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Prezados leitores,
É com otimismo que caminhamos 

para o segundo semestre de um ano que 
nos trouxe tantos desafios e experiências. Com 
a vacinação em massa e grande parte da po-
pulação já imunizada, seguimos confiantes de 
que retomaremos, em breve, uma considerável 
rotina econômica, ainda em recuperação, po-
rém, caminhando para novos rumos.

A Casa do Contabilista, que se manteve ao 
lado de seus associados em todos os momen-

tos, retoma aos poucos suas principais ativi-
dades, como o tradicional Centro de Estudos 
e os cursos profissionalizantes. A entidade 
continua não medindo esforços para levar 
conhecimento e qualificação aos contadores, 
uma profissão que exige aprimoramento cons-
tante para manter os profissionais atualizados, 
possibilitando o assessoramento qualificado a 
seus clientes.

O Centro de Estudos acontece no formato 
on-line todas as quartas-feiras, a partir das 19h 
e traz grandes nomes do segmento, abordando 
temas relevantes para a classe contábil. Trata-
-se de um ambiente para o conhecimento, tro-
ca de experiências e network. O acesso pode 
ser feito pelo canal da Casa do Contabilista no 
YouTube. A programação é divulgada sema-
nalmente nas redes sociais da Casa do Conta-
bilista, como Facebook, Instagram e Linkedin.

Outra atividade que vem ganhando novo fô-
lego são os cursos em parcerias com órgãos, 
como a Secretaria Estadual da Fazenda – Pos-
to Fiscal. No dia 23 de agosto foi realizado o 
curso on-line, com o tema Substituição Tribu-
tária. O agente fiscal de rendas do Estado de 
São Paulo, José Mauricio Betarello, abordou o 
tema e respondeu as dúvidas dos participantes. 
Iniciativas como esta, mostram a importância 
e prestígio da Casa do Contabilista junto as en-
tidades do segmento. 

O programa Aprendiz, uma das principais 
iniciativas da Casa do Contabilista, segue 
cumprindo seu objetivo de inserir jovens ao 
mercado de trabalho, oferecendo qualificação 

Editorial

André Mauricio Souza de Oliveira
Vice Presidente AESCON RP

por meio de cursos. Além disso, permite que 
empresas invistam em capital humano, fo-
mentando oportunidade a jovens estudantes e 
contribuindo de forma direta com a mudança 
na realidade social. As empresas que tiverem 
interesse em fazer parte do programa, podem 
entrar em contato com a Casa do Contabilista 
e entender como é possível cumprir a legisla-
ção por meio da iniciativa. 

Com confiança e trabalho estamos reco-
meçando e prontos para construir um futuro 
novo, ainda mais coerente com nossos valores. 
A Casa do Contabilista se mantém atuante e ao 
lado de seus associados, com a certeza de que, 
em breve, estaremos novamente reunidos fisi-
camente nas diversas atividades tradicionais 
realizadas pela Casa do Contabilista. Um forte 
abraço e boa leitura a todos!
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Atualmente já se passaram as fases de assimilação da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais. Após a edição da Lei em 2018 
esperávamos o início da vigência que ocorreu em setembro de 

2020. Depois aguardávamos a entrada em vigor das multas que inicia-
ram no mês passado, em agosto de 2021.

Mas e agora, o que vem pela frente?

A ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados finalizou a 
audiência pública que dispõe sobre a fiscalização e a aplicação de san-
ção pela Autoridade no final de junho de 2021 e ainda não aprovou a 
Resolução que trata do tema.

Assim, apesar de estar em vigor as sansões na data da confecção deste 
artigo a ANPD não pode aplicar nenhuma sansão pois não tem ainda o 
rito do processo administrativo aprovado.

Nos tribunais muitas ações já citam a LGPD. De acordo com o escri-
tório LBCA entre janeiro e junho de 2021 foram ajuizados 660 ações 
envolvendo o tema da LGPD. Destas 636 foram propostas no Estado 
De São Paulo.

A aplicação de multas na esfera judiciária já tem acontecido e o en-
tendimento dos Magistrados tem sido bastante díspares no que tange as 
indenizações por danos morais o que gera ainda mais confusão entre os 
empresários.

No recente artigo da jornalista Mariana Branco publicado no JOTA, 
em alguns casos empresas foram condenadas por vazamento de dados 
pela divulgação de dados pessoais do autor da ação em página eletrôni-
ca, acessível por terceiros, ainda que por curto período de tempo e isso 
culminou em uma indenização de danos morais no valor de R$ 2 mil ao 
titular de dados proponente da ação.

