
1www.sesconcampinas.org.br

Nossa Revista

ENTREVISTA - 
A ALTA CARGA 

TRIBUTÁRIA 
BRASILEIRA

CONVENÇÃO
COLETIVA - 

SÉRIE DE NEGOCIAÇÕES 
COMEÇA CEDO

ELEIÇÕES - 
REGISTRO CONTÁBIL 

TEM INÍCIO EM 
20 DE JULHO

Ano IX  – Edição n. 88 – Julho 2018 

www.sesconcampinas.org.br



2 www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS EDITORIAL

Edison Ferreira 
Rodrigues

Presidente do 
Sescon Campinas
Gestão 2015-2018

EXPEDIENTE
A Revista Sescon Campinas é uma 
publicação mensal do Sescon 
Campinas - Sindicato das Empre-
sas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas 
da Região Metropolitana de Cam-
pinas. Rua Prof. Dr. Euryclides de 
Jesus Zerbini, 1815, Parque Rural 
Fazenda Santa Cândida Campi-
nas/SP - CEP 13087-571, Tel: (19) 
3231-1524 | Email: atendimento@
sesconcampinas.org.br

DIRETORIA
Presidente: Edison Ferreira Rodri-
gues; Vice-Presidente: Rodrigo de 
Abreu Gonzales; Vice-Presidente 
Financeiro: Osvijomar Seixas Quei-
roz Jr.; Vice-Presidente Adminis-
trativo: José Homero Adabo; Dire-
tor Administrativo: Breno Acimar 
Pacheco Corrêa; Diretora Finan-
ceira: Tatiana Fabretti Greguel; Di-
retor Social: Gustavo Arrivabene.

SUPLENTES DA DIRETORIA
EXECUTIVA
Antônio Cândido Vieira de Almeida 
Barbosa; Dalmo Otacílio Arten; José 
Adalberto Cardoso; Luiz Antonio 
Ércoles; José Antônio Gobbi Jr.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Efetivos: Antônio Carlos Martins; An-
tonio Luiz Franco; Marcelo Viaro Ber-
lofa.
Suplentes: Francisco de Assis Amân-
cio; Lilian Ricci Ghizzi; Vladimir Tozzo

CONSELHO EDITORIAL
Edison Ferreira Rodrigues (presidente) 
e Cristiane Ayala (gerente do Sescon 
Campinas)

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Cláudia Carnevalli - Mtb 39942/SP

PROJETO GRÁFICO 
Mídia 13

DIAGRAMAÇÃO
Caio Ferreira (Marketing)

COLABORAÇÃO
Caio Ferreira (Marketing)

ARTIGOS
Os artigos publicados nesta revista 
são de inteira responsabilidade de 
seus autores.

FOTOS
Caio Ferreira, Cláudia Carnevalli, 
Pixabay e Freepik

TIRAGEM:
1.000 exemplares

IMPRESSÃO
RIP Editores Gráficos

sesconcampinasoficial sesconcampinas

sesconcampinas sesconcampinas

BASE TERRITORIAL DO SESCON CAMPINAS
18 cidades da Região Metropolitana de Campinas

ELEIÇÕES COLOCAM EM FOCO O 
TRABALHO DO CONTADOR

  Nesta edição você conhece um pouco mais sobre 
o sério trabalho de negociação da Convenção Coleti-
va de Trabalho desenvolvido pelo Sindicato. Este é um 
trabalho voluntário, que exige muito empenho e dedi-
cação, por isso, muitas são as reuniões feitas através de 
nossa Comissão Permanente de Negociação Coletiva 
de Trabalho. As reuniões acontecem desde o início do 
ano, bem antes da nossa data base em agosto, e mui-
tas vezes continuam após a data. O objetivo é sempre 
fechar os melhores acordos, defendendo os interesses 
de nossos representados. 

  E como estamos em ano de eleição, vale ressaltar 
a importância da atuação dos contadores nesse pro-
cesso. A atuação é obrigatória desde o pleito de 2014 e 
envolve a abertura de contas até a prestação das mes-
mas. Nas eleições deste ano, a primeira prestação de 
contas parcial deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral 
no dia 09 de setembro. Já o registro das movimenta-
ções financeiras tem início em 20 de julho e precisa ser 
acompanhado de perto. A responsabilidade é alta, o 
envio de informações incorretas ou incompletas pode 
prejudicar o desenvolvimento da campanha e até mes-
mo retirar o candidato da corrida eleitoral.

  Ainda pensando em eleições, na reportagem de 
capa trazemos uma reflexão sobre como as Fake News 

podem mudar o rumo das campanhas e como pode-
mos ficar mais atentos para quebrar esse ciclo, evitan-
do compartilhar informações mentirosas. Na dúvida a 
regra é clara: cheque antes e só compartilhe se tiver 
certeza.

  Outro tema em foco neste ano é a alta carga tri-
butária. Ela chega a equivaler até 33% do PIB nacional. 
Sem dúvida é necessário que haja uma mudança rápi-
da nesse cenário, por isso a Reforma Tributária necessi-
ta de um amplo debate, envolvendo toda a sociedade. 
Nós conversamos com o presidente da Fenacon Mario 
Berti, sobre esse assunto, vale a pena conferir!

  Nesta edição você acompanha também, a entre-
ga dos donativos da nossa Campanha do Agasalho e 
muito mais!

Boa leitura!  
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS

JULHO

Dia: 19/07 (quinta-feira)

Dia: 11/07 (quarta-feira)

Dia: 25/07 (quarta-feira)

Horário: 9h às 18h

Horário: 9h às 11h

Horário: 9h às 18h

Carga Horária: 8 horas

Abertura para o coffee: 08h30

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

Carga Horária: 8 horas

CURSO PRÁTICO PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO

PALESTRA SOBRE ESOCIAL 

CURSO PRÁTICO SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA DO ICMS / LEGISLAÇÃO E 
EXERCÍCIOS (COM AS NOVIDADES DO 
CONVÊNIO N° 52/2017)

Conteúdo Programático: características 

dos impostos; formas de tributação nas empresas: 

impostos recuperáveis sobre compras; impostos 

incidentes sobre vendas; apuração da base de cálculo 

do lucro tributável; retenções na fonte da Pessoa 

Jurídica (INSS sobre serviços, ISS sobre serviços, 

Imposto de Renda e PIS/COFINS e CSLL).

Conteúdo Programático: O E-Social é uma 

realidade e é preciso estar preparado para 

ele. Evite problemas com o Fisco, que podem 

acarretar em multas e autuações. Participe da 

palestra ministrada pela especialista no tema, 

Karina de Lima Ferreira, e fique por dentro de 

todos os detalhes da nova obrigação.

