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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

AESCON RP | Presidente: ANA CORSINO PICÃO  – 1ºvice-presidente: DEMETRIO LUIZ PEDRO BOM JUNIOR - 2ºvice-presidente: 
WALTER ASSIS DA CUNHA 1º Secretário: JOSÉ AUGUSTO PICÃO – 2ª Secretário: MATEUS ALMEIDA DOS SANTOS

1º Tesoureiro: WILLIAM PETERSON DE ANDRADE – 2º Tesoureiro: JOSÉ MARCELO CORREA. Diretores Administrativos: RODRIGO 
CESAR PEREIRA, SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL e ANDRE MAURICIO SOUZA DE OLIVEIRA.

CENTRO DE ESTUDOS - Coordenação Geral: JOSÉ AUGUSTO PICÃO - Coordenação Técnica: ROGÉRIO CÉSAR PEREIRA, JÚLIO 
LUIZ CADETE DA SILVA e RODRIGO CORSI, ALESSANDRA CAMARGO E DEMETRIO PEDRO BOM.

SICORP - Presidente: MOISÉS DE SOUZA ANDRADE - 1ºvice-presidente: LUIS AUGUSTO YAMADA - 2ºvice-presidente: FLÁVIO 
SMIGUEL PIMENTA - 1ª Secretária: MARCIO MINORU GARCIA TAKEUCHI - 2ª Secretário: JOSÉ LUIZ BANHOS - 1º Tesoureiro: 

MARCELO LUIS RIUL - 2º Tesoureiro: FERNANDO ANTONIO RAMALHEIRO.

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. 

Quero neste momento agrade-
cer ao colega Luis Augusto 
Yamada (Guto), pela indica-

ção ao cargo de Diretor Regional do 
Sescon da Região de Ribeirão Preto. 
Fiquei muito feliz ao receber a notícia 
vinda de São Paulo, que meu nome 
tinha sido aprovado pela diretoria.   

Acompanhei os trabalhos do Guto 
durante a sua gestão, foram anos di-
fíceis principalmente devido a pan-
demia, mas sempre estava presente 
representando a entidade junto aos 
órgãos públicos e parceiros. Fez um 
belo trabalho contribuindo significa-
tivamente para o engrandecimento da 
classe contábil.

O período de pandemia trouxe o 
desespero e incerteza para muitos 
empresários. Porém, mesmo diante 
dos desafios, os profissionais con-
tábeis sempre estiveram presentes e 
permanecem unidos, buscando efeti-
vamente soluções tributárias e orga-
nizacionais para a sobrevivência de 
seus clientes, entidades públicas e 
privadas.  

Em 2022 temos uma grande expec-
tativa da retomada da economia. Será 
um ano de desafios e a gestão con-
tábil será um grande diferencial para 
que as empresas se tornem cada vez 
mais competitivas e robustas.

Entre estes diferenciais está o pla-
nejamento tributário, que é uma for-
ma interessante para que os empre-
sários paguem menos impostos. A 
escolha do regime ideal fará toda a 
diferença. Lucro real, presumido ou 
simples nacional. A figura do empre-
sário contábil na realização deste pla-

Editorial

Rubens da Silva Antonio 
Junior

Diretor Regional do Sescon

nejamento é essencial e, com certe-
za, este e outros trabalhos, agregarão 
valores aos nossos serviços e conse-
quentemente nos honorários. Nossos 
escritórios estarão cada vez mais va-
lorizados.

Entendo que o caminho está no pla-
nejamento, alinhado com a tecnolo-
gia. Isto demanda mudança de hábi-
tos e mudanças exigem novas formas 
de pensar e de comportamento. Se 
fizermos as mesmas coisas, sempre 
estaremos obtendo os mesmos resul-
tados. Experimente e faça algo dife-
rente e conte sempre com o Sescon. 

Minha Gestão será de 18 de Janeiro 
de 2022 a 31 de dezembro de 2024.

Ótima leitura a todos!
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Com o avanço da LGPD no 
Brasil o que estamos per-
cebendo do mercado é uma 

movimentação maior das empresas 
em busca da chamada adequação 
ao que a Lei impõe de medidas e 
ajustes.

Embora esse movimento exista, 
é bem verdade de que não é uma 
movimentação expressiva e muitas 
empresas e entidades ainda estão 
postergando iniciar o que chama-
mos da jornada da adequação.

Mas dois componentes prome-
tem acelerar o movimento das em-
presas buscarem logo estarem ade-
quadas à Lei Geral de Proteção de 
Dados: As multas e o avanço das 
denúncias.

A Autoridade Nacional de Pro-
teção de Dados promete divulgar 
no início deste ano as regras para o 
cálculo das multas por infrações à 
LGPD, com um ingrediente “moti-
vador” à mais que é a possibilidade 

Capa

MULTAS RETROATIVAS DA LGPD
Fonte:

Luiz Nóbrega – Consultor de Compliance

de retroatividade.

É isso mesmo, as multas poderão 
ser aplicadas à partir de agosto de 
2021, data que entraram em vigor 
as sanções previstas na Lei Geral 
de Proteção de Dados.

E percebam que dia a dia os titu-
lares de dados estão de apoderan-
do de seus direitos, entendo que 
em muitas das vezes seus dados 
não estão sendo tratados adequa-
damente e assim podem reclamar 
diretamente à ANPD.

