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Editorial

O Sindicato dos Contabilistas de São Paulo 
- Sindcont-SP comemorou em grande estilo 
os seus 102 anos, no dia 19 de julho de 2021, 
em solenidade realizada no formato híbrido, 
por causa da pandemia da Covid-19. O evento 
completo está disponível no canal do 
Sindcont-SP, no Youtube.

Apesar das circunstâncias,  
tivemos o apoio e o privilégio 
da presença de profissionais 
da Contabilidade, lideranças 
da classe contábil e do governo, 
parlamentares, associados, 
familiares e amigos, o que muito 
abrilhantou a nossa comemoração. 

Assim, é externando gratidão 
e satisfação que agradecemos a todos que 
compareceram e fizeram desta noite, mais um 
grande momento, um marco, na história de 
nosso Sindicato, que começou suas atividades 
em 1919, pela iniciativa de um grupo de onze 
jovens contadores recém-formados, que 
traziam em si o espirito do associativismo, da 
cooperação mútua e da boa vontade de servir à 
classe. Com essas  perspectivas atravessamos 
as décadas e hoje vislumbramos um grandioso  
futuro para os nossos associados e filiados e 
para os profissionais da Contabilidade como um 
todo. 

 

Festejamos 102 anos e já anunciamos 
novas atividades no Sindcont-SP

Na celebração histórica, que ficará para 
sempre  registrada nos anais da Contabilidade, 
tivemos a  honra e a satisfação de  fazer a 
entrega do Título de Contabilista Emérito do 
ano de 2021 à contadora Angela Zechinelli 

Alonso; e premiar os autores das cinco 
monografias  agraciadas com o 20º 

Prêmio Professor Hilário Franco 
de Contabilidade; e de transferir 
uma bolsa de estudos em pós 
graduação a um dos nossos 
associados, o  Frederico Miguel 

Lopes Esposito,  graças à tradicional 
parceria que mantemos há anos 
com ao Fundação Escola de 
Comércio Álvares Penteado-Fecap.

10ª Semana Paulista da Contabilidade: a 
importância de semear para depois colher

Nesta ocasião, tivemos ainda a oportunidade 
de anunciar a realização da 10ª Semana Paulista 
da Contabilidade, que ocorrerá, também em 
formato híbrido, entre os dias 16 e 22 de 
setembro e, nesta edição, trabalharemos com o 
lema “Desafios da Contabilidade frente às Novas 
Metodologias”.

Geraldo Carlos Lima
Presidente do Sindcont-SP

Gestão 2020-2022
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Outra atração deste evento será as 
festividades de aniversário de 72 anos do Centro 
de Estudos e Debates Fisco-Contábeis - CEDFC, 
importante espaço, valiosa ferramenta para o 
desenvolvimento dos profissionais contábeis.

 Em uma década de realização, a Semana 
Paulista da Contabilidade, contou com a 
participação de renomados conferencistas 
do Brasil, sempre destacando a relevância e a 
excelência da Contabilidade, mostrando como 
essa Ciências é importante para o crescimento e 
o desenvolvimento de pessoas físicas e jurídicas, 
além de governos e entidades do terceiro setor.

 
Então, durante sete dias de setembro, o mês 

da primavera, período de vida nova, novidades, 
movimento e transformações, os participantes 
inscritos na Semana assistirão a diversos 
seminários. E sendo a expressão “seminário” 
derivada da palavra “semente” e essa, por sua 

vez, é proveniente do verbo “semear”, realçamos 
que este é o nosso principal propósito: 
lançar, como sementes na terra, ideias ao 
público, interessado em obter conhecimento 
concentrado, com debates bem direcionado e 
muita informação.

Confira matéria completa sobre o tema nas 
página 9 e não deixe de se inscrever para este 
evento primaveril e comece desde já a provocar 
mudanças e movimentos no pensamento, no 
trabalho e na vida em geral.

A todos muito obrigado.

Geraldo Carlos Lima
Presidente



RELAÇÃO DE CURSOS A DISTÂNCIA - 100% ONLINE - AGOSTO/2021

DESCRIÇÃO HORÁRIO SÓCIO NÃO SÓCIO C.H. PROFESSOR

2, 3 
e 4

segunda, 
terça e 
quarta

Controles internos e compliance: 
ferramentas para redução dos 

custos e aumento dos lucros e da 
segurança de sua empresa **

9h às 13h R$ 375,00 R$ 750,00 12 Sérgio Lopes

05 e 
06

quinta e 
sexta

Contabilidade Tributária na 
Atividade Imobiliária 9h às 13h R$ 250,00 R$ 500,00 8 Lourivaldo 

Lopes

11 quarta Lucro Presumido - Apuração do 
IRPJ e da CSLL 9h às 18h R$ 250,00 R$ 500,00 8 Wagner Mendes

13 sexta Benefícios Fiscais em SP e suas 
alterações 9h às 13h R$ 125,00 R$ 250,00 4 Adriana Lemos

13 sexta GIA EFD - PORTARIA CAT 66/18 9h às 13h R$ 125,00 R$ 250,00 4 Antônio Sérgio

16 e 
17

segunda 
e terça

"Analista e assistente fiscal 
abordagem e revisão do ICMS, 

IPI, ISS, PIS e COFINS"
14h às 18h R$ 250,00 R$ 500,00 8 Wagner Camilo

18 quarta
"O Contador e a Auditoria 4.0 

---- Perfil do Contador / Auditor 
Contábil 4"

14h às 18h R$ 125,00 R$ 250,00 4 Gil

18 quarta Complemento-ST, Ressarcimento-
ST, ROT 9h às 13h R$ 125,00 R$ 250,00 4 Antônio Sérgio

23 e 
24

segunda 
e terça

Desenvolvimento de liderança 
para gestores de empresas 

contábeis **
9h às 13h R$ 250,00 R$ 500,00 8 Sérgio Lopes

23 segunda SERO - Regularização de Obras, 
SPED EFD Reinf e DCTFWeb 9h às 17h R$ 250,00 R$ 500,00 6 Adilson Torres

www.sindcontsp.org.br  -  cursos2@sindcontsp.org.br
Informações por meio dos telefones: (11) 3224-5124 / 5101A programação está sujeita a alterações.
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Acontece no Sindcont-SP

Grupo de Perícia debate a atuação 
dos contadores na função de 

assistente técnico
No dia 2 de julho, o Grupo de Perícia do Sindicato dos 

Contabilistas de São Paulo - Sindcont-SP apresentou, 
em live, as principais características do assistente 
técnico, com a percepção dos advogados, quanto ao 
seu papel e atuação no Poder Judiciário, em Tribunais 
Arbitrais, além das fases do trabalho do AT, entre outras 
características.

A palestra, intitulada “O perfil e a atuação dos 
contadores na função de Assistente Técnico” foi 
apresentada pela advogada e mestre em Contabilidade, 
Aline Gorrão, e o doutor, mestre, bacharel em Ciências 
Contábeis e perito contábil, Martinho Maurício Gomes 
de Ornelas. A mediação do evento ficou a cargo do 
conselheiro consultivo do Sindcont-SP, Osvaldo Monéa, 
representando o presidente Geraldo Carlos Lima. A live 
teve a participação especial do presidente da Associação 
dos Peritos Judicias do Estado de São Paulo - Apejesp, 
José Vanderlei Masson dos Santos.

 
Aline Gorrão detalhou que, dentro da Perícia Judicial, 

há o perito judicial (juiz); advogados das partes e os 
assistentes técnicos. “Ao passo que há um perito, sempre 
há dois profissionais atuando como assistente técnico; 
e nós acabamos deixando este, que é um campo de 
atuação tão importante, digamos ‘esquecido’. Porém, este 
profissional tem uma notoriedade gigantesca no que se 
refere ao campo da perícia, propriamente dito, e também 
a prova”.

Durante sua explanação, a palestrante propôs 
a seguinte reflexão: “Quando é que nós, peritos, 
chegamos a um processo judicial, seja em um processo 
administrativo tributário, em um trabalho extra judicial?”. 
“Nós somos chamados a atuar sempre que os julgadores 
precisam ter conhecimento técnico específico sobre a 
matéria contábil e patrimonial. Neste caso, o papel do 

assistente técnico é fundamental, tanto para a resolução 
do litígio, quanto para os esclarecimentos de um ou mais 
determinados pontos e também para o advogado das 
partes”, disse Gorrão.

