então já não 
mais atendia a dinâmica de trabalho 
em nosso País. As relações de tra-
balho exigiam por uma flexibilização, 
tendo em vista que o seu engessa-
mento era um grande empecilho para 
o desenvolvimento das empresas e 
do País.

Aprovada a reforma, é hora de sua 
disseminação. Entendemos que toda 
mudança demanda tempo para adap-
tação. A lei é nova e começa agora 
a fazer parte do planejamento e das 
mudanças dentro das organizações. 

Por isso, nossa Entidade tem se 
mobilizado para atender a mais essa 
demanda e estar ao lado de nossos 
representados neste processo de 
adequação, de mudança de postura 
e até de cultura. Contamos com você 
para sugestões, para identificar novos 
questionamentos e te esperamos em 
nossos encontros, seminários, cursos 
e palestras.

Márcio Massao Shimomoto – 
Presidente do SESCON-SP e 

da AESCON-SP
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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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Notícias da Casa
Reunião de Diretorias e Café da Manhã do Sicorp

O tema Reforma Trabalhista conti-
nua rendendo muitas dúvidas e exi-
gindo atualização e conhecimento por 
parte de contabilistas, profissionais de 
Recursos Humanos e Departamen-
to Pessoal. Por essa razão, no dia 8 

Seminário debate Reforma Trabalhista e 

as práticas de Departamento Pessoal

No dia 29 de janeiro foi realizada a 1ª 
Reunião Administrativa do Sindicato dos 
Contabilistas de Ribeirão Preto, seguida de 
um tradicional café da manhã. Em pauta, 

No dia 27 de fevereiro foi realizado o 
curso de Terceirização de Mão de Obra 
– o impacto da nova lei para as empre-
sas, promovido pelo Sescon SP Regional 

Curso Terceirização de Mão de Obra

de fevereiro, foi sucesso de público 
o Seminário Reforma Trabalhista e as 
Práticas de DP, promovido pela advo-
gada Líris Silva Zoéga Tognoli, pós-gra-
duada em Direito Individual e Coletivo, 
com experiência de mais de 20 anos 

assuntos e planejamentos para 2018. E no 
dia 20 de fevereiro aconteceu a Reunião de 
Diretorias, reunindo diretores da Aescon-
-RP e Sicorp. Também participaram o dele-

gado regional do CRCSP em Ribeirão Preto, 
Walter Assis da Cunha e o diretor do Sescon 
Regional em Ribeirão Preto, José Eduardo 
da Silveira.

em assuntos trabalhistas. A profissio-
nal, parceira da Casa do Contabilista, 
apresentou de forma prática orienta-
ções sobre a operacionalização dos 
cálculos que envolvem as rotinas de 
DP e outras dúvidas acerca do tema. 

Ribeirão Preto. O objetivo foi propiciar aos 
participantes conhecimentos sobre a con-
tratação de terceiros, de maneira legal, ob-
servando todos aspectos da terceirização.  

O docente foi Rogério Rangel, especialista 
em Gestão de Pessoas  e Liderança, pales-
trante e consultor nas áreas trabalhistas, 
previdenciária, gestão com pessoas.

Sescon-SP e Aescon-SP comemoram 69 anos 

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado 
de São Paulo (Sescon-SP) e a Associação das Empresas de Serviços 
Contábeis do Estado de São Paulo (Aescon-SP) realizaram, em 16 
de fevereiro, no Clube Monte Líbano, em São Paulo, uma solenida-
de festiva para comemorar o aniversário de 69 anos das entidades, 
completados em 12 de janeiro. 

Ribeirão Preto foi representada no evento com o diretor regional 
do Sescon Ribeirão Preto, José Eduardo da Silveira, o contador e 
diretor da Casa do Contabilista Cesar A. Campez Neto, o advogado 
e membro do Sicorp Marcio Minoru Garcia Takeuchi, o 2º vice-pre-
sidente do Sicorp, Valdir Zamoner e o delegado regional do CRC em 
Ribeirão Preto, Walter Assis da Cunha. 
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Capa
ONGs receiam mudança na doação de 

créditos da Nota Fiscal Paulista; 
Governo fala em fim de fraudes e melhor 

distribuição de repasses
Texto: Mariana Bruno

O Programa Nota Fiscal Paulista 
completou 10 anos em 2017, e o 
Governo do Estado, a partir do ano 
passado, implantou mudanças na 
maneira pela qual consumidores fa-
zem a doação de créditos da NFP à 
entidades assistenciais.  

Para isso, foi criado um sistema 
de doação automática e repasse dos 
créditos, feito diretamente pelo con-
tribuinte doador, sem precisar de 
intermediários e sem a necessidade 
das tradicionais urnas mantidas em 
comércios. 