Esse procedimento hoje é dis-
ponível diretamente no Portal da 
ANPD e pode ser utilizado por 
qualquer titular que tenha seus di-
reitos desrespeitados. É bem ver-
dade que a orientação preliminar é 
de que antes de formalizar a peti-
ção, o titular entre em contato com 
o controlador para que seus pleitos 
sejam atendidos. Ocorre que na 
prática sabemos que muitos irão 
demandar logo a ANPD.

E assim, após demandada, a 
ANPD ciente da infração à Lei 
poderá instaurar um procedimento 
fiscalizatório e assim punir as em-
presas infratoras, e o pior, de for-
ma retroativa.

Muito bem caro leitor, para os 
que eram mais reticentes a Lei pe-
gou! A ANPD, de forma letárgica 
está se estruturando e em breve 
iniciará a temporada de sansões às 
empresas e entidades.

E o mais importante é que se-
gundo Waldemar Gonçalves Or-
tunho Junior, diretor-presidente da 
ANPD, se a organização agir den-
tro das regras da LGPD e tomar 
atitudes para minimizar eventual 
vazamento de dados, não haverá 
que se falar em penalidade.

Se sua empresa, entidade não se 
adequou às regras da LGPD a hora 
é agora! Prevenção e adequação 
mitigarão as multas!
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O contador José Aparecido Maion é o novo presi-
dente do Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo (CRCSP). Ele presidirá 

o maior Conselho de Contabilidade do Brasil na ges-
tão 2022-2023. Completando o Conselho Diretor do 
CRCSP também foram eleitos os vice-presidentes João 
Carlos Castilho Garcia (Administração e Finanças), 
Marcelo Roberto Monello (Fiscalização, Ética e Disci-
plina), Flávia Augusto (Desenvolvimento Profissional) 
e Daisy Christine Hette Eastwood (Registro).

A eleição do Conselho Diretor e das Câmaras que 
compõem o CRCSP aconteceu no dia 12 de janeiro de 
2022, no Teatro Professor Hilário Franco, na sede da 
entidade. A primeira sessão plenária do CRCSP neste 
ano foi presidida pelo conselheiro Mariano Amadio, 
que tem o registro mais antigo dentre os conselheiros, 
e começou com a posse solene dos conselheiros eleitos 
em novembro de 2021 para preencher dois terços do 
plenário da entidade para o mandato de 2022 a 2025.

Após serem empossados, os conselheiros efeti-
vos realizaram votação que decidiu por unanimidade 
a composição do Conselho Diretor e das Câmaras do 
CRCSP.

Estavam presentes o presidente do CRCSP, ges-
tão 2020-2021 e vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), José Donizete Valentina, representando o pre-
sidente Aécio Prado Dantas Júnior; os presidentes da 
Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo 
(Fecontesp), Dagoberto Silvério da Silva, do Sindicato 
dos Contabilistas de São Paulo (Sindcont-SP), Geraldo 
Carlos de Lima, do Sindicato das Empresas de Servi-
ços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Pe-
rícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo 
(Sescon-SP) e da Associação das Empresas de Serviços 
Contábeis do Estado de São Paulo (Aescon-SP), Carlos 
Alberto Baptistão, do Instituto de Auditoria Indepen-
dente do Brasil (Ibracon) – 5ª Seção Regional, Marco 
Antônio de Carvalho Fabbri, da Associação dos Peri-
tos Judiciais do Estado de São Paulo (Apejesp), José 
Vanderlei Masson dos Santos, da Academia Paulista 
de Contabilidade, Domingos Orestes Chiomento, do 
Instituto Paulista de Contabilidade (IPC), Gildo Freire 
de Araújo, do Sescon-SP, Carlos José de Lima Castro 
(gestão 2001-2003), o vice-presidente de Administra-
ção e Finanças do CRCSP, João Carlos Castilho Garcia, 
representando a presidente da Associação Nacional de 
Executivos de Finanças, Administração e Contabili-
dade (Anefac), Marta Pelúcio, o vice-presidente do 
Sindcont-SP, Claudinei Tonon, conselheiro do CFC, 
gestão 2022-2025, Valmir Leôncio da Silva, e o ex-
-conselheiro do CRCSP e do CFC, Joaquim Carlos 
Monteiro de Carvalho.

Também prestigiaram a primeira sessão plenária 
ordinária do Conselho os presidentes do CRCSP Célia 
Regina de Castro (gestão 1994), Sergio Prado de Mello 
(gestão 2008-2009) e Claudio Avelino Mac-Knight Fi-
lippi (gestão 2014-2015).

Conselheiros empossados:
Para preencher dois terços do plenário do CRCSP, 

os conselheiros efetivos eleitos para o mandato 2022-
2025 que tomaram posse: José Aparecido Maion, Adil-
vo Pinheiro de Oliveira França Júnior, Bruno Alexan-
dre Cruz, Wander Pinto, José Luiz Ribeiro de Carvalho, 
Teresinha da Silva, João Carlos Castilho Garcia, Suely 
Gualano Bossa Serrati, Renato Prone Teixeira da Silva, 
Ana Maria Galloro Laporta, Selma do Carmo Ribei-
ro, Eliane Aparecida Maia, Alexandre Ferezini, Flávia 
Augusto, José Augusto Picão, Lílian Ricci Ghizzi, 
Marcelo Viaro Berloffa, William Peterson de Andrade, 
Paulo César Adorno, Heloísa de Castro Alves Felippe 
da Silva, Jairo Balderrama Pinto, João Edison Deméo, 
Roberson de Medeiros, Rosângela Maria da Costa Me-
nezes.