Conteúdo Programático: legislação; 

conceito de substituição tributária e suas 

espécies; responsabilidade tributária; conceito 

de contribuinte substituto e substituído; fato 

gerador normal e fato gerador presumido; 

operações interestaduais; Inaplicabilidade do 

regime de substituição tributária; base de cálculo 
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Dia: 19/07 (quinta-feira) 

Horário: 09h às 18h

Carga Horária: 8 horas

CURSO PRÁTICO “ELABORAÇÃO DE 
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA”

Conteúdo Programático: fluxo de caixa; 

métodos para elaborar a DFC; atividades 

geradoras de caixa – Estrutura da DFC; modelos 

e formatos da DFC; aplicação prática em PMEs 

(passo a passo para elaborar a DFC, análise das 

informações geradas na DFC, aplicações práticas 

no dia a dia de PMEs e utilização legal e gerencial 

da DFC).

Curso Prático sobre o eSocial realizado em maio.

Pontuação: Aud. 8 / Perito 8 / ProGP 8 
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INSCREVA-SE JÁ PELO SITE: 
www.sesconcampinas.org.br   
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CURSOS ON-LINE (UNIFENACON)

Lançamento: a partir de 17/07 (terça-feira)

Horário: 14h às 18h

Carga Horária: 3 horas

Pontuação: EPC-CFC

Fórum interativo: das 17h às 18h (em tempo real 
horário de Brasília). 

Objetivo:   S-1000 – Informações do Empregador/

Contribuinte/Órgão Público; S-1005 – Tabela de 

Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos 

Públicos; S-1020 – Tabela de Lotações Tributárias; 

S-1030 – Tabela de Cargos/Empregos Públicos; 

S-1040 – Tabela de Funções e Cargos em Comissão; 

S-1050 – Tabela de Horários/Turnos de Trabalho; 

S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho; S-1070 – 

Tabela de Processos Administrativos/Judiciais; 

S-1200 – Remuneração de trabalhador vinculado 

ao Regime Geral de Previdência Social; S-1202 – 

Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio 

de Previdência Social – RPPS; 

S-1250 – Aquisição de Produção Rural; S-1300 – 

Contribuição Sindical Patronal; S-2190 – Admissão 

de Trabalhador – Registro Preliminar; S-2200 – 

Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso 

de Trabalhador; S-2220 – Monitoramento da Saúde 

do Trabalhador; S-2250 – Aviso Prévio; S-2300 – 

Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – 

Início; S-5001 – Informações das contribuições sociais 

consolidadas por trabalhador etc.

CURSO ON-LINE IMPLANTAÇÃO DO 
E-SOCIAL 2.4.02 - POR ONDE COMEÇAR?

da substituição tributária; cálculo do ICMS da 

substituição tributária – operações internas e 

interestaduais; cálculo do ICMS da substituição 

tributária – substituto do Simples Nacional; 

mercadorias sujeitas ao regime de substituição 

tributária; recolhimento do ICMS sobre estoques 

emissão de documentos fiscais pelo contribuinte 

substituto; emissão de documentos fiscais pelo 

contribuinte substituído; procedimentos com 

o código CEST no XML; bens e mercadorias 

fabricadas em escala industrial não relevante; 

diferencial de alíquotas; aplicação de diversos 

exercícios para fixação; ressarcimento do ICMS 

retido por Substituição etc.
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.



7www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

O Sescon Campinas entregou, em junho, as doações arrecadas 

durante à sua Campanha do Agasalho 2018, que teve como slogan: 

O amor é mais forte que o frio! 

  A campanha contou com mais de 40 postos de coleta e nove 

entidades beneficiadas, em 9 cidades da RMC.  Assim como nos 

anos anteriores, em Campinas a ação foi coordenada pelo Sescon 

Batom e nas demais cidades, a ação foi realizada pelo Sescon Mais, 

por meio dos coordenadores presentes em cada uma das regiões 

da área de cobertura do Sindicato. 

  O Sescon Campinas agradece a todos que colaboraram com a 

campanha, cada posto de coleta e também todos os coordenado-

res do Sescon Mais e o grupo Sescon Batom. Confira as entregas:

A entrega ocorreu no dia 13/06, com a presença de Maria Cecília Feres e Solange Ehrenberg do Sescon Batom, também 

participaram o presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues, a assistente administrativo de Relacionamento Célia 

Andrade.

Campinas – Toca de Assis
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.

SINDICATO ENTREGA 
AS DOAÇÕES DA 
SUA CAMPANHA 
DO AGASALHO 

SESCON BATOM 

Puc Campinas Puc Campinas

Unisal Americana
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A entrega ocorreu no dia 22/06, estiveram presentes a 

coordenadora do Sescon Mais na região, Elza Cassitas Sferra, 

representantes da Aescon Americana e a assistente financei-

ro do Sescon Campinas Carla Martins. 

A entrega ocorreu no dia 29/06, esteve presente a assis-

tente financeiro do Sescon Campinas Carla Martins. 

O Sescon Campinas agradece a todos os postos de coleta participantes:

A&P Assessoria Contabil, Consulcamp, DSG Advogados, FSXP, Grupo Paulista, Omega Contabilidade, Aeroclube de Campinas,                   Contmais, Escritório Taquaral, Fransal, JJA Assessoria Fisco Contabil, Primecont, Certificado Digital – AESCON São Paulo, Corsi 

Contabilidade e Assessoria, Eson Contabil, FB Contabil, New Flight, Seixas Contabil, Seu Contabil, AESCON, Dimensão Contábil,                              Nova América, Americanense Contabilidade, EACON, São Paulo Escritório Contábil, Andreetta Escritório Contabil, Líder Escri-

tório de Assessoria Contábil, Universal Escritório Contábil, Arrivabene Contabilidade, Escritório Contábil Diniz, JHL Contabilidade,                                    MACC Contabilidade, Supermercado Bom-Netto, MEK Contabilidade, Supermercado Portuga, Gerencial Contábil, Lex Filial 

Escritório Contábil, Aescon, Escoca Contabilidade, CPC Contábil, Escritório Contábil Veneza, Diniz Escritório Contábil,                                                 Strategic contalibidade, Contactus Assessoria Contabil e LC Messias Assessoria Contábil

A entrega ocorreu no dia 25/06, estiveram presentes o 

presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues, o 

coordenador do Sescon Mais na Região Gustavo Arrivabene 

e a assistente administrativo do Sescon Campinas Suzanne 

Morais.

A entrega aconteceu no dia 18/06, estiveram presentes o 

presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues, a 

assistente administrativo de Relacionamento Célia Andrade e 

o coordenador do Sescon Mais da Região de Itatiba Antônio 

Cândido Vieira A. Barbosa

Americana – Projeto Semear

Indaiatuba – CIASPE

Artur Nogueira – SASAN

Itatiba – SIBES

SESCON MAIS 

SESCONCAMPINAS SESCONMAIS
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A entrega também ocorreu no dia 21/06, estiveram pre-

sentes o presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Ro-

drigues, o coordenador do Sescon Mais na Região Marcelo 

Viaro Berloffa e a auxiliar administrativo de relacionamento, 

do Sindicato, Célia Andrade.