Segundo a Secretaria da Fazenda 
de São Paulo, as mudanças foram 
pensadas para evitar o grande nú-
mero de fraudes, em que muitos es-
tabelecimentos comerciais vendiam 
os cupons arrecadados, casos já re-
gistrados de roubos e furtos das ur-
nas, além do problema da arrecada-
ção mal distribuída. Com a medida, 
o governo diz que quer acabar com 
uma espécie de indústria ilegal que 
foi criada para captação de cupons 
fiscais.

Apesar das justificativas dadas, 
as recentes mudanças ainda geram 
dúvida e preocupação para alguns 
representantes de organizações 
sem fins lucrativos, que consideram 
a modificação muito radical e buro-
crática, e que por isso pode levar a 
uma queda considerável da arreca-
dação de recursos através das notas 
fiscais. 

Até o ano passado, consumidores 
depositavam nas urnas a nota fiscal 
sem registro do CPF. Depois, elas 
eram recolhidas e cadastradas pe-
las entidades ou por terceiros que 
elas precisavam contratar. Desde 
novembro, será necessário baixar o 

aplicativo para celular da NFP, fazer 
um cadastro com CPF e escolher a 
entidade social que receberá a do-
ação do cupom fiscal. Também dá 
para entrar no site do programa, es-
colher a entidade favorita e já dei-
xar autorizado o repasse. Assim no 
momento da compra, quando infor-
mado o CPF, o crédito do cupom vai 
direto para a instituição.

Apesar do receio momentâneo e 
desconfiança por parte de algumas 
ONGs, o contador Maurício Gumie-
ro, presidente da UNEP (União das 
Entidades Filantrópicas de Ribeirão 
Preto), vê com entusiasmo a nova 
fase, pois considera que o processo 
será mais transparente, com o con-
tribuinte podendo fazer sua escolha 
também baseado na afinidade de 
causas que defende.

 “Vai ajudar a combater a concor-
rência desleal, já que as arrecada-
ções serão melhores distribuídas, 
atingindo um maior número de en-
tidades realmente de cunho social”. 
Ainda segundo Gumiero, o movi-
mento contrário à alteração estaria 
sendo encabeçado por um grupo 
de entidades a partir da influência 
de uma empresa que atuaria como 
intermediadora. “Acho que como 
contador também podemos ser mul-
tiplicadores e ajudar a apresentar 
e explicar melhor o programa. Es-
tou tentando reunir entidades para 
isso”, explica. 

A alteração no novo sistema de 
doação, que repercutiu em todo o 
país, também foi pauta na impren-
sa ribeirão-pretana. O presidente do 
Sindicato dos Contabilistas de Ribei-
rão Preto e Região (Sicorp), Alexan-
dre Benassi, participou de uma en-
trevista à TV Clube. Ele explicou que 
o contribuinte pode optar por deixar 
a doação com CPF- modo automá-

tico e destinar diretamente sempre 
que comprar com seu CPF, infor-
mando a cidade, entidade e periodi-
cidade, mas também digitar as notas 
para entidades alternadas. 

Como trata-se de uma alteração 
considerável e que está diretamen-
te ligada aos hábitos, Benassi con-
sidera que, inicialmente, o novo 
sistema pode registrar uma queda 
nas arrecadações para entidades. 
“Os contribuintes podem demo-
rar um pouco a acostumar com o 
novo método, pois estavam habi-
tuados a deixar a doação a cargo 
do estabelecimento, de maneira 
automática nas urnas. Agora, ele 
vai precisar fazer todo o processo, 
colocar em prática. Sem contar 
os mitos que existe e que faz com 
que as pessoas acreditem que vão 
cair na malha fina”, explicou. Por 
outro lado, considera benéfico e 
necessário coibir as fraudes a par-
tir da intermediação de terceiros. 

Governo nega repasse menor

Segundo a Secretaria da Fazenda 
de São Paulo, não haverá redução 
do repasse médio às entidades filan-
trópicas. 

Outro fator importante é o fim da 
trava que destinava às entidades o 
máximo de 7,5% o valor da nota. 
Agora o teto máximo de crédito é 
de 10 Ufesps (o equivalente a R$ 
250,70). Antes, tomar um café de 
R$ 4 e depositar em uma urna ren-
deria, no máximo, R$ 0,30. Agora, 
por meio do app oficial, poderá ren-
der até R$ 250,70, de acordo com 
a Fazenda.

 

Fonte: Secretaria da Fazenda 
Estado de São Paulo 
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Confira o novo sistema de doação de 
cupons fiscais!

C O M O  F A Z E R  A  D O A Ç Ã O  A U T O M Á T I C A ??
1 Acesse o sistema da Nota 

Fiscal Paulista, clique na 
aba "Entidades" e na opção 
"Doação de Cupons com 
CPF (automática)".