Os conselheiros suplentes eleitos para o mandato 
2022-2025 que tomaram posse: Eduardo Affonso de 

José Maion é o novo 
presidente do CRCSP

Vasconcelos, Edison Arisa Pereira, 
Marcelo Gomes de Barros, Andréia 
Tibiriçá e Sá de Jesus, Patrícia Bar-
bosa da Silva, Gilberto José de Car-
valho, Marcelo de Almeida Prado, 
Adriana Barbosa dos Anjos, Vera Lú-
cia Vada, Sérgio Januário de Freitas, 
Fernando Viana de Oliveira Filho, 
Ana Lúcia Corsino Picão, Caio Mar-
tins dos Santos, Denise Monteiro, 
Fernando Nunes de Lima, Hamilton 
Ubirajara Meneghel, Luiz Cláudio da 
Costa, Bethel Corcoruto Lombardi, 
Reginaldo de Azevedo, Nayara Mo-
messo Oliveira, Márcio Hideki Ta-
mura, José Augusto Soares da Silva, 
Fabíola D’Agostini Peleias.

O conselheiro suplente com mandato complemen-
tar 2022-2023, Felipe José da Silva Júnior, também foi 
empossado.

Alguns conselheiros não puderam comparecer e to-
marão posse em data a ser agendada.

Primeiro discurso

Em seu discurso de posse, o presidente José Apare-
cido Maion disse que “ao tomarmos posse hoje como 
conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo, reafirmamos o nosso compro-
misso com a Contabilidade, com os profissionais con-
tábeis e a sociedade, um compromisso que nos levará a 
realizar muito mais pela profissão”

Maion também enfatizou: “Tenho plena certeza que 
nestes dois anos que temos pela frente conduziremos 
este Conselho com trabalho, resiliência, lealdade, res-
peito e consideração por todos”.

Quem é José Aparecido Maion?
Contador, consultor, auditor independente, perito 

e professor, José Aparecido Maion, o novo presiden-
te do CRCSP é sócio da Maion & Oliveira Auditores 
Independentes S/S. Formado em Estudos de Política 
e Estratégia (Depe), no 50º Ciclo de Estudos de Po-
lítica e Estratégia, da Associação dos Diplomados da 
Escola Superior de Guerra de São Paulo (Adesg-SP) 
e pós-graduado em Controladoria. Membro da Acade-
mia Paulista de Contabilidade, onde ocupa a cadeira 
n.º 48, cujo patrono é José Geraldo de Lima. Detentor 
da Medalha Joaquim Monteiro de Carvalho, concedi-
da pelo CRCSP, e da Medalha Ulysses Guimarães, da 
Ordem dos Parlamentares do Brasil. Foi diretor de Re-
lações Externas (2006-2009), presidente da Comissão 
de Sindicância (1999-2000) e coordenador da Câmara 
de Auditores Independentes do Instituto de Auditoria 
Independente do Brasil (Ibracon) – 5ª Seção Regional 
por diversas gestões; Coordenador da Comissão Admi-
nistradora do Exame de Qualificação Técnica (CAE). 
Integrou o Comitê Administrador do Programa de Re-
visão Externa de Qualidade pelos Pares (CRE) - 2002-
2004; o Grupo de Trabalho Destinado a Realizar Estu-
dos sobre Normas Técnicas e Profissionais; o Grupo 
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Nas últimas semanas, os profissionais da contabilidade 
tiveram que colocar em prática 26 medidas provisórias, com a 
responsabilidade de interpretá-las corretamente e explicá-las 
aos seus clientes como cada uma influi em seu negócio. Para 
atravessar o momento delicado pelo qual as empresas e os 
contribuintes passam, bem como para seguir adiante na 
retomada econômica que se inicia, a orientação dos 
profissionais contábeis é estratégica para a sustentabilidade 
dos negócios. 

 Com o objetivo de homenagear todos esses 
profissionais que têm exercido papel fundamental no 
atendimento às empresas durante o período da pandemia, o 
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
(CRCSP) – estreia nesta semana a sua nova campanha 
institucional para a valorização da profissão contábil, sob o 
mote “A saúde dos negócios é com o contador”.  

 “Em um país complexo, com uma política forte na 
arrecadação de impostos, o contador está junto ao 
empresário, mitigando riscos, propondo as melhores 
estratégias societárias, tributárias, trabalhistas, financeiras 
e de gestão”, afirma José Donizete Valentina, presidente do 
CRCSP, que tem mais de 150 mil profissionais e mais de 20 
mil empresas de contabilidade registradas no território 
paulista. 

 Além dos contadores, a campanha do CRCSP 
também destaca outros profissionais da contabilidade, como 
os auditores, que asseguraram as informações trimestrais 
(ITRs) das grandes empresas; os peritos-contadores, que 
atendem os pleitos da Justiça na apresentação dos laudos 
periciais; os contadores públicos, que contabilizaram as 
inúmeras compras de equipamentos e medicamentos para o 
combate da Covid-19 em cumprimento à lei de 
responsabilidade fiscal, e os acadêmicos contadores, que não 
mediram esforços para se adaptarem ao ensino remoto. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
CRCSP LANÇA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO 

DO PROFISSIONAL CONTÁBIL 
 

 
 

 
 
 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo 
Presidente: José Donizete Valentina – Gestão 2020-2021 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 
 

de Estudo para Auditoria e a Comissão de Educação 
Profissional Continuada do Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC).