Por sua vez, Martinho Maurício Gomes de Ornelas 
elencou que a perícia é, muitas vezes, a prova 
imprescindível para a deliberação de casos complexos. 
E isso não se dá somente no Direito Criminal, mas 
também, em processos cíveis, trabalhistas, empresariais 
e tributários. “É importante observar que mesmo o mais 
competente dos peritos está sujeito a cometer falhas 
de toda natureza e, neste contexto, surge a figura do 
assistente técnico em perícias, profissional capaz de 
acompanhar a fidedignidade da conjectura pericial e, em 
favor da parte, desenvolver prognósticos que possam 
legitimar a validade do laudo desenvolvido pelo perito no 
processo”.  

Os Encontros de Peritos do Sindcont-SP ocorrem 
mensalmente, com o objetivo de debater e apresentar os 
principais assuntos da área de perícia, a fim de esclarecer 
o papel e atuação desses profissionais, além dos pontos 
controversos nas ações na justiça, como meio de prova 
técnica científica, explicando as partes e ao juízo. O 
grupo se reúne sempre as sextas-feiras de cada mês e 
conta com a participação de renomados especialistas e 
convidados da área, bem como representantes de outras 
entidades de classe.

Cadastrado para pontuar no Programa de Educação 
Continuada, o evento foi transmitido ao vivo no canal 
da Casa do Saber Contábil no YouTube (https://bit.
ly/3Ah9mO7) . 

https://bit.ly/3Ah9mO7
https://bit.ly/3Ah9mO7
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Acontece no Sindcont-SP

Secretário da Agricultura apresenta 
a lideranças contábeis o programa 

Desenvolve SP
O desenvolvimento de um programa específico 

de orientação educacional e acesso a crédito e 
financiamento entre os segmentos contábil e do 
agronegócio, por meio do Desenvolve SP, que é 
uma instituição financeira do Governo do Estado 
de São Paulo, a qual oferece as melhores opções 
de financiamento para transformar o projeto 
de crescimento da empresa em realidade, foi o 
mote da reunião entre o presidente do Sindicato 
dos Contabilistas de São Paulo - Sindcont-SP, 
Geraldo Carlos Lima e o secretário de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo, Itamar 
Borges, no dia 21 de julho. O encontro contou com 
a participação do presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRCSP, 
José Donizete Valentina, juntamente com os vice-
presidentes de Administração e Finanças, José 
Aparecido Maion, de Fiscalização, Ética e Disciplina, 
João Carlos Castilho Garcia, de Desenvolvimento 
Profissional, Marcelo Roberto Monello e de Registro, 
Mariano Amadio.

Em pauta, foi apresentado ao secretário à agenda 
contábil de atividades, eventos e pleitos para este 
segundo semestre de 2021 e início de 2022. O encontro 
aconteceu na sede da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, na região central da capital.

Segundo Borges, a Contabilidade sempre 
terá agenda e espaço aonde quer que esteja, já 
que o setor contábil é um forte aliado para o 
desenvolvimento da atividade agropecuária. “Aqui 
também é a casa de vocês. Quando aceitei o convite 
para assumir a secretaria, sabia dos inúmeros 
desafios e da experiência inovadora que teria e, claro, 

que as Entidades Congraçadas da Contabilidade do 
Estado de São Paulo estariam junto com a gente na 
viabilização de projetos em comum”, disse o titular 
da pasta, ao apresentar às lideranças contábeis a 
estrutura do órgão e toda sua funcionalidade.

Na ocasião, Geraldo Lima convidou Borges para 
participar da 10ª Semana Paulista da Contabilidade, 
que ocorrerá de 16 a 22 de setembro, em especial 
para o aniversário de 72 anos do Centro de Estudos 
e Debates Fisco-Contábeis - CEDFC. “Pode contar 
com o nosso apoio sempre e nos colocamos à 
disposição na elaboração de pleitos que revertam 
ações em prol dos associados, profissionais da 
Contabilidade e produtores rurais do Estado”, frisou 
o presidente da Casa do Saber Contábil, Geraldo 
Carlos Lima.

Já Donizete Valentina desejou sucesso a Itamar 
Borges, além de convidá-lo para participar, 
juntamente com o governador João Doria, da próxima 
Convenção dos Profissionais da Contabilidade do 
Estado de São Paulo - Convecon, que é organizado 
pelas entidades congraçadas e também da 
Convenção Nacional das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisa - Conescap, que 
acontecerão simultaneamente nos dias 14, 15, 16, 
17 e 18 de fevereiro de 2022.

Após reunião com Borges, as lideranças 
contábeis se reuniram com o secretario Executivo 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
Francisco Matturro, juntamente com a sua equipe 
de trabalho. 
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Contabilidade e Tributos 

Nova lei aumenta taxas da CSLL devida 
pelas empresas do setor financeiro

No dia 15 de julho, foi publicada no Diário Oficial 
da União a Lei 14.183, responsável por alterar a 
alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
- CSLL devida pelas empresas do setor financeiro. 
Outra novidade dessa legislação é a isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI sobre 
a compra de veículos superiores a R$140 mil para 
deficientes. A medida é válida por três anos sob pena 
de multas.

No que diz respeito às instituições financeiras, 
elas estão sujeitas à alíquota de contribuição de 
20% sobre o Lucro Líquido até dezembro de 2021. A 
cobrança será reduzida para 15% a partir de janeiro 
de 2022. Para as demais empresas, apontadas como 
“bancos de qualquer espécie”, a cobrança passará a 
ser de 25% até o dia 31 de dezembro de 2021 e 20% 
a partir de 1º de janeiro de 2022.

Outra novidade da lei trata das taxas de centrais 
petroquímicas. Então, na importação de nafta 
petroquímica, etano, propano e butano, destinados 
à produção de eteno e propeno, as contribuições 
serão calculadas mediante aplicação das seguintes 
alíquotas: 1% e 4,6% para os fatos geradores 
ocorridos nos anos de 2018 a 2020 e nos meses de 
janeiro a junho de 2021; 1,13% e 5,2% para os fatos 
geradores ocorridos nos meses de julho a dezembro 
de 2021; 1,26% e 5,8%, para os fatos geradores 
ocorridos no ano de 2022; 1,39%, para os fatos 
geradores ocorridos no ano de 2023; e 1,52% e 7%, 
para os fatos geradores ocorridos no ano de 2024.

A lei também altera a arrecadação de apostas de 
loterias, em meio físico e virtual. 

ECF de 2019 e situações especiais de janeiro a abril 
de 2020 são prorrogadas para setembro de 2021

A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega 
da Escrituração Contábil Fiscal - ECF para o último 
dia útil de setembro de 2021, por meio da Instrução 
Normativa RFB nº 1.965/2020, referente ao ano-
calendário 2019 e a situações especiais de janeiro a 
abril de 2020.

Na prática, o fisco atendeu uma reivindicação 
das entidades contábeis, que vêm relatando 
as dificuldades dos profissionais da área no 
cumprimento da obrigação, devido os efeitos 
negativos da Covid-19. 

Atenção: a Instrução Normativa nº 2.039, de 14 de julho de 2021, prorrogou para o dia 30 de setembro 
o prazo para a entrega da Escrituração Contábil Fiscal - ECF DE 2021, referente ao ano-calendário de 
2020. O documento deve ser preenchido, obrigatoriamente, por todas as pessoas jurídicas, inclusive 
imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido. A obrigação 
acessória não precisa ser entregue pelas pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional; pelos órgãos 
públicos, autarquias e fundações públicas; e pelas pessoas jurídicas inativas.
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Contabilidade e Tributos 

Multas da LGPD começam a ser 
aplicadas em 1º de agosto

A Lei nº 13.709/2018 especifica que as multas e 
punições da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD 
passarão a ser aplicadas a partir do dia 1º de agosto.

É importante ressaltar que a Lei Geral de Proteção 
de Dados considera todas as pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado, que realizam a 
coleta e o tratamento de dados no território nacional 
com o objetivo de fornecer bens e serviços.  O 
Sindcont-SP salienta que as exigências valem tanto os 
estabelecimentos físicos quanto virtuais. Todo cuidado 
é pouco, porque as multas poderão chegar a 2% do 
faturamento mensal das empresas, sendo limitadas a R$ 
50 milhões.