Selecione o período 
(Anual, Semestral ou 
Trimestral) e a entidade 
para a qual deseja doar os 
créditos.

1

2 

3 

2 3 Clique em "Confirmar Doação 
Automática" para finalizar o 
processo.

Pronto! 
 Informe seu CPF a cada 

compra e os créditos dos 
seus cupons são 
automaticamente 

doados à instituição 
escolhida.

Q U A I S  O S  B E N E F Í C I O S  D O  N O V O  S I S T E M A ?

Q U A I S  E N T I D A D E S  P O D E M  R E C E B E R  D O A Ç Õ E S ?

Entidades que possuam o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades (CRCE), documento 
emitido pela Corregedoria Geral da Administração, no Cadastro Estadual de Entidades (CEE). Podem 

ser: Entidades de Desenvolvimento Social, Saúde, Educação e de Defesa e Proteção animal. 

Somente o consumidor poderá doar 
os cupons das suas compras 
(doação voluntária), conforme 
legislação da Nota Fiscal Paulista.

Foram criados sorteios 
exclusivos para as entidades. 
São 55 prêmios que totalizam 
R$1 milhão por mês.

%
Foi retirada a trava de 7,5% para o 
cálculo do crédito de cada cupom. 
Agora, um cupom de R$10,00 pode 
gerar créditos de até R$ 257,00.

O novo modelo é uma importante 
ferramenta para eliminar as fraudes 
das doações. Principalmente em 
aplicativos não oficiais.

O novo sistema visa uma melhor 
distribuição dos recursos 
destinados às entidades, atingindo 
maior número de instituições.

A modernização do sistema ainda 
resulta em uma considerável 
redução de custos para as entidades 
que cadastravam os cupons 
manualmente.

ou
Acesse www.nfp.fazenda.sp.gov.br 

e clique em 'Fale Conosco' 
Exclusivo para telefone fixo 

0800-170-110

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO 
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Economia

Educação financeira não é uma questão matemática

Nunca se falou tanto em educação 
financeira pessoal como nos últimos 
tempos. Livros, cursos, vídeos, pales-
tras, artigos difundidos por uma plê-
iade de gurus que se apresentam em 
todos os meios de comunicação e sob 
as mais variadas formas.

Se as pessoas já não cuidam da 
saúde física, ou seja, só procuram o 
médico quando estão “morrendo”, o 
que dizer de cuidar da saúde finan-
ceira? Sim, para quem atua na área, 
para quem liderou equipes ao longo 
de muitos anos, não é difícil perceber 
que, na maioria dos casos, por maior 
que seja o salário, as pessoas são do-
entes financeiramente falando. 

Há pessoas que ganham muito bem, 
mas gastam muito melhor. Por outro 
lado, existem pessoas que, apesar o 
baixíssimo rendimento, operam ver-
dadeiros milagres econômicos. A re-
lação do homem (ser humano) com 
o dinheiro é complexa, tensa e de-
safiadora: Quando ele tem bastante, 
faz pouco caso, esbanja, usa-o como 
arma sobre outras pessoas, compra o 

que não precisa para mostrar o que 
não é.  Entretanto, quando não o 
tem ou é pouco, lastima-se, xinga-o, 
maltrata chamando de “merreca” e 
assim o considera. Portanto, não lhe 
dá o devido valor fazendo com que, 
em ambas as situações, o dinheiro o 
abandone de alguma forma. É por isso 
que se diz que “o dinheiro não aguen-
ta desaforo”.

Assim, podemos entender que a 
educação financeira é muito mais uma 
questão de comportamento, de atitu-
des, de reflexão sobre o uso do dinhei-
ro do que simplesmente elaborar uma 
planilhinha de gastos. Escrever uma 
lista de itens e atribuir-lhes valores é 
muito simples. O mais importante é fa-
zer cumprir o que está escrito e para 
isso é necessária uma rígida disciplina 
que envolve, quase sempre, mudança 
de hábitos. 

Pessoas em grande maioria fazem 
compras por impulso e geralmente 
acabam priorizando coisas não tão 
necessárias ou ainda, atendem com 
muita facilidade os apelos da propa-

Antonio Benedito Gallo 
Formado em Administração de Empre-

sas pela FGV de São Paulo, professor uni-
versitário em disciplinas de Contabilidade. 
Ex-diretor e gestor universitário na Unaerp 
e também FABAN. Atualmente, consultor 

de empresas.

ganda além, é claro, de dar asas à 
vaidade para ter “as coisas que os ou-
tros têm”. É preciso respeitar os limi-
tes da capacidade financeira e não se 
afundar em financiamentos, limites de 
cartões de crédito, cheque especial e 
outros meios de obtenção de recursos 
porque, essa história todos nós conhe-
cemos e sabemos para onde caminha. 
E geralmente não termina bem.