Confira a composição do CRCSP para a gestão 
2022-2023

Conselho Diretor
Presidente: José Aparecido Maion
Vice-presidente de Administração e Finanças: João 

Carlos Castilho Garcia
Vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina: 

Marcelo Roberto Monello
Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional: 

Flávia Augusto
Vice-presidente de Registro: Daisy Christine Hette 

Eastwood

Câmara de Política Institucional
Coordenador: João Carlos Castilho Garcia
Vice-Coordenador: Marcelo Roberto Monello
Membros: Flávia Augusto e Daisy Christine Hette 

Eastwood

Câmara de Recursos
Coordenador: William Peterson de Andrade
Vice-Coordenador: José Luiz Ribeiro de Carvalho
Membro: Roberson de Medeiros

Câmara de Controle Interno
Coordenadora: Suely Gualano Bossa Serrati
Vice-Coordenador: Márcio Lério da Silva
Membro: João Edison Deméo

I Câmara de Fiscalização
Coordenador: Paulo César Adorno
Vice-Coordenadora: Ana Maria Galloro Laporta
Membros: Lilian Ricci Ghizzi, Bruno Alexandre 

Cruz e Adilvo Pinheiro de Oliveira França Júnior

II Câmara de Fiscalização
Coordenador: Renato Prone Teixeira da Silva
Vice-Coordenadora: Rosangela Maria da Costa Me-

nezes
Membros: Adriano Corrêa da Silva, Marcelo Viaro 

Berloffa e Priscila Cristina Provazi

III Câmara de Fiscalização
Coordenador: Paulo Roberto Martinello Júnior
Vice-Coordenadora: Selma do Carmo Ribeiro
Membros: José Augusto Picão, Valdir Donizete Se-

gato e Jairo Balderrama Pinto
Câmara de Desenvolvimento Profissional
Coordenadora: Wander Pinto
Vice-Coordenador: Alexandre Ferezini
Membros: Teresinha da Silva, Emerson Fabri, Ale-

xandre Sanches Garcia e Juliana Aurora Franco

Câmara de Registro
Coordenadora: Heloísa de Castro Alves Felippe da 

Silva
Vice-Coordenadora: Marilene de Paula Martins 

Leite
Membros: Mariano Amadio e Eliane Aparecida 

Maia
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Com o novo ano começando, a Casa do Contabilis-
ta abriu mais uma turma do programa Aprendiz e 
completa dez grupos em andamento e 121 jovens 

participantes. Os integrantes terão a oportunidade de fazer 
parte da iniciativa por dois anos, sendo inseridos no mer-
cado de trabalho e também em cursos diversos, que qualifi-
cam e preparam os jovens para a nova jornada profissional. 

O objetivo do programa é fomentar a transformação so-
cial por meio de iniciativas que capacitem e desenvolvam 
as habilidades e potenciais dos jovens no universo profis-
sional. Esse tem sido o caminho trilhado pelo Programa 
Aprendiz, desenvolvido pela Casa do Contabilista, por 
meio da AESCON-RP (Associação das Empresas de Ser-
viços Contábeis de Ribeirão Preto e Região). 

Programa Aprendiz abre nova turma e reafirma 
papel transformador na inserção de jovens no 

mercado de trabalho
Ao todo, são 121 jovens participantes da iniciativa 

Notícias da Casa

O programa é positivo para empresas que entendem que 
investir em capital humano é o caminho para positivos 
resultados. Sabem também que, quando concedem opor-
tunidade a jovens estudantes, contribuem de forma direta 
com a mudança na realidade social da região em que estão 
estabelecidas, cumprem a legislação e se beneficiam da 
melhoria na qualificação geral dos profissionais no mer-
cado 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

Para os jovens, entre 14 e 24 anos, que têm interesse em 
participar, devem entrar em contato pelo site: www.casa-
docontabilista.org.br/programa-jovem-aprendiz/.
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Fomentando a qualificação, educação contábil e fiscal, a 
Casa do Contabilista, retoma a partir do dia 02 de feve-
reiro, o Centro de Estudos. Os encontros, que acontecem 

no formato on-line, pela página da Casa do Contabilista, na pla-
taforma YouTube, são realizados sempre às quartas-feiras, das 
19h às 21h. 

O primeiro encontro do ano terá como tema “SST no e-social”, 
com a participação do fundador da Lexu’s Segurança, João Ra-

Já estão abertas as inscrições para os cursos profissionalizan-
tes, para o primeiro semestre de 2022. Os cursos de Departa-
mento Pessoal, Contabilidade Básica, Fiscal Básico e Fiscal 

Avançado têm carga horária de 60 horas, cada, divididas em 15 
sábados, das 8h às 12h. O início das aulas está previsto para o dia 
12 de março de 2022.

Os cursos na área contábil são oportunidades para o incremen-
to do currículo e valorização profissional, atendendo as exigên-
cias do mercado de trabalho. Os interessados podem acessar a 
página da Casa do Contabilista - https://www.casadocontabilista.
org.br/cursos-2/ e conhecer o conteúdo programático e entrar em 
contato pelo (16) 3625-7159 para informações sobre valores e 
opções de pagamento.

Centro de Estudos retoma atividades em fevereiro

Vagas para cursos profissionalizantes já estão abertas

Encontros acontecem a partir do dia 2, com participação gratuita

Aulas começam no mês de março. As vagas são limitadas

Notícias da Casa

mos Junior, que também é engenheiro de produção, técnico em 
segurança do trabalho e higienista ocupacional.

