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Prezados, 
É com alegria que completando o 

primeiro trimestre de 2019, tivemos 
inúmeros resultados positivos para 
compartilhar. Um período de muito 
trabalho, mas também de muita sa-
tisfação em saber que estamos a cada 
dia superando desafios e obstáculos, 
e tornando realidade o nosso com-
promisso de fazer com que a Casa do 
Contabilista se mantenha como refe-
rência e tenha o reconhecimento pe-
los serviços e atividades prestadas.

Prova disso foi a 6ª edição da Ca-
minhada Contabilizando Saúde, que 
é realizada tradicionalmente e faz 
uma justa homenagem ao Dia Inter-
nacional da Mulher. Mas nesta edição, 
decidimos ir além! Dentre as novida-
des, foi a estreia da Corrida 5Km, que 
trouxe uma nova possibilidade aos 
amantes do esporte. Um grande de-
safio, mas superou as nossas expecta-
tivas e trouxe grandes recompensas, 
como o grande público participante, 
que depositou a sua confiança na or-
ganização do evento. Só temos que 
agradecer a todos que possibilitaram 
tornar realidade esse grande evento: 
participantes, empresas apoiadoras 
e a toda a comissão organizadora. Os 
resultados nos motivam a realizar um 
evento ainda mais grandioso para o 
próximo ano. Aguardem!

Uma outra novidade é o início dos 
cursos profissionalizantes, que acon-
teceu no dia 23 de março. Os cursos 

disponíveis são: Contabilidade Básica, 
Escrituração Fiscal Básica, Escritura-
ção Fiscal Avançada e Básico em De-
partamento Pessoal. A Casa do Con-
tabilista tem como objetivo oferecer, 
por meio da iniciativa, a qualificação a 
todos que queiram aperfeiçoar e atu-
alizar os seus conhecimentos na área 
contábil. 

Um dos destaques da capa é o 
reconhecimento profissional que a 
Casa do Contabilista promove anual-
mente aos profissionais contábeis. O 
Contabilista do Ano é uma iniciativa 
que homenageia o contador de maior 
destaque. Os nomes participantes são 
indicados por diretores das entidades 
AESCON e SICORP e pelo diretor re-
gional do SESCON. A assembleia para 
a escolha do profissional que rece-
berá o maior número de votos acon-
tecerá no dia 27 de março, na Casa 
do Contabilista. Convidamos a todos 
para participarem da cerimônia de 
Homenagem ao ‘Contabilista do Ano’ 
que acontecerá no dia 10 de Maio, na 
Câmara Municipal de Ribeirão Preto. 

Ainda temos muitas novidades 
pela frente. Com muita disposição e 
inovação temos novos projetos a se-
rem colocados em prática. Contamos 
sempre com a sugestão e participação 
dos associados e também de toda a 
sociedade, nesse processo de cresci-
mento. Vocês são parte dessa história 
e queremos estar juntos em todas as 
nossas colheitas.

Ana Corsino Picão
Presidente AESCON – Associação 

das Empresas de Serviços Contábeis 
de Ribeirão Preto
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Capa
Caminhada e Corrida Contabilizando 

Saúde superam expectativas

Com a manhã de sol e um grande 
público, a 6ª Caminhada Contabili-
zando Saúde e Corrida 5km superou 
as expectativas, promovendo um 
grande evento com sorteios, banda 
musical, aulas de aquecimento e mui-
ta animação neste domingo (17/03). 
O evento que é tradicionalmente 
uma homenagem ao Dia Internacio-
nal da Mulher, teve o percurso de 3,5 
km para caminhada e contou com 
uma novidade: 5km para os adep-
tos a corrida de rua, com saída do 

Uber Parque Sul e destino a Alameda 
Olhos D`Agua.  

O evento, que integra o Calendá-
rio Oficial de Eventos do Município 
desde o ano de 2016, também prio-
riza a solidariedade, já que tem par-
te da verba arrecadada revertida ao 
Hospital do Câncer de Ribeirão Pre-
to. A iniciativa faz parte das ações 
da Casa do Contabilista, que visam 
a contribuição social com entidades 
assistenciais do município, além de 
iniciativas de recreação e cuidados 

Evento reuniu grande público no domingo (17/03) com 5km para 
corrida e 3,5 km para caminhada

com a saúde. 
“Foi um evento bastante positivo, 

que superou nossas expectativas. Os 
resultados nos incentivam a melho-
rar a cada ano, trazendo um evento 
cada vez mais bem organizado, pro-
movendo o cuidado com a saúde e 
com muita animação para todos os 
participantes”, destacou Ana Corsino 
Picão, presidente da AESCON – As-
sociação das empresas de escritório 
contábeis de Ribeirão Preto e uma 
das organizadoras do evento. 

Classifi cação
Feminino

1º Paola Araújo 21’49
2º Renata Haddad 23’35
3º Julia de Souza 23’42

Masculino

1º Rosemiro Aparecido da Silva 17’
2º João Vitor Cunha 18’42 

3º Adilson João Pinto da Silva 19’42
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Capa

Realizada tradicionalmente 
pela Casa do Contabilista, a Ho-
menagem ao ‘Contabilista do 
Ano’, acontecerá no dia 10 de 
Maio, em cerimônia na Câma-
ra Municipal de Ribeirão Preto. 
A Assembleia para escolha do 
profissional contábil de maior 
destaque acontece no dia 27 

Cerimônia de Homenagem ao 
Contabilista do Ano será no dia 10 de Maio

de março, às 17h30, na Casa do 
Contabilista, localizada na rua 
Capitão Salomão, 280 – Campos 
Elíseos. Tem direito ao voto, as-
sociados das entidades (AESCON 
e SICORP), que estejam adim-
plentes com as mesmas. 