A saúde financeira abalada afeta di-
retamente a saúde física e mental e 
isso não permite que a pessoa traba-
lhe direito, que mantenha sua produ-
tividade e nem consiga se divertir. Se 
dizem que o dinheiro não traz felicida-
de, a falta dele então pode ser muito 
pior.

É simples: O seu ganho líquido men-
sal é o seu limite. Não passe dessa 
risca porque além dela pode estar um 
grande abismo. 

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

As lideranças de quaisquer setores 
existenciais devem ter essa consciên-
cia e estimular a cooperação entre os 
membros de seu grupo, precisam co-
nhecer e saber avaliar em que estágio 
as relações estabelecidas pelos seus 
integrantes pode estar focada, e tra-
balhar para que avancem, progridam, 
e evoluam para estágios de maior 
cooperação, imbuídas de sentimen-
tos mais altruístas, e, portanto, mais 
felizes. Muitas pesquisas provaram o 
efeito destrutivo da competição, con-
forme Brown (1994, p.41) que afirma: 
“Um estudo concluiu que as crianças 
mais competitivas eram menos empá-
ticas que as outras; outro estudo mos-
trou que as crianças competitivas são 
menos generosas.” E ainda que: “A 
competição produz uma Por mais que 
os estudos comprovem a falta de efe-
tividade e realização quando os indiví-
duos estão em situações de competi-
ção, ainda é percebido um padrão de 
competição forte nos agrupamentos 
humanos. No entanto, tudo isso tem 
causado inúmeros prejuízos aos se-
res humanos, como problemas emo-
cionais, psicológicos, e, até mesmo, 
comprometer a felicidade. A coope-
ração ensina a comunicação e a con-

fiança. Já a competição ensina que a 
trapaça e a esperteza são mecanis-
mos válidos para conseguir o objetivo, 
que alguns ganham e outros perdem e 
que é preciso aceitar os resultados, ao 
que o referido autor questiona: “Será 
isso de fato ‘sadio’”? Experiências de 
cooperação humana são o ingrediente 
fundamental para o desenvolvimento 
da saúde psicológica de qualquer in-
divíduo, de acordo com Orlick (1989). 
A cooperação é um valor fundamen-
tal para todos, sem ela certamente o 
homem já teria desaparecido do pla-
neta. Consequentemente não existem 
habilidades mais importantes para um 
ser humano do que as de interação 
social cooperativa. Torna-se mister 
acreditar que é possível criar atmos-
feras em que, no mínimo, prevaleça a 
união das pessoas e o crescimento de 
todos, criar ambientes de atividades 
que atendam às necessidades de to-
dos e estimulem comportamentos de-
sejáveis que influenciem de forma po-
sitiva a personalidade das pessoas. As 
pessoas impelidas por necessidades 
de realização são importantes para as 
organizações, precisam, para liderar, 
desenvolver habilidades interpessoais 
e consciência grupal. O trabalho pode 

Cristiane Barreto
Coaching na Maxi Gente & Gestão

E-mail: 
contato@maxigenteegestao.com.br 

começar com as pessoas que já ocu-
pam cargos de maior responsabilida-
de, mas deve ser sempre lembrado 
que é um dever de todos, e cada um 
precisa assumir a responsabilidade de 
começar em si o desenvolvimento de 
comportamentos mais cooperativos. 
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Jurisprudência

Exclusão de sócio majoritário em 
sociedade limitada é possível

Quando o sócio majoritário de uma 
sociedade limitada comete uma falta 
grave no cumprimento de suas obriga-
ções, pode ser excluído judicialmente 
da sociedade. Para isso, deve-se levar 
em conta apenas o capital social de-
tido pelos outros sócios, excluindo-se 
do cálculo a fatia de quem será exclu-
ído.  A tese foi firmada em 2017 pelo 
Superior Tribunal de Justiça durante 
o julgamento do Recurso Especial nº 
1.653.421/MG.

 O sócio majoritário de uma empresa 
é aquele que possui o maior número 
de quotas representativas do capital 
social. Os demais são os minoritários, 
que individualmente têm menor parti-
cipação na sociedade, que, em con-
junto, podem ou não deter mais do 
que 50% do valor do negócio.

 No caso julgado em 2017, os só-
cios minoritários pediram a dissolução 
parcial da sociedade, afirmando que 
houve quebra do affectio societatis 
(intenção dos sócios de constituir uma 
sociedade). Eles alegaram que o só-
cio majoritário cometeu concorrência 
desleal, considerada uma falta grave 
que poderia justificar a sua exclusão 
de acordo com o artigo 1.030 do Có-
digo Civil.