Contrário sensu, em outro caso, uma cliente, alegando que um vaza-
mento de dados por uma Companhia de Energia tirou seu sono, causan-
do angústia e sentimento de tristeza”, uma vez que os dados vazados 

Capa
O Judiciário, a LGPD e a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados - Vai ter multa ou não?

são irrecuperáveis e estão sujeitos a ser negociados para propaganda ou 
usados para possíveis golpes pleiteava uma indenização de R$ 10 mil 
por danos morais.

No caso em tela o Magistrado reconheceu a obrigação da Companhia 
na proteção dos dados pessoais da cliente que foi ineficiente, mas consi-
derou essencial aferir se tal vazamento de dados causou efetivamente à 
parte autora algum dano para assim merecer indenização pelo fato não 
reconhecendo o pleito.

No meio de todo este contexto de incertezas as empresas estão bus-
cando a adequação com uma sensação de insegurança jurídica. No en-
tanto é importante iniciar a adequação e comprovar a intenção de buscar 
a proteção no tratamento dos dados pessoais.

O artigo 52 da Lei 13709;2018 – LGPD no § 1º apresentam as atenu-
antes em eventual caso de sansão trazendo tópicos como: II - a boa-fé 
do infrator; VIII - a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e 
procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao trata-
mento seguro e adequado de dados; e IX - a adoção de política de boas 
práticas e governança.

Assim nos resta claro qual a intenção do Legislador no que tange ao 
que se espera das empresas quando do tratamento de dados pessoais. 
Esta adequação é paulatina e não é veloz, mas deve-se iniciar o quanto 
antes.

O cenário doravante terá uma crescente de ameaças de vazamento 
de dados e uma conscientização cada vez maior dos titulares de dados 
exigindo um tratamento com segurança em padrões mínimos de risco.

Quem buscar a adequação à Lei e consequente demonstração de zelo 
no tratamento com certeza correrá menos riscos de incidentes de segu-
rança e sansões vindas da ANPD ou Judiciário.

Luiz Nóbrega – Consultor de Compliance
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A presidente da AESCON RP, Ana Lúcia Corsino Picão, 
que integra o Grupo de Trabalho de Desburocratização 
e Simplificação da Abertura de Empresas da Prefeitura 

de Ribeirão Preto, participou no dia 18 de agosto, da primeira 
reunião oficial do grupo, que tem entre outras pautas, a simplifi-
cação de abertura de empresas no município. 

O encontro contou com a presença do prefeito Duarte No-
gueira, do secretário de Inovação e Desenvolvimento, Eduardo 
Molina, entre outros secretários municipais. “Há alguns meses 
demos início a um estudo para desenvolver uma metodologia 
para a simplificação de abertura de empresas, fomentando o de-
senvolvimento e facilitando os processos para os empreendedo-
res.  Trata-se de uma iniciativa importante para o momento de 
retomada de crescimento econômico pós pandemia”, destaca a 
presidente.

Realizado pela Aescon RP e Secretaria Estadual 
da Fazenda, por meio do Posto Fiscal e apoio 
da Casa do Contabilista de Ribeirão Preto, 

Assescofran - Associação das empresas de Serviços 
Contábeis de Franca e Região e Associação Profis-
sional dos Contabilistas de Barretos, o Curso Online, 
do Posto Fiscal teve início no mês de agosto e já é 
sucesso. O evento é on-line via plataforma ZOOM e 
gratuito e traz temas relevantes aos profissionais do 
segmento contábil. 

Substituição Tributária foi o tema abordado no dia 
23/08. José Mauricio Betarello, agente fiscal de rendas 
do Estado de São Paulo, abordou o tema e tirou as dú-
vidas dos participantes.  José Maurício é graduado em 
Ciências Contábeis e Engenharia em conjunto com a 
Hochschule Darmstadt (University of Applied Scien-
ces of Darmstadt), pós-graduação em Direito Tributá-
rio, instrutor de diversos cursos da Escola de Governo 
do Estado de São Paulo.

Confira as próximas edições do curso:
Tema: CRÉDITO ACUMULADO
Data: 30/08, das 13h às 18h
Facilitadora: Lisandra Cristina Greco Marquezi

Auditora Fiscal da Secretaria da Fazenda e Planeja-

Notícias da Casa
Casa do Contabilista integra grupo de trabalho que visa 

simplificar a abertura de empresas em Ribeirão Preto

Casa do Contabilista realiza cursos em
parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda

mento do Estado de São Paulo.
Especialista em Direito Processual Tributário, Gra-

duada em Direito, Administração e Ciências Contá-
beis, Representante Regional de Educação Fiscal da 
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de 
São Paulo da região de Ribeirão Preto, Co-coordena-
dora regional da Disciplina Eletiva “Educação Fiscal, 
Tributária e Coesão Social”, Professora da EGESP – 
Escola de Governo do Estado de São Paulo.

Tema: ITCMD -Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação

Data: 20/09, das 14h às 17h
Facilitador: Lucas Ricardo Spada

Agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo.