As indicações foram feitas pe-
los presidentes e diretores das 

entidades que integram a Casa 
do Contabilista: SICORP, AESCON 
e diretor regional do SESCON. Os 
indicados para o ano de 2019 são:

Heber de Carvalho
Sebastião Lourenço
Jorge Yamada
Marcio Minoru Takeuchi
Rogério Cesar Pereira
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A assistente social responsável 
pelo programa Aprendiz, da Casa do 
Contabilista, Cristina Consoli, foi em-
possada como conselheira no CMAS 
- Conselho Municipal da Assistência 

Teve início no dia 23 de março, os
cursos profissionalizantes, da 

Casa do Contabilista. Os cursos
disponíveis são: Contabilidade 

Básica, Escrituração Fiscal Básica, Es-
crituração Fiscal Avançada e Básico

em Departamento Pessoal. O obje-
tivo da iniciativa é oferecer, por meio 
da iniciativa, a qualificação a todos 
que queiram aperfeiçoar e atualizar 

Teve início na Casa do Contabilis-
ta, no mês de março, o curso básico de 
libras I. Ministrado pela professora 
Raissa Tostes, a iniciativa é realizada 
pela ASRP – Associação dos Surdos 
de Ribeirão Preto, às segundas-feiras, 
das 19h às 22h. O curso terá carga 
horária de 48 horas e quatro meses 
de duração. O curso tem o valor de R$ 
350 à vista ou R$ 381,40 dividido em 
3x + matrícula de R$ 50. Os interes-
sados podem entrar em contato pelo 
e-mail: coorddecurso@gmail.com.  

A Casa do Contabilista esteve re-
presentada na inauguração da nova 
sede da Receita Federal em Ribeirão 
Preto, que aconteceu no dia 27 de 
fevereiro. O presidente do SICORP – 
Sindicato dos Contabilistas de Ribei-

Notícias da Casa

Representatividade 

Assistente Social da Casa do Contabilista 
é empossada Conselheira no CMAS

Cursos de Capacitação

Libras 

Inauguração da Nova Sede da 
Receita Federal em Ribeirão Preto

Social de Ribeirão Preto. Cristina foi 
eleita em cerimônia conduzida pelo 
secretário municipal da Assistência 
Social, Guido Desinde no dia 01 de 
março e representará o segmento das 
OSC – Organização da Sociedade Civil, 
pelo período de dois anos.

“Fazer parte de um Conselho mu-
nicipal significa exercer o controle so-
cial dentro da execução das políticas 
públicas. Por meio do Conselho sabe-
mos quais recursos serão utilizados, 
qual a sua destinação, entre outros. 
É a oportunidade de acompanhar de 
forma próxima esse processo”, desta-
ca Cristina.

rão Preto, Valdir Zamoner esteve pre-
sente no evento que marcou o início 
das atividades em novo endereço.

A nova sede da Delegacia Regional 
da Receita Federal, que atende Ribei-
rão Preto e mais 32 cidades do entor-

no está localizada na rua Jacira nº 55, 
no Jardim Macedo. O prédio foi pro-
jetado para oferecer me¬lhor aten-
dimento com mais conforto e acessi-
bilidade à po¬pulação, pensando nas 
boas práticas ambientais. 

Participaram o prefeito Duarte 
Nogueira, o superintendente da Re-
ceita Federal da 8ª Região, Marce¬lo 
Barreto de Araújo, do chefe da Di-
visão de Programação e Logística 
(Dipol), José Maria Blanco, além de 
diversas auto¬ridades regionais. A 
Orquestra Sinfônica de Ribeirão Pre-
to (Osrp) participou do evento execu-
tando o Hino Nacional, o Municipal e 
músicas do seu repertório. 

os seus conhecimentos na área con-
tábil. Mais informações: (16) 3625-
7159.
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NOVO CÓDIGO DE ÉTICA DO PROFISSIONAL DA 
CONTABILIDADE COMEÇA A VALER EM 1º DE JUNHO

CAMPINAS RECEBE EM 3 DE ABRIL O SUMMIT CONTÁBIL, 
MAIOR ENCONTRO DE CONTABILIDADE DA REGIÃO

Textos: assessoria de Imprensa CRC

Em 3 de abril de 2019, o CRCSP 
realizará em Campinas o Summit 
Contábil, encontro para profis-
sionais, empresários e estudan-
tes de contabilidade da região. As 
inscrições já estão abertas no site 
www.convecon.com.br.

Com um dia inteiro de ativida-
des sobre os principais temas da 
área contábil, o Summit Contábil 
em Campinas é uma excelente 
oportunidade para atualizar co-
nhecimentos e estar em contato 
com alguns dos maiores especia-
listas em diversos segmentos da 
Contabilidade. O evento vale até 
6 pontos para cumprimento da 
NBC PG (R3), norma de Educação 
Profissional Continuada.

O plenário do Conselho Federal 
de Contabilidade aprovou, em 7 de 
fevereiro de 2019, a atualização 
do Código de Ética do Profissional 
da Contabilidade. As alterações fo-
ram realizadas por uma comissão, 
criada em 2017, que, em 2018, 
avaliou mais de 100 sugestões en-
viadas pela classe contábil, fruto 
de audiência pública promovida 
em fevereiro do ano passado. O 
texto entrará em vigor a partir de 
1º de junho de 2019.

Segundo o presidente do CFC, 
Zulmir Breda, entre os principais 
objetivos, a atualização busca com-
bater a mercantilização da profis-
são contábil. “Queremos combater 
a publicidade que deprecie e des-
mereça a atuação do profissional 
da contabilidade. Em qualquer 
modalidade ou veículo de comu-
nicação, dos serviços contábeis, 
ela deve primar pela sua natureza 
técnica e científica, sendo vedada a 
prática da mercantilização”, disse.

Durante a reunião plenária, o 
vice-presidente Técnico do CFC, 
Idésio Coelho, apresentou as alte-
rações e também explicou que as 
mudanças alinham o Código de Éti-
ca aos padrões internacionais de 
ética. O Código se aplica, também, 
às prerrogativas profissionais dos 
técnicos em contabilidade.