 O sócio majoritário, por sua vez, pe-
diu que o Superior Tribunal de Justiça 
interpretasse o artigo 1.030 em con-
junto com o artigo 1.056 do Código Ci-

vil, a fim de estabelecer se era ou não 
necessária a constituição de maioria 
absoluta do capital social para exclu-
são judicial de sócio faltante.

 O primeiro artigo estabelece que 
a exclusão pode ocorrer quando os 
demais sócios provarem que o ma-
joritário cometeu uma falta grave. Já 
o artigo 1.056 prevê que a exclusão 
por justa causa só pode ocorrer quan-
do os demais sócios forem donos de 
mais da metade do capital social da 
empresa. Ou seja, no primeiro caso, 
o Código Civil leva em conta apenas o 
capital social detido pelos sócios mi-
noritários. No segundo, considera a 
maioria absoluta do capital, incluindo 
a parte do majoritário.

 
Após deliberar, o Superior Tribunal 

de Justiça tomou sua decisão, de-
terminando que quando se tratar de 
exclusão judicial, especialmente em 
caso de sócio majoritário, o capital so-
cial dos minoritários é suficiente. Não 
é preciso considerar o valor que diz 
respeito a quem será excluído. Para 
que a exclusão ocorra, o pedido deve-
rá ser submetido ao judiciário.

 No entanto, para excluir o sócio 
extrajudicialmente, é preciso que os 
demais possuam mais da metade das 
ações da empresa – ou seja, a maioria 
absoluta do capital social, tendo em 
vista a necessidade de alterar o con-

trato social.
 Por fim, a decisão foi favorável aos 

sócios minoritários. O Superior Tribu-
nal de Justiça decidiu garantir os direi-
tos dos integrantes que detêm menor 
participação, permitindo a exclusão do 
sócio majoritário quando seus atos fo-
rem contrários em relação aos interes-
ses e objetivos da sociedade. Assim, 
fica confirmado o princípio da preser-
vação da empresa nas sociedades li-
mitadas.

  

Leticia Cristina Centurion 
Crivelin 

OAB/SP 362.279
Hernandez e Ferreira Advogados 

Associados
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Veto ao Refis das micro e pequenas empresas
será votado no dia 6

Fonte: Agência Estado

Em pronunciamento na ses-
são do Congresso nesta terça-
-feira (20), o senador José Pi-
mentel (PT-CE) informou que 
a sessão para analisar o veto 
do presidente da República, 
Michel Temer, ao Refis para 
micros e pequenas empresas 
(PLC 164/2017) será no dia 6 
de março. Pimentel disse ter se 
reunido com o presidente do 
Senado, Eunício Oliveira, e enti-
dades que representam o setor.

Pimentel disse confiar que o 
veto total de Temer a esta polí-
tica de refinanciamento de dívi-
das, que foi aprovada pelo Con-
gresso por unanimidade, será 
derrubado.

— É o primeiro Refis da histó-
ria para as micros e pequenas, 
após 17 políticas como estas 
para as grandes e médias de 

10 anos para cá. Só no último 
Refis, as maiores empresas do 
país conseguiram se livrar de 
mais de R$ 38 bilhões em dívi-
das — afirmou o senador.

Pimentel acrescentou, com 
base em informações da Co-
missão de Valores Mobiliários 
(CVM), que empresas como a 
JBS e a Ambev abateram cada 
uma cerca de R$ 1 bilhão em 
dívidas somente no último Re-
fis. Ele ainda lembra que as mi-
cro e pequenas companhias são 
as maiores geradoras de postos 
de trabalho no Brasil.

‘Vou trabalhar para derrubar 
veto ao Refis’, afirma Eunício

Em entrevista coletiva conce-
dida na tarde desta terça-feira 
(20), o presidente do Senado 
Eunício Oliveira afirmou que 
deixou claro ao presidente Mi-
chel Temer “não ver sentido” 
ao veto total feito por ele ao re-
financiamento das dívidas das 

micro e pequenas empresas 
(conhecido como Refis), apro-
vado pelo Congresso no fim do 
ano passado.

Eunício disse ser contrário a 
esse tipo de renegociação, mas 
lembrou que nos últimos 10 
anos foram aprovados 17 Refis 
para setores “que tem poder de 
pressão”, e entende que agora 
as micro e pequenas empresas 
“não devem ser desprezadas”.

- Deixei claro ontem ao presi-
dente Temer que se não houver 
um entendimento até a próxima 
reunião do Congresso (não a de 
hoje), vou trabalhar pela derru-
bada deste veto. 