Para participar, é só entrar pelo link: https://www.youtube.
com/c/CasadoContabilista . Quem não conseguir acompanhar as 
palestras ao vivo, poderá acessá-las pelo no mesmo link.
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De acordo com a FEAUSP, con-
tabilidade é a ciência que estu-
da, interpreta e registra os fenô-

menos que afetam o patrimônio de uma 
organização. Ela alcança sua finalidade 
por meio do registro e análise de todos 
os fatos relacionados com a formação, a 
movimentação e as variações do patrimô-
nio administrativo vinculado à organiza-
ção, com o fim de assegurar seu controle 
e fornecer a seus gestores as informações 
necessárias à ação administrativa, bem 
como a seus proprietários e demais pes-
soas relacionadas, as informações sobre o 
estado patrimonial e o resultado das ativi-
dades desenvolvidas por ela para alcançar 
os seus fins.

Na imensa maioria das Micro e Peque-
nas Empresas (MPEs), a “contabilidade” 
é feita por um escritório terceirizado. No 
entanto, quando a organização aumen-
ta seu porte, o empresário deve analisar 
o custo versus benefício de internalizar 
sua contabilidade, ou seja, criar uma área 
interna para elaborar tal função. Em um 
texto publicado em meu Blog, comento 
que tanto a internalização da contabilida-
de quanto a manutenção da parceria com 
um escritório contábil tem vantagens e 
desvantagens.

Nesse contexto, de acordo com matéria 
publicada no UOL, pode-se definir audi-
toria contábil como um processo que, por 
meio de procedimentos específicos que 
lhe são peculiares, aplicados no exame 
de registros e documentos, inspeções e na 
obtenção de informações e confirmações 
relacionadas com o controle do patrimô-
nio de uma organização, objetiva obter 
elementos de convicção que permitam 
julgar se os registros contábeis foram 
efetuados de acordo com os princípios 
fundamentais e normas de contabilidade 
e se as demonstrações contábeis produ-
zidas refletem adequadamente a situação 
econômica financeira do patrimônio, os 
resultados do período administrativo exa-
minado e as demais situações nelas de-
monstradas.

Como as demonstrações contábeis pas-

Artigo

Benefícios da auditoria contábil 
para as organizações

{

saram a ter importância muito grande no 
processo de análise de uma organização, 
o UOL comenta que a auditoria contábil 
externa surgiu como medida de seguran-
ça contra a possibilidade de manipulação 
de informações, pois futuros investidores 
passaram a exigir que essas demonstra-
ções fossem examinadas por um profis-
sional independente da empresa e de re-
conhecida capacidade técnica.

O auditor contábil precisa ser forma-
do em Ciências Contábeis e registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade 
(CRC). Para que o processo de auditoria 
externa gere credibilidade, tanto para a 
organização que o contrata quanto para 
o mercado, é importante que esse profis-
sional esteja vinculado a uma empresa de 
auditoria contábil com experiência e tra-
dição.

Atualmente, somente as organizações 
de grande porte são obrigadas por Lei a 
ter suas demonstrações contábeis audi-
tadas, ou seja, aquelas que, no exercício 
social anterior, possuírem um ativo total 
superior a R$ 240 milhões ou terem ob-
tido uma receita bruta superior a R$ 300 
milhões. Apesar disso, as organizações 
que não possuem tal obrigação, devem 
avaliar o custo versus benefício de fazer 
uma auditoria contábil.

Logicamente, haverá um custo para que 
a auditoria seja feita. Porém, o empresá-
rio deve conhecer e avaliar os benefícios 
que a empresa obterá com a realização de 
tal trabalho. Segundo André Luiz Corrêa, 
sócio diretor da ValorUp, existem três 
principais benefícios para a empresa que 
contrata um serviço de auditoria, todos re-
lacionados ao aumento da credibilidade:

1º) Os gestores do negócio constatarão 
que estão tomando suas decisões basea-
das em dados confiáveis (sem erros ou 
possíveis fraudes), pois, cotidianamente, 
as demonstrações contábeis são utilizadas 
pela própria empresa para verificar se as 
estratégias adotadas durante o processo 
de planejamento atingiram efetivamente 
seus objetivos;

2º) Os sócios, principalmente aqueles 
que não estão envolvidos na gestão do 
negócio, constatarão que os resultados 
apresentados pelos gestores são fidedig-
nos. Portanto, pode-se considerar a audi-
toria como uma importante ferramenta no 
processo de implantação da governança 
corporativa;

3º) Os fornecedores e instituições finan-
ceiras, caso os dados das demonstrações 
contábeis sejam satisfatórios, tendem a 
oferecer melhores condições de negocia-
ção (prazos de pagamento maiores, taxas 
de juros menores e limites de crédito mais 
altos), pois constatarão efetivamente que 
há um menor risco de insolvência (a em-
presa não conseguir arcar com suas dívi-
das).

Murilo Carneiro - consultor 
e professor universitário, mestre em 
Administração pela FEA-RP/USP.
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Conectar com pessoas trás vários 
benefícios para o relacionamento 
social de quem o pratica. Para isso 

é preciso dar atenção ao seu interlocutor 
ou aos seus interlocutores com empatia, 
postura ativa e aberta.