Após a publicação no Diário 
Oficial da União, o texto será dis-
ponibilizado na íntegra nos canais 
de comunicação do CFC.

As edições anteriores do Sum-
mit Contábil foram agendadas 
para Guarulhos, em 12 de dezem-
bro de 2018; Bauru, dia 8 de fe-
vereiro de 2019, e Santos, dia 15 
de março. Uma experiência trans-
formadora, profissionais, empre-
sários e estudantes assistiram a 
painéis sobre temas voltados à 
Contabilidade, gestão, tecnolo-
gia, empreendedorismo e outros 
assuntos ligados diretamente ao 
seu dia a dia.

O Summit Contábil é realizado 
pelo Instituto Paulista de Conta-
bilidade (IPC) e organizado pelo 
CRCSP, com o apoio das Entida-
des Contábeis do Estado de São 
Paulo. As próximas edições do 

Summit Contábil serão realiza-
das em Osasco (21 de maio) e São 
José dos Campos (6 de junho).

Os resultados do Summit Con-
tábil ajudarão na composição da 
grade da programação da CON-
VECON 2019, que será realizada 
entre 4 a 6 de novembro de 2019, 
no Expo Center Norte. As inscri-
ções também estão abertas no 
site www.convecon.com.br.

Ao fazerem a inscrição, os par-
ticipantes têm acesso a todas as 
atividades da programação. Mais 
informações sobre o Summit 
Contábil em Campinas estão dis-
poníveis no site da 26ª CONVE-
CON – www.convecon.com.br.
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Sescon
SESCON-SP CELEBRA 70 ANOS COM 

POSSE DE NOVAS DIRETORIAS E 
HOMENAGENS

Autoridades, líderes setoriais, em-
presários e profissionais contábeis e 
de assessoramento se reuniram em 
22 de fevereiro, na Capital Paulista, 
para celebrar os 70 anos do SESCON-
-SP e a posse das novas diretorias.  

O presidente das entidades, Rey-
naldo Lima Jr., falou da alegria e da 
responsabilidade de assumir o posto. 
“Hoje nossa diretoria passa por um 
ponto de intersecção entre o passa-
do e o futuro e é com grande orgulho 
que temos a oportunidade de poder 
dar prosseguimento a um trabalho 
brilhante realizado pelos que nos an-
tecederam, com a responsabilidade 
de honrá-lo e com o dever de supe-
rar o maior desafio da sua história ao 
longo de seus 70 anos”, referindo-se 
à facultatividade da contribuição sin-
dical.

Representando o prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas, falou o subprefei-
to do Jabaquara Arnaldo Faria de Sá, 
que destacou a parceria com as enti-
dades e com a classe contábil, além 
do papel importante do SESCON-SP 
para a sociedade. “Uma entidade não 
chega aos 70 anos sem um trabalho 
sério e permanente. Parabéns!”.

Já o legislativo paulista foi re-
presentado pelo deputado Itamar 
Borges, que falou da parceria do 
SESCON-SP na Frente Parlamentar 

do Empreendedorismo e Combate à 
Guerra Fiscal. “Um símbolo da nossa 
união e da disposição em trabalhar 
pelo desenvolvimento. Já estamos 
preparando uma agenda de trabalho 
com a nova diretoria”.

Em nome da FIESP falou o diretor 
da Central de Serviços da Fiesp, Pau-
lo Henrique Schoueri. “Quero desta-
car a seriedade do trabalho de cada 
um que conduziu a entidade. Esse 
congraçamento do SESCON-SP e das 
entidades contábeis engrandecem 
também as entidades parceiras, das 
quais a FIESP faz parte”, enfatizou.

O presidente da FENACON, Sérgio 
Approbato Machado Jr., ressaltou sua 
satisfação em fazer parte da história 
do SESCON-SP. “Foram vinte anos de 
aprendizado. Conquistamos respei-
to e credibilidade pelo trabalho de 
todos que ali passaram, que nunca 
atuaram de forma corporativa, mas 
sempre lutaram pelas empresas de 
todo o País”, disse. 

A presidente do CRCSP, Marcia 
Ruiz Alcazar, falou em nome das enti-
dades contábeis. “Quero parabenizar 
o SESCON-SP pelos 70 anos de voz 
ativa, dinâmica e vanguardista”.

Os ex-presidentes do SESCON-SP 
foram representados pelo empresá-
rio contábil José Serafim Abrantes 
(Gestão 1987-1990). “Nada se cons-
trói sozinho. Deixo aqui parabéns ao 

Márcio Shimomoto e sua dire-
toria, que deixaram a entidade mais 
forte e desejo sucesso ao Reynaldo 
Lima Jr. e seus pares, já com a certeza 
do sucesso de seu trabalho”.

Márcio Shimomoto, presidente 
do Instituto Fenacon e presidente do 
SESCON-SP e da AESCONSP na Ges-
tão 2016-2018 fez um balanço dos 
últimos três anos. “Ao mesmo tem-
po em que tive uma grande respon-
sabilidade tive também uma grande 
oportunidade de contribuir da forma 
ainda mais abrangente e significativa 
com as categorias representadas e 
com o nosso País. Isso é uma grade 
honra”.

Medalha Presidente 
Annibal de Freitas

O presidente do SESCON-SP e da 
AESCON-SP, Reynaldo Lima Jr., e o 
ex-presidente da Fenacon, Mario 
Elmir Berti, foram os agraciados 
de 2019 com a Medalha Presiden-
te Annibal de Freitas. A honraria é 
concedida desde 2007 a personali-
dades e profissionais que prestam 
relevantes serviços à comunidade e 
às categorias contábeis e de asses-
soramento.