A legislação exige uma mudança no modo como as 
empresas atuam em relação à coleta e ao tratamento 

de dados pessoais dos clientes, que, independentemente 
do porte e do segmento, precisam se adaptar 
imediatamente. Então, o Sindcont-SP recomenda que as 
empresas comecem a se adequar o quanto antes, visto 
que as penalidades estão batendo à porta.

As normas variam de empresa para empresa, assim 
como o objetivo do uso de dados. Por exemplo, uma 
pizzaria: para fazer entregas, ela deve cadastrar o nome 
e o endereço dos clientes. Para isso, ela não precisa de 
nenhuma autorização do cliente, visto que, sem esses 
dados, não há possibilidade do serviço ser executado. 
Só que, se essa mesma pizzaria pretende fazer uma 
listagem para promoções ou premiações de fidelidade, 
por exemplo, aí sim ela terá que ter a autorização do 
consumidor. 

DCTF de julho foi adiada 
para novembro

O início da obrigatoriedade da DCTFWeb para as 
pessoas físicas e jurídicas foi prorrogado para fatos 
geradores que ocorrerem a partir de outubro de 2021. O 
prazo previsto antes da Instrução Normativa nº 2.038 
ser publicada pela Receita Federal era julho de 2021. 

Contudo, agora, a DCTFWeb referente a outubro de 
2021 deve ser transmitida até o dia 12 de novembro de 
2021, tendo em vista que dia 15 de novembro, feriado 
nacional da Proclamação da República, neste ano cai em 
uma segunda-feira. Quando o prazo final de entrega da 
declaração não for dia útil, a apresentação deverá ser 
antecipada para o dia útil imediatamente anterior.

A alteração no cronograma de implantação da 
DCTFWeb baseou-se na alteração do cronograma de 
implantação do eSocial, conforme Portaria Conjunta 
SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021, que 

mudou o início do envio dos eventos periódicos das 
pessoas físicas do 3º grupo de maio para julho último. 
Fazem parte desse grupo as empresas optantes pelo 
Simples Nacional, microempreendedores individuais - 
MEIs, produtores rurais pessoa física, empregadores 
pessoa física com exceção dos empregadores 
domésticos, entidades imunes e isentas e as empresas 
do 2º grupo do eSocial que ainda não entregavam a 
DCTFWeb.

A DCTFWeb é uma declaração que busca relatar à 
Receita Federal as contribuições previdenciárias feitas a 
terceiros, além de integrar as informações prestadas no 
eSocial e na EFD-Reinf em um só local.

Para mais informações sobre a DCTFWeb, ACESSE 
AQUI. 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/DCTFWeb
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/DCTFWeb
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10ª Semana Paulista da 
Contabilidade, uma década de história

Pelo décimo ano consecutivo, o Sindicato 
dos Contabilistas de São Paulo - Sindcont-SP 
promoverá a Semana Paulista da Contabilidade, 
no período de 16 a 22 de setembro de 2021, 
em formato presencial, em sua sede,  e  com 
transmissão ao vivo, pela TV Sindcont-SP, no 
YouTube.  As inscrições já estão abertas.

Na edição de comemoração dos 10, anos, 
considerados Bodas de Estanho ou Bodas de Zinco, 
o Sindcont-SP adotou, para o tradicional evento, o 
lema, “Desafios da Contabilidade frente às Novas 
Metodologias”, com o objetivo de expor em sete 
dias, temas como tecnologia, as novas legislações e 
o comércio, cada vez mais internacional, fatos que 
exigem que o contabilista esteja sempre atualizado 
em seus conhecimentos. 

Para essa verdadeira maratona de transmissão de 
conhecimentos, estarão reunidos especialistas em 
diversas áreas debatendo assuntos de interesse dos 
atuais e futuros profissionais contábeis, bem como 
tendências na área. 

Na visão do presidente do Sindcont-SP, 
Geraldo Carlos Lima, em razão da quantidade de 
conhecimento contábil produzido e aplicado hoje em 
dia é primordial que o profissional da Contabilidade 
busque se especializar em pelo menos uma área.  
Portanto, o evento consolidado há uma década 
combina atividades técnicas e socioculturais, e neste 
ano a iniciativa manterá sua tradição de proporcionar 
aos participantes atualização profissional, educação 
continuada e networking.

 “Vivemos um tempo em que a Contabilidade, um 
instrumento poderoso de gestão, é peça chave para 
a empresa se tornar competitiva e sobressair-se no 
mercado. Por isso, a cada ano, a Semana Paulista da 
Contabilidade se aprimora em sua meta de transmitir 
conhecimentos, pois sabemos que o sucesso 
profissional hoje depende de alguns fatores, dentre 
eles, o conhecimento”, comenta Geraldo Carlos Lima.

Outra atração do evento será o aniversário de 
72 anos do Centro de Estudos e Debates Fisco-
Contábeis - CEDFC, já considerado um valioso para 
o desenvolvimento dos profissionais contábeis 

Reportagem Especial 
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Premiações e  homenagens 
marcam os festejos dos 

102 anos do Sindcont-SP
No dia 19 de julho de 2021, o Sindicato dos 

Contabilistas de São Paulo - Sindcont-SP 
comemorou seus 102 anos de existência e atuação 
em defesa dos interesses dos mais de 87 mil 
profissionais da Contabilidade atuantes na Capital 
paulista e em mais 19 cidades circunvizinhas. Este 
marco na história da Entidade foi festejado com um 
evento híbrido, presencial e com transmissão na 
TV Sindcont-SP, no YouTube, para os associados, 
filiados, lideranças contábeis e a classe em geral, 
com muitas atrações e homenagens.

Seguindo todos os protocolos de saúde 
para combater a propagação do coronavírus, o 
Sindcont-SP, neste ano, como forma de preservar 
a comunidade contábil e evitar a concentração de 
pessoas, principal forma de prevenção apontada 
pela Organização Mundial de Saúde - OMS, teve a 
mesa solene no evento formada pelos presidentes 
da Casa do Saber Contábil, Geraldo Carlos Lima; 
do Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
de São Paulo - CRCSP, José Donizete Valentina; 
da Federação dos Contabilistas do Estado de São 
Paulo - Fecontesp, Dagoberto Silvério da Silva. 
Também compuseram a mesa o presidente do 
Sindcont-SP na gestão 1999-2001 e Contabilista 
Emérito 2010 Sergio Prado de Mello, que na 
ocasião representou todos os presidentes 
da Entidade; e o secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, 
Itamar Borges.
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Após a execução do hino nacional, orquestrado 
pelos cantores Sandra Luz, saxofonista e flautista, 
e Marcos Massan, maestro e tecladista, Geraldo 
Carlos Lima, evocando a proteção divina, como é 
de costume nos eventos e reuniões da Entidade 
centenária, destacou a confiança de cada um dos 
colegas presentes na noite histórica e memorável. “A 
nossa vontade era ver o auditório lotado, com todos 
os amigos, mas devido aos protocolos de saúde 
isso não foi possível. Sabemos que o momento não 
é de celebração, mas aos poucos e graças a Deus, 
a esperança está nos enchendo de alegria, ânimo e 
confiança para que logo tudo volte ao normal”, disse. 

Na sequência, o líder classista requereu um 
minuto de silêncio em alusão as mais de 550 mil 
vidas perdidas e aos profissionais que fizeram parte 
do Sindicato e que, infelizmente, foram vítimas do 
coronavírus, como o contador Hatiro Shimomoto, 
que faleceu em junho último.

 “Hoje é um dia de festa. A profissão por nós escolhida 
desempenha um papel fundamental na economia 
deste País. Isto porque não nos restringimos a cuidar 
exclusivamente de contas. Também somos confidentes, 
gestores, administradores, enfim... Somos essenciais 
para o crescimento dos negócios, das empresas e dos 
patrimônios”, comentou o presidente da Fecontesp, 
Dagoberto Silvério da Silva, que falou em nome dos 
demais presidentes das Entidades Congraçadas da 
Contabilidade do Estado de São Paulo, vangloriando a 
profissão contábil. 