As micro e pequenas empre-
sas geram cerca de 90% dos 
empregos deste país, é um 
setor de enorme relevância 
- disse, acrescentando que a 
próxima reunião do Congresso 
deverá ocorrer entre 10 e 15 
de março.

Notícias do Setor

Fonte: Fenacon 

Representando a FENACON, 
o presidente do SESCAP-CE, 
Daniel Coêlho, participou de 
reunião com o presidente do 
Congresso Nacional, senador 
Eunício Oliveira, sobre a inclu-
são do veto ao Refis das micro 
e pequenas empresas na pau-
ta de votações. 

O senador se disse ciente 
da importância da medida e 

destacou que a votação deve 
ocorrer no início do mês de 
março.

“Hoje temos mais de 600 mil 
empresas com alguma pen-
dência financeira que poderão 
ser excluídas da tributação. O 
intuito é dar a possibilidade às 
empresas para se regulariza-
rem perante os débitos exis-
tentes”, disse Daniel Coêlho.

Pela manhã o presidente do 
SESCAP-CE participou, jun-

to com diretor Político-Parla-
mentar da FENACON, Valdir 
Pietrobon, de um café da ma-
nhã na Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília, promovido 
pela Frente Parlamentar das 
Micro e Pequenas Empresas. 

O encontro teve por objetivo 
sensibilizar os parlamentares 
sobre a importância da der-
rubada do veto ao Refis das 
MPEs optantes pelo Simples 
Nacional.

Sistema Fenacon participa das discussões sobre a 
derrubada do veto ao Refis das MPEs
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Receita Federal realiza novo lote de cobrança de 
obrigações correntes de quem aderiu ao PERT

Fonte: Receita Federal 
Neste mês de fevereiro a Re-

ceita está cobrando um segun-
do lote de 915 contribuintes que 
devem mais R$ 1,5 bilhão em 
obrigações correntes. E um ter-
ceiro lote de cobrança já está 
programado para as próximas 
semanas. Os contribuintes estão 
sendo comunicados da cobrança 
por meio de carta enviada ao seu 
domicílio tributário eletrônico.

A Receita Federal vem reali-
zando lotes de cobrança de obri-
gações correntes vencidas após 
abril de 2017 dos contribuintes 

que aderiram ao PERT - Progra-
ma Especial de Regularização 
Tributária. No final de 2017, foi 
realizado o primeiro lote, que en-
volveu 405 contribuintes com um 
total de R$ 1,6 bilhão em dívidas. 
Destes, aproximadamente a me-
tade já regularizou as pendências 
e serão mantidos no PERT.

Para que o contribuinte possa 
usufruir dos benefícios do PERT 
- reduções de multas e juros, 
prazo de até 180 meses para 
pagamento da dívida e possibi-
lidade de utilização de créditos 
diversos para quitar parte da dí-

vida, dentre outros - é necessá-
rio que mantenha em dia as suas 
obrigações tributárias correntes 
vencidas após 30 de abril de 
2017, conforme determina a Lei 
13.496/17. A inadimplência por 
três meses consecutivos ou seis 
meses alternados implica a ex-
clusão do devedor do PERT.

Em março a Receita fará o can-
celamento da adesão/exclusão 
de todos os contribuintes cobra-
dos até lá e que não se regulari-
zarem. A partir daí, esses contri-
buintes deixarão de contar com 
os benefícios do PERT.

Notícias do Setor

Entrega da declaração do Imposto de Renda 2018 
começa em 1º de março

Fonte: G1

Secretaria da Receita Federal 
informou que o prazo de apre-
sentação da declaração do Im-
posto de Renda 2018, ano-base 
2017, começa na próxima quin-
ta-feira (1º) e se estende até o 
dia 30 de abril.

A expectativa da Receita é re-
ceber 28,8 milhões de declara-
ções neste ano, 340 mil a mais 
do que o registrado no ano pas-
sado (28,5 milhões).

Os contribuintes poderão bai-
xar o programa gerador da de-
claração a partir da próxima 
segunda-feira (26), no site da 
Receita Federal. 

Quem deve declarar?
Deve declarar o IR neste 

ano quem recebeu rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2017. O valor é o 
mesmo da declaração do IR do 
ano passado.

Também deve declarar:
• Contribuintes que re-

ceberam rendimentos isentos, 
não-tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja 
soma tenha sido superior a R$ 

40 mil no ano passado;
• Quem obteve, em qual-

quer mês de 2017, ganho de 
capital na alienação de bens ou 
direitos, sujeito à incidência do 
imposto, ou realizou operações 
em bolsas de valores, de mer-
cadorias, de futuros e asseme-
lhadas;

• Quem teve, em 2017, 
receita bruta em valor superior 
a R$ 142.798,50 em atividade 
rural;

• Quem tinha, até 31 de 
dezembro de 2017, a posse ou 
a propriedade de bens ou direi-
tos, inclusive terra nua, de valor 
total superior a R$ 300 mil;

• Quem passou à condi-
ção de residente no Brasil em 
qualquer mês do ano passado e 
nessa condição encontrava-se 
em 31 de dezembro de 2017.