Saber ouvir, não apenas com os ou-
vidos, mas sim olhando para a pessoa e 
dando sinais de que está efetivamente 
prestando atenção, compreendendo o que 
se é falado ou transmitido e evitando os 
ruídos que podem ocorrer no processo de 
comunicação, além de dar todo retorno ou 
feedback com respostas claras, objetivas 
e que sejam igualmente compreensíveis e 
entendidas; não apenas ao dar tais respos-
tas, mas também quando precisar falar ou 
transmitir algo, pois é preciso saber se po-
sicionar e se expressar com gestos e lin-
guagem o que você pretende comunicar 
e assim ser devidamente compreendido, 
ajudando no estabelecimento da conexão 
interpessoal.

Tal conexão é feita tanto de maneira 
pessoal, presencial, mas também, ainda 

A importância de se conectar 
com as pessoas

mais atualmente, de forma remota, com 
as tantas tecnologias que permitem uma 
conversação ou contatos via texto, ima-
gens e vídeos; e os aspectos citados e 
comentados anteriormente servem para 
qualquer forma, canal ou veículo de co-
municação e interação entre duas ou mais 
pessoas, respeitando as devidas particula-
ridades que cada meio oferece e nos im-
põe. Conectar é saber se relacionar. Em 
poucos segundos, especialmente no con-
tato inicial com uma pessoa que estamos 
acabando de conhecer, fazemos ou cria-
mos uma imagem dela que acaba nos in-
fluenciando se queremos ou não continu-
ar comunicando com ela. Assim podemos 
pensar em evitar rotular essa pessoa ou de 
gerar estereótipos, procurando entendê-la 
e também em estabelecer uma forma de 
como conectar melhor com ela.

Também é saber se colocar no lugar do 
outro. As pessoas são dotadas e capacita-
das com emoções, talentos, sentimentos, 
motivações, inspirações, espiritualidade 
e etc. que devemos identificar e respeitar. 
Gentileza, controle e inteligência emocio-
nal são igualmente importantes para es-
tabelecer e manter uma conexão com os 
interlocutores e também ajuda em como 
agir e reagir perante situações apresenta-
das no processo de relacionamento.

Podemos perceber que saber conectar 
com pessoas não é algo fácil e provavel-
mente requer muita dedicação e esforço, 
mas poderá resultar em melhores rela-
cionamentos e parcerias na vida pessoal 
e profissional. Não basta apenas causar 
uma boa primeira impressão, mas tam-
bém em saber como manter a relação po-
sitiva; conectar é estabelecer uma relação 
duradoura e de confiança.

Além de tudo devemos também sa-
ber nos conectar com nós mesmos! Sim, 
como o nosso “eu interior”, nos conhe-
cendo de forma mais profunda e íntima, 
onde poderemos nos tornar, por que não, 
pessoas melhores e também nos ajuda-
rá a nos relacionar ainda melhor com as 
outras pessoas. Já tentou conversar com 
você mesmo? Já se apresentou para você? 
Tente fazer isso olhando para um espelho 
ou fechando bem os olhos imaginando 
a situação, inclusive você sendo a ou-

tra pessoa, que não seja você, que está 
te conhecendo. Pode ser que no começo 
são seja tão simples, mas poderá ser algo 
transformador.

No ambiente organizacional é igual-
mente importante saber se conectar com 
as pessoas, estabelecendo assim uma re-
lação de confiança, algo muito importan-
te para realizar negociações produtivas e 
aumentar vendas, mas que pode ir além 
disso. Muito se comenta sobre sinergia, 
trabalho em equipe, liderança, desenvol-
vimento de pessoal, motivação, clima 
organizacional, trabalho em equipe que 
envolve a formação de grupos e das pró-
prias equipes e mais atualmente a área 
de administração tem trazido assuntos 
como humanização e felicidade no traba-
lho, mostrando não somente como estes 
aspectos são importantes, mas também 
que tem trazido excelentes resultados e 
maiores lucros para as empresas. Porém 
nada disso é totalmente novidade, mas é 
algo que está sempre sendo evidenciado 
e tratado nos assuntos que envolvem ges-
tão de pessoas. Tudo o que foi ditado no 
parágrafo anterior pode ser obtido quando 
se obtém uma conexão eficiente e eficaz 
com os colaboradores, que por sua vez se 
conectarão ainda mais com a missão, vi-
são e valores da entidade, se identificando 
ainda mais com ela, melhorando o desem-
penho organizacional.

Que saibamos estabelecer relações sa-
dias e produtivas! Conecte-se! Sucesso a 
todos!
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Os interessados em fornecer opiniões sobre a norma proposta para 
auditorias de demonstrações contábeis de Entidades Menos Com-
plexas (LCEs, na sigla em inglês) terão até o dia 31 de janeiro de 

2022 para realizar essa ação. As sugestões deverão ser enviadas ao Iaasb 
por escrito. Mais informações sobre esse procedimento podem ser acessadas 
pelo link.

Desde outubro de 2021, o Iaasb realizou ampla divulgação da sua Pro-
posta de Norma Internacional de Auditoria para auditorias de demonstrações 

A 27ª Convenção dos Profissionais da Contabilida-
de do Estado de São Paulo – CONVECON - será 
inovadora! Acontecerá nos dias 15 e 16 (à noite), 

17 e 18 de fevereiro de 2022 (durante o dia), de forma 
online pela Plataforma Rede CONVECON.

E de graça! Com o lema “Entender as mudanças. 
Transformar as pessoas. Adaptar os negócios”, a 27ª 
CONVECON tem uma programação dirigida a profissio-
nais, educadores, futuros profissionais da contabilidade, 
instituições de ensino, patrocinadores e usuários da con-
tabilidade.