Segundo ele, “as entidades sindicais têm uma 
parcela de colaboração muito importante no 
processo de educação continuada, além de fazer 
a defesa dos interesses da classe,  a exemplo do 
Sindcont-SP,  que se adaptou ao longo dos tempos e 
aos 102 anos e é atual, moderno, conectado e muito 
bem administrado pela diretoria atual, comandada 
pelo colega Geraldo Carlos Lima”, disse.

Pronunciamentos

Por sua vez, o deputado estadual e secretário 
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo, Itamar Borges, explicou que com a vacinação 
da população já entrando em reta final, as diligências 
se voltarão para a recuperação da economia. 
“Temos vários anseios, sendo que a inflação merece 
uma atenção especial. Neste aspecto, os desafios 
dos profissionais da Contabilidade estarão na 
reconstrução das nossas empresas, sendo a bússola 
que indicará qual o melhor caminho a seguir. As 
entidades, como o Sindcont-SP, terão um grande 
papel no futuro que escreveremos”, pontuou.

Geraldo Carlos Lima, eu seu discurso de 
abertura, diz que a “vontade era ver o 

auditório lotado, mas devido aos protocolos 
de saúde isso não foi possível”
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José Donizete Valentina relembra
que o Sindcont-SP é o alicerce de todas as 

demais entidades contábeis do Estado
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Já a vereadora do município de São Paulo, Edir 
Sales, entregou Votos de Júbilo ao Sindicato pelo 
seu aniversário, por sua contribuição de maneira 
significativa com a sociedade.

Na sequência, o presidente do CRCSP, José 
Donizete Valentina, com a missão de representar 
também o Conselho Federal de Contabilidade - CFC 
e os mais de 500 mil contadores atuantes em todo 
o Brasil, relembrou que o Sindcont-SP é o alicerce 
de todas as demais entidades contábeis do Estado, 
“sendo o símbolo da persistência dos profissionais 
da Contabilidade paulista, que há mais de um 
século lutam pelo reconhecimento da profissão. Ao 
conseguir fundar esta entidade abriram caminho 
para outras”, salientou.

Ao parabenizar o Sindcont-SP, o presidente 
da Junta Comercial do Estado de São Paulo - 
Jucesp, Walter Ihoshi, que estava de forma virtual, 
evidenciou que, ao lado de cada empresário existe 
um contador disposto a construir um grande 
negócio. Já o presidente do Instituto Fenacon, Marcio 
Massao Shimomoto, relembrou que, assim como seu 
pai Hatiro Shimomoto, Contabilista Emérito de 1994 
pelo Sindicato, a Contabilidade faz parte da sua vida 
e da vida de muitos ali presentes.

Representando os presidentes das gestões 
anteriores, o contador Sergio Prado de Mello, 
presidente do Sindcont-SP, na gestão 1999 a 2001, 
e Contabilista Emérito de 2010, rememorou os 
profissionais que já passaram pela Entidade, de geração 
em geração. “Passamos a Contabilidade dos mais 
antigos aos mais novos com excelência”, afirmou.

Bolsa de Estudos Fecap

O perito-contador Frederico Miguel Lopes 
Esposito foi o contemplado com a bolsa de estudos 
integral de pós-graduação lato sensu oferecida pela 
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - 
Fecap, em parceria com a Casa do Saber Contábil, 
no valor de R$ 20 mil. Associado ao Sindcont-SP 
desde 2019, Sposito é graduado em Ciências 
Contábeis, pós-graduado em Perícia pela Fecap e 
MBA em Mercado de Capitais. 

De acordo com o vencedor, a bolsa agregará valor 
à sua formação e será de grande importância e 
incentivo, uma vez que seu objetivo é cursar “Gestão 
Tributária” e, em forma de gratidão, auxiliar os 
colegas profissionais: “Estou sendo agraciado com 
a  honrosa oportunidade de continuar meus estudos 
acadêmicos. É muita alegria que estou sentindo, 
difícil descrever esse sentimento”, disse.

Marcio Massao Shimomoto destaca o quanto 
a Contabilidade é importante para a sua vida
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Realizada por meio de sorteio, a seleção do 
candidato ocorreu no dia 14 de julho, durante reunião 
on-line do Centro de Estudos e Debates Fisco-
Contábeis - CEDFC, acompanhada pelos associados 
à Entidade. Para concorrer à bolsa de estudos, 
os candidatos precisam atender plenamente às 
condições estabelecidas no edital, que rege o 
sorteio, e é amplamente divulgado nos meios de 
comunicação do Sindcont-SP, e manifestar seu 
interesse por meio do envio de formulário eletrônico, 
preenchido no site da Entidade.

A coordenadora Geral de Pós-Graduação Lato 
Sensu da Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado - Fecap, Luciana Gavazzi Barragan, 
agradeceu a parceria e apontou a importância 
da educação continuada: “Somente assim 
conseguiremos um futuro melhor para todos nós e 
para o País, “sentenciou”“.

Prêmio Professor Hilário Franco de 
Contabilidade

Durante o evento, cinco monografias foram 
agraciadas com o 20º Prêmio Professor Hilário 
Franco de Contabilidade - que foi instituído em 
2001 com o propósito de homenagear e preservar a 

Walter Arnaldo Andreoli recebe certificado 
de participação no evento

D
iv

ul
ga

çã
o

Capa - Aniversário do Sindcont-SP 

Sergio Prado de Mello  representa os 
ex-presidente do Sindcont-SP nas 

festividades dos 102 anos

D
iv

ul
ga

çã
o

memória do ilustre professor, que, em sua carreira, 
atuou em vários órgãos e entidades nacionais e 
internacionais ligados à Contabilidade, foi autor 
de muitos livros e é considerado “um legado de 
conhecimento na área”. 

Sendo assim, a finalidade da láurea é incentivar 
os estudantes do curso de Ciências Contábeis à 
pesquisa de cunho prático, científico e acadêmico, 
auxiliando-os a uma melhor formação e a se 
tornarem profissionais de excelência, plenamente 
capacitados para atender às exigências da nova 
forma de se fazer Contabilidade.

Vencedores

O primeiríssimo lugar ficou com a estudante da 
Universidade Federal de São Paulo - Unifesp, Thelrry 
Castellani, com o trabalho: “Perfil, Competências, 
Habilidades e Desafios do Controller do Século XXI 
suas Perspectivas Frente a Transformação Digital - 
Um Estudo Fenomenográfico”, que teve orientação 
do professor doutor Antônio Saporito.  Castellani, 
além do diploma, recebeu um cheque no valor de 
R$ 2.500. 
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A medalha de prata foi para os alunos da Fecap, 
Pedro Leandro Soares dos Santos, Rogério Mina 
dos Santos, Luís Henrique Rocha de Lima, autores 
da monografia: “Impacto do Investimento em 
Categorias de Base nas Receitas de Vendas de 
Atletas dos Clubes de Futebol Brasileiro”, orientados 
pela professora Jéssica Anastácio. Eles receberam 
diplomas e prêmio de R$ 1.500,00.

Os 3º, 4º e 5º lugares ficaram com os estudantes 
da Unifesp, respectivamente, Fernando de Almeida 
Alves, autor do Trabalho de Conclusão de Curso 
- TCC “Divulgação Excessiva de Informações e 
Ausência de Informação Relevante em Notas 
Explicativas”, com a orientação do professor 

Integrantes da Comissão Julgadora do 
Prêmio Hilário Franco ao lado do presidente 
do Sindcont-SP, Geraldo Carlos Lima
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doutor Jorge Andrade Costa, que recebeu diploma 
e prêmio de R$ 500 reais; Karina da Silva Scorsi, 
com “A Tributação do Imposto de Renda Pessoa 
Física no Ganho de Capital nas Operações da 
Day Trade no Mercado à vista no Brasil”, com 
diretrizes do professor Marcelo Rabelo Henrique, 
que recebeu diploma e um curso ministrado pelo 
Sindicato, e Débora Soares Bispo Dantola, autora 

Thelrry Castellani é a ganhadora do Prêmio 
Professor Hilário Franco, com o trabalho: 

“Perfil, Competências, Habilidades e 
Desafios do Controller do Século XXI suas 

Perspectivas Frente a Transformação Digital 
- Um Estudo Fenomenográfico”
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Premiados com o segundo lugar receberam 
diplomas e prêmio de R$ 1.500,00
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Fernando de Almeida Alves (à direita) foi 
autor do TCC “Divulgação Excessiva de 
Informações e Ausência de Informação 

Relevante em Notas Explicativas”
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de a “Relevância da Variação do Valor Justo dos 
Ativos Biológicos no Lucro das Empresas de Papel 
e Celulose Listadas na B3”, orientada pelo professor 
doutor Jorge Andrade Costa, que recebeu diploma e 
um curso ministrado pelo Sindcont-SP.