Luis Augusto Yamada 
Diretor do Sescon SP Regional 

em Ribeirão PretoTexto: Assessoria Sescon
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Centro de Estudos
Em parceria com entidades e pro�issionais de referência no segmento, Centro 

de Estudos fomenta o conhecimento e quali�icação dos pro�issionais contábeis

Com a proposta de debater e tro-
car experiências entre os profissio-
nais contábeis, o Centro de Estudos 
tem promovido encontros com te-
mas diversos, além de contar com 
a participação de profissionais de 
destaque. Ainda no mês de feverei-
ro (20/02) foi realizado, em parce-
ria com o CRC SP, o Centro de Estu-
dos com o tema Guia Prático para 
a Abertura de Empresas: empreen-
dedorismo e a Contabilidade como 
instrumento de gestão. 

Já no dia 27/02 foi debatido, com 
a advogada e especialista, Dra Liris 
Tognoli, o tema: RAIS: O que mu-

dou na RAIS 2019 e 12 principais 
dúvidas dessa obrigação. No encon-
tro foram discutidos tópicos como: 
Quais empresas precisam declarar a 
RAIS 2019, MEIs e RAIS, Quem deve 
estar relacionado na RAIS 2019, 
Qual o prazo para envio, Como evi-
tar erros no envio, O que acontece se 
a RAIS não for entregue e Por que há 
punições para quem não entregar a 
RAIS.

Nesse mês de março (13/03), o 
tema Legislação e preenchimento 
das declarações de ITCMD, foi pro-
ferido pela AFR, Lisandra Marquezi, 
pela FAZESP – Educação Fiscal, que 

esclareceu dúvidas sobre o tema. Já 
no dia 20/03 foi abordado: Ressarci-
mento de substituição tributária sob 
análise da portaria CAT42/2018, 
pelo também AFR, José Maurício 
Bettarello de Lima (FAZESP - Educa-
ção Fiscal). 

A participação no Centro de Es-
tudos é gratuita, sendo sugerida a 
contribuição social de um litro de 
óleo ou 1Kg de arroz. *As inscrições 
podem ser feitas pelo e-mail: recep-
cao@casadocontabilista.org.br. In-
forme no e-mail seu nome completo, 
RG e o nome da empresa/contabili-
dade.

Em parceria com o CRC SP, o Centro de Estudos abordou o tema: 
Guia Prático para a Abertura de Empresas: empreendedorismo e a 

Contabilidade como instrumento de gestão

A palestra Legislação e preenchimento das declarações de 
ITCMD foi proferido pela AFR, Lisandra Marquezi, pela FAZESP – 

Educação Fiscal

Dra Liris Tognoli proferiu a palestra RAIS: O que mudou na RAIS 
2019 e 12 principais dúvidas dessa obrigação 

Ressarcimento de substituição tributária sob análise da portaria 
CAT42/2018, proferida pelo AFR, José Maurício Bettarello de Lima 

(FAZESP - Educação Fiscal)
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Artigo Jurisprudência 

Holding é, em linhas gerais, uma 
empresa cuja finalidade é partici-
par e/ou influenciar o capital social 
de outras sociedades. Em sua mo-
dalidade pura, sua única atividade 
é o controle de outras empresas e, 
neste caso, a produção e circulação 
de bens não compõe o objeto social. 
Essa modalidade societária tem 
sido cada vez mais utilizada para 
organização, proteção e sucessão 
do patrimônio, pois apresenta di-
versas benesses, notadamente em 
termos de gerenciamento negocial, 
carga tributária, proteção patrimo-
nial e planejamento sucessório.

Essas vantagens estendem-se 
tanto aos núcleos de parentesco 
nos quais haja um patriarca ou uma 
matriarca centralizadores de pa-
trimônio, na forma de bens móveis 
ou imóveis, quanto aos que desen-
volvam atividades de produção e 
circulação de bens e serviços por 
meio de pessoas jurídicas de cunho 
empresário.

Na primeira hipótese, a título 
exemplificativo, o indivíduo que 
buscasse por proteção e sucessão 
planejada do patrimônio incor-
poraria os bens em uma Holding, 
preservando-os de contingências 
externas e poderia, inclusive, res-
guardá-los de futuros processos de 
divórcio e dissolução de união está-
vel de seus descendentes. Tais imó-
veis podem, ainda, ser incorpora-
dos à empresa sem o pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis – ITBI, por expressa pre-
visão na Constituição da República 
Federativa do Brasil. Além disso, é 
possível adiantar a sucessão por 
meio da doação de quotas repre-
sentativas do patrimônio aos filhos, 
sem afetar os poderes de decisão e 
administração daquele que cons-
truiu a base do patrimônio familiar, 
bem como favorecer uma sucessão 

Cárita Martins Pellegrini Carizzi
Advogada da Área Societária do Escritório 

Pereira Advogados. Graduada pela 
Universidade Federal de Uberlândia. 

Especialista em Direito Processual Civil 
e Mestre em Direito e Desenvolvimento, 
ambos pela Universidade de São Paulo.

HOLDING FAMILIAR: 
PROTEÇÃO E SUCESSÃO PATRIMONIAL

pacífica, minorando os conflitos e 
ampliando a união dos descenden-
tes.

As famílias que possuam mem-
bros com participação societária 
em um ou mais negócios que de-
senvolvam atividade empresarial 
de produção e circulação de bens 
ou serviços, por sua vez, além dos 
benefícios acima descritos, podem 
organizar a administração e a con-
tinuidade de tais sociedades, além 
de obterem maior proteção ao pa-
trimônio pessoal dos sócios, posto 
o distanciamento da pessoa física 
da empresa responsável pela pro-
dução e circulação de bens ou ser-
viços. Isso porque, em caso de falta 
ou falecimento de algum dos sócios, 
a inserção de uma holding no lugar 
da pessoa física possibilita que haja 
uma sucessão planejada e facilita-
da, apenas no âmbito interno da 
holding, sem que as demais empre-

sas tenham que passar por adequa-
ções, interrupções ou prejuízos ao 
exercício de suas finalidades.

