
Reforma Tributária:Reforma Tributária:
Câmara discutirá mudanças
no imposto de renda.

Artigo: Revisão dos depósitos no FGTS: 
1999 a 2013 

Campanha do Agasalho: faça parte dessa 
ação e contribua com quem mais precisa

www.casadocontabilista.org.brcasadocontabilistarp

Ano XV - Edição 208 - Maio 2021

Casa do Contabilista - Ribeirão Preto - SP
Entidades Congraçadas: SICORP - Sindicato dos Contabilistas de Ribeirão Preto e Região; AESCON-RP - Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Ribeirão Preto e Região;

SESCON SP - Regional Ribeirão Preto - Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo.

PÁG. 10 PÁG. 06



2 Enfoque Contábil - Maio de 2021

Expediente
Casa do Contabilista | Av. Capitão Salomão, 280/290 – Campos Elíseos | CEP 14.080-210 – Ribeirão Preto – SP | Tel / Fax: (16) 3625-7159

Ramais: AESCON RP – 21 | SICORP – 22 | Dep. de Comunicação – 24 | comunicacao@casadocontabilista.org.br
SICORP | Presidente: MOISÉS DE SOUZA ANDRADE – 1ºvice-presidente: MARCELO RIUL - 2ºvice-presidente: FLÁVIO PIMENTA

1ª Secretária: PRISCILA MASSONETO – 2ª Secretário: JOSÉ LUIZ BANHOS
1º Tesoureiro: FERNANDO ANTONIO RAMALHEIRO – 2º Tesoureiro: SEBASTIÃO FERNANDES.

AESCON RP | Presidente: ANA CORSINO PICÃO – 1º e 2º vice-presidentes: ANDRÉ MAURÍCIO SOUZA DE OLIVEIRA e
PALOMA CAROLINA ROBERTO DE OLIVEIRA

1ª secretário: JOSÉ EDUARDO LINHARES – 2º secretário: MATEUS ALMEIDA DOS SANTOS
1º tesoureiro: JOSÉ MARCELO CORREA – 2º tesoureiro: WILLIAN PETERSON DE ANDRADE

Diretores Administrativos: WALTER ASSIS DA CUNHA, SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL
e ANDRÉIA MARQUES MACIEL DE CARVALHO.

CENTRO DE ESTUDOS – Coordenação Geral: JOSÉ AUGUSTO PICÃO
Coordenação Técnica: ROGÉRIO CÉSAR PEREIRA, JÚLIO LUIZ CADETE DA SILVA e HEBER CARLOS DE CARVALHO.

SESCON-SP Diretor da Regional de Ribeirão Preto: LUÍS AUGUSTO YAMADA | Telefone: (16) 3610-0624.

Enfoque Contábil | Informativo mensal
Jornalista responsável: Aline Leite – Mtb 79483;  Diagramação: Lucas Molina

As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores. 

Prezados Leitores,
Estamos completando o pri-

meiro semestre de 2021. Ano que 
continuamos enfrentando desafios, seja 
na busca de apoio para os profissionais 
e empresas contábeis, em períodos de 
restrição de funcionamento, seja na 
busca de prorrogação para prazos das 
obrigações. Mas estou aqui para contar 
os pontos positivos que os desafios nos 
trazem. E sim, apesar das dificuldades, 
pude encontrar boas ações que nos de-
volvem a esperança em um futuro mais 
próspero.

É com alegria que vejo nossas tradi-
cionais campanhas solidárias recebe-
rem apoio de grandes parceiros, que 
caminham junto mesmo em períodos 
desafiadores. Poder fazer parte de uma 
corrente que contribui com os que mais 
precisam em tempos que trouxeram 
instabilidade e dificuldades financeiras, 
afetando tantas famílias, é realmente 
gratificante.

Realizamos uma iniciativa para arre-
cadação de alimentos, durante o mês de 
abril, e neste mês de maio tivemos um 
positivo retorno, que fará a diferença na 
vida de muitas famílias. Agora, inicia-
mos a campanha do agasalho, e mais 
que nunca, contaremos com o apoio 
de nossos amigos e parceiros para que 
tornemos os períodos de inverno mais 
amenos às famílias mais necessitadas, 
em nossa cidade. As doações podem ser 
feitas na unidade mais próxima do Si-
credi ou na sede da Casa do Contabilis-
ta, na rua Capitão Salomão, 280.