Comissão Julgadora

Os professores e membros da comissão julgadora 
do Prêmio Professor Hilário Franco de Contabilidade, 
Almir da Silva Mota, Marta Cristina Pelucio Grecco, 
Walter Arnaldo Andreoli, Joaquim Carlos Monteiro 
de Carvalho e Nobuya Yomura também foram 
homenageados na ocasião, em reconhecimento 
ao grande trabalho que prestam ao Sindicato. 
Neste ano, o Sindcont-SP proveu uma deferência 
ao membro da Comissão, Almir da Silva Mota, 
que atingiu a marca de 12 edições contínua como 
julgadordo concurso. “Realmente é bastante tempo 
que faço parte dessa importante premiação, e sinto-
me muito honrado em receber esse reconhecimento 
pelos anos de dedicação”, salientou.

Profissional da Contabilidade Angela 
Zechinelli Alonso foi agraciada com o título 

de “Contabilista Emérito” do ano de 2021
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Título Contabilista Emérito de 2021

No ápice das comemorações, a profissional da 
Contabilidade Angela Zechinelli Alonso foi  agraciada 
com o título de “Contabilista Emérito” do ano de 
2021. Na ocasião, a apresentação da homenageada 
ficou a cargo do seu amigo e também profissional 
da Contabilidade Guy Almeida Andrade. “Acompanhei 
a carreira dela por todos esses anos e tenho muito 
orgulho da profissional que ela se tornou. Com 
certeza seu pai, José Rojo Alonso, tem grande 
influência nisso”, comentou Guy.

O objetivo do título de “Contabilista Emérito” 
é identificar - e condecorar - os profissionais da 
Contabilidade que, por seu trabalho e dedicação, 
prestaram ou prestam reais e inestimáveis serviços 
à entidade e à Classe Contábil. 

Perfil da homenageada

E Angela Zechinelli Alonso se encaixa 
perfeitamente a este perfil, pois é contadora, 
auditora, conselheira, coordenadora da Câmara 
de Desenvolvimento Profissional e membro da 
Comissão de Normas Técnicas e Áreas de Atuação 

Integrante da comissão julgadora, 
Almir da Silva Mota atinge a marca de 12 

edições contínua como julgador do concurso
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Profissional do CRCSP, acadêmica da Academia 
Paulista de Contabilidade - APC, pós-graduada em 
Auditoria e Controladoria, perita assistente técnica 
em Perícias Judiciais e Arbitragens cadastrada no 
CNPC, detentora da Medalha “Joaquim Monteiro 
de Carvalho”, outorgada pelo CRCSP em 2005, e 
integrante do Grupo de Trabalho Comitê Temático 
CT4 - Investimento, Financiamento e Crédito, do 
Fórum Permanente das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte no Ministério da Economia; e a 
primeira mulher a presidir a 5ª Seção Regional do 
Ibracon, na gestão 2002-2004.

Acompanhando os festejos do aniversário dos 
102 anos do Sindcont-SP, de forma virtual, ao lado 
do marido Mauricio Romero Pereira, Angela Alonso 
agradeceu a Geraldo Carlos Lima e a toda a equipe 
do Sindcont-SP pelo recebimento do distintivo, 
confeccionado em ouro, designado singularmente 
aos ganhadores do prêmio “Contabilista 
Emérito” e, também, um pergaminho, símbolo do 
reconhecimento e homenagem da Classe. 

A foto da homenageada passará a integrar a 
Galeria de Honra mantida na sede da Entidade. “Nós 
não fazemos nada sozinhos. Dedico esse Título a 
cada um daqueles que estiveram e estão comigo 
nessa jornada que estou traçando na Contabilidade. 
Tive muita influência do meu pai, que tanto fez pela 
categoria, e de tantos outros excelentes contadores 
que passaram por esta Casa do Saber Contábil”, 
disse emocionada.

Ao término do evento, o presidente do 
Sindcont-SP, Geraldo Carlos Lima, destacou as 
conquistas obtidas nos dois últimos anos, como 
os grupos de estudos que, em suas palavras, 
“abriram novos horizontes”, o canal de TV no 
YouTube; o Banco de Talentos; a ampliação das 
parcerias;  Fenacon Prev; os cursos EaD; o reforço 
no atendimento nos postos da Jucesp e da Receita 
Federal nas dependências da Entidade, “além 

Auditório da Casa do Saber Contábil durante 
a solenidade de 102 anos

D
iv

ul
ga

çã
o

Capa - Aniversário do Sindcont-SP 

da nossa consultoria jurídica e da telemedicina. 
Continuaremos ainda neste ano dos 102 anos do 
Sindicato trabalhando junto em prol dos nossos 
associados”, afirmou.

Estavam presentes ao evento também as 
seguintes autoridades: Domingos Orestes 
Chiomento, presidente da Academia Paulista de 
Contabilidade-APC; José Vanderlei Masson dos 
Santos, presidente da Associação dos Peritos 
Judiciais do Estado de São Paulo - Apejesp; Sérgio 
Approbato Machado Júnior, presidente da Federação 
Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas - Fenacon;  Valdir Coscodai, presidente 
do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - 
Ibracon Nacional; e Carlos Alberto Baptistão, vice-
presidente do Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São 
Paulo - Sescon-SP e da Associação Profissional das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas no Estado de São Paulo - Aescon-SP, 
representando o presidente Reynaldo Lima Jr., além 
de outros representantes de entidades da classe 
de São Paulo e do Brasil, empresários, diretores  do 
Sindcont-SP e convidados. 
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Consultoria Sindcont-SP 

LGPD e os cuidados 
necessários

A partir de 1º de agosto de 2021, passam a vigorar 
as sanções administrativas previstas na Lei Geral de 
Proteção de Dados - LGPD e a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados - ANPD poderá aplicar as 
sanções administrativas previstas em lei e as multas 
que podem atingir até R$ 50.000.000,00 por 
infração. 

A aplicação de penalidade em decorrência da 
fiscalização da lei, garante um regime de proteção 
de dados efetivo de promoção aos direitos dos 
titulares de dados e a segurança jurídica daqueles que 
estão sujeitos à regulação, lembrando que está em 
andamento a Proposta de Emenda à Constituição 
- PEC 17/2019, já aprovada na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania para incluir na 
Constituição Federal a proteção de dados pessoais 
entre os direitos e garantias fundamentais e fixar a 
competência privativa da União para legislar sobre 
proteção e tratamento de dados pessoais.

Nos últimos meses, a ANPD realizou consulta 
pública para obter contribuições da sociedade 
para estabelecer as regras e determinar como a 
fiscalização da lei será realizada, assim como os 
setores da sociedade obrigados a proteção de dados 
serão impactados.

A legislação permite que a ANPD aplique não 
somente multas, mas disponibiliza um leque de 
penalidades que vão desde a advertência com 
indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, 
multas diárias, ordenar publicação da infração, 
suspender a atividade de tratamento de dados e até 
a proibição parcial ou total do exercício das atividades 
relacionadas ao tratamento de dados, como descrito 
no artigo 52 da lei. 

Nesta audiência pública, além da regulamentação 
da atividade de fiscalização ficou definido o papel 
informativo e educativo da ANPD para a criação e 
divulgação da cultura da proteção de dados pessoais 
no Brasil. 

Segundo seu presidente, o principal foco da atuação 
será a educação e não a aplicação de multas e 
sanções contra empresas que realizam o tratamento 
de dados, em abordagem que reflete a experiência 
internacional de outras autoridades,  notadamente as 
autoridades europeias de proteção e privacidade de 
dados, com foco no caráter educativo e não punitivo, 
neste primeiro momento de entrada em vigor da 
legislação brasileira.