Graduado em Turismo, Pós-graduação em Gestão 
Hoteleira, Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo com atuação na fiscalização direta e tributos e 
na área interna no NSE-II.

Serviço - Para se inscrever, basta entrar nas redes 
sociais da Casa do Contabilista (Instagram, Facebook 
ou Linkedin) e se inscrever no link. Mais Informa-
ções: (16) 99441-5995 (WhatsApp) ou assescofran@
assescofran.org.br
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Notícias da Casa

Notícias do Setor

Todas as quartas-feiras, das 19h às 21h, a Casa do Contabi-
lista realiza o Centro de Estudos, que traz temas impor-
tantes para a classe contábil e profissionais renomados 

que além de esclarecer de forma ampla os temas abordados, 
troca experiências com os participantes. No dia 11 de agosto, a 
professora Euza Bispo, fundadora e CEO da EB Treinamentos, 
tratou sobre Rubricas do eSocial.

Já no dia 18 de agosto, o Centro de Estudos teve a partici-

A Receita Federal identificou um novo 
tipo de golpe aplicado com o nome 
da instituição. Trata-se de uma notifi-

cação postal falsa, na qual é exigido o paga-
mento de IOF para desbloqueio de valores de 
empréstimo em instituição financeira. 

IOF é o Imposto sobre Operações Financei-
ras, relativos a crédito, câmbio e seguros, ou 
títulos e valores mobiliários. 

Como funciona o golpe
Ao negociar um empréstimo ou finan-

ciamento com uma instituição financeira, a 
pessoa recebe pelo correio uma notificação 
cobrando o IOF, supostamente emitida pela 
Receita Federal. 

A Receita Federal publicou nesta sexta-feira 
uma atualização da versão 8.4 do Sistema 
Empresa de Recolhimento do Fundo de Ga-

rantia do Tempo de Serviço e Informações à Previ-

Centro de Estudos 
retoma atividades com a 
participação de grandes 

profissionais do segmento

Receita Federal alerta sobre golpe em 
empréstimo ou financiamento

Programa para envio da GFIP é atualizado

pação do Dr. Hilário Bocchi Junior, do Bocchi Advogados As-
sociados, que abordou o tema Aposentadoria: Planejamen-
to Previdenciário, uma de suas especialidades. O professor 
Antônio Saraiva, palestrante do CRC, falou aos participantes 
sobre: Reinf, DctfWeb e ECF, no dia 25/08. Todas as palestras 
são gratuitas e acontecem de forma virtual pela plataforma 
Zoom, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Casa do 
Contabilista. Acompanhe a programação pelas redes sociais 
da Casa do Contabilista.

O documento falso alega que o crédito ou fi-
nanciamento será desbloqueado somente com 
o pagamento do imposto. Na correspondência 
há dados bancários para depósito e uma assi-
natura falsa. 

Trata-se de um golpe, já que a Receita Fe-
deral não fornece dados bancários para o reco-
lhimento de tributos federais via depósito ou 
transferência. 

O recolhimento do IOF é feito exclusiva-
mente via Documento de Arrecadação de Re-
ceitas Federais (Darf) e a cobrança e o recolhi-
mento do IOF são efetuados pelo responsável 
tributário, ou seja, pela instituição financeira 
que concede o crédito. 

Os golpistas geralmente cometem erros que 
possibilitam identificar que se trata de um gol-
pe. Fique atento aos erros de português, infor-
mações confusas ou incorretas e orientações 
desencontradas. Esses são alguns dos sinais de 
que a correspondência pode ser falsa.

Em caso de dúvidas, envie uma denúncia 
à Ouvidoria do Ministério da Economia, pela 
internet, clicando?aqui.

Os indivíduos que aplicam o golpe, fazendo-
-se passar por servidores da Receita Federal, 
serão investigados e poderão responder pelos 
crimes de estelionato, falsidade ideológica e 
falsa identidade, além dos danos causados à 
imagem da instituição e ao servidor indevida-
mente envolvido.

Fonte: Receita Federal.

dência Social (Sefip). Este sistema é utilizado para 
preencher e enviar a Guia de Recolhimento do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço e Informações 
à Previdência Social (GFIP).

Recomenda-se que o programa anterior seja de-
sinstalado e o novo arquivo instalado.

A partir de agora, antes do fechamento da decla-
ração, o programa verificará se existe uma nova ta-
bela de salário de contribuição na página da Caixa 
Econômica Federal e, caso haja, atualiza o sistema 
de forma automática.

Importante ressaltar que as empresas que não atu-

alizaram a tabela antes do preenchimento das GFIPs 
relativas às competências de janeiro a julho deste 
ano, precisarão retificar (corrigir) as declarações e 
enviá-las novamente, com os valores atualizados.