O Sescon Campinas agradece a todos os postos de coleta participantes:

A&P Assessoria Contabil, Consulcamp, DSG Advogados, FSXP, Grupo Paulista, Omega Contabilidade, Aeroclube de Campinas,                   Contmais, Escritório Taquaral, Fransal, JJA Assessoria Fisco Contabil, Primecont, Certificado Digital – AESCON São Paulo, Corsi 

Contabilidade e Assessoria, Eson Contabil, FB Contabil, New Flight, Seixas Contabil, Seu Contabil, AESCON, Dimensão Contábil,                              Nova América, Americanense Contabilidade, EACON, São Paulo Escritório Contábil, Andreetta Escritório Contabil, Líder Escri-

tório de Assessoria Contábil, Universal Escritório Contábil, Arrivabene Contabilidade, Escritório Contábil Diniz, JHL Contabilidade,                                    MACC Contabilidade, Supermercado Bom-Netto, MEK Contabilidade, Supermercado Portuga, Gerencial Contábil, Lex Filial 

Escritório Contábil, Aescon, Escoca Contabilidade, CPC Contábil, Escritório Contábil Veneza, Diniz Escritório Contábil,                                                 Strategic contalibidade, Contactus Assessoria Contabil e LC Messias Assessoria Contábil

A entrega ocorreu no dia 20/06, estiveram presentes o 

presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues, o 

coordenador do Sescon Mais na Região Silvio Coltro, Cristina 

da AESCON Sumaré e a auxiliar administrativo de relaciona-

mento do Sindicato Juliana Pires. 

A entrega ocorreu no dia 21/06, estiveram presentes o 

presidente do Sescon Campinas Edison Ferreira Rodrigues, 

o coordenador do Sescon Mais na Região Marcelo Viaro Ber-

loffa e a auxiliar administrativo de relacionamento, do Sindi-

cato, Célia Andrade.

A entrega aconteceu no dia 28/06, esteve presente re-

presentando o Sescon Campinas, a auxiliar administrativo de 

relacionamento Juliana Pires.

Pedreira – CRAS 

Sumaré – APAE Sumaré

Jaguariúna – Lar feliz

Valinhos APAE Valinhos

SESCONCAMPINAS SESCONMAIS
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SESCONCAMPINAS

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 
RODADA DE NEGOCIAÇÕES 
COMEÇAM CEDO

 Desenvolver um ambiente amplo de negociação nas 

convenções coletivas das categorias representadas é a prin-

cipal missão do Sescon Campinas. A data base dos represen-

tados acontece no mês de agosto, mas o Sindicato inicia as 

negociações bem antes disso, já nos primeiros meses do ano. 

  As negociações ocorrem por meio das reuniões da Co-

missão Permanente de Negociação Coletiva de Trabalho, 

fórum onde se discute de forma centralizada com outros 

Sescons do Estado de São Paulo as estratégias, pautas de 

reinvindicações e propostas.

  O fórum reúne-se na sede do Sescon São Paulo, sempre 

com a presença dos membros da comissão de negociação 

do Sescon Campinas, formada pelo presidente Edison Ferrei-

ra Rodrigues, vice-presidente Dr. Rodrigo de Abreu Gonzales 

e o vice-presidente Administrativo José Homero Adabo.

   Na negociação coletiva de trabalho diversos procedi-

mentos são adotados tanto pelos representantes dos em-

pregadores quanto pelos representantes dos trabalhadores, 

sempre com o objetivo de promover a auto-regulamentação 

das condições de trabalho. Tudo isso é feito com base na le-

gislação vigente, provendo o equilíbrio das relações de tra-

balho, por meio do diálogo, transparência, ética, igualdade, 

coerência, autonomia coletiva e liberdade 

sindical. 

   No livro “Direito do Trabalho”, Ni-

terói: Impetus, 1ª edição, 2007, p. 1229, Vó-

lia Bomfim Cassar diz que a negociação 

coletiva é tão importante, que é conside-

rada a “base de formação do Direito do 

Trabalho, pois se caracteriza como ativi-

dade típica de toda estrutura do direito”. 

A negociação tem ainda o aval da Cons-

tituição Federal e da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho), que reconhe-

cem o papel obrigatório dos Sindicatos 

nessa negociação.

  “É um trabalho de muito diálogo, que 

exige tempo e dedicação, por isso não é uma tarefa fácil. Es-

pecificamente neste ano, já estamos acertando a redação de 

cláusulas para torná-las mais claras e não deixar margem de 

dúvida ao que se pretende,” diz o presidente do Sescon Cam-

pinas Edison Ferreira Rodrigues.   

   Edison lembra, que a estratégia de negociação centra-

lizada, já utilizada há anos pelos Sescons, fortalece as cate-

gorias representadas, resultando na Convenção Coletiva de 

Trabalho, que nada mais é do que um instrumento jurídico 

que estipula as condições de trabalho válidas por um certo 

período, no âmbito do setor de atividades ou ramo econômi-

co e dentro do território de representação das partes.

O Sescon Campinas sabe da preocupação de seus repre-

sentados em não gerar passivos trabalhistas e pede empenho 

e confiança para conseguir sempre as melhores condições a 

todos os seus representados. 

    “Sem dúvida, nenhuma das empresas que faz acordo 

direto com o Sindicato Laboral tem obtido índices melhores, 

dos que são conquistados por meio da convenção coletiva. 

Historicamente temos obtido as melhores condições para as 

empresas.” finaliza o presidente do Sescon Campinas, que 

informará a todos assim que a convenção for estabelecida.

Foto: Sescon SP
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SESCONCAMPINAS ESPAÇO RECEITA FEDERAL

RECEITA FEDERAL 
REGULAMENTA A 
COMPENSAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

Nossa Fonte:

  Foi publicada no Diário Oficial da União, a Instru-

ção Normativa RFB nº 1810, de 2018, que disciplina a 

compensação tributária. 

  Destaca-se a unificação dos regimes jurídicos de 

compensação tributária (créditos fazendários e pre-

videnciários) relativamente às pessoas jurídicas que 

utilizarem o Sistema de Escrituração Digital das Obri-

gações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) 

para apuração das contribuições a que se referem os 

arts. 2º e 3º da Lei nº 11.457, de 2007, nos termos da Lei 

nº 13.670, de 2018.

  A compensação tributária unificada será aplicável 

somente às pessoas jurídicas que utilizarem o eSocial 

para a apuração das referidas contribuições. As em-

presas que utilizarem o eSocial poderão, inclusive, efe-

tuar a compensação cruzada (entre créditos e débitos 

previdenciários ou fazendários), observadas as restri-

ções impostas pela legislação decorrentes da transi-

ção entre os regimes.

  O regime de compensação efetivado por meio de 

informação em GFIP não será alterado para as pessoas 

jurídicas que não utilizarem o eSocial.

  O ato normativo também dispõe sobre as veda-

ções decorrentes da Lei nº 13.670, de 2018, quanto à 

compensação de débito de estimativa do IRPJ ou da 

CSLL, de valores de quotas de salário-família e salá-

rio-maternidade e de crédito objeto de procedimento 

fiscal.