Outra positiva iniciativa que pode-
mos destacar, é a abertura de mais uma 
turma do programa Aprendiz, um dos 
maiores orgulhos da Casa do Contabi-
lista! Iniciativa que inclui os jovens no 
mercado de trabalho, proporcionando 
conhecimento e educação profissional 
através dos cursos que contam com 
acompanhamento pedagógico, sem 

Editorial

Ana Lúcia Corsino Picão
Presidente AESCON RP

contar a questão da transformação so-
cial. Um projeto que cria oportunidades 
e transforma vidas, além dos inúmeros 
benefícios que traz às empresas que 
aderem ao programa. 

Abrir uma nova turma em meio às 
instabilidades do momento é sinal de 
que caminhamos firme, com determi-
nação e profissionalismo. Dessa forma 
pretendemos seguir, unidos em nossos 
propósitos, com nossos associados, par-
ceiros, colaboradores. E, assim, o ca-
minho se torna mais ameno, estaremos 
mais confiantes e fortes. 

Uma ótima leitura à todos!
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A partir da próxima semana, a 
Câmara dos Deputados dis-
cutirá a reforma tributária 

sobre renda, que inclui o Imposto de 
Renda para pessoas físicas e jurídi-
cas; CBS (fusão do Pis e Cofins), IPI 
seletivo e passaporte tributário, de 
acordo com o presidente da Câmara, 
Arthur Lira. De acordo com especia-
listas, o sistema tributário brasileiro 
é um dos sistemas mais complexos 
do mundo, por isso o Brasil necessita 
de uma reforma tributária urgente.

Há três propostas – as principais – 
de reforma tramitando no Congresso 
Nacional, a PEC 110/19 que pretende 
substituir nove tributos por um único 
tributo, que seria o Imposto sobre 
Bens e Serviços – IBS. A PEC 45/19 
que propõe aglutinar cinco tributos. 
E a proposta do governo federal, que 
idealiza mexer principalmente nos 
tributos federais. A Contribuição so-
bre Bens e Serviços – CBS dispos-
ta no PL 3887/20 apresentado pelo 
governo substitui o PIS e COFINS 

Capa
Reforma Tributária: Câmara discutirá 

mudanças no imposto de renda
Debate incluirá fusão do Pis e Cofins, IPI seletivo e passaporte tributário

passando a ter um regime único não 
cumulativo.

Arthur Lira defende a votação de 
uma reforma tributária possível, de 
modo que seja aprovada ainda neste 
ano, para que as mudanças já pos-
sam valer para 2022. Segundo Lira, 
as mudanças na legislação tributária 
têm como foco garantir a segurança 
jurídica para aumentar os investi-
mentos no País, além de simplificar 
e desburocratizar o sistema sem au-
mentar a carga tributária.

“Eu não me preocupo como as pro-
postas chegam, mas como elas saem. 
Em tese, é para se aumentar a faixa 
de isenção [do Imposto de Renda], 
diminuir o imposto das pessoas jurí-
dicas. Claro, não podemos abrir mão 
da arrecadação, mas não podemos 
aumentar a carga tributária. A dis-
cussão será sempre política e técnica, 
ouvindo com responsabilidade todas 
as áreas para que possamos chegar 
ao equilíbrio”, garantiu o presidente.

Estados e municípios
Lira disse ainda que a inclusão de 

estados e municípios na reforma tri-
butária depende de muito diálogo e 
destacou que os parlamentares so-
frem muita pressão em suas bases 
eleitorais.

O presidente quer priorizar as mu-
danças nos impostos federais para, 
depois, ampliar o debate para os de-
mais entes federativos. Ele lembrou 
da reforma da previdência, que re-
tirou os estados e os municípios da 
proposta original para facilitar sua 
aprovação no Congresso Nacional. 
“Vamos por etapas e vamos começar 
sem muitas desgastes. E tudo isso 
vai ser discutido com os entes para 
chegar a um texto possível a todos”, 
assegurou Lira.

Imposto digital
Questionado sobre a possibilidade 

de incluir um novo imposto na pro-
posta, nos moldes da antiga CPMF 
– o chamado imposto de transações 
digitais –, Lira afirmou que não é o 
momento de debater esse tema. De 
acordo com o presidente da Câmara, 
a proposta precisa ser amadurecida e 
deve chegar por último na discussão 
da reforma.

“Vamos ver lá na frente como últi-
ma alternativa o imposto digital. Mas 
não é prioridade do momento”, afir-
mou Lira no evento.