Acesse o novo arquivo do programa em: https://
www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-con-
teudo/download/pgd/sefip

Acesse o novo manual atualizado do SEFIP em: 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-
-conteudo/publicacoes/manuais/manual-do-sefip-
-gfip

Fonte: Receita Federal.
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Notícias do Setor

As empresas obrigadas a apresentarem 
a Escrituração Fiscal Digital de Re-
tenções e Outras Informações Fiscais 

(EFD-Reinf) podem contar com novas orien-
tações consolidadas em um único normativo. 
A Receita Federal publicou a Instrução Nor-
mativa RFB nº 2043, de 13 de agosto de 2021, 
revogando e substituindo a Instrução Normati-
va RFB nº 1701, de 2017.

Dentre outras alterações, a nova IN dispensa 
da apresentação da EFD-Reinf todas as empre-
sas que não gerarem fatos a serem informados 
no período de apuração. Essa dispensa era 
concedida apenas às empresas do chamado 3º 
grupo, que compreende as empresas do Sim-
ples Nacional, os empregadores e contribuin-
tes pessoas físicas, exceto os empregadores 
domésticos.

Agora, isso foi estendido a todas as empre-
sas, sejam do primeiro, segundo ou terceiro 
grupo e qualquer regime de tributação, seja 

A  nova versão do eSocial já foi imple-
mentada e traz novidades, dentre elas, 
atualizações nas soluções web e no 

aplicativo mobile.

Nesta nova versão, o sistema foi programa-
do para simplificar o envio de informações 
pelos empregadores, com drástica redução da 
quantidade de informações que devem ser en-
viadas, flexibilização em regras de validação 
e aproveitamento de informações constantes 

Receita Federal dispensa da apresentação da 
EFD-Reinf todas as empresas que não tiverem 

fatos a serem informados no período de apuração

eSocial apresenta novo layout mais acessível e simplificado

do Simples Nacional, lucro presumido ou lu-
cro real. Não há mais necessidade de informar 
a EFD-Reinf e, consequentemente, o “Sem 
Movimento”. A dispensa de apresentação, no 
entanto, é apenas para o EFD-Reinf. Para o 
eSocial e a DCTFWeb continua necessário in-
formar o “Sem Movimento”.

Outra novidade é o cronograma da apresen-
tação de pessoas físicas para o 3º grupo, que 
devem prestar informação na EFD-Reinf, se 
houver, a partir da competência julho de 2021. 
Já que as escriturações eSocial e EFD-Reinf 
seguem o mesmo cronograma de obrigatorie-
dade e, considerando que o eSocial teve da-
tas alteradas, conforme a Portaria Conjunta 
SEPTR/RFB/ME nº 71, alterou-se também o 
início de apresentação do 3º grupo de obriga-
dos (pessoas físicas) da EFD-Reinf, para fatos 
ocorridos a partir de 1º de julho de 2021.

Instituída em 2017, pela Instrução Nor-
mativa RFB nº 1767, de 14 de dezembro, a 

EFD-Reinf, em conjunto com o eSocial e a 
DCTFWeb, visa substituir a GFIP em relação 
à apuração e recolhimento da contribuição 
previdenciária e, assim, essas três obrigações 
acessórias devem ser implantadas junto aos 
contribuintes de forma e prazos integrados, 
para garantir a correta apuração dos créditos 
tributários decorrentes, bem como, os respec-
tivos recolhimentos na nova sistemática ado-
tada para a arrecadação da contribuição pre-
videnciária.

Importante lembrar que a DCTFWeb para o 
3º grupo, inicia o período de apuração a partir 
de outubro de 2021. Assim, no período de apu-
ração de julho, agosto e setembro de 2021, vão 
coexistir GFIP e EFD-Reinf.

É mais uma medida da Receita Federal na 
busca pela simplificação e melhoria do am-
biente de negócios no Brasil.

Fonte: Receita Federal.

em outras bases de dados, de forma a não mais 
exigir informações que já constam em outros 
sistemas administrados pela Receita Federal.

O eSocial foi implantado junto aos empre-
gadores de forma escalonada em cinco grupos 
de contribuintes, iniciando pelos empregado-
res domésticos em 2015, seguido pelas maio-
res empresas do país em 2018 até chegar às pe-
quenas empresas e demais pessoas físicas em 
2019. Por último, estão os órgãos da adminis-

tração pública direta que iniciou a transmissão 
de suas primeiras informações em julho/2021.