  No que se refere à vedação da compensação de dé-

bitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do 

IRPJ e da CSLL, tem-se que as “estimativas indevidamen-

te compensadas geram falso saldo negativo do imposto 

que por sua vez também é indevidamente compensado 

com outros débitos, inclusive de outras estimativas, im-

plicando o não pagamento sem fim do crédito tributá-

rio devido pelo contribuinte” — Exposição de Motivos nº 

00107/2017 MF ao Projeto de Lei nº 8.456, de 2017.

  Em relação à vedação da compensação de crédito 

objeto de procedimento fiscal, “pretende-se eliminar a 

possibilidade de extinção de dívidas tributárias por meio 

de utilização de créditos quando, em análise de risco, 

forem identificados indícios de improcedência e o docu-

mento apresentado pelo contribuinte estiver sob proce-

dimento fiscal para análise e reconhecimento do direito 

creditório” — Exposição de Motivos nº 00107/2017 MF ao 

Projeto de Lei nº 8.456, de 2017.

  A vedação se aplica somente ao procedimento fiscal 

distribuído por meio de Termo de Distribuição de Pro-

cedimento Fiscal (TDPF), não se aplicando aos procedi-

mentos fiscais de análise de restituição, reembolso, res-

sarcimento ou compensação que dispensam a emissão 

de TDPF.

  Define-se, ainda, que a compensação de crédito de 

contribuição previdenciária decorrente de ação judicial, 

por meio de declaração de compensação, poderá ser 

realizada somente após a prévia habilitação do crédito, 

mantendo-se a sua dispensa somente para a compensa-

ção em GFIP.
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RECEBER
 DOCUMENTOS E 
COMPROVANTES 

ORGANIZADOS 
MENSALMENTE

 Imagine você e seus clientes 
trabalhando juntos e com acesso a um 
sistema de gestão simples, intuitivo, 
eficiente, primeiro e único parceiro 
do contador, integrado aos principais 
softwares de contabilidade do Brasil.

Junte-se a Omie e transforme 
seu dia a dia! 

VENHA SER UM PARCEIRO 
OMIE, SAIBA MAIS EM:

Realizamos o sonho de todo 
contador: crescer, com clientes 

organizados e integrados.

www.omie.com.br

www.omie.com.br/parceiros

AGORA 
VAI 

SER 
ROTINA

Estamos conectados a mais de  10.000 
escritórios de contabilidade.

Através de mais  de 100 unidades 
franqueadas em todo Brasil

Atendendo a 705.320 
empreendedores
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Até 31 de dezembro, o impostômetro, painel da As-

sociação Comercial de São Paulo (ACSP) deverá che-

gar a marca inédita de R$ 2,170 trilhões! A carga tri-

butária brasileira está entre as mais altas do mundo e 

aumenta a cada ano. Atualmente são mais de 90 tipos 

de tributos no país. É tanto imposto, que somente em 

2017, o brasileiro teve que trabalhar 153 dias para pagá-

-los. Veja alguns exemplos: 

Produto                                   % tributação

Álcool (combustível)                               29,48%

Diesel                                 46,60%

Gás de cozinha                                         34,04%

Gasolina                                              61,95%

Açúcar                                30,60%

Arroz                                  17,24%

Biscoito                                 37,30%

Pão francês                                              16,86%

Sal                                               15,05%

Água mineral                                37,44%

Cachaça                                  81,87%

Cerveja (lata)                               55,60%

Telefone celular                               39,80%

Televisor                                             44,94%

Chuveiro                                              48,23%

Geladeira                                              46,21%

Cosméticos                                              55,27%

Sabão em pó                               40,80%

Caneta                                 49,95%

Papel sulfite                                              37,77%

 Com uma carga tributária equivalente a 33% do 

PIB, as empresas brasileiras precisam lutar para manter 

às suas atividades diárias. Uma pesquisa realizada em 

2016, pela Fenacon e pela Receita Federal apontou que 

as empresas gastam 600 horas/ano apenas para calcu-

lar e pagar impostos. 
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  O eSocial tem se mostrado uma iniciativa de su-

cesso na busca pela simplificação, mas segundo a Fe-

deração Nacional das Empresas de Serviços Contábeis 

e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informa-

ções e Pesquisas (Fenacon), o caminho ainda é longo. 

A entidade defende uma simplificação viável, que não 

acarrete em mais tributação. A Revista Sescon Cam-

pinas conversou com o presidente da Fenacon Mario 

Elmir Berti, sobre esse assunto, confira:

   - A alta carga tributária no país tem dificultado 

em muito a vida das MPEs, comente:

  Mario Berti: Sem dúvida, especialmente as em-

presas enquadradas no Simples Nacional, no que diz 

respeito à substituição tributária do ICMS, o que acaba 

onerando duas vezes uma mesma base de cálculo, além 

de existirem limites diferenciados de estado para esta-

do, em relação ao limite federal, o que acaba, além da 

carga tributária, ainda onerando as obrigações acessó-

rias que dela decorrem.

   -  O Refis deu fôlego as MPEs, mas não é suficien-

te, o que seria necessário neste momento?

  Mario Berti: O Refis, na verdade, é um paliativo. 

Mas o grande problema é que, por várias razões, dentre 

as quais a carga tributária, as MPEs encontram dificul-

dade na consecução de seus objetivos. E mesmo com 

a aprovação do Refis, as empresas devem arcar, em dia, 

com as prestações assumidas e mais os impostos atu-

ais, sob pena de perderem os benefícios do Refis.

  -  A Reforma Tributária seria uma solução, mas 

qual seria a reforma ideal?

  Mario Berti: A Reforma Tributária não pode ser si-

nônimo de aumento de impostos. Por isso, entendo que 

uma reforma verdadeira deveria passar por um amplo 

debate da sociedade produtiva, na busca de soluções 

em conjunto. Mas entendo, por outro lado, que deveria 

ocorrer uma descentralização do repasse das verbas, 

hoje muito centralizadas no âmbito federal.

  - Como a Fenacon tem a atuado para defender os 

interesses de seus representados neste sentido?

  Mario Berti: A luta é constante e contínua, e a Fe-

deração tem sido chamada para opinar a respeito. No 

entanto, como este assunto é antigo e ao mesmo tem-

po recorrente, nenhum governante teve, até agora, a 

coragem suficiente para encarar o problema de frente. 

No entanto, estamos atentos e sabemos que podemos, 

sim, colaborar muito na construção de uma reforma 

verdadeira, pois temos conhecimento suficiente para 

tanto.

A ALTA CARGA 
TRIBUTÁRIA 
BRASILEIRA E 
A REFORMA 
TRIBUTÁRIA
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Atire o primeiro celular, quem nunca por um minuto 
sequer, acabou acreditando que aquela notícia lida em 
um aplicativo de mensagens, em redes sociais ou naque-
le site, poderia até ser verdadeira e não uma Fake News 
(Notícia Falsa). Elas circularam de forma viral durante a 
última greve dos caminhoneiros, após o assassinato da 
vereadora do PSOL Marielle Franco, nas eleições ameri-
canas, nas campanhas de vacinação e em muitos outros 
momentos. Em épocas de eleições não é diferente, mui-
tas sãos as notícias falsas, que surgem com o objetivo 
de beneficiar ou prejudicar um determinado candidato 
ou partido.