Com informações de Agência Câmara de 
Notícias
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Os profi ssionais obrigados ao 
cumprimento do Programa 
de Educação Profi ssional 

Continuada (PEPC) que não atingi-
ram a pontuação mínima no exercício 
de 2019 e de 2020 terão de 26 de maio 
a 8 de junho de 2021 para apresentar 
justifi cativas para o não cumprimento.

O Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC) publicou as 
listas de aprovados do 21º 

Exame de Qualifi cação Técnica para 
Auditores Independentes (EQT-Audi-
toria) e do 4º Exame de Qualifi cação 
Técnica para Peritos Contábeis (EQT-
-Perícia). As listas foram publicadas 
no Diário Ofi cial da União de 20 de 
maio de 2021 e podem ser conferidas 
no portal do CFC, nos links abaixo:

21º Exame de Qualifi cação Técni-
ca – Auditoria

4º Exame de Qualifi cação Técnica 
– Perícia Contábil

Profi ssionais que não cumpriram
pontuação do PEPC têm até 8 de junho para 

apresentar justifi cativas

Exame de Qualifi cação Técnica: 
publicadas as listas de aprovados

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

Os candidatos poderão interpor re-
cursos contra as questões dissertativas 
do EQT em até cinco dias úteis a par-
tir da publicação do resultado. Os re-
cursos devem ser cadastrados no pró-
prio sistema para realização da prova.

O 21º EQT-Auditoria foi realizado, 
de 8 a 12 de março de 2021, em todo o 
país, nas modalidades de Qualifi cação 
Técnica Geral (QTG) e das provas es-
pecífi cas para atuação em empresas 
reguladas pela Comissão de Valores 
Imobiliários (CVM), pelo Banco Cen-
tral do Brasil (BCB), pela Superinten-
dência de Seguros Privados (Susep), 
ou pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (Previc). 
A aprovação na modalidade QTG é 
obrigatória para obter o registro no 
Cadastro Nacional de Auditores Inde-
pendentes (Cnai).

O 4º EQT-Perícia, cuja aprovação 
é necessária para inclusão no Cadas-
tro Nacional de Peritos Contábeis 
(CNPC), foi aplicado em todo o Brasil 
no dia 15 de março de 2021.

De acordo com o edital, os aprova-
dos poderão emitir o certifi cado de 
aprovação no ambiente do candidato, 
no portal do CFC.

As justifi cativas devem ser enviadas 
ao CRCSP por meio do Sistema Web 
EPC, disponível na área de “Servi-
ços Online” do portal do Conselho.
A pontuação deve seguir os critérios 
referentes à área de atuação do profi s-
sional estabelecidos pela norma NBC 
PG 12 (R3) e os limites mínimos e 

máximos para cada tipo de atividade.
Não deixe para apresentar a justifi ca-
tiva na última hora! O CRCSP não se 
responsabiliza por justifi cativas não 
enviadas no prazo por motivos de or-
dem técnica do usuário.
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Notícias da Casa

O Programa de Aprendizagem da Casa do Conta-
bilista está com uma nova turma, que teve iní- c i o 
neste mês de maio. São quinze jovens aprendi-

zes que participarão de aulas on-line, e acompanhamen- to 
sócio pedagógico com foco na aprendizagem profi ssional.

Promover transformações sociais por meio de iniciativas que ca-
pacitem e desenvolvam as habilidades e potenciais dos jovens no uni-
verso profi ssional. Esse tem sido o caminho trilhado pelo Programa Apren-
diz, desenvolvido pela Casa do Contabilista, por meio da AESCON-RP (Associação 
das Empresas de Serviços Contábeis de Ribeirão Preto e Região). 

Grandes empresas entendem que investir em capital humano é o caminho para po-
sitivos resultados. Sabem também que, quando concedem oportunidade a jovens estu-
dantes, contribuem de forma direta com a mudança na realidade social da região em que 
estão estabelecidas, cumprem a legislação e se benefi ciam da melhoria na qualifi cação 
geral dos profi ssionais no mercado de trabalho.

Empresas com interesse em contratação de jovens aprendizes, devem entrar em contato 
na Casa do Contabilista pelo telefone (16) 3625-7159 ou encaminhar um e-mail para:
atendimento@casadocontabilista.org.br

Tradicionalmente a Casa do Contabilista de Ribeirão Pre-
to realiza ações para a arrecadação de agasalhos e co-
bertores no período de inverno. Nesse ano, uma parceria 

com o Sicredi, CDL e SINCOVARP, transformará o inverno 
em um período melhor a diversas famílias que se encontram 
em situação de vulnerabilidade social. A Campanha do Aga-
salho 2021 – Inverno Cooperativo - já está arrecadando itens, 
como roupas, alimentos e cobertores nas unidades do Sicredi 
ou na sede da Casa do Contabilista, localizada na Rua Capitão 
Salomão, 280 – Campos Elíseos, das 8h às 11h30 e das 13h às 
17h30. Participe você também!