A consulta pública estabeleceu princípios 
e diretrizes para a aplicação das sanções e o 
escalonamento para aplicação das penalidades, 
reafirmando o caráter educativo ao invés do punitivo 
da legislação e atuação da ANPD.

Finalmente, ressaltamos que o contabilista e os 
escritórios contábeis não são os responsáveis em 
programar e adequar os princípios e exigências da Lei 
Geral de Proteção de Dados - LGPD, devendo cada 
empresa determinar e providenciar tal adequação 
através de diagnóstico sobre os tratamentos de 
dados que realiza em sua 
atividade. 
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Henri Romani Paganini , 
Consultor Jurídico do Sindcont-SP
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Reportagem 

ICMS na base de cálculo do PIS e da 
Cofins: momento de tributação dos 

valores a serem recuperados
Ficou decidido, pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal - STF, no dia 13 de maio, que a exclusão do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
- ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins é válida 
a partir de 15 de março de 2017, data em que foi 
fixada a tese de repercussão geral - Tema 69, no 
julgamento do Recurso Extraordinário - RE 574706. 
Outra determinação do guardião da Constituição 
Federal de 1988 é a retirada do ICMS destacado na 
nota fiscal, que não se inclui mais na base de cálculo 
do PIS/Cofins.

A base de cálculo do PIS e da Cofins representa 
as contribuições pagas pelas empresas de todos 
os portes e setores, tendo por objetivo financiar 
a Previdência Social e o seguro-desemprego. A 
exclusão do ICMS do PIS e da Cofins foi proposto 
pela Fazenda Nacional através de um “embargos de 
declaração” (expressão sempre usada no plural), e 
que se refere a um instrumento jurídico pelo qual 
uma das partes de um processo solicita ao juiz que 
esclareça sobre um determinado aspecto de uma 
decisão proferida. Geralmente, o recurso é utilizado 
quando se julga que há algum desentendimento, 
dúvida, omissão, obscuridade ou contradição - neste 
caso, a inconstitucionalidade do ICMS perante o PIS 
e a Cofins.

Diante desta decisão, não são poucos os 
contribuintes que estão se questionando: quais 
são os procedimentos para que o uso dos créditos 
ocorra? A tributarista e CEO da AiTAX Consultoria, 
Caroline Souza, chama a atenção para o Parecer SEI 
nº 7.698/2021, que dispensa a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional - PGFN de contestar e recorrer 
sobre o tema, permitindo que a Receita Federal 
adeque as normas acerca do assunto. 

“Para as empresas que já possuem ação judicial, 
é necessário aguardar o trânsito em julgado para 
iniciar a recuperação dos créditos federais. Então, 
para detalhar os cálculos por nota fiscal e garantir 
que o valor do XML, ou da nota ainda em bloco 
fiscal (para ações judiciais mais antigas), é o valor 
declarado - em Demonstrativo de Apuração de 

“Para as empresas 
que já possuem 
ação judicial, é 

necessário aguardar 
o trânsito em 

julgado para iniciar 
a recuperação dos 
créditos federais”.
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Contribuições Sociais - Dacon ou na Escrituração 
Fiscal Digital do ICMS e IPI - EFD ICMS/IPI e EFD-
Contribuições - PIS e Cofins - e, por fim, comprovar 
o compliance com os pagamentos realizados pelo 
contribuinte”, orienta a especialista.

De acordo com Caroline Souza, mesmo com a 
recuperação administrativa autorizada ou trânsito 
em julgado em mãos, a Receita Federal poderá 
revisar os cálculos, no prazo de cinco anos, e 
então glosar os créditos indevidamente mapeados, 
inclusive com penalidades sobre os valores autuados: 
“Diante desse cenário, o Big Data, a área que 
estuda como tratar, analisar e obter informações 
a partir de conjuntos de dados grandes demais 
para serem analisados por sistemas tradicionais, é 
a saída para processar grande volume de dados e 
extrair o necessário para a absoluta segurança na 
recuperação tributária”, aconselha.

Em razão dos valores envolvidos, a sensação 
é de “derrota” para a Receita, que deve disputar 
cada centavo com o contribuinte, não há dúvida. 
Bem por isso, independentemente da via escolhida 
para a recuperação dos valores, o Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo - Sindcont-SP ressalta: 
independentemente de a forma ser judicial ou 
administrativa, os contribuintes precisam ser bem 
assessorados e atenciosos aos detalhes dessa 
operação. 

“Independentemente 

de a forma ser judicial 

ou administrativa, os 

contribuintes precisam 

ser bem assessorados 

e atenciosos aos 

detalhes dessa 

operação”.

Reportagem 
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Rogério Mina dos Santos: 
“Emoção em receber o Prêmio 

Professor Hilário Franco”

A monografia: “Impacto do Investimento em 
Categorias de Base nas Receitas de Vendas de 
Atletas dos Clubes de Futebol Brasileiro”, assinada 
por Pedro Leandro Soares dos Santos, Rogério Mina 
dos Santos e Luís Henrique Rocha de Lima, alunos 
da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado-
Fecap, foi a vencedora do 2º lugar do Prêmio 
Professor Hilário Franco, entregue pelo Sindicato 
dos Contabilistas de São Paulo-Sindcont-SP, no dia 
19 de julho de 2021, quando das comemorações 
dos 102 anos de existência da Entidade. Por este 
trabalho, que teve a orientação da professora Jéssica 
Anastácio, os alunos  receberam diplomas e um 
prêmio de R$ 1.500,00.

E um ganhadores do Prêmio, Rogério Mina dos 
Santos, falou à Revista Mensário do Contabilista, 
sobre a emoção da conquista. “Nosso Trabalho de 
Conclusão de Curso foi escolhido porque o trio 
enxergou a necessidade em falar sobre o tema, pois 
apesar da relevância do esporte em nosso País e no 
mundo, existem poucos trabalhos acadêmicos que 
abordam a parte gerencial financeira do negócio. 
Como a Contabilidade é a ciência que visa o controle 
dos bens e do patrimônio, análise de tributos e 
outras atividades necessárias para a gestão total 
do negócio, é extremamente importante para os 
clubes de futebol, por fazer um registro efetivo e 
permanente de suas operações”, relatou Rogério.

Segundo ele, seu primeiro contato com a Casa do 
Saber Contábil se deu por meio da orientadora Jéssica 
Anastacio. “Foi muito bom, porque conhecemos o 
Sindcont-SP e o concurso. E ainda angariamos a 
medalha de prata”, comemora o bolsista da Fecap no 

curso de Ciências 
Contábeis de 2017 
a 2020: “Sempre 
me dediquei muito aos estudos por entender 
que a educação é a melhor forma de libertação e 
ascensão social, então conhecer o Sindicato foi 
uma experiência extremamente importante para 
mim porque a Entidade contribui sobremaneira para 
formar profissionais da Contabilidade atualizados e 
democráticos”, disse. 

Rogério dos Santos conta que escolheu cursar 
Ciências Contábeis por já ter trabalhado em 
áreas administrativa: “Optei por um curso que me 
trouxesse o máximo de conhecimento possível, então 
em conversas com professores e pesquisas sobre 
diversas graduações, decidi cursar Contabilidade, 
sendo que esta disciplina é considerada uma das 
áreas de muita importância para a prosperidade e 
expansão dos negócios”. 

Sobre o curso, ele é enfático: “A possibilidade de 
analisar empresas e entender os diversos cenários 
as quais ela está envolvida. Neste sentido, espero 
que a profissão possa contribuir cada vez mais 
com a eficiência dos negócios e evoluir conforme a 
necessidade da sociedade”, afirma o premiado. 

Com a Palavra, o Associado 
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Frederico Esposito: 
“O Sindcont-SP  antecipa os fatos, 

aponta os riscos e atualiza 
os profissionais”

Frederico Miguel Lopes Esposito é o ganhador 
da Bolsa de Estudos ofertada pelo Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo-Sindcont-SP, em 
parceria com a Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado-Fecap, neste ano de 2021, no valor de R$ 
20 mil. O profissional da Contabilidade recebeu o 
prêmio durante as comemorações dos 102 anos do 
Sindicato, no dia 19 de julho de 2021. “Até agora não 
acredito que fui o contemplado”, disse entusiasmado.