  Uma pesquisa do Monitor de Debate Político no Meio 
Digital, da Universidade de São Paulo (USP), revelou que 
é pelos grupos de família do WhatsApp, que as Fake 
News costumam se propagar com mais força.

   Para o filósofo e professor do IFCH da Unicamp, Ro-
berto Romano, o grande perigo das Fake News está no 
fato delas lembrarem muitos aspectos da verdade e não 
somente mentir.  “Uma notícia totalmente mentirosa, por 
si só não conseguiria credibilidade alguma. Já a Fake é 
mais perigosa, pois mistura elementos da verdade, que 
dão a ela aparência de notícia”, diz.

  A prática não é novidade, reforça o filósofo e também 
professor do IFCH da Unicamp, Reginaldo Moraes. 

“A mídia impressa, velha como é, sempre foi palco de 
informação falsa propositadamente difundida com fins 
escusos. Houve um tempo em que se brincava: determi-
nados jornais mentem até em horário de cinema ou em 
notícia de morte. Nenhum exagero. Durante a ditadura, 
os jornais do grupo Folha se transformaram em especia-

FAKE NEWS X ELEIÇÕES
UMA HISTÓRIA REFORÇADA 

PELA INTERNET

listas em Fake News”, recorda o filósofo, que acrescenta: 
“se fosse crer em certos jornais, acreditaria até mesmo 
que o ET de Varginha estava, de fato, em um laboratório 
de peritos da Unicamp. E isso não foi difundido por re-
des de internet, mas por grandes jornais. Com a internet 
essas notícias ganharam mais força e visibilidade, pois as 
pessoas não refletem sobre o que leem e ainda compar-
tilham,” enfatiza.  

  
Romano segue a mesma linha de pensamento e des-

taca uma prática comum nas eleições norte americanas, 
ligada à profissão dos Spin doctors, representantes de 
escritórios de propaganda política, encarregados de es-
palhar notícias falsas sobre os outros candidatos. 

“Até aqui não há novidade, a prática é antiga, mas foi 
sendo elaborada. Um pouco antes das primeiras eleições 
de Barack Obama havia muita falsidade espalhada em 
favor de Hillary Clinton”, ressalta Romano. 

E como o mundo dá voltas, a candidata perdeu a elei-
ção anos depois para Donald Trump, graças a essa mes-
ma prática, usada desta vez contra sua candidatura.

  Romano cita ainda um caso famoso que ficou conhe-
cido no Brasil envolvendo Fake News, que ocorreu em 
1989, quando Lula disputou as eleições com Fernando 
Collor. Naquela época houve o sequestro do empresário 
Abílio Diniz e muitas foram as Fake News usadas para 
abalar a candidatura de Lula, ligando membros do PT, 
seu partido, aos sequestradores. As notícias que acaba-
ram com a candidatura do petista não foram propaga-
das pela internet, mas pelos jornais, revistas, rádios e TVs 
da época.

Maior impacto em momentos críticos

  É justamente nos momentos em que a desconfian-
ça e a insegurança ganham força, que parece haver uma 
maior influência das Fake News, analisa Moraes. “Quanto 
mais pulverizados e amedrontados estiverem os indiví-
duos, mais vulneráveis estão ao gigantesco e concentra-
do poder da grande mídia. E a nossa mídia, lembremos, 
é controlada por meia dúzia de famílias e outra dúzia de 
pastores eletrônicos. Aqueles que expulsam demônios 
dos corpos de seus fiéis”.

  Na década de 50 o sociólogo norte-americano Char-

Foto: Antoninho Perri - ASCON - Unicamp
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O que é a verdade?

  Do ponto de vista da filosofia, Romano enfatiza que 
não existe discurso humano que seja 100% falso ou 
100% verdadeiro, dadas as limitações de tempo, espa-
ço, personalidade, preconceitos, cultura etc. “É muito 
comum uma pessoa que representa uma determinada 
seita religiosa, por exemplo, transmita uma notícia com 
toques da sua seita, ou seja, com base na interpretação 
que ela tem do mundo e das pessoas,” diz. 

  Isso quer dizer, que quando transmitimos uma no-
tícia, esta nunca é feita de maneira imparcial, mas por 
meio de sotaques particulares que todos nós temos. De 
outro lado, interpretamos o mundo à nossa volta com 
base em nossos mesmos sotaques.

  Além disso, Romano ressalta que a fala, a escrita e 
a imagem são diacrônicas, vem uma após a outra. “Há 
um discurso depois outro, uma imagem depois outra, 
assim é na televisão, no jornal, no rádio, na revista. Já a 
internet e a comunicação moderna, com uso de celu-
lares etc., se aproximam mais da sincronia, quase que 
imediatamente você toma conhecimento do que está 
acontecendo no resto do mundo. Essa sincronia não se 
desliga do sotaque particularista, facilitando a circula-
ção imediata de uma síntese do que está ocorrendo, 
com uma rapidez muito maior, do que a linguagem es-
crita, visual e da linguagem oral. Este é um ponto que 
torna muito mais perigosa a difusão de notícias falsas 
sobre os outros e de boatos”.

Pesquisadores do MIT Massachusetts Institute of Te-
chnology, com sede nos EUA. pesquisaram cerca de 
126 mil notícias publicadas no Twitter entre 2006 e 
2017 e descobriram que: a chance de uma notícia falsa 
ser compartilhada é 70% maior do que outras notícias. 
Isso porque, segundo o estudo, as notícias falsas cha-
mam mais a atenção por serem mais inusitadas.

  Somado a isso, Romano destaca a falsa ideia, que mui-
tos tem do possível anonimato na rede, o que facilita a 
divulgação das Fake News. 

“Já se criaram instrumentos para saber quem está usan-
do o que, temos o IP etc. Mas mesmo assim, é muito difí-
cil identificar imediatamente aquela pessoa que divulgou 
uma notícia falsa e até acontecer isso a notícia já se es-
palhou”. 

  Trazendo esse conceito para as eleições, como o voto 
é um ato de credibilidade, vota-se num determinado 
candidato, porque se acredita que ele tenha um progra-
ma que vai ao encontro de nossos interesses, uma notí-
cia mentirosa pode facilmente mudar uma intenção de 
voto, explica Romano. O docente da Unicamp cita Ser-
ge Tchakhotine, teórico da propaganda política, que diz 
que submetido a propaganda política massiva, como a 
que foi feita pelos nazistas, em um grupo de 100 pessoas 
apenas 10 conseguem resistir a sua persuasão. “Poucas 
são as pessoas que tem a capacidade de criticar e ana-
lisar coisas injustificáveis, ou seja, de 100, 90 deixam-se 
influenciar por essa propaganda. Este é um dado que é 
muito preocupante, se a propaganda já é mentirosa, já 
é um processo retórico de manipulação e de persuasão, 
imagine uma propaganda que aperfeiçoe isso acentuan-
do os lados negativos do grupo, do partido.”