A inscrição pode ser feita pelo link: http://www.con-
vecon.com.br/2022/

As atividades serão transmitidas online na Plataforma 
Rede CONVECON, com interação com o público. Os 
participantes terão acesso a material didático para melhor 
aproveitamento do conteúdo. Todas as atividades serão 
pontuadas para o Programa de Educação Profissional 
Continuada.

Os profissionais da contabilidade que ainda 
não realizaram a prestação de contas do 
Programa de Educação Profissional Conti-

nuada (PEPC) terão até o dia 31 de janeiro para re-
alizar essa ação. O processo de confirmação e envio 
de pontos deve ser realizado no Sistema Web EPC, 
cujo acesso pode ser efetivado pelo link epc.cfc.org.
br. Cabe ressaltar que os profissionais do Estado de 
São Paulo realizam a declaração diretamente no sis-
tema do Conselho Regional de Contabilidade de São 
Paulo (CRCSP).

Ao entrar na plataforma do CFC, acessada via 
login e senha, o profissional deve seguir o passo a 
passo abaixo:

Acessar Sistema Web EPC https://epc.cfc.org.br.

2.  Inserir login (CPF) e senha (utilizada nos ser-
viços on-line do CRC, Coaf).[ECdOS1] 

3.   Clicar em EPC.

4.   Caso tenha atividades, como docência, pós-
-graduação, cursos realizados no exterior, produção 
intelectual, participação em comissões, orientação 
de artigos científicos e trabalhos de conclusão de 
curso e participação em bancas acadêmicas, estas 
devem ser informadas pelo profissional, também via 
Sistema Web EPC. Para isso, acesse o menu “Mi-
nhas Atividades” e o submenu respectivo para cada 
uma delas. As disciplinas de pós-graduação devem 
ser inseridas, separadamente, anexando a Declara-
ção da IES que contenha: nome das disciplinas, pe-

PGMEI – Emissão de DAS-SIMEI de 2022

Envio de sugestões à norma proposta para Entidades 
Menos Complexas encerra dia 31 de janeiro

27ª CONVECON Prazo para prestar contas do PEPC 
encerra no próximo dia 31

Informamos que o Programa Gerador de 
Documento de Arrecadação do Simples 
Nacional do Microempreendedor Indi-

vidual – PGMEI, está sendo ajustado para o 
cálculo do INSS com base no novo valor do 
salário mínimo.

Até que o ajuste seja concluído, o PGMEI 
não permitirá a emissão de DAS-SIMEI para 
período de apuração do ano-calendário 2022. 

contábeis de Entidades Menos Complexas com o objetivo de coletar e incen-
tivar o feedback sobre a minuta de exposição de todas as partes interessadas.

O plano de divulgação da norma inclui eventos e atividades com foco 
global e regional, projetados para aumentar a conscientização e solicitar con-
tribuições daqueles que provavelmente usarão ou serão afetados pela norma 
proposta. Representantes de mais de 70 jurisdições diferentes participaram 
desses eventos para saber mais e fornecer seus pontos de vista.

Fonte: site do Iaasb/ CFC

Notícias do Setor

O MEI deverá aguardar a conclusão do ajuste, 
que deverá ocorrer nos próximos dias.

Lembramos que o DAS-SIMEI do período 
de apuração 01/2022 tem vencimento apenas 
em 21/02/2022.

Fonte: Secretaria-Executiva do Comitê Gestor do 
Simples Nacional.

ríodo de realização, ementas, carga horária e aprova-
ção. Caso não tenha realizado esse tipo de atividade, 
siga para o item seguinte.

5.   Clicar em Prestação de Contas e em Relatório 
de Atividades.

6.   Selecionar o exercício de 2021 e clicar em 
Editar.

7.   Em Dados do Profissional, verificar as infor-
mações.

8.   Selecionar a Função Exercida e clicar em Adi-
cionar e Avançar.

9. No resumo, clicar em Salvar e Confirmar.

10. Selecionar novamente o exercício de 2021 e 
clicar em Enviar.
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As ações capitaneadas pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade (CFC), que mo-
tivam os profissionais da contabilidade a 

manterem suas obrigações em dia com os respec-
tivos Regionais, foram reforçadas por uma alte-
ração do Sistema Público de Escrituração Digital 
(Sped). Desde o início deste ano, o Sistema tem 
emitido avisos de inaptidão profissional aos con-
tadores e técnicos de contabilidade que realizam a 
emissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) e 
tenham pendências em seus registros.

Em um primeiro momento, os profissionais 
com esse tipo de problema serão apenas notifi-
cados, isto é, não serão impedidos de emitirem 
os referidos documentos. Entretanto, a partir 
de 2023, os “inaptos” serão impossibilitados de 
transmitir a ECD.

O desenvolvimento da funcionalidade foi co-
memorado pelo CFC, que reitera que o registro, 
bem como a respectiva manutenção, é condição 
imprescindível ao exercício profissional contábil.