A proteção ao patrimônio pessoal 
é consequência dessas operações, 
ainda que restrita às hipóteses le-
gais específicas, de que o patrimô-
nio dos sócios seja atingido para o 
pagamento de dívidas, no caso de 
aplicação da desconsideração da 
personalidade jurídica, hipótese na 
qual os sócios tornam-se solidaria-
mente responsáveis pelo pagamen-
to de valores devidos pela socieda-
de. Nesse caso, portanto, não sendo 
a pessoa física sócia direta da socie-
dade, mesmo que haja desconside-
ração da personalidade jurídica da 
empresa, seus bens não seriam di-
retamente afetados.

Por isso, é imprescindível que 
o planejamento seja feito de for-
ma criteriosa, considerando-se as 
especificidades de cada caso, por 
profissionais habilitados e com ex-
periência na área. Desse modo, o 
planejamento poderá ser efetivado 
com segurança jurídica, de modo 
que reflita as necessidades e os de-
sejos da família.
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Contabilidade

Este texto aborda apenas aspectos 
breves, gerais e pontuais a respeito 
do elo entre o profissional da con-
tabilidade, que “é o principal instru-
mento de prestação de contas da ad-
ministração e de tomadas de decisão” 
(Fernandes, 2015, p. 43), da adminis-
tração e a governança corporativa, 
buscando enfatizar que pode haver 
uma relação eficaz entre eles, pau-
tada no planejamento, na legalidade, 
na confiança, na ética, na parceria, na 
sinergia e na comunicação plena e 
eficiente. 

Uma empresa tem relacionamentos 
uma série de públicos com exigência 
e interesses diversos e específicos, 
como clientes, fornecedores, gover-
no, acionistas, bancos, funcionários, 
concorrentes, comunidade local e etc. 
Para atender as necessidades de in-
formações destes públicos, os comu-
nicados e relatórios fornecidos pelas 
entidades devem ser muito bem ela-
borados e com transparência. 

Aliás, creio que dentro da empre-
sa isso também deve ocorrer, como 
por exemplo, a entrega de relatórios 
contábeis (gerenciais, de custos, so-
cietários e outros) para os gestores 
(que também integram o público de 
interesse). Assim, a primeira relação 
entre contadores e administradores 
surge aí, onde os profissionais da 
contabilidade devem com todo zelo, 
profissionalismo e transparência 
passar as informações aos adminis-
tradores para análises e tomada de 
decisões e juntos fazerem e serem 
responsáveis pelas publicações dos 
relatórios contábeis.

Governança Corporativa “é o sis-
tema pelo qual as organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentiva-
das, envolvendo as práticas e os re-
lacionamentos entre proprietários, 
conselho de administração, diretoria 
e órgãos de controle” (IBGC, 2015, 
disponível em:http://www.ibgc.org.
br). Assim, “as boas práticas de Go-
vernança Corporativa convertem 

O Contador, o Administrador e 
a Governança Corporativa

princípios em recomendações ob-
jetivas, alinhando interesses com a 
finalidade de preservar e otimizar 
o valor da organização, facilitando 
seu acesso ao capital e contribuindo 
para a sua longevidade”. (IBGC, 2015, 
disponível em: http://www.ibgc.org.
br). Ou seja, é a forma aprimorada de 
como uma empresa deve ser gerida 
ou administrada com base em políti-
cas, leis, costumes, relacionamentos 
(com os diversos públicos interessa-
dos e outros), processos, objetivos e 
etc.

Hoje as empresas buscam maiores e 
melhores relacionamentos, imagem, 
posicionamento, parcerias e estraté-
gias as empresas buscam melhorias 
nos seus aspectos de governança. O 
mercado e seus participantes (em 
termos globais) têm exigido compe-
tência, transparência, qualidade, res-
ponsabilidade (inclusive na presta-
ção de contas) e credibilidade das 
entidades. Acredito que isso vem de 
encontro com uma maior atenção 
coma governança das mesmas.

Uma forma do público analisar e 
conhecer uma empresa é através 
das suas publicações, sejam finan-
ceiras ou outras, que lhe dão sub-
sídios para tomada de decisões. 
Importante compreender que estes 
relatórios, de acordo com o Pronun-
ciamento Conceitual Básico da Con-
tabilidade, não visam atender pro-
pósitos específicos de determinados 
grupos de interessados, mas sim 
fornecer informações consideradas 
úteis para uma melhor tomada de 
decisão dos usuários, satisfazendo 
assim as necessidades mais comuns 
dos mesmos (Pronunciamento Con-
ceitual Básico, 2015, disponível 
em:http://static.cpc.mediagroup.
com.br/Documentos/147_CPC00_
R1.pdf).

Com o exposto no parágrafo an-
terior, fica clara a importância de 
tais relatórios serem claros, trans-
parentes, confiáveis, úteis e mui-

to bem formatados e elaborados; 
reforçando assim a preparação dos 
contadores para levantamento de 
dados, análise das informações e 
presteza na elaboração dos relató-
rios e na colaboração e participação 
na gestão das entidades. Igualmente 
a preparação, zelo, responsabilida-
de, dinamismo, ética e transparência 
dos administradores de empresas na 
condução e gestão dos seus negócios, 
na preservação dos interesses a eles 
confiados, na solução de conflitos e 
no envolvimento de todos (gestores, 
sócios, executivos, investidores e ou-
tros) na governança.

Sendo assim ambos, contadores e 
administradores, podem colaborar, 
incentivar e promover uma melhor 
regência corporativa.

Leituras recomendadas e referên-
cias bibliográficas:

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 
CONTÁBEIS. CPC 00 – Pronuncia-
mento Conceitual Básico – Estrutura 
Conceitual para a Elaboração e Apre-
sentação das Demonstrações Contá-
beis. Disponível em: <http://static.
cpc.mediagroup.com.br/Documen-
tos/147_CPC00_R1.pdf>. Acesso em: 
16 nov. 2015.