Associado à Casa do Saber Contábil desde maio de 
2019, Esposito conta que, após anos trabalhando em 
uma instituição bancária de grande porte, ingressou 
na área de mercado de capitais, como analista de 
balanços de empresas de capital aberto com ações 
em bolsa de valores. Logo após, foi aprofundar seus 
conhecimentos na área de perícia de contratos 
bancários. “Percebi que precisava me atualizar de 
forma contínua para ofertar serviços com mais 
qualidade. Encontrei esse suporte na equipe e nas 
palestras do Sindcont-SP”.

Em sua opinião, nesses dois anos em que faz 
parte da Entidade, viu tantas melhorias que se torna 
difícil pontuá-las, mas, enumerou algumas como: 
os cursos e as palestras técnicas a distância com 
conteúdo gravado e disponível na TV Sindcont-SP;  a 
assessoria jurídica para questões societárias, fiscais e 
tributárias;  os postos da Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - Jucesp e da Receita Federal do Brasil 
– RFB na sede, para atendimento ao associados; e 
muitas outras.

“A equipe do 
Sindcont-SP  está 
preparadas para 
dar apoio à categoria no esclarecimento de diversas 
questões, sempre com muita capacidade técnica, 
presteza e cordialidade. Nesse período da pandemia, 
foram muitas as  ligações realizadas da minha parte 
para solução dos meus problemas, causados pelo 
caos do  momento que vivemos”.

Ele faz questão de comentar que, de todas as vezes 
que acionou a equipe do Sindcont-SP, os colaboradores 
o receberam muito bem e deram as respostas que ele 
precisava.  “Nossa área exige o acompanhamento das 
mudanças constantes em legislação e em normativas 
contábeis. E o Sindcont-SP nos mantém atualizados 
e nos prepara para essas novidades o tempo todo, 
pois antecipa os fatos, aponta os riscos e atualiza os 
profissionais”.

Frederico conta que, certa vez em uma palestra, 
perguntou ao palestrante: “Como fazemos para 
obter o tal notório saber contábil?”. E ele, de pronto 
respondeu: “Você precisa saber onde buscar o 
conhecimento”. “Aí é que entra a Casa do Saber 
Contábil. Ou seja: devemos beber a água na fonte, 
como dizem... A Entidade centenária tem longa 
bagagem no que diz respeito ao acolhimento dos 
profissionais da Contabilidade com informação e o 
networking que eles realmente necessitam. Enfim, 
este é um Sindicato que está lado a lado com o 
contador, para dar suporte no que diz respeito à 
atualização e evolução pessoal e profissional”. 

Com a Palavra, o Associado 





23MENSÁRIO DO CONTABILISTA - AGOSTO/2021 23MENSÁRIO DO CONTABILISTA - AGOSTO/2021

“O mundo mudou e a profissão também, mas o 

foco é manter a qualidade sempre”, sentenciou Angela 

Zechinelli Alonso,  detentora do Título “Contabilista 

Emérito” do ano de 2021, outorgado pelo Sindicato 

dos Contabilistas de São Paulo - Sindcont-SP 

aos profissionais que se destacam nas atividades 

profissionais ou científicas, educacionais, culturais, 

políticas e sociais, contribuindo de maneira significativa 

para a valorização da profissão contábil e melhorias 

sociais do profissional da Contabilidade. 

A cerimônia de entrega do Título aconteceu no dia 

19 de julho de 2021, quando da celebração dos 102 

anos de existência do Sindcont-SP, em evento virtual 

e presencial, na sede da Entidade, com a presença de 

lideranças da classe contábil,  autoridades legislativas, 

executivas e empresariais de todo o Estado de São 

Paulo.

Segundo Angela, receber um Título como o 

“Contabilista Emérito”, que vem sendo outorgado 

há 38 anos ininterruptos, é de suma importância, 

principalmente neste momento, em que a sociedade 

caminha para a valorização da economia. “Sem dúvida, 

iniciativas como essa dignificam a transparência, 

a ética e o diálogo na profissão, sendo que este 

reconhecimento ratifica que estamos no rumo certo, 

reforçando o trabalho executado até aqui”.

Após ser indicada para receber a cobiçada láurea, 

a  Contabilista Emérita fala de maneira exclusiva  

sobre sua vida, carreira e emoções ao Mensário do 
Contabilista.  Acompanhe a entrevista na íntegra:

Angela Zechinelli Alonso, Detentora do Título 
Contabilista Emérito de 2021

D
iv

ul
ga

çã
o

Angela Zechinelli Alonso, 
Contabilista Emérita de 2021

Entrevista 

O que significa, para você, ser agraciada com 
o Título Contabilista Emérito do Sindcont-SP?

Desde criança, com meus pais, eu frequentava 
o Sindicato e mesmo quando ainda não entendia 
bem o que acontecia, acompanhei os trabalhos, 
homenagens e encontros do Sindcont-SP. Olhando 
a galeria de Contabilistas Eméritos, acredito ter 
participado dos últimos 50 anos dessa história. Hoje 
tenho convicção da importância do nosso Sindicato 
na história da profissão contábil e dos grandes 
profissionais que tiveram seus nomes imortalizados, 
por meio deste importante Título. Creio ter herdado 
de meu pai, José Rojo Alonso, o prazer de participar 
das entidades contábeis e o objetivo de tentar 
compartilhar conhecimento e dedicação com os 
colegas de profissão. É com muita emoção, orgulho 
e sentimento de gratidão que recebo o título 
Contabilista Emérito do Sindcont-SP.
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Você alguma vez imaginou possuir essa 
láurea?

A profissão contábil me trouxe muitos amigos, 
proporcionou oportunidades únicas, exigiu também 
muito estudo e dedicação e receber essa láurea é 
motivo de forte emoção. Não só pelo significado 
desse Título, mas também por estar seguindo 
os passos de meu pai e representando tantas 
mulheres da profissão contábil.

A que você atribui a escolha do seu nome ao 
Título?

Tenho dedicado grande parte de minha vida 
no trabalho voluntário junto às entidades da 
classe contábil, com o objetivo de expandir 
horizontes para quem está chegando, dar voz 
e representatividade às mulheres e auxiliar os 
colegas experientes no compartilhamento de 
conhecimentos e oportunidades. O mundo mudou 
e a profissão está mudando, mas o foco é manter a 
qualidade sempre.

Quais foram os seus maiores desafios na 
carreira contábil? E como conseguiu superá-
los?

Quando eu comecei na profissão, mulheres 
eram bem aceitas nos escritórios contábeis 
por terem caligrafia bonita para escriturarem 

Entrevista 

livros contábeis. Mas eu ansiava por mais e após 
trabalhar em escritórios de Contabilidade na área 
fiscal e contábil, acabei aportando na auditoria, 
que era meu objetivo maior. Consegui isso na firma 
do meu pai, a contragosto de outros sócios que 
só permitiram que eu fizesse auditoria de RH, um 
departamento considerado mais “feminino”. Depois 
isso tudo caiu por terra, mas sempre me esforcei 
muito para mostrar que tinha talento e capacidade 
nas equipes de auditoria, que eram muito 
competitivas. Eu havia me formado inicialmente em 
jornalismo e aproveitei o conhecimento adquirido 
na minha atuação. Também enveredei pela área 
acadêmica e cheguei a coordenadora do Curso de 
Ciências Contábeis, o que foi muito prazeroso. 

Como foi seu ingresso nas entidades 
contábeis?

Quando comecei a participar das entidades 
contábeis, a porta de entrada foi o Ibracon - 
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. 
E ali encontrei meus pares, profissionais que 
falavam a mesma língua que eu e que realmente 
faziam a diferença na especialização de auditoria 
independente. Enquanto isso, fui crescendo na 
firma e hoje sou sócia diretora e, junto com 
meu sócio e a equipe administrativa e técnica, 
mantemos os preceitos éticos e valores de um 
negócio de mais de 50 anos. Temos uma equipe 
pequena e especializada e nosso trabalho surge 
principalmente por indicações de clientes de vários 
portes e de colegas, que não são concorrentes em 
determinados trabalhos. Aos poucos veio a perícia 
contábil, atividade em que atuo até hoje e aprendo 
mais a cada trabalho desenvolvido.