Svad – A ação do Sped foi viabilizada pela 
atuação do CFC na Secretaria da Receita Federal 

Escrituração Contábil será transmitida apenas por 
profissionais da Contabilidade ativos

01 RAFAEL FRACIULLI
01 RAYSSA GABRIELLY DO 
NASCIMENTO
02 MARIA TEREZA BERGAMO CAMARA
03 MATEUS DO PRADO
03 NEWTON FIGUEIRA DE MELLO
03 ANDREA CRISTINA AVANCI 
COCENZA
03 VERA LUCIA SILVA SEIXAS
05 JOSÉ CLAUDIO BATTAGLIA
06 JULIO LUIZ CADETE DA SILVA
06 FERNANDA DOS SANTOS
07 EDNEIA ELIAS DE ASSIS
07 CLÓVIS MARCEL BUSNARDO
09 NILO ALFREDO TUZZI
09 JOAO GUILHERME B CHIODA
09 RITA DE CASSIA LOPES BORELLI
10 SELMA APARECIDA BUENO
10 DANIELA TROMBELA
10 JOSE AUGUSTO PICAO
11 LUZARDO APARECIDO CARLUCCI
12 MARTA MARIA PEREIRA LAGAMBA
12 CESAR AUGUSTO CAMPEZ NETO
12 ANTONIO SEBASTIAO PARENTE

12 JOSE MAURO CERIBELLI
12 JOSE CARLOS ROSSI DOS REIS
12 MICHEL VIEIRA GERMANO
12 CARLA CARVALHO DE SOUZA NALINI
13 JEFFERSON ALEXANDRE GALVAN
14 ROMILDO BUSA
14 JOAO BRAZ SIMIONATTO
15 JOSE FERNANDES CHICO LOPES
15 DENIS MANOEL DOS SANTOS
15 EDNILSON EDSON FACCHIN
16 MOISES DE SOUZA ANDRADE
16 ADELINO JOSE MICHIELETO
16 GEIZA CRISTINA BUJARLON RUIZ DA 
SILVA
17 JANDIRA SILVESTRE RIRSCH
17 EDILAINE JOSE FELIX MONTEIRO
17 LUIZA APARECIDA SANTOS
17 SERGIO DA SILVA IGNACIO
18 ANTONIO RUY DO PRADO
18 EVERALDO JOÃO PAULO FERNANDES
18 SIDINEI BISPO DE PAULA
18 VANESSA GONÇALVES FESTUCCI 
PEREIRA
18 WALTER ASSIS DA CUNHA

Aniversariantes - Fevereiro
19 ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
19 EDUARDO SCARPELLINI
19 ANA PAULA BORTOLETO
19 RICARDO FULUKAVA DO PRADO
20 VANILA VITÓRIA BERNARDO 
CALDEIRA
21 JARDEL DREOSSI CELESTINO
22 ADRIANA LOPES VIEIRA
22 LUCIANA OLIVEIRA FERNANDES
22 ROGERIO RODRIGUES
22 SHEILA MARISA DANHONE DE 
ARAUJO
22 ELIANA CONCEIÇÃO FAZOLIN
PETRUCELLI
22 ROSEMEIRE LEMES MARQUES DA 
SILVA
23 ELIAS ANTONIO RODRIGUES DE
OLIVEIRA
25 RICARDO GARCIA CERIBELLI
26 PAULO CESAR CARVALHO
26 JOSE AUGUSTO VIEL FILHO
27 JOSE ANTONIO PEREIRA
28 DANILO DA SILVA PEREIRA

11.   A situação do Relatório de Atividades apa-
recerá "Concluído" e é possível gerar a Certidão de 
Regularidade. Caso tenha enviado alguma ativida-
de do item 4, a situação aparecerá "Em análise", ou 
seja, as atividades serão analisadas pela Comissão 
de EPC do seu CRC para atribuição da pontuação.

12. Prestação de Contas Finalizada.

Em virtude da continuidade da pandemia de co-

vid-19, cabe ressaltar que, para o exercício de 2021, 
os profissionais enquadrados na NBC PG 12(R3) 
deverão cumprir, no mínimo, 20 (vinte) pontos, 
sendo que dessa pontuação devem ser cumpridos, o 
mínimo de 4 pontos em atividades de aquisição de 
conhecimento.

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos para a 
realização da prestação de contas, os profissionais 
devem contatar o CFC pelo e-mail epc@cfc.org.

br , ou ainda pelos telefones (61) 3314-9629 e (61) 
3314-9640, ou acessar o site do Conselho no link 
https://cfc.org.br/desenvolvimento-profissional-e-
-institucional/educacao-profissional-continuada/.

Fonte: CFC

do Brasil (RFB) e com a contratação do Serpro. 
Desde 2013, as instituições têm discutido a ela-
boração de um sistema que rastreia os registros 
com pendências, com base nas informações for-
necidas pelos Conselhos Regionais de Contabili-
dade (CRCs). Como resultado, foi desenvolvido o 
Sistema Validador de Assinatura Digital (Svad).

O Svad submete instantaneamente à verifi-
cação as assinaturas da escrituração contidas na 
ECD. Os códigos analisados são: 900 - Contador/
Contabilista e 940 - Auditor Independente (com 
número de inscrição no Conselho informado) que 
constam no registro J930 - Signatários da Escritu-
ração, e de códigos 910 - Contador/Contabilista 
Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins 
de Substituição da ECD e 920 - Auditor Indepen-
dente Responsável pelo Termo de Verificação 
para Fins de Substituição da ECD (com número 
de inscrição no Conselho informado) que cons-
tam no registro J932 - Signatários do Termo de 
Verificação para Fins de Substituição da ECD.

A idealização do Svad faz parte da iniciativa 
do CFC de fomentar a utilização da tecnologia e 
da inovação para desempenho das suas atividades 
institucionais, bem como incentivo na melhoria 
dos serviços realizados pelos profissionais da 
contabilidade.

Fonte: CFC
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