Casa do Contabilista inicia nova 
turma do Programa de Aprendizagem 
Profi ssional

Campanha
do Agasalho:

faça parte dessa ação e 
contribua com quem mais 

precisa

c i o 
neste mês de maio. São quinze jovens aprendi-

zes que participarão de aulas on-line, e acompanhamen- to 

Promover transformações sociais por meio de iniciativas que ca-
pacitem e desenvolvam as habilidades e potenciais dos jovens no uni-
verso profi ssional. Esse tem sido o caminho trilhado pelo Programa Apren-
diz, desenvolvido pela Casa do Contabilista, por meio da AESCON-RP (Associação 
das Empresas de Serviços Contábeis de Ribeirão Preto e Região). 

Grandes empresas entendem que investir em capital humano é o caminho para po-
sitivos resultados. Sabem também que, quando concedem oportunidade a jovens estu-
dantes, contribuem de forma direta com a mudança na realidade social da região em que 
estão estabelecidas, cumprem a legislação e se benefi ciam da melhoria na qualifi cação 

Empresas com interesse em contratação de jovens aprendizes, devem entrar em contato 
 ou encaminhar um e-mail para:

Casa do Contabilista inicia nova 
turma do Programa de Aprendizagem 
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Notícias da Casa

A Casa do Contabilista de Ribeirão 
Preto participou nesta segunda-
-feira, 10, da Semana “A” da 

Aprendizagem, evento promovido pelo 
Fórum de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendiza-
gem de Ribeirão Preto e Auditoria Fiscal 
do Trabalho do Ministério da Economia. 
O evento aconteceu na sede da Coderp.

A Semana “A” da Aprendizagem pre-
tende discutir soluções para proporcionar 
aprendizagem profissional a jovens de 16 
a 24 anos, além de realizar uma série de 
fiscalizações em empresas que desrespei-
tam a Lei Trabalhista de Aprendizagem. 

Realizando mais uma ação que atende um dos seus pilares, o social, a Casa do 
Contabilista realizou no mês de abril, uma ação de arrecadação de alimentos 
não perecíveis, que serão destinados à famílias que enfrentam dificuldades 

no período de pandemia. Entre os parceiros em mais essa ação, estão: Sicredi Par-
que das Araucárias PR SC SP, representados pelos gerentes, Alessandro Rodrigues, 
Ronaldo Mazzoni, Carlos Morato, Rita de Cassia Nakagomi e Juliano Corsino; Ino-
vseg Corretora de Seguros, empresa representada pelo seu diretor, Eric Alexandre 
Gomes; Divina Fragrância, representada pela proprietária, Caroline Granados; entre 
outros.

Casa do Contabilista 
participa da Semana 
“A” da Aprendizagem

Casa do Contabilista recebe doações de alimentos por 
meio de campanha solidária

A Lei da Aprendizagem (artigo 429 da 
CLT) prevê no mínimo 5% do quadro de 
funcionários composto de aprendizes en-
tre 16 e 24 anos.

A Casa do Contabilista desenvolve o Pro-
grama Aprendiz, por meio da AESCON-
-RP (Associação das Empresas de Serviços 
Contábeis de Ribeirão Preto e Região) há 
10 anos e já atendeu mais de 1.500 jovens, 
oferecendo treinamento na área administra-
tiva, pelo período do contrato. 

“Nós não podíamos deixar de participar 
deste evento extremamente importante para 
o cumprimento da Lei Trabalhista de Apren-

dizagem e que possibilita a geração de em-
prego e renda aos jovens”, comenta o coor-
denador do Programa, Milton Marcondes.

“O Programa Aprendiz da Casa do 
Contabilista ajuda as empresas no cum-
primento da legislação, preparando os 
jovens para atuarem em suas sedes e tam-
bém concede a oportunidade ao jovem es-
tudante de aprender uma função, se quali-
ficar e entrar para o mercado de trabalho”, 
afirma a presidente da AESCON-RP, Ana 
Lucia Corsino Picão.

Texto: Renata Barussi
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Com o prazo para entrega da declaração 
de imposto de renda chegando ao fim 
e a alta procura para tirar dúvidas, foi 

criado mais um canal para orientar o preenchi-
mento e envio do IRPF: um assistente virtual.