FERNANDES. Edison Carlos. Direi-
to e Contabilidade: Fundamentos do 
Direito Contábil. São Paulo: Trevisan, 
2015.

IBGC - INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GOVERNANÇA CORPORATIVA.
Governança Corporativa. Disponível 
em: <http://www.ibgc.org.br>. Aces-
so em: 16 nov. 2015.

Demetrio Luiz Pedro Bom Junior
Contador e Administrador de Em-

presas | Casa do Contabilista
CRC SP-315480/O-1 / CRA SP 78891
Dir. Educacional Suplente – AESCON

E-mail: demetriolpbjr@gmail.com
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Contabilidade

Cada vez mais o mercado é invadido 
por soluções tecnológicas inovadoras 
que visam à melhoria e automação de 
processos até então dependentes de in-
tervenção humana para melhorar a or-
ganização da informação e a qualidade 
da decisão.

Sem dúvida, isso é transformador e 
nós não podemos ser inocentes ao ponto 
de combater ou restringir avanços tec-
nológicos que proporcionam valor agre-
gado, mobilidade, independência e que 
fortalecem a relevância técnica, científi-
ca e intelectual de uma profissão, como 
é a profissão contábil regulamentada em 
nosso país.

Porém, cada vez mais abordagens que 
visam à mercantilização de serviços e, o 
pior, que anunciam serviços genéricos 
como se fossem serviços contábeis, inva-
dem as redes sociais e canais de comuni-
cação desqualificando toda concorrência 
saudável e tradicional, além de colocar 
em risco a qualidade dos serviços para 
toda sociedade. Esse chavão de que no 
mundo das startups se pede perdão, mas 
não se pede permissão, é lamentável. É 
preciso ser responsável e, acima de tudo, 
respeitoso.

No Brasil, temos o privilégio de ter as-
segurado em nossa Carta Magna a livre 
concorrência, mas, por incrível que pare-
ça, pessoas e empresas interessadas em 
lucrar, a qualquer custo, com recursos de 
investidores sem qualquer compromis-
so com a sociedade ou economia local, 
extrapolam a liberdade de expressão ao 
promoverem uma concorrência desle-
al, incentivando a prática predatória de 
preços, ao financiarem campanhas pu-
blicitárias que afrontam inclusive a or-
dem tributária ao oferecer propaganda 
irresponsável de pejotização através de 
abertura de empresa gratuita.

Infelizmente, não se trata de obra de 
ficção, um personagem de filme onde 
se pode dizer que qualquer semelhança 
é mera coincidência. As campanhas têm 
autoria, assinatura e seus criadores são 
profissionais de comunicação ávidos por 
lucro a qualquer custo, para terem um 
case de sucesso em busca de prêmios 

A mercantilização de serviços contábeis 
coloca em risco toda sociedade

para promoção pessoal.
A que ponto chegamos? Quando o 

que mais precisamos é de estímulo ao 
empreendedorismo, empregabilidade e 
orientação à sociedade quanto à impor-
tância da contabilidade para sobrevi-
vência das empresas vimos estratégias 
mercadológicas na contramão de tudo 
isso, colocando em risco patrimônio de 
pessoas inocentes que sonham ter uma 
empresa e usam suas economias sem ter 
a menor ideia dos riscos e obrigações 
que assumirão pra vida toda.

No Brasil, mais de 60% das empresas 
fecham antes de completar cinco anos. 
Essa pesquisa, feita pelo Instituto de 
Geografia e Estatística (IBGE) em 2017, 
mostra que a burocracia e o emaranhado 
de regras tributárias em que se embolam 
as empresas e onde os profissionais da 
contabilidade, que lidam com essa buro-
cracia tributária, são obrigados a seguir 
3.790 normas. Isso equivale a 5,9 qui-
lômetros de folhas impressas, segundo 
pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação (IBPT).

Abrir empresa não é prerrogativa ex-
clusiva do serviço contábil regulamenta-
do, mas de certo o profissional da conta-
bilidade está muito bem preparado para 
analisar, orientar e planejar o plano de 
negócios da melhor forma. Além disso, 
abrir empresa não é como comprar um 
produto em liquidação. Pejotização é cri-
me contra a ordem tributária. 

As inúmeras ações milionárias que 
empresas globais de tecnologia respon-
dem pelo comércio predatório são a pro-
va de que nem tudo que é feito em nome 
da inovação tem propósito social, de 
distribuição de renda e de concorrência 
leal.

Automação, integração, padronização, 
inteligência artificial e robôs de fato aju-
dam no trabalho, mas nenhum deles as-
sume responsabilidade profissional, civil 
ou criminal.

A regulamentação de uma profissão 
protege a sociedade e, nesse sentido, o 
Sistema CFC/CRCs tem sido diligente ao 
tomar todas as medidas administrativas 
cabíveis à luz de uma legislação estabele-

cida em 1946 e que teve uma atualização 
importante do Código de Ética agora em 
2019.

A essência do Código de Ética é mos-
trar a visão, missão e valores da socieda-
de ou de um grupo de pessoas. É a de-
claração formal de suas expectativas que 
serve para orientar as ações das pessoas 
e explicitar a postura destas diante dos 
diferentes públicos com as quais intera-
ge.

A Contabilidade é uma profissão regu-
lamentada que tem seu exercício atrela-
do aos preceitos éticos estabelecidos no 
Código de Ética. Desta forma, ela atua 
como fator de proteção da sociedade. 
O exercício ilegal da Contabilidade, por 
sua vez, não segue estes princípios e, por 
isto, não pode ser vendido como “servi-
ços contábeis”.

A conduta ética é muito necessária 
para que se atribuam valores às situa-
ções, com o fito de que a máquina con-
tinue a servir o homem (inclusive como 
disciplinam as Três Leis da Robótica) e 
nunca o contrário!