Para facilitar ainda mais a implementação, a 
adesão de cada grupo de contribuintes se deu 
em quatro fases, de acordo com a natureza das 
informações a serem enviadas. A primeira fase 
consiste nos eventos de tabelas e os cadastros 
dos empregadores. Os eventos não periódicos 
fazem parte da segunda fase, nela, as empresas 
são obrigadas a enviar informações relativas 
aos trabalhadores e seus vínculos, e eventos 
como admissão, afastamento e desligamento. 
Na terceira fase torna-se obrigatório o envio 
de folhas de pagamento, que viabiliza a substi-
tuição da GFIP e, futuramente, da DIRF. E, na 
última fase, as informações relativas a segu-
rança e saúde no trabalho.

 
Os usuários do eSocial têm a sua disposição 

modernas soluções para envio de suas informa-
ções relativas ao eSocial, com integração direta 
entre seus computadores e o ambiente nacional 
do eSocial. Também têm acesso aos portais web 
das empresas e do cidadão, uso de aplicativo 
mobile e chatbot, além de serviço de download 
para possibilitar que as empresas e empregado-
res recuperem as informações enviadas.  

Fonte: Receita Federal

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Em 20 de agosto de 2021, os inte-
grantes do Conselho Diretor do 
CRCSP reuniram-se com repre-

sentantes das Entidades Contábeis do 
Estado de São Paulo. O encontro ocorreu 
no Plenário Sebastião Luiz Gonçalves dos 
Santos, na sede do CRCSP, e teve como 
objetivo apresentar ações desenvolvidas 
pelo CRCSP para apoiar os profi ssionais 
durante o período de pandemia e ouvir 
demandas dos profi ssionais de cada seg-
mento da contabilidade, representados 
pelas entidades presentes.

A reunião contou com a presença de 
representantes da Federação dos Conta-
bilistas do Estado de São Paulo (Fecon-
tesp), do Sindicato dos Contabilistas de 
São Paulo (Sindcont-SP), do Sindicato 
das Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas no Estado de 
São Paulo (Sescon-SP), do Instituto dos 
Auditores Independentes do Brasil (Ibra-
con) – 5ª Seção Regional, da Associação 

O CRCSP realizou, em 19 de agos-
to de 2021, a cerimônia virtual 
de posse de 18 novos delegados 

representantes do CRCSP. O presidente 
do CRCSP, José Donizete Valentina, co-
ordenou a cerimônia e deu as boas-vindas 
aos novos representantes, que passam a 
compor uma equipe de 157 delegados re-
presentantes do CRCSP em cidades do in-
terior e regiões metropolitanas do Estado 
de São Paulo.

Foram empossados os delegados repre-
sentantes Regiane Cristina Soares Naves 
(Cajamar), Edmar Rosa Eduardo (Garça), 

Conselho Diretor do CRCSP se reúne com 
representantes das Entidades Contábeis e apresenta 

ações desenvolvidas durante a pandemia

Em cerimônia virtual, 18 novos delegados 
representantes do CRCSP são empossados

Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado de São Paulo  |  Presidente: José 
Donizeti Valentina - Gestão 2020-2021
Delegacia Representante do CRC SP em 
Ribeirão Preto  |  Walter Assis Cunha - 
e-mail: walter@novainforme.com  | Rua 

Santos Dumont, 516

dos Peritos Judiciais do Estado de São 
Paulo (Apejesp), da Academia Paulista de 
Contabilidade (APC), da Associação Na-
cional dos Executivos de Finanças, Admi-
nistração e Contabilidade (Anefac) e do 
Instituto Paulista de Contabilidade (IPC).

O presidente do CRCSP, José Donizete 
Valentina, coordenou a reunião e destacou 
que a razão para o convite é o de “apre-
sentar as ações desenvolvidas durante a 
pandemia, os resultados do Conselho e 
ressaltar a importância da união das En-
tidades Contábeis”, esclareceu Donizete.

Participaram do encontro os presiden-
tes do Sindcont-SP, Geraldo Carlos Lima; 
da Apejesp, José Vanderlei Masson dos 
Santos; do Ibracon – 5ª Seção Regional, 
Marco Antônio de Carvalho Fabbri; da 
APC, Domingos Orestes Chiomento; da 
Anefac, Marta Cristina Pelúcio Grecco; 
do IPC, Gildo Freire de Araújo; o vice-
-presidente de Educação, Cultura e Espor-
tes da Fecontesp, Cláudio Aníbal Cleto; 

o diretor Administrativo do Sescon-SP, 
Adalmo Coutinho; o presidente do Ibra-
con na gestão 2012-2014 e acadêmico da 
APC, Eduardo Augusto Rocha Pocetti; o 
presidente do Sescon-SP na gestão 2001-
2003, Carlos José de Lima Castro, e o 
acadêmico da APC João Aleixo Pereira.