 

les Wright Mills, já falava sobre o poder das comuni-
cações de massa na modelagem da percepção e do 
comportamento dos indivíduos, quando votam ou, sim-
plesmente, quando fazem suas escolhas diárias, as mais 
variadas. Moraes cita o livro de Wright Mills – A Elite do 
Poder (1956), que diz que muito pouco do que julgamos 
saber da realidade social do mundo foi verificado dire-
tamente. “A maioria dos “quadros mentais” que temos 
são produto desses meios de comunicação — a tal pon-
to, que muitas vezes não acreditamos realmente no que 
vemos à nossa frente, enquanto não lemos a respeito no 
jornal ou ouvimos no rádio. Os meios de comunicação 
não nos proporcionam apenas a informação — orien-
tam nossas experiências. Nossos padrões de credulida-
de tendem a ser realidade, determinados por eles, e não 
pela nossa experiência pessoal fragmentária”.

Foto: Antoninho Perri - ASCON - Unicamp
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TSE
  Boatos sobre fraudes envolvendo as urnas eletrônicas 

e teorias da conspiração são tipos de notícias que mais 
circulam na época das eleições. Prestes a realizar uma 
das maiores eleições já ocorridas na história brasileira, 
envolvendo 146 milhões de eleitores, o Tribunal Superior 
Eleitoral tem se preocupado com o tema.

  O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, publicou um 
artigo, no qual fala sobre a importância da imprensa na 
luta contra a desinformação gerada pela disseminação 
das chamadas Fake News. 

  Fux se solidariza com os jornalistas especializados na 
cobertura político-eleitoral e na checagem de fatos (fac-
t-checking) que foram vítimas de recentes ataques nas 
ruas e nas redes sociais. Ele lembra que um levantamen-
to feito pela Associação Brasileira de Jornalismo Investi-
gativo (Abraji) aponta nos seis primeiros meses de 2018, 
o registro de 105 casos de violações contra jornalistas no 
país. O ódio tem se espalhado com força no ambiente 
virtual. 

  Fux também chegou a conversar com o Google e o 
Facebook para que eles tomassem medidas para tirar 
mais rapidamente as Fake News das suas plataformas 
sob o risco de serem penalizados. E lembrou que o me-
lhor antídoto contra as Fake News é o próprio exercício 
da imprensa livre.  

  

Apesar das iniciativas do Google e do Facebook para 
identificar Fake News, elas estão por toda parte, confira 
algumas dicas para quebrar esse ciclo.  Seja como for a 
regra é clara, não acredite em tudo que lê na rede, pes-
quise antes e também não envie para os outros aquilo 
que não tenha certeza que seja verdadeiro. Veja mais di-
cas fornecidas pelo Senado Notícias:

1. Verifique a veracidade do site original. Existem vá-
rios perfis no Youtube e sites especializados em espalhar 
notícias falsas. Eles são criados com um layout sério para 
enganar o usuário. Uma boa dica é ficar atento aos erros 
de português cometidos nos textos da notícia, do site e 
até mesmo do vídeo.

2. Leia a matéria completa antes de compartilhar. Mui-
tas vezes, basta uma frase de impacto e as pessoas já 
saem enviando posts pra todos os lados sem nem con-
ferir se aquilo que está escrito é aquilo mesmo. É impor-
tante ler até o fim.

3. Pesquise a mesma notícia em diferentes fontes de 
informação. Muitas vezes, uma visita ao Google já pode 
ser a salvação para este tipo de erro. De modo geral, 
quando uma notícia é mentirosa, muitos sites já estão 
comentando o assunto.

4. Confira alguns sites que desmentem notícias falsas 
espalhadas pela internet. Sugerimos os sites E-Farsas, 
Boatos e FakeouNews.

5. Na dúvida, NÃO COMPARTILHE!COMO QUEBRAR 
O CICLO ?
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AGENDAMENTO IN COMPANY E/OU NA RESIDÊNCIA 
  LIGUE (11) 3304-4528 OU ENVIE UM E-MAIL PARA 

CERTIFICACAODIGITAL@SESCON.ORG.BR.

SAIBA MAIS SOBRE ESTE E OUTROS SERVIÇOS EM NOSSO 
SITE: WWW.SESCONCAMPINAS.ORG.BR

Entre os serviços oferecidos pelo Sescon Campinas 
está a Certificação Digital. Este documento eletrônico 
armazena com total segurança os dados da pessoa fí-
sica ou jurídica, comprovando sua identidade perante 
terceiros. Dessa forma, o usuário pode pela internet: co-
municar-se, efetuar transações bancárias, assinar docu-
mentos, enviar declarações da empresa (por exemplo: 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica), assinar e enviar 
escriturações contábeis e fiscais, emitir com segurança 
Informações trabalhistas no eSocial e muito mais. Tudo 
isso de forma rápida, sigilosa, sem burocracia, com vali-
dade jurídica e com a qualidade e segurança Serasa Ex-
perian. 

  A novidade deste ano é a Promoção Certificou Ace-
lerou, quem renovar o seu Certificado Digital Serasa Ex-
perian, a partir de junho, participa da promoção, concor-
rendo a prêmios semanais de R$ 2.500,00 e um Ford 
Mustang no final da promoção, em setembro. 

  Quem pode utilizar o serviço pelo Sescon Campi-
nas?

  Para utilizar o serviço, não precisa ser associado, bas-
ta agendar um horário em um de nossos postos de aten-
dimento ou solicitar o atendimento in company ou até 
mesmo em sua residência. Associados Sescon Campinas 
contam descontos especiais, vale a pena conferir! Além 
disso, profissionais de contabilidade tem à disposição 
um canal exclusivo de atendimento e condições espe-
ciais para quem deseja comprar lotes de certificados, 
entre outros. 

  Quem já utilizou recomenda, Natália Marques, farma-
cêutica, responsável legal da Port Med Produtos Médi-
cos aprovou o atendimento. Ela conta que recebeu um 
e-mail lembrando que a renovação do certificado de sua 
empresa deveria ser feito e escolheu a sede do Sescon 
Campinas por estar mais perto de sua empresa. “Gostei 
do atendimento, fui bem atendida e foi rápido, recomen-
do,” disse Natália.

VOCÊ SABIA?
CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL

SESCONCAMPINAS VOCÊ SABIA?

Natália Marques, responsável legal da Port Med Pro-
dutos Médicos, já fez a renovação da sua Certificação 
Digital com Giovana Mardegam, na sede do Sescon 
Campinas

Confira nossos postos de 
atendimentos e contatos: 

 Posto 1 (de segunda a sexta, das 8h às 12h e        
das 13h às 18h). Endereço: Av. Irmã   
Serafina, n°863, Ed. Sada Jorge sala 
21/22, – Centro. Telefone: (19) 3231-0208

 Posto 2
(terças e quintas, das 8h às 12h e das 13h às 
18h). Endereço: Rua Prof. Dr. Euryclides de Jesus 
Zerbini, n°1815 – Pq. Rural Faz. Sta Cândida.
Telefone: (19) 3239.1845 
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Segundo o presidente da Federação Nacional das Em-
presas de Serviços Contábeis e das Empresas de Asses-
soramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), 
Mario Elmir Berti, é nesse ponto que os erros mais co-
muns aparecem. 