O Assistente Virtual da Receita Federal está 
disponível nas versões do aplicativo 'Meu Im-
posto de Renda' para celulares e tablets. Se já 
tiver o aplicativo instalado, basta atualizá-lo 
nas lojas virtuais Google Play ou Apple Store. 
Depois da atualização, basta clicar no ícone e 
digitar sua dúvida.

O assistente virtual, que também é conheci-
do como ChatBot, usa uma inteligência artifi-

O presidente da Mesa do Congresso Nacio-
nal, Rodrigo Pacheco, prorrogou os prazos 
de duas medidas provisórias que aguardam 
análise na Câmara dos Deputados. Uma delas 
trata de crédito extraordinário de R$ 5,3 bi-
lhões para ações de combate à pandemia (MP 
1.041/2021) e a outra estabelece regras para 
facilitar a abertura de empresas no país (MP 
1.040/2021). Os atos assinados estão publica-
dos na edição desta quinta-feira (20) do Diário 
Oficial da União (DOU).

A MP 1.041/2021 destina R$ 4,9 bilhões 
ao Fundo Nacional de Saúde, sendo R$ 2,1 
bilhões para procedimentos de média e alta 
complexidade. Os recursos são do Tesouro 
Nacional, oriundos da receita da União com 
concessões e permissões.

Além disso, para a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) são destinados R$ 413,8 milhões, a 
maior parte para o serviço laboratorial para 

O envio dos eventos periódicos do 3º Grupo, que havia sido blo-
queado no dia 14/05, para análise de impactos da suspensão 
temporária da versão S-1.0, foi liberado para pessoas jurídicas 

na quinta-feira (20).

A suspensão temporária da implantação da versão S-1.0 do eSocial le-
vou ao bloqueio dos eventos periódicos das empresas e pessoas físicas do 

Notícias do Setor

Receita Federal lança novo assistente
virtual de imposto de renda

Estendidos prazos de MPs sobre verba
para saúde e abertura de empresas

Liberado envio de eventos periódicos para as pessoas jurídicas do 3º Grupo

Com a atualização do aplicativo ‘Meu imposto de renda’ é possível tirar dúvidas sobre o 
preenchimento do IRPF 2021 pelo Assistente Virtual, é só clicar no ícone e digitar a pergunta.

A MP 1.040/2021 tem como objetivo facilitar abertura de empresas, favorecer o ambiente de negócios 
e melhorar a posição do Brasil no ranking Doing Business, do Banco Mundial

cial que vai tentar responder diretamente a sua 
pergunta, ou então vai direcionar você para o 
menu de assuntos sobre o tema.

Dessa forma, mesmo que ainda não tenha 
as respostas, ela vai orientar o caminho certo. 
Assim você não fica perdido no mundo de in-
formações disponíveis.

O ChatBot da Receita Federal foi criado 
para responder perguntas sobre preenchi-
mento e entrega da declaração, incluindo as 
diferenças do imposto de renda 2021 com o 
imposto de renda do ano passado.

Como toda ferramenta de inteligência arti-

ficial, o assistente virtual precisa de um tempo 
para aprender as informações e isso vai acon-
tecer no dia a dia. Algumas questões podem 
ficar sem uma resposta no início, e quanto 
mais usuários, mais exatas serão as informa-
ções com o tempo.

Se você tem alguma dúvida sobre o pre-
enchimento de sua declaração, a nossa dica 
é buscar primeiro a resposta no nosso novo 
assistente virtual. Ele pode ajudar de forma 
rápida e imediata.

Fonte: Receita Federal.

3º Grupo de obrigados, para avaliação dos impactos desse adiamento, no 
dia 14/05, às 20h.

Após análise inicial, concluiu-se pelo desbloqueio do envio dos even-
tos para as pessoas jurídicas pertencentes ao 3º Grupo de obrigados, o que 
foi feito hoje (20), às 11h. Esses eventos devem ser transmitidos na versão 
2.5 (consolidada até a Nota Técnica 20/2020).

Fonte: Portal eSocial

controle de doenças. O Hospital Nossa Senho-
ra da Conceição, em Porto Alegre (RS), fica 
com R$ 17,3 milhões.

Empresas
Já a MP 1.040/2021 tem como objetivo faci-

litar abertura de empresas, favorecer o ambien-
te de negócios e melhorar a posição do Brasil 
no ranking Doing Business, do Banco Mun-
dial. As mudanças legislativas promovidas 
pelo texto também visam, segundo o governo, 
à proteção aos investidores minoritários, à fa-
cilitação no comércio exterior de bens e servi-
ços e à liberação de construções de baixo risco.