A transformação tecnológica promovi-
da pelo CRCSP e o intenso trabalho de 
ampliação das atividades e serviços onli-
ne foram alguns dos tópicos abordados na 
reunião. Os vice-presidentes José Apare-
cido Maion (Administração e Finanças), 
João Carlos Castilho Garcia (Fiscaliza-
ção, Ética e Disciplina), Marcelo Roberto 
Monello (Desenvolvimento Profi ssional) 
e Mariano Amadio (Registro) e os direto-
res do CRCSP Claudio Rafael Bifi  (Exe-
cutivo), Domingos Sávio Mota (Tecnolo-
gia e Infraestrutura) e Carlos do Carmo 
Rufi no (Administrativo) apresentaram 
aos convidados os resultados de cada área 
do Conselho e os próximos projetos a se-
rem desenvolvidos.

Edivaldo Leite da Silva (Ibitinga), Ricardo 
Antunes Soares (Itararé), Francisco Anto-
nio da Ascenção Gonçalves Júnior (Jandi-
ra), Aparecido Donizete da Silva (Lençóis 
Paulista), Vitor Yoshihiro Nakamura (Mi-
randópolis), Jeferson Torres de Lima (Mi-
rassol), Lucas Malagutti (Monte Alto), Ru-
bens Noriho Kobashigawa (Pirajuí), Celso 
Baptista (Porto Feliz), Robson Camilo da 
Silva (Santa Isabel), André Luiz Pacagnelli 
Infante (Santo Anastácio), João Alfredo da 
Silva (São Joaquim da Barra), Jorge Luiz 
Morete (São Pedro), Régis Beraldinelle 
Renzi (Suzano), Alexandre Alves Lopes 
(Vargem Grande Paulista) e Jean Riveiro 

da Rocha (Votorantim).

O presidente Donizete explicou que 
o modelo anterior de representação do 
CRCSP incluía funções mais operacio-
nais, mas que este formato foi alterado 
pela Resolução CRCSP n.º 1.271/2020, 
atendendo ao disposto pela Resolução 
CFC n.º 1.557/2018.

Confi ra no portal do CRCSP a lista 
completa de delegados representantes do 
Conselho.

Informações: Comunicação CRC SP
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Com a aplicação das vacinas 
contra a Covid-19 já podemos 
perceber uma diminuição na 

ocupação de leitos, de internações e 
também no número de mortes. Aos 
poucos os setores vão retomando um 
a rotina mais consistente enfrentando 
menores períodos de fechamento dos 
seus negócios. Enfim, parece que tudo 
tende a melhorar. Que bom!

Com esta possível retomada dos 
negócios e talvez uma volta a “nor-
malidade”, ou seja, a uma rotina que 
tínhamos antes da pandemia que se 
iniciou em 2.000, será que as empre-
sas estão aptas a passarem por uma 
fase de crescimento?

Após passarmos por momentos de 
grandes turbulências em diversos 
segmentos, com as empresas sendo 
impactadas negativamente em suas 
vendas, necessitando fechar as portas, 
demitir pessoal, cortar custos e redu-
zir sua estrutura para tentar se manter, 
pode ser que agora comece a pensar 
e a planejar uma fase de estagnação, 
sem maiores quedas, e de provável 
evolução.

Planejar este novo ciclo é algo es-
sencial, para perceber situações, cená-
rios e funcionamento de toda uma ca-
deia, que quando um ente da mesma 
é afetado pode influenciar os demais. 
Os administradores devem estar aten-
tos e pensar no curto, médio e tam-
bém no longo prazo, ou seja, na con-
tinuidade do seu negócio num futuro 
previsível, planejado.

Pode ser que haja novas contrata-
ções ou recontratar quem foi dispen-
sado durante os piores momentos da 
pandemia (até hoje); investir em no-
vos produtos, tecnologia e serviços; 

Artigo

As empresas estão prontas para 
uma provável retomada?

reativar ou realizar novas parcerias; 
renegociar dívidas e realizar investi-
mentos e etc.

Penso que devemos ter a cautela e 
evitar euforias, analisar com cuidado 
se o momento é de crescimento cons-
tante ou cíclico e inibir “inchaço” na 
empresa, ou seja, aumento de gastos, 
mesmo que sejam investimentos, pois 
num momento de crise poderá ser ne-
cessário cortar estes gastos e retroce-
der o negócio; é preciso evoluir com 
responsabilidade conhecendo bem a 
empresa e o setor de atuação.

E por falar em planejamento, um 
aspecto que ressalto é planejar o fra-
casso. Pode soar estranho isso, mas é 

necessário pensarmos em cenários de 
novas crises, seja devido à pandemia 
ou não, para que se isso ocorrer, a em-
presa está preparada para enfrentar 
as ameaças impostas. Lembre-se que 
prever e antecipar mudanças faz com 
que as oportunidades sejam melhores 
aproveitadas e as ameaças evitadas e 
reduzidas com maior eficiência e efi-
cácia.