“É preciso tomar muito cuidado com o preenchimento 
correto do recibo eleitoral e também orientar o doador 
sobre a necessidade de notificar a Receita Federal sobre 
a contribuição”, explica. 

  O registro das despesas também demanda atenção. 
“Muitas vezes, os candidatos contratam serviços que 
não podem ser abatidos como gasto eleitoral. Portanto, 
é importante consultar o que realmente é considerado 
despesa na resolução nº 23.553, de 18 de dezembro de 
2017 e respeitar as regras de comprovação”, destaca 

  Nas eleições deste ano, a primeira prestação de con-
tas parcial deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral em 
09 de setembro. O registro das movimentações finan-
ceiras, no entanto, tem início em 20 de julho e precisa 
ser acompanhado de perto por um empresário contábil 
especializado.

 
“O envio de informações incorretas ou incompletas 

pode prejudicar o desenvolvimento da campanha e até 
mesmo retirar o candidato da corrida por um cargo pú-
blico”, alerta o presidente do Sescon Campinas Edison 
Ferreira Rodrigues.

  A atuação do contador é obrigatória desde o pleito 
de 2014 e começa com a abertura da conta corrente do 
candidato ou partido. “Com o registro da candidatura 
confirmado, a Justiça Eleitoral repassa as informações 
para a Receita Federal do Brasil (RFB), que gera auto-
maticamente e divulga o número do CNPJ na internet. A 
partir desse momento, o candidato tem até 10 dias para 
efetuar a abertura de conta corrente específica para a 
campanha na instituição financeira de sua preferência”, 
explica o presidente do Sescon Campinas. 

  Além do registro minucioso, contador e candidato 
devem estar atentos às regras de publicidade das infor-
mações financeiras. As doações recebidas, por exemplo, 
precisam ser divulgadas na internet em até 72 horas. 

SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS

ELEIÇÕES 2018: 
REGISTRO CONTÁBIL TEM 

INÍCIO EM 20 DE JULHO

Foto: Fenacon
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• Com a divulgação do CNPJ da campanha, o candida-
to tem 10 dias para efetuar a abertura de conta corren-
te específica em instituição financeira reconhecida pelo 
Banco Central do Brasil;

• A partir do dia 20 de julho, todas as movimentações 
financeiras precisam ser registradas. As doações, espe-
cificamente, têm de ser publicadas na internet em até 72 
horas após o recebimento; 

FIQUE ATENTO

Rodrigues. Todos os gastos precisam ser validados por 
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome do 
candidato, com especificação de data, valor da opera-
ção, identificação do emitente pela razão social, CNPJ e 
endereço, e descrição detalhada do produto ou serviço. 

  Para que a campanha não seja prejudicada, o presi-
dente da Fenacon destaca que o ideal é o empresário 
contábil estar presente em todas as situações que envol-
vam o candidato, pois, muitas vezes, o próprio candidato 
não está familiarizado com os procedimentos. 

“O compromisso com a veracidade da prestação de 
contas eleitoral não é apenas do candidato, mas tam-
bém do contador. O profissional tem como missão con-
ferir clareza às informações e pode ser responsabilizado 
conjuntamente por qualquer erro ou desvio”, completa 
Berti.

• Apenas pessoas físicas podem contribuir financeira-
mente nas eleições de 2018. Nesse caso, será preciso in-
formar à Receita Federal sobre a doação na declaração 
do Imposto de Renda;

• Doações até R$ 1.064,10 podem ser efetuadas em di-
nheiro. Acima desse valor, a transferência deve ser feita 
obrigatoriamente de forma eletrônica entre as contas 
bancárias do doador e do candidato;

• O valor não pode exceder 10% da renda bruta auferi-
da pelo doador no ano anterior ao da eleição, conforme 
declaração do Imposto de Renda Pessoa Física; - A pri-
meira prestação de contas precisa ser enviada à Justiça 
Eleitoral em 09 de setembro de 2018. O documento deve 
conter todas as movimentações financeiras realizadas 
entre 20 de julho e 08 de setembro.
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C
ompliance parece ser a palavra da moda nos 

últimos tempos, especialmente após deflagra-

da a Operação Lava Jato, que escancarou um 

dos maiores esquemas de corrupção já vistos no Brasil. 

A operação bem estruturada identificada na investiga-

ção nos mostra a importância da busca pela integrida-

de nas relações entre o público e o privado. 

É evidente que as relações privadas, do mesmo modo 

que as públicas, também precisam ser travadas em am-

biente íntegro, probo, honesto e moral, porém a gran-

deza do esquema apresentado pela Lava Jato entre Go-

verno e as grandes empreiteiras brasileiras tornou clara 

a necessidade premente de revermos nossos conceitos 

não apenas como cidadãos, mas também como empre-

sários e executivos de empresas.

Há muito se fala de compliance em outras nações 

como Estados Unidos e Inglaterra. Aliás, este primeiro 

teve seu marco regulatório sobre o tema publicado em 

1977, o Foreign Corrupt Practices Act – FCPA. 

 Compliance não se limita à implementação de Códi-

gos de Conduta Ética, delimitação de canais de denún-

cias, órgão interno para apuração das irregularidades 

e treinamento de funcionários. Na realidade estas são 

apenas medidas necessárias à instituição de um progra-

ma de integridade, como preferimos chamar. 

Percebam que estamos falando de um sistema, um 

programa e não de ações isoladas. Integridade signi-

fica o que é inteiro, completo, podendo ser sinônimo 

de honestidade, retidão, imparcialidade. Mais do que se 

adequar e se conformar às regras de um País e da pró-

pria organização – tradução estrita de compliance (to 

comply with).

Um Programa de Integridade, seja de uma organiza-

ção pública ou privada, consiste na identificação e for-

talecimento de seus valores e dos princípios que são 

inegociáveis de acordo com valores sociais, humanos, 

COMPLIANCE 
UM PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE

DIREITO NA CONTABILIDADE

trabalhistas, de sustentabilidade e éticos da empresa.

Na prática, o código de conduta ética de uma em-

presa (independentemente de seu tamanho ou fatura-

mento), caracterizará estas diretrizes gerais e deverá 

vir acompanhado de códigos de conduta específicos, 

elaborados por equipe multidisciplinar, de cada área 

interna (suprimentos, financeiro/tributário/contábil, 

comercial, recursos humanos, operacional etc.), pois os 

riscos a serem identificados em cada setor são distintos 

e, portanto, seu mapeamento gerará resultados muito 

específicos e customizados para aquele departamento 

da empresa. 

Com o mapeamento e definidas as estratégias, os 

treinamentos deverão ser constantes, interativos, de 

modo a padronizar condutas, aprimorar a comunicação 

interna e externa e tornar natural a execução das ativi-

dades empresariais em conformidade com a política de 

integridade da empresa. 