Entre as regras previstas no texto para aber-
tura de empresas está a unificação de inscrições 
fiscais federal, estadual e municipal no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), com a eli-
minação de análises de viabilidade e a automati-
zação da checagem de nome empresarial.

Para a proteção dos investidores minoritá-

rios, a MP altera a Lei das SAs (Sociedades 
por Ações – Lei 6.404, de 1976). De acordo 
com a Presidência da República, as mudanças 
vão aumentar o poder de decisão dos acionis-
tas, entre eles os minoritários, mediante ele-
vação do prazo de antecedência para o envio 
de informações para uso nas assembleias; o 
aprimoramento dos dispositivos relacionados 
à comunicação e a vedação ao acúmulo de fun-
ções entre o principal dirigente da empresa e o 
presidente do conselho de administração, entre 
outras medidas.

Em relação ao comércio exterior de bens e 
serviços, o texto assegura, por exemplo, a dis-
ponibilidade de guichê único eletrônico aos 
operadores e prevê que quaisquer exigências 
baseadas em características das mercadorias 
sejam impostas somente por meio de lei.

Fonte: Agência Senado.
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Antes de mais nada, convém eluci-
darmos que um risco, na verda-
de, é uma hipótese. Algo que não 

aconteceu e, caso aconteça, deixa de ser 
um risco e se transforma em um fato, ou 
seja, algo real e já realizado.

Em sendo algo ainda não ocorrido, o 
risco pode ser prevenido e mitigado a fim 
de não se concretizar e se converter em 
um fato que traga prejuízos e consequên-
cias indesejadas, sendo essas de ordem 
financeira ou até reputacional.

Como sabemos, todas as empresas bus-
cam segurança, ou seja, eliminar ao má-
ximo situações de risco para exatamente 
não incorrerem em estragos de qualquer 
natureza em sua organização.

E para isso não se pode, de maneira ne-
nhuma, ignorar um risco. Por mais remo-
to que ele seja, é vital sua identificação e 
calibração, e com isso dar ao empresário/
gestor, através de um diagnóstico do grau 
de ameaça que o risco promove, capaci-
dade de adicionar diretrizes de contenção 
dessas possíveis ameaças.

Como próximo passo, é a ação frente 
aos riscos já devidamente identificados, 

Artigo

Mas será que risco é algo sempre ruim?

Quem é que nunca usou a frase “isso é muito 
arriscado!”, como referência a uma situação de 

perigo ou ameaça?

elegendo alternativas como: aceitar, eli-
minar, mitigar e transferir.

É bem verdade que soa estranho pen-
sarmos em ACEITAR o risco. Dá uma 
impressão de desleixo, descaso, de não 
dar importância a algo que pode ser pre-
judicial para a empresa. Mas de forma 
racional, há que se pensar que caso a con-
sequência do risco seja menor do que o 
custo de mitigá-lo é conveniente – sim – 
aceitá-lo.

Pense na seguinte situação: Em uma 
praça de alimentação de shoppings cen-
ter, nem sempre nos sentamos em mesas 
próximas ao local do pedido de refeição. 
E quanto mais distante for, maior a chan-
ce de que os talheres personalizados des-
te estabelecimento possam ser furtados. 
Assim, pergunto: alguém já pensou que 
os talheres pudessem ter sensores? A res-
posta, com certeza, é não! O custo seria 
muito elevado diante a reposição dos ta-
lheres que pudessem ser furtados. Portan-
to, nesse caso, ACEITAR o risco de furto, 
é menos oneroso para o estabelecimento.

Na prática, a maioria das empresas que 
gerenciam seus riscos partem para a MI-
TIGAÇÃO. Ou seja, buscar “remédios” 

para que os riscos não se materializem. 
Esses ditos remédios podem ser melho-
ria nos controles internos, capacitação de 
uma equipe ou até elaboração de Políticas 
ou Códigos de Ética e Conduta.

O mais importante a dizer, neste mo-
mento, é que quaisquer que sejam as al-
ternativas, elas não necessariamente pre-
cisam ser de grandes investimentos e/ou 
complexas. Na maioria das vezes, peque-
nos ajustes contribuem significativamente 
para mitigação de riscos.