Importante também ver o refle-
xo que este provável momento de 
retomada e crescimento trará para 
as demonstrações contábeis. Os de-
monstrativos e relatórios contábeis-fi-
nanceiros são ferramentas gerenciais 
fantásticas que ajudam as empresas a 
traçar melhor seu planejamento e a to-
mar decisões. Analisar como a pande-
mia tem afetado tais demonstrativos 
e comparar com os resultados atuais 
poderá ajudar a projetar futuros resul-
tados. Os administradores devem co-
nhecer e confiar nestas demonstrações 
que, alinhadas com outros aspectos da 
gestão empresarial, fará com que a 
administração e a governança da em-
presa seja feita de forma profissional 
e mais efetiva.

Agir com “os pés no chão” neste 
momento, mas com o otimismo que 
estamos experimentando uma melho-
ra nos cenários econômico e financei-
ro, continuando e dando toda devida 
atenção em termos de cuidados com 
a saúde e proteção das pessoas (cola-
boradores, clientes e demais públicos) 
tenho certeza que ajudará as empresas 
e retomarem o seu crescimento de for-
ma concreta.

Como costumo me despedir ao final 
dos meus textos, deixo meu forte de-
sejo de sucesso a todos.

Demetrio Luiz Pedro Bom Junior
Contador e Administrador de Empresas
CRC SP-315480/O-1 / CRA SP 78891

Diretor Educacional Suplente
AESCON Ribeirão Preto

E-mail: demetriolpbjr@gmail.com

{
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Conforme estabelecido na Lei Comple-
mentar nº 116/2003, o ISS é um tributo 
que incide na prestação de serviços re-

alizada por sociedades e profissionais autôno-
mos, com alíquotas que podem variar de 2% a 
5%, dependendo do enquadramento e do tipo 
de serviço prestado.

O Decreto-Lei nº 406/1968, por sua vez, 
instituiu o regime especial de tributação do 
ISS, que possibilita às sociedades unipro-
fissionais recolherem o ISS de maneira fixa, 
e não conforme a sua receita mensal. Basta 
que tenham por objeto a prestação de serviço 
especializado, sem cunho empresarial, e que 
os sócios este-jam habilitados ao exercício da 
mesma atividade, assumindo responsabilidade 
pes-soal.

Apesar da previsão legal do regime de ISS 
fixo, muitos Municípios ne gavam ou revoga-
vam o benefício às sociedades uniprofissionais 
constituídas sob o tipo de responsabilidade li-
mitada, ao argumento de que tal regime confi-
gura nítido caráter empresarial e descaracteri-
za a responsabilidade pessoal dos sócios.

Os Tribunais, por seu turno, não tinham um 
entendimento pacificado sobre o tema e por 
diversas vezes acolhiam a tese dos Municípios 
de que o benefício não se estendia às socieda-
des limitadas.

Esta celeuma foi finalizada no dia 
24/03/2021, quando a 1ª Seção do STJ julgou 
os Embargos de Divergência nº 31.084 e, por 
maioria de votos, uniformizou o entendimento 
de que a sociedade limitada pode se sujeitar à 
incidência do ISS fixo.

De acordo com o STJ, basta que se verifi-
que se a sociedade se enquadra nas atividades 
elencadas no §3º do art. 9º do Decreto Lei nº 
406/1968, bem como se a atividade não cons-
titui elemento de empresa, sendo irrelevante a 
espécie empresarial adotada pela pessoa jurí-
dica.

O Min. Napoleão Nunes Maia Filho (Rela-
tor), esclareceu que “O que define uma socie-
dade como empresária ou simples é o seu ob-
jeto social, e não a forma societária”. Aduziu 
ainda que no caso das sociedades uniprofissio-
nais constituídas sob a forma limitada, o que 

Artigo

Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
admite que sociedades limitadas 
sejam tributadas pelo ISS fixo

{

ocorre é apenas a formação do capital social 
com o valor que cada sócio contribuiu para a 
criação da sociedade; mas isso não tem relação 
com a responsabilização dos sócios perante os 
terceiros.

Ademais, explicou que o fato de a sociedade 
distribuir lucro entre os sócios não é conside-
rado como hipótese para afastar o benefício do 
ISS fixo, pois “o lucro e sua distribuição é ele-
mento de qualquer sociedade seja empresária 
ou não, caso contrário, estaríamos diante de 
uma associação”. 

Em voto vista, o Min. Mauro Campbell 
Marques acrescentou que para se beneficiarem 
do regime especial do ISS, as sociedades de-
vem observar três requisitos: (i) desenvolver 
uma das atividades elencadas no Decreto Lei 
nº 406/1968; (ii) que os sócios estejam regis-
trados e habilitados nos conselhos de classe; 
e (iii) que haja pessoalidade na prestação dos 
serviços.