Quando cheguei ao Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo - CRCSP, 
era conselheira suplente. Após duas gestões 
como conselheira efetiva, sinto-me satisfeita 
com o trabalho feito nesse tempo, que incluiu a 
pandemia, e em que pudemos atuar fortemente na 
área de desenvolvimento profissional, mostrando 
possibilidades e firmando conceitos contábeis 
nessa economia que vem surgindo com o uso 

“Quando eu comecei 
na profissão, mulheres 
eram bem aceitas nos 
escritórios contábeis 

por terem caligrafia 
bonita para escriturarem 

livros contábeis”.
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Entrevista 

intensivo da tecnologia. Atuei também como 
Conselheira em Conselhos Fiscais, devido à 
experiência adquirida. 

Na Academia Paulista de Contabilidade - APC 
venho exercendo principalmente a tarefa de 
supervisão dos livros técnicos, digitais e gratuitos, 
para expansão e aprimoramento do conhecimento 
contábil, livros esses que são porta de entrada aos 
futuros profissionais ou para aqueles que tenham 
dúvidas para entender a aplicação das normas 
brasileiras e internacionais de Contabilidade e o 
momento econômico. Enfim, é muito gostoso 
trabalhar em tantas frentes e ver os resultados 
aparecendo. Nunca houve monotonia em minha 
carreira.

Como faz para equilibrar a vida pessoal e 
profissional?

Acho que o maior desafio foi sempre gerenciar 
o tempo com qualidade. Porque mesmo focada 
na carreira, sou filha, esposa, mãe, amiga. E as 
pessoas queridas do meu convívio formam uma rede 
de apoio para que eu possa ser uma profissional 
melhor. Gosto de cantar, tocar piano, fazer trabalhos 
manuais e viajar, entre outras coisas. A profissão 
contábil exige muito estudo e atualização técnica e 

comportamental e organizar essa agenda depende 
de priorização e planejamento de vida.

A seu ver, quais são as vantagens e 
desvantagens da profissão contábil?

Eu só vejo vantagens na profissão contábil. 
O contabilista comprometido que se mantém 
atualizado abre portas em vários nichos de 
mercado. A profissão dá segurança financeira e 
permite liberdade de atuação. Mas há falta de mão 
de obra especializada na área. Países avançados 
colocam seus contadores e auditores num pedestal 
de respeitabilidade e de reconhecimento público 
que garante a sua honestidade. As nações com 
menor índice de corrupção são as que têm o 
maior número de auditores e fiscais formados e 
treinados. A atuação de contadores e auditores 
poderia minimizar consideravelmente o número 
de fraudes contra órgãos públicos e empresas. 
Sempre me lembro da frase do professor Stephen 
Kanitz: “O Brasil não é um país corrupto. É apenas 
pouco auditado”.

Qual dica você daria para quem deseja atuar 
na profissão?

Enquanto existirem empresas e negócios 
existirá a necessidade da atuação do profissional 
da Contabilidade. Sugiro que a pessoa que deseja 
entrar na área contábil se prepare, antes de ser 
Contabilista, para ser uma pessoa honesta e 
assumir responsabilidades. Ter ética, saber pelo 
menos um idioma além do português, conhecer 
tecnologias, desenvolver sua inteligência emocional 
e se preparar para uma vida sem rotinas e de muito 
estudo; são pequenos passos para ter destaque, 
e só então alcançar grandes realizações. Porque 
são tantas as oportunidades dentro da profissão 
contábil que com certeza um bom profissional terá 
o sucesso esperado. Todas as funções que puderem 
ser substituídas pela tecnologia, o serão. Vá além 
na sua estratégia de carreira, seja no departamento 
contábil de empresas, seja como auditor, professor, 
escritor, perito, parecerista, cientista de dados, 
consultor ou em novas especializações que estão 
surgindo. Seja o melhor que puder ser! 

“A profissão dá 

segurança financeira 

e permite liberdade 

de atuação. Mas há 

falta de mão de obra 

especializada na área”.
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das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Outubro/2018.
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Dicas de Cultura e Lazer 

Mato sem cachorro
O relacionamento de Zoé [Leandra Leal] e Deco [Bruno 

Gagliasso], na verdade, é um triângulo amoroso em que 
Guto, um cachorro, faz parte. Após o romance dos dois 
acabar, quem fica com o animal de estimação é Zoé e o 
ponto alto do filme chega quando Deco resolve sequestrar 
o bichinho, a partir daí, as aventuras começam. 

Agosto: 3 filmes de cachorros para você rir (ou chorar)
Agosto é considerado o mês do cachorro louco. A origem da lenda ocorreu a partir da observação 

sobre o aumento de cadelas no cio, o que causaria um comportamento mais “raivoso” dos machos, 
causando brigas entre os animais e consequentemente fazendo com que o vírus da raiva se 

espalhasse entre eles. 

Por isso, Sindcont-SP, separou três filmes para quem gosta deste tipo de produção - para você 
morrer de rir ou chorar:

Sempre Ao Seu Lado
Baseado em história real, o filme tem como protagonista 

o ator Richard Gere, um professor universitário que, um dia, 
topa com um cachorro perdido em uma estação de trem. Após 
várias tentativas de doação mal sucedida, o personagem acaba 
se apegando ao peludo. Entretanto, o destino acaba mudando 
a rotina de ambos após uma tragédia, fazendo quem está atrás 
da telinha chorar para valer.



28MENSÁRIO DO CONTABILISTA - AGOSTO/2021

Como Cães e Gatos
Os humanos nem fazem ideia da guerra que está 

sendo formada pelos dois dos maiores “concorrentes” 
do mundo animal: os cães e os gatos. Comandado 
pelo louco sr. Tinkles, a raça felina objetiva destruir 
uma vacina que promete acabar com a alergias das 
pessoas em relação aos cachorros. É claro que o time 
dos caninos não deixará isso barato e promete impedir 
que tudo de certo. O longa é dirigido por Lawrence 
Guterman.

Dicas de Cultura e Lazer 
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Associado em foco 

Relação de Associados admitidos em julho de 2021

Sindcont-SP auxilia os profissionais 
contábeis por meio da 

Consultoria Jurídica
São várias as vantagens de se ter uma consultoria 

jurídica disponível, entre elas a possibilidade de 
esclarecer dúvidas, antecipar conhecimentos e se 
manter sempre bem informado sobre as mudanças na 
legislação empresarial.

Por isso, o Sindicato dos Contabilistas de São 
Paulo - Sindcont-SP mantém há vários anos uma 
consultoria jurídica exclusiva aos associados, para 
auxiliá-los no seu dia a dia. O atendimento é feito 
por e-mail, telefone ou presencial, com profissionais 
especializados em diversas áreas jurídicas, que 
vão desde temas contábeis e tributários, direitos 
trabalhistas até a elaboração de estatutos sociais 
para entidades do terceiro setor.

Os atendimentos são feitos pelos seguintes 
advogados especializados em suas respectivas  áreas: 
Henri Romani Paganini, Benedito de Jesus Cavalheiro 
e Alberto Batista da Silva Júnior; e são realizadas 
de segunda a sexta feira, em horários alternativos 
os quais podem ser consultados pelo telefone ou 
WhatsApp (11) 3224-5100.

Este serviço é considerado um dos mais 
importantes e significativos benefícios que a Casa do 
Saber Contábil disponibiliza aos seus associados, nas 
seguintes áreas:

• Consultoria Jurídica Tributária Federal, Estadual e Municipal: IRPF, IRPJ, PIS, ECD, ECF, Cofins, 
CSLL, Simples, ISS, ICMS, e outros;

• Consultoria do Terceiro Setor: assessoria sobre entidades sem fins lucrativos e beneficentes, 
análise de estatuto social, atas e outros;

• Consultoria Societária e Contratual: orientações técnicas, análises e vistos de contratos em 
geral;

• Consultoria Trabalhista e Previdenciária: benefícios, fiscalização, parcelamento, fundo de 
garantia, direitos trabalhistas, entre outros;

• Consultoria Contábil: orientações e esclarecimentos sobre normas e procedimentos 
contábeis. 