Vale dizer que mapear e agir em cima 
de 100% dos riscos não é uma tarefa fácil, 
mas começar um trabalho de identificação 
de riscos é algo que traz muito mais segu-
rança às empresas. E o que se busca aqui, 
caro o leitor, é incutir elementos para que 
as empresas não sejam surpreendidas por 
situações inesperadas.

No Compliance, encontramos uma 
FERRAMENTA muito bem difundida e 
eficaz: Matriz de Risco. Nela, concentra-
mos um mapeamento completo dos ris-
cos, desde áreas identificadas, passando 
pela mensuração da probabilidade e im-
pacto dos riscos, identificando as conse-
quências dos riscos caso não tratados e, 
principalmente, as medidas que podem 
ser tomadas para mitigar o risco.

Terminamos esse artigo reafirmando 
nosso posicionamento sobre algo muito 
lendário dentro de um Programa de Com-
pliance: investimentos no programa não 
precisam ser dispendiosos, simples ajus-
tes garantem o sucesso da implantação.

Luiz Nóbrega - Consultor de Compliance
Juliana Filetti - Contadora e Consultora de 

Compliance
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O Supremo Tribunal Federal (STF) 
retirou da pauta o julgamento da 
Ação Direta de Constitucionali-

dade (ADI 5090), que estava previsto para 
ocorrer no dia 13 de maio. O julgamento 
da ação visa definir se os valores depo-
sitados nas contas do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGT) dos trabalha-
dores poderão ser atualizados com índice 
de correção monetária diferente da Taxa 
Referencial (TR) fixada pelo Banco Cen-
tral, que acarretou perdas para milhões de 
trabalhadores nos últimos anos.

Segundo Gabriel Maymone, em maté-
ria publicada pelo MidiaMax, sem nova 
data para o julgamento, o prazo dará mais 
tempo para que os trabalhadores recor-
ram na ADI e que os advogados possam 
se preparar mais para embasar os proces-
sos. Assim, comenta Maymone, o STF 
poderá aplicar efeito modular à decisão, 
aplicando-a somente a quem ajuizou a 
demanda na ação. Logo, os trabalhadores 
que tinham um prazo limite de até o dia 
13 de maio, ganham um prazo maior para 
a proposição da ação.

De acordo com o advogado Juarez Alves 
De Lima Júnior, Conselheiro Diretor e Pri-
meiro Tesoureiro da Associação dos Advo-
gados de Ribeirão Preto (AARP), mesmo 
quem já efetuou o saque da conta do FGTS 
pode solicitar a revisão dos saldos, seja por 
rescisão do contrato, por aposentadoria, 
para utilização na compra ou financiamen-
to de imóvel ou outros motivos previstos 
que permitiram o saque.

Juarez comenta que a ação de revisão 
consiste em fazer as correções monetárias 
dos saldos das contas do FGTS feitos pela 
Taxa Referencial (TR), que rende menos 
que a inflação, e alocar para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor (INPC) 
que nada mais é do que o índice de in-
flação, ou ainda pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E).

É importante lembrar que, como em 
toda e qualquer ação judicial, há uma de-

Artigo
Revisão dos depósitos no 

FGTS: 1999 a 2013 {

manda de risco, onde se pode ganhar ou 
perder. Juarez explica que, quando a ADI 
5090 for novamente colocada em pauta 
e julgada, vários tipos de decisões pode-
rão ser tomadas: 1ª) O STF pode decidir 
que a nova correção monetária das contas 
do FGTS sejam realizadas apenas após a 
data do julgamento, não havendo efeito 
retroativo; 2ª) O STF pode não se pronun-
ciar, adiando a decisão; 3ª) O STF pode 
não acatar a nova forma de correção.

Como, à princípio, o ajuizamento da 
ação não gerará nenhum tipo de custo, 
acredito que todas as pessoas que traba-
lharam com carteira registrada no perío-
do de 1999 a 2013 deveriam requerer a 
revisão de seus depósitos de FGTS. Para 
tanto, sugiro que procurem um advogado 
de confiança para ajuizar a ação em seu 
nome. Juarez comenta que os documentos 

necessários são:

• RG e CPF (ou cópia da CNH);
• Carteira de Trabalho (página da 

foto e verso, páginas dos contratos de tra-
balho de 1999 em diante);

• Comprovante de Residência 
Atual;

• Extrato do FGTS dos períodos 
entre 1999 e 2021 (disponível no site da 
Caixa: <https://www.caixa.gov.br/benefi-
cios-trabalhador/fgts/extrato-fgts/PAGI-
NAS/DEFAULT.ASPX>;

• Caso a pessoa seja aposentada, 
cópia da Carta de Concessão de Benefí-
cios.