Em suma, a opção pelo modelo de socieda-
de limitada mostra-se irrelevante para a defi-
nição do regime de recolhimento do ISS fixo, 
bastando apenas verificar a pessoalidade na 

prestação de um dos serviços arrolados no §3º 
do art. 9º do Decreto Lei nº 406/1968.

Embora a decisão do STJ não tenha sido 
afetada pela sistemática dos recursos repeti-
tivos, trata-se de importante precedente, cuja 
orientação certamente servirá de esteio aos 
Juízes de primeiro grau e Tribunais Estaduais.

Neste tocante, registre-se que o Tribunal de 
Justiça de São Paulo, já tem proferido julga-
mentos nos moldes da decisão do STJ, para 
aplicar a regra mais benéfica destinada às so-
ciedades uniprofissionais de caráter não em-
presarial, ainda que constituídas sob o tipo de 
responsabilidade limitada.

Por estas razões, entendemos que as socie-
dades limitadas uniprofissionais que prestam 
serviços médicos, médicos veterinários, con-
tadores, auditores, agentes de propriedade in-
dustrial, advogados, engenheiros, arquitetos, 
urbanistas, agrônomos, dentistas, economistas 
e psicólogos, caso recolham mensalmente o 
ISS em alíquota correspondente ao preço do 
serviço, poderão pleitear na Justiça o recolhi-
mento do ISS fixo por profissional, gerando 
significativa economia.

Autores: Alex Carvalho Rocha e Michael A. Ferrari da Silva.
Advogados da sociedade Pereira Advogados
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01 ALINE PATRICIA VIEIRA
04 GUSTAVO BONIFACIO
05 REJANE MAGDA RIBEIRO SILVA
07 PAULO CEZAR GARGARO
09 EDIMILSON CADURIM
10 JULIO CESAR ELIAS DE SOUZA
11 RICARDO JOSÉ MORCELLI
11 VERONICA COLAÇO DA SILVA 
12 ERICA LUZIA FERREIRA BARBOSA MINI
12 JOSE EDUARDO LINHARES
13 EDER CESAR GOMES DE OLIVEIRA
14 KARINA RAQUEL BORGES GAVIOLI
15 JOAO LEONARDO ROBERTO
15 LUZIA MARIA PEREIRA
17 LUCINEA APARECIDA DA SILVA
18 ALESSANDRO DE SOUZA ANGELICO
18 CRISTIANE APARECIDA ARIEDE REINHARDT 
18 BRUNO DE SOUZA SOARES SILVA
21 ELISANDRA GONÇALVES DA SILVA

21 GERSON MARCOS
22 PEDRO MAGALHÃES NETO
23 MARCELO GUILHERMINO PETERSEN
23 ADRIANA NOGUEIRA FRANCO GARCIA
23 CRISTIANO JOSÉ DOS SANTOS
23 ALOISIO BORDONAL
24 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARTINS
24 LUIS ANTONIO DELOMO PANDOLFO
25 FATIMA MOURA RIBEIRO RAVANELI
25 CLEONICE DE PAULA CARTOLANO RANGHIERE
25 ALINE FRANCISCO RINGER
25 ANTONIO DAVID PRIZON 
26 LUIZ MAURO DE OLIVEIRA
26 FRANCISCO JOSE SENNO
26 ANDREIA APARECIDA MARCOLINO
28 LUCAS DE SOUZA
29 VALDEIR ANTONIO DE OLIVEIRA
30 MARIA APARECIDA ASSIS MANTOVANI
30 LUZIA SUELI ADANI

Aniversariantes - Setembro

O correto é premia  como varia porque são verbos regulares.
(terminam em iar—premiar, variar)

Seguem um determinado modelo.
Ex.: Anunciar — anuncia
        Denunciar — denuncia
        Reverenciar — reverencia

Reciclável: material que pode ser transformado em outro material.
Ex.: vidro , embalagem, alumínio: recicláveis

Reciclado: material já transformado.

Em vez de: em lugar de
Ao invés de: ao contrário de

Mandado: ordem judicial
Mandato: período de um governo

Afim: indica afinidade
A fim: indica desejo

Todo: qualquer
Todo o: inteiro

Cumprimento: saudação
Comprimento: medida

Acento: sinal gráfico
Assento: local em que se senta

Cultura e Educação

...têm dias que somos dóceis para o nosso amor pudico e veroz. Se alguém perguntar por nós, querido??? 
Diga que voltaremos um dia qualquer...depois de muito amar, querer e desejar. 

Pra você pensar: 

1) Premia ou Premeia???

3)   Vidro reciclável ou reciclado???

2) Não podemos confundir...

Renata Carone Sborgia

publicada----Renata Carone Sborgia—Livro: Trechos Tecidos com 
Palavras, Sentimentos, Afins, Sem fim... Madras Editora

        Policiar — policia
        Variar — varia
        Premiar — premia
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