O programa de integridade não pode ser algo está-

tico, estanque, deverá constantemente ser revisto, re-

avaliado, replanejado e adequado às novas realidades.

Outro ponto delicado e de grande vulnerabilidade na 

implementação do programa de integridade, consiste 

em avaliar as relações externas que a empresa possui 

com fornecedores, clientes, terceiros prestadores de 

serviços, em especial advogados, contadores, despa-

chantes, ou seja, profissionais que costumam interme-

diar relacionamentos com outras empresas ou com o 
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Poder Público. A empresa deve procurar aqueles que 

também primam e implementam condutas éticas para 

fazer negócios.

O Governo Federal publicou em novembro de 2017 

o decreto nº 9.203 instituindo regras sobre governança 

pública indicando a integridade como um de seus prin-

cípios fundamentais. O Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 

7.753/17) e o Distrito Federal (Lei nº 6.112/18) já edita-

ram seus marcos regulatórios determinando a adoção 

e verificação de eficiência dos programas de complian-

ce das empresas que firmarem contratos públicos. O 

município de São Paulo também já debate o tema por 

meio do projeto de lei nº 723/17 criando como critério 

de desempate em certames licitatórios a existência de 

programa de integridade pela empresa concorrente.

A legislação vem evoluindo a largos passos, mas será 

que temos maturidade cultural suficiente para acom-

panhar esta realidade? Ousamos dizer que não. Muitas 

empresas de grande porte, de grupos econômicos mul-

tinacionais ainda engatinham nestas questões. O que 

dizer então de micro, pequenas e médias empresas? A 

realidade fática ainda se revela muito aquém do dese-

jável. 

  Indiscutível é que o compliance faz parte de um mo-

vimento crescente voltado às boas práticas e legalidade 

e sua implantação significa um diferencial no mercado, 

podendo garantir uma posição e preferência nas ca-

deias de produção. Podemos citar alguns diferenciais:

 - Vantagem competitiva e oportunidade de negócios: 

a tendência é que empresas com programa de com-

pliance optem em se relacionar apenas com empresas 

que também mantêm o programa;

- Atração de investimentos: investidores querem in-

vestir em empresas com baixas chances de envolvi-

mento em escândalos, com um modelo de negócios 

focado nas boas práticas;

- Limitação de responsabilidade: segundo a Lei Anti-

corrupção brasileira (Lei 12.846/13), a responsabilidade 

da pessoa jurídica é objetiva (independente de culpa), 

logo, manter um programa de compliance efetivo, pode 

significar, sem dúvida, limitação de responsabilidade 

para a empresa contratante e redução das penalidades 

aplicáveis à pessoa jurídica.

  As empresas têm que se preparar para este novo 

ambiente, implementando medidas de integridade de 

forma a difundir a cultura ética no País, cumprindo sua 

função social e, de quebra, aumentando a competiti-

vidade no mercado nacional e internacional, atraindo 

bons fornecedores, bons prestadores de serviços, miti-

gando riscos, evitando demandas judiciais. 

SESCONCAMPINAS DIREITO NA CONTABILIDADE
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SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

VAMOS CONTINUAR 
FALANDO SOBRE ESOCIAL 

CONTABILIDADE EM FOCO

M
uito já foi dito, explicado e comentado sobre 

o eSocial, entretanto é possível que parte das 

empresas ainda não esteja preparada para 

ele, mesmo estando na reta final do prazo previsto para 

as empresas com faturamento de até R$ 78 milhões 

anuais.

Solicitações das entidades representantes das em-

presas privadas aos gestores públicos, pleiteando a 

prorrogação de prazo estão sendo noticiadas e, caso 

sejam atendidas, haverá um tempo adicional para ade-

quação. Lembro aqui, alguns pontos importantes sobre 

o eSocial:

• Não se trata de um programa ou software adicional, e 

a empresa não precisará investir em uma nova ferramen-

ta, a adequação dos softwares já utilizados é que pode 

ser necessária, visando a padronização dos dados, faci-

litando a transmissão da informação ao gestor público;

• Não houve mudança na legislação trabalhista, apenas 

no momento em que a informação é enviada aos gesto-

res, por exemplo: informação sobre contratação de em-

pregado era enviada mensalmente, o ente público ficava 

sabendo da contratação geralmente após o empregado 

iniciar suas atividades. Agora, com auxílio do eSocial, 

esta informação será enviada antes que o empregado 

inicie suas atividades. Informações sobre a saúde do 

empregado que geralmente ficava nas empresas serão 

enviadas regularmente aos gestores, garantindo que o 

histórico do trabalhador possa ser acompanhado;

• A centralização no envio das informações permitirá 

aos agentes públicos o cruzamento de informações e a 

visualização de práticas que passavam despercebidas 

pela fiscalização em função da burocracia e do reduzido 

número de fiscais;

• Embora na implantação do e-Social exista muito tra-

balho a ser feito, o resultado previsto será benéfico ao 

mercado, aos trabalhadores e as empresas, que terão a 

simplificação de processos. A substituição da entrega de 

diversas obrigações e um ambiente de negócios justo e 

igualitário é esperado, principalmente às empresas que 

trabalham em conformidade com a legislação. A redu-

ção de passivos trabalhistas é um exemplo de benefício 

esperado trazido pelo eSocial;

• Os trabalhadores terão a garantia de que seus di-

reitos trabalhistas e previdenciários estarão sendo ob-

servados e cumpridos, pois, suas informações desde a 

contratação serão transmitidas e ficarão armazenadas e 

a disposição. Em caso de necessidade de comprovação, 

poderá o ente público acessar as informações daquele 

empregado. Esta simplificação agilizará processos como 

a solicitação de aposentadoria ou licenças, por exemplo.

  Mas para que todas estas melhorias sejam percebidas 

e utilizadas, é necessário que sejam implantadas primei-

ro e apenas com a participação entre empresa (empre-

sários e responsáveis pela geração das informações) e 

contabilista isto será possível. Por isso, empresários e 

empregados fiquem atentos às instruções e solicitações 

enviadas pelo profissional contabilista, atendam aos pe-

didos nos prazos informados e sempre que necessário 

perguntem sobre o eSocial. A informação é sempre o 

melhor caminho! 
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SESCONCAMPINAS EM EVIDÊNCIA

4° WORKSHOP ESOCIAL E SEUS IMPACTOS / APDP

ACR / FENACON

REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

Dia: 23/05

Local: Sindicon Campinas

Representantes Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira Rodrigues e vice-presidente Rodrigo de Abreu 

Gonzales

Dia: 25/05

Local: Brasília/DF

Representantes Sescon Campinas: presidente Edison Ferreira Rodrigues. vice-presidente Rodrigo de Abreu 

Gonzales e vice-presidente administrativo José Homero Adabo

Dia: 14/06

Local: Sescon/SP

Representantes Sescon Campinas: vice-presidente Rodrigo de Abreu Gonzales e vice-presidente 

administrativo José Homero Adabo
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