Fonte: https://midiamax.uol.com.br/co-
tidiano/economia/2021/quem-trabalhou-
-entre-1999-e-2013-ganha-novo-prazo-
-para-receber-bolada-do-fgts

Murilo Carneiro - consultor e professor universitário, mestre em Administração 
pela FEA-RP/USP, e-mail:muca.ml@uol.com.br
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01 EMILIA DE FATIMA CARREIRA DA SILVA
02 ISABELLE DE SOUZA NOVAES 
02 JORGE YAMADA JUNIOR
02 FABIANA CRISTINA DE SOUZA NOVAES
04 ALINE CARLA ZACCARO
06 PEDRO CONTIERO NETO
07 JOSE ROBERTO ZOANON TENAN
07 WALTER CASTELLUCCI
08 ELAINE CRISTIAN SILVA VIZZOTTO
08 SEBASTIAO ROBERTO DE SOUZA COIMBRA
08 ELAINE CRISTIAN SILVA VIZZOTTO
12 ANTONIO ROGERIO SVERZUT
12 MARCOS APARECIDO CORÓ

12 VALDECIR RODRIGUES DE SOUZA 
13 ANTONIO CARLOS GOMES
17 ADOLFO APARECIDO MARTINS
17 ALEXANDRE BENASSI DE SOUZA
18 LUCIMARA APARECIDA ALVES
18 NELSON ARCADEPANI
19 PAULO SERGIO LEANDRO REZENDE
22 NEI ANTONIO DE CASTRO
24 JUVERCÍLIA GONÇALVES
30 RICARDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO
30 ALESSANDRA MARIA LEONEL CAPARELLI
30 JOSE EDUARDO DA SILVEIRA
30 EDUARDO ADAMI

Aniversariantes - Junho

Hum...Maria precisa de tempo para estudar o Português!!! O correto é: dispuser.
Regra fácil: não se conjuga a forma regular dos verbos derivados de ter, vir e pôr.

Segunda a Nova Grafia, passa a ter 26 letras, com reinteração oficial do K,W e Y, que nunca deixaram de ser usados.
Curiosidade: As letras K,W,Y são consideradas consoantes ou vogais???
1) O "Y" é uma vogal, já que foi traduzido do alfabeto grego como i e mantém esse som nas palavras em que é usado, como em ioga. 
Quando aportuguesada, a palavra originalmente grafada com y passa a ser grafada com i---como em iene, moeda japonesa.
2) O "K" corresponde, em português, ao som do c ou QU—como vemos em Kuait,sendo considerado consoante.
3) Já o "W" deve ser empregado de acordo com sua pronúncia na língua original, istoé, ora com som de u, quando de origem inglesa 
(caso de web). Com isso, a letra W é considerada consoante ou vogal, conforme o uso.

...e com urgência!!! O correto é: minicurso—sem hífen
 Regra fácil: Segundo o Nova Ortografia, as palavras formadas pelo prefixo mini apresentam hífen nos seguintes casos:
1)    diante de palavra iniciada por H / Ex.: mini-hotel
2)    quando a segunda palavra se inicia com a letra I --- a mesma letra com que o prefixo mini termina
Ex.: mini-instrumento
Fora isso, as palavras formadas pelo prefixo mini não apresentam hífen.
Obs.:  se a segunda palavra começar por r ou s , dobram-se essas letras.
Ex.: minissaia

Cultura e Educação

Um dia te falarão dessa pessoa triste,
contarão com outras palavras
fatos muito menores
de pequena amargura
e lamentarão o que inexplicavelmente aconteceu.
 
Se acaso tua memória estiver límpida,
nela verás teu gesto,
nela ouvirás tua voz
e em teu silencio esclarecido

Pra você pensar: ''A desconhecida''

1)    Se Maria “dispor” de tempo...

3)    --- Quantas letras passa a ter o nosso alfabeto???

2)    Pedro fará um “mini-curso” de Português.

“ O conhecimento fala,
mas a sabedoria escuta.”

J.Hendrix Renata Carone Sborgia

pensarás que houve fatos maiores,
amarguras imensas,
insuportáveis agravos
acontecidos – e além de qualquer lagrima –
diante dessa pessoa triste.
 
Mas pode ser que ninguém fale.
Mas pode ser que a tua memória não esteja 
límpida.

 
E certamente já não haverá ninguém mais triste.
Certamente.

1961

Cecília Meireles
In: Poesia Completa
Dispersos (1918-1964)
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