Novidades na declaração do 
IR de 2018

Uma das novidades do Im-
posto de Renda neste ano é 
que serão exigidos CPF´s para 
dependentes incluídos na de-
claração com oito anos ou mais. 
Em 2017, o CPF havia passado 
a ser obrigatório para crianças a 

partir de 12 anos.
A redução da idade visa evitar 

que a declaração caia na malha 
fina, “possibilitando maior rapi-
dez na restituição do crédito tri-
butário”, informou o Fisco.

A partir de 2019, a obrigatorie-
dade será para todos os depen-
dentes, de qualquer idade.

De acordo com a Receita, o 
programa de declaração nes-
te ano também vai pedir aos 
contribuintes mais dados sobre 
seus bens declarados, entre 
eles endereço de imóveis, sua 
matrícula, IPTU, e data de com-
pra, além do número do Rena-
vam de veículos.

O contribuinte, porém, não 
será obrigado a fornecer essas 
informações.

A partir deste ano também 
será possível retificar as decla-
rações enviadas por meio de 
dispositivos móveis, como ta-
blets e smartphones. Para isso, 
entretanto, é necessário que 
declaração original tenha sido 
enviada do mesmo aparelho.
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Aniversariantes Março
01 – José Roberto Pessoti - Contabilidade 
Itamaraty
03 – Luiz Cláudio Gaona Granados – Gra-
nados Contabilidade
05 – João Pedro Garcia Granados – Flo-
rença Administração Contábil LTDA
06 – Durvalino Corrêa Júnior - Valorup 
Contabilidade
07 – Luiz Augusto Rosada – Autônomo 
08 – Antônio Carlos Aguiar - Autônomo
09 – Fabrizio Magalhaes Leite – Orlando 
Leite Contabilidade
09 – Mario Sergio Ciampaglia – M.S. Con-
tabilidade 
09 – Reinaldo Egydio dos Santos - Santos 
& Budoia Contabilidade LTDA ME
13 – Adriano Oliveira Dias – CLM Contabi-
lidade LTDA 
13 – Luciane Carla Faim - Faim Contabili-
dade
14 – Daniel Pereira da Silva  - Autônomo 
14 – Flávia Dias Barbosa Hirosi - Hirosi 
Serviços Contábeis LTDA
14 – Hamilton Fernando Pereira da Silva – 
Prátika Contabilidade 
16 – Jose Luiz Banhos - Sercont Serviços 
Contábeis
16 – Marcelo luiz Pereira Riul - NR S/C 
Contabilidade LTDA
18 – Sueli Bernardes da Silva Soares - 
Sueli Bernardes da Silva Soares - ME

Cultura e Educação
 
“ Amar é querer estar perto,
se longe; e mais perto, se perto.” Vinicius de Moraes

1) A “Assembléia” foi marcada para  a próxima segunda-feira. Todos 
estão animados para o encontro!!!

…com a grafia escrita de forma incorreta o desânimo apareceu!!!
O correto é: ASSEMBLEIA.
Segundo o Novo Acordo Ortográfico: o acento agudo nos ditongos abertos éi 

e ói não será usado mais  na grafia.
Obs.: O Novo Acordo Ortográfico traz na grafia(escrita) mudança,assim utili-

zaremos as novas regras na escrita e manteremos,  sem alteração, a pronún-
cia das palavras

2) --- É azia, doutor. Mas eu já estou providenciando uma “colherinha” 
do remédio, disse Maria.

…com certeza, Maria azedou também a escrita incorreta da palavra no 
diminutivo!!!

Conforme a Gramática Normativa, o correto é colherzinha.
Regra fácil:  quando o substantivo terminar em R a tendência é que se faça 

o diminutivo com o acréscimo de  “ zinho”  ou “zinha”.

3) Mané  usa muito a expressão “ a nível de”  nas suas palestras.
 Prezado amigo leitor ( e querido Mané!!!) vamos evitar o uso “ a nível de”.
  A expressão “ a nível de” ( tradução incorreta do francês “ au niveau de”) 

tem sido condenada por vários autores de livros sobre o vernáculo.
O correto é:  “ no nível de” ou “ em nível de”.
Temos  a expressão “ no/em nível do(da)”,  quando a ideia for de nivelamen-

to, isto é, de algo estruturado em níveis ou camadas.
Ex.: Em nível do ensino fundamental este raciocínio seria admissível, mas 

não no nível universitário.