Uma sociedade organizada precisa de 
profissionais qualificados, registrados 
e devidamente regulamentados. Ainda 
temos muito a conquistar em termos 
de melhoria e autonomia no ambiente 
de negócios e, quanto mais inseguro for 
esse ambiente, mais proteção a socieda-
de precisará.

Automação, inteligência artificial e pla-
taformas são sempre bem-vindas, mas 
acompanhadas de proteção, de seguran-
ça quanto à conformidade e responsabi-
lidade técnica explícita e quanto à quali-
dade da informação. O barato sempre sai 
muito mais caro! Evite armadilhas!

Seu nome é seu maior patrimônio e 
o profissional da contabilidade devida-
mente registrado no CRC é o único ser 
humano que tem a prerrogativa legal 
para prestar serviços contábeis de ver-
dade.

Marcia Ruiz Alcazar*
*Presidente do Conselho Regional 

de Contabilidade do Estado 
de São Paulo - CRCSP
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Aniversariantes de Março

Cultura e Educação

1) Querido leitor sempre é útil lembrar algumas conjugações ver-
bais. Vamos lá??!!
Conjugações que causam dúvidas:
1 pessoa do singular: Eu adiro, Eu anseio, Eu arguo, Eu caibo, Eu 
compito, Eu intermedeio, Eu meço, Eu medeio, Eu rio, Eu soo, Eu 
suo, Eu pulo, Eu valho...
Presente do Indicativo: aderir,ansiar,arguir,caber,competir,inter
mediar,medir,mediar,rir,soar,suar,polir,valer...

2) Você já disse encarar de frente???
Encarar de frente, sair para fora, surpresa inesperada, adiar 
para depois, entrar para dentro, subir para cima, ver com os 
próprios olhos, elo de ligação dentre outras expressões são ditas 
como pleonásticas.
O pleonasmo “ não é sexy”, querido leitor!!!
A repetição desnecessária de uma ideia ou informação na mesma 
frase é algo desagradável de ler ou ouvir. É o chamado pleonasmo 
(pleonasmo vicioso). Evitá-lo, por favor!!!

3) Como dizer as horas corretamente no momento que seu estô-
mago implora por almoço: meio-dia e meia ou meio-dia e meio???
Forma correta: meio-dia e meia, pois está subentendida meia hora 
(30 minutos).
Vale ainda lembrar que meio-dia é sempre escrito com hífen!!!

Sobre reciprocidade...

Amigo, seja qual for a sua relação 
afetiva preste atenção nos peque-
nos sinais. São presságios. Não 
subestime nada e ninguém. Não 
deposite seu nobre sentimento em 
quem tem insuficiências para rece-
bê-lo. Não ame por dois. Verifique 
reciprocidade. Compare a uma es-
trada a ser percorrida: bons senti-
mentos são vias de mão dupla.

# Falar Bem Que Mal Tem!!!
(Direitos Autorais Reservados a 

Renata Carone Sborgia
Proibida Reprodução)

PARA VOCÊ PENSAR: 

Renata Carone Sborgia
Formada em Direito e Letras. Mestra 

em Psicologia Social -USP, Especialista 
em Língua Portuguesa, Direito Público 

e Gestão Educacional. Membro 
fundadora da Academia de Belas Artes 

– BH. Docente, escritora e revisora.

01 JOSÉ ROBERTO PESSOTI

02 WANDER LIOTTI 

03 LUIZ CLAUDIO GAONA GRANADOS 

05 JOAO PEDRO GARCIA GRANADOS 

06 DURVALINO CORREA JUNIOR 

09 FABRIZIO MAGALHAES LEITE 

09 REINALDO EGYDIO DOS SANTOS 

09 MARIO SERGIO CIAMPAGLIA 

13 ADRIANO OLIVEIRA DIAS 

13 LUCIANE CARLA FAIM 

14 FLAVIA DIAS BARBOSA HIROSI 

16 JOSE LUIZ BANHOS 

18 SUELI BERNARDES DA SILVA SOARES 

19 JOSE CIRIERO GOMES 

20 RICARDO MONTEIRO 

22 JOSE ONESIO DE ALMEIDA 

24 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 

24 DANIEL PINGHERA 

29 JOSE CARLOS PARIGIO JUNIOR 

30 MARIA LIDIA DA SILVA 

30 FABRICIO ROBERTO ROSA 

31 JOEL JOSE MAMEDE DOS SANTOS 

31 RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 
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Conheça os convênios e parcerias que a 
AESCON-RP, SICORP e Sescon RP oferecem:

Softwares/Tecnologia

• Backup Brasil Soluções Inteligentes
www.backupbrasil.com.br / Consulte descontos especiais para 
novas assinaturas. (16) 3632.0723. Rua Casemiro de Abreu, 256. 

• Balaminut Gestão do conhecimento
Desenvolvimento de Web Sites: Parceria com a Balaminut oferece 
vantagens exclusivas com valores reduzidos no desenvolvimento 
de sites, hospedagem, suporte e atualização.
Consulte os planos: comercial@balaminut.com.br 

• Vilage Marcas e Patentes
vilage.com.br/pt/escritorios/ribeirao-preto
(posição atualizada de marcas e atendimento personalizado).
Descontos de 10% a 15% sobre os valores de todos os serviços. 
0800.703.9009. Av. Dr. João Palma Guião, 1001. 

• Contmatic Phoenix
Até 20% de desconto nos sistemas próprios de gestão empresarial. 
15% na aquisição de módulos e 10% no CND Phoenix.
Tel: (16) 3603-6100 ou 0800-7794449

Escolas/Faculdades/Cursos

• Centro Universitário e Colégios Moura Lacerda 
www.portalmouralacerda.com.br (desconto de 5% para todos os 
cursos).

• CNA Independência 
www.cna.com.br/independencia/ (desconto de 30%).