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.

19 – Jose Ciriero Gomes - Organização 
Contábil São Pedro 
20 – Ricardo Monteiro - Meta Associados 
LTDA
22 – Jose Onésio de Almeida – Onésio Con-
tabilidade 
22 – Júlio Cesar de Souza Moreira – Autô-
nomo 
24 – Daniel Pinghera – Pinghera & Associa-
dos Contabilidade
24 – José Antônio de Oliveira Neto - Autô-
nomo
25 – Cleonice de Paula Cartolano Ranghie-
re - Autônomo
26 – Anderson de Oliveira - Autônomo
29 – José Carlos Parigio Júnior – Parigio As-
sessoria Contábil 
30 – Fabrício Roberto Rosa – Aptus Conta-
bilidade LTDA ME
30 – Francisco José de Castro Silva – Au-
tônomo 
30 – Joel José Mamede dos Santos – Ma-
mede Assessoria Contábil 
30 – Maria Lídia da Silva - Maria Lidia da 
Silva Contabilidade – ME
31 – Rafael Augusto de Oliveira – Sertec 
Contabilidade 

PARA VOCÊ PENSAR:

No descomeço era o verbo

No descomeço era o verbo.
Só depois é que veio o delírio do verbo.
O delírio do verbo estava no começo, lá, 
onde a criança diz:
eu escuto a cor dos passarinhos.
A criança não sabe que o verbo escutar não
Funciona para cor, mas para som.
Então se a criança muda a função de um 
verbo, ele delira.
E pois.
Em poesia que é voz de poeta,
que é a voz
De fazer nascimentos -
O verbo tem que pegar delírio.

Manoel de Barros
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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). 
(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 – atu-
alize-se sobre a legislação e saiba mais sobre temas 
que envolvem o dia-a-dia do cenário contábil e admi-
nistrativo. 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.

Sala do Empreendedor - Parceira do Sebrae-SP e da 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, a Casa do Con-
tabilista promove o empreendedorismo em programas 
como “Amigo da Pequena Empresa” e “Comece Legal”, 
e dá suporte às empresas contábeis do Simples Nacional 
no atendimento aos Microempreendedores Individuais.

Saúde - Planos especiais para atender você e sua família nos 
convênios assistência médica e hospitalar São Francisco, Santa 
Casa Saúde e Medicar Urgências Médicas, e planos odontológi-
cos 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
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DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
 
Senhor Contribuinte do Imposto de Renda, 
 
 
Faça a destinação de parte do seu Imposto de Renda Devido, no momento de sua Declaração de Ajuste 
do Imposto de Renda, Ano Base 2017, de 01 de março a 30 de abri de 2018, da seguinte forma: 
 
Se o contribuinte não destinou nada durante o ano calendário de 2017, ele poderá destinar até 3,00% de 
seu IR devido, no momento da entrega da Declaração de Ajuste do Imposto de Renda em 2018, 
entregue no prazo, como Doações Diretamente na Declaração, ao Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente, do Município que o mesmo escolher; gerando o Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais – DARF, no código 3351, no CNPJ do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, 
imprimindo-o e recolhendo em qualquer agência bancária, até a data do vencimento da primeira cota do 
Imposto de Renda Pessoa Física; 
 
Lembrando que, se o contribuinte já destinou algum valor durante o ano calendário de 2017, depois de 
feito o lançamento dos valores no campo próprio o programa mostrará o valor que ele ainda poderá 
destinar:  
Terminado o preenchimento da Declaração > Resumo da Declaração > Doações Diretamente na 
Declaração - ECA > Novo > Municipal > Estado > Município > Valor (aí aparecerá o limite até quanto 
poderá ser destinado, já calculado). 
 
Desta forma, este valor destinado irá diminuir o imposto a pagar ou aumentar a restituição. 
 
Investindo na CRIANÇA e no ADOLESCENTE, melhorando a sua perspectiva de futuro, além de poder 
acompanhar o resultado de sua aplicação, você receberá o dinheiro de volta na Declaração de Ajuste. 

 
João Pedro de Deus 
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil Aposentado 
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O novo Domínio Web oferece segurança, performance e 
estabilidade, para você poder trabalhar como sempre 
quis - em nuvem e protegido. A Amazon garante a 
integridade do seu banco de dados e o acesso ao sistema 
é mais simples, via browser. E ainda pode contar com 
atualizações automáticas, 4 backups diários e login e 
senha integrados ao módulo Domínio Atendimento.

Escolha ter mais para o seu negócio.
Escolha Domínio Web.

Saiba mais vantagens em:
dominiosistemas.com.br/dominioweb

QUALQUER LUGAR PODE 
SER O SEU ESCRITÓRIO?