• Estácio - Centro Universitário
Descontos de 20% nas mensalidades dos cursos de graduação 
presenciais e pós-graduação. (www.estacio.br)

• Escola de Idiomas Mindbenders 
www.mindbenders.com.br (descontos de 40% no curso de 
“Accouting”) .(16) 3913.4259. Av. Presidente Vargas, 1265. 
Conj.801. 

• Faculdade Anhanguera 
www.anhanguera.com/ribeiraopreto (desconto de até 25% 
nos cursos de pós-graduação a empresários associados e seus 
funcionários). Tel: (16) 3512-4700 / (16) 3512-4701

• Faculdade de Negócios REGES
www.reges.com.br/ribeiraopreto (desconto entre 10% a 30% 
nos cursos).

• Fundace MBA
Descontos nos seguintes cursos: 10% em MBA Gestão Tributária, 
MBA Contabilidade e Cursos de Curta Duração. 5% nos demais 
MBAs. www.fundace.org.br

• Vox2You: Descontos e outros benefícios sobre os valores do 
curso de Oratória. (www.vox2you.com.br). (16) 3617.5825. Av. 
Costábile Romano, 3055. 

• UNIESP: descontos de 10 a 30% nos cursos de graduação 
presencial. Tel: (16) 3977-8000
www.uniesp.edu.br
                       
 

• IPOG (Instituto de Pós-Graduação e Graduação)- polo 
Ribeirão Preto: descontos de 20% nos valores das parcelas dos 
cursos de graduação - modalidade presencial.  
Tel: (16) 99320-2855 / 98128-0267
ribeiraopreto@ipog.edu.br                            

• Unopar EAD - polo Ribeirão Preto: descontos de 10% nos 
cursos de graduação e pós a distância. Tel: (16) 3915-9055
www.polos.unoparead.com.br                             

• FGV Ribeirão Preto - descontos de 20% no valor dos cursos de 
Pós-ADM, MBA's e Cademp (cursos de curta duração).
 Tel: (16) 3523-4201
www.posexecutiva.com.br

 Prestação de Serviço 

• Hernandez e Ferreira Advogados Associados 
Consultoria jurídica gratuita para associados da AESCON e 
SICORP, nas áreas civil, societária, trabalhista e tributária - 
mediante agendamento prévio - www.hernandezferreira.com.br. 
(16) 4009.2900. Rua Altino Arantes, 1248.

• Baldocchi Assistência Familiar 
www.baldocchi.com.br  (planos com valores diferenciados. (16) 
3625.1991. Rua Martinico Prado, 390. 

• Expanseg Corretora de Seguros 
www.expanseg.com.br (desconto de 10% no seguro de 
responsabilidade civil profissional). (16) 3632-8988. Rua Cesário 
Mota, 454. 

• Inovseg Corretora de Seguros e Consórcio 
 www.inovseg.net.br. Tel: (16) 3934-6641. Condições especiais 
para associados.

Comércio/Varejo

• Óptica Masson: (descontos de até 20% à vista ou em até 5x.). 
(16) 3941.3222 / 3610.9928. Rua Garibaldi, 490 / Rua Henrique 
Dumont, 628. 
 
• Óptica Brasil: (descontos de 10% até 30%). (16) 3019.3000. 
Rua Barão do Amazonas, 77.

Clínicas/Saúde

• Clínica Psicológica 
Elise Acrani e Rodrigo Toshio Sato (descontos de 20%).
(16) 3441.2184. Av. Itatiaia, 654 - sala 20. 

• Clínica de Fisioterapia e Psicologia Sânitas
Fisioterapia Ortopédica e Desportiva, RPG. Fisioterapia geriátrica. 
Psicoterapia Individual e Psicodiagnóstico. (descontos de 30%). 
(16) 3285.0710. Rua Chile, 425.

• Clínica de Odontologia - Miele
Descontos de 20% sobre os valores de tabela praticados. (16) 
3618.3422. Av. Senador César Vergueiro, 505, sala 12. 

• Hórus Clínica de Fisioterapia
(Fisioterapia Geral: 28% / Acupuntura Auricular: 30% , Estética 
corporal e facial: 20% a 28%). (16) 3013.4866. Rua Garibaldi, 
2042, sala 14.
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Centro de Estudos e Debates Fisco Contábeis – 
atualize-se sobre a legislação e saiba mais sobre te-
mas que envolvem o dia-a-dia do cenário contábil e 
administrativo. Sempre às quartas feiras, das 19h às 
21h.

Serviço de Malote: a Casa do Contabilista facilita o 
envio de documentos dos escritórios para a Receita 
Federal do Brasil e JUCESP. É seguro, rápido e gratuito 
para associados.

Programa Aprendiz:  Incentiva, capacita e propicia 
a inclusão de jovens entre 14 e 24 anos no mercado de 
trabalho. Ampara  clientes e organizações contábeis no 
cumprimento da Lei 10.097/2000, que determina a con-
tratação de aprendizes.

Saúde - Planos especiais para atender você e sua fa-
mília nos convênios assistência médica e hospitalar São 

Francisco, Santa Casa Saúde e Medicar Urgências Mé-
dicas, e planos odontológicos Integral, Codep e Odon-
tocross.

Lazer – Aproveite momentos de descontração e des-
canso na Colônia de Férias do SESC Bertioga

Consultoria Eletrônica da Balaminut – Acesso facili-
tado ao Portal Web Leis. www.webleis.com.br

Certificação Digital: Associados tem valores exclu-
sivos para aquisição do Certificado Digital, através de 
uma parceria com a AESCON-SP/ SESCON-SP e SERASA 
EXPERIAN. A aquisição é feita diretamente pelo site da 
Casa do Contabilista, de forma prática e segura.

Sincomerciários: Associados podem associar-se ao 
Sindicato dos Empregados do Comércio de Ribeirão 
Preto e desfrutar de todos os benefícios propostos pela 
entidade como esportes, lazer, beleza, entre outros. 

Clube de Benefícios
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