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PARCERIA AJUDA A MANTER 
SERVIÇO DE APOIO AO MEI 

  Nesta edição falaremos sobre um importante ser-
viço, que o Sescon Campinas tem apoiado em parceria 
com a AESCON Campinas e o Sindicon Campinas – o 
serviço de atendimento voltado à abertura de MEIs e 
orientações, realizado na Casa do Empreendedor, que 
funciona no CPAT, do Centro de Campinas. O servi-
ço, disponível a toda à população é gratuito e oferece 
orientações para as pessoas interessadas em se tornar 
um Microempreendedor Individual (MEI) ou para aque-
las que já são MEI, mas tenham dúvidas diversas. Vale a 
pena conhecer. 

  A partir deste mês, divulgaremos a nova série “Co-
nheça Nossos Diretores”, na qual você descobre um 
pouco mais sobre quem são os 20 membros, que fa-
zem parte da diretoria do Sescon Campinas, na gestão 
2018 – 2021. Além de excelentes profissionais, eles acei-
taram o desafio de trabalhar voluntariamente em prol 
dos interesses das categorias representadas e por isso, 
merecem toda à nossa admiração. 

 Você deve se perguntar, para aonde vai o dinheiro 
das suas contribuições? Nesta edição preparamos uma 
reportagem especial que fala justamente sobre isso e 
mostra como essas contribuições são importantes para 
que o seu sindicato possa oferecer serviços de qualida-
de e representar cada vez melhor à sua empresa.  

  O Sescon Campinas sabe valorizar o importante 
papel da mulher na sociedade, por isso, está sempre 
apoiando eventos relacionados. No mês de outubro, 

não foi diferente, sob a organização de nossa diretora 
Social, Tatiana Fabretti Greguel e com o precioso su-
porte de toda equipe de colaboradores do Sescon, sob 
a batuta de Joseane Silveira, o sindicato realizou um 
evento especial sobre o Outubro Rosa, com uma pro-
gramação dedicada às mulheres.  A entrada foi um ba-
tom ou um lenço de cabeça (novos), que foram doados 
para as pacientes em tratamento de câncer do Hospital 
CAISM/Unicamp.

  Outra campanha que fazemos questão de manter 
anualmente é a nossa Campanha de Natal, que neste 
ano completa a sua 7ª edição e tem como objetivo prin-
cipal tornar mais feliz o Natal de centenas de crianças 
em situação de vulnerabilidade social. A campanha 
acontece em toda a região, fique de olho e participe 
também apadrinhando uma criança. Sua ajuda poderá 
fazer a diferença no final de ano de uma criança!

  Estas são algumas das notícias que você acompa-
nha nesta edição. 

   Boa leitura e vamos ao trabalho!
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSOS PRESENCIAIS

Dia: 26/11/2018 (segunda-feira)

Dia: 22/11/2018 (quinta-feira)

Dia: 06/12/2018 (quinta-feira)

Horário: 9h às 18h 

Horário: 9h às 18h 

Horário: 14h00 às 18h00 

IFRS PARA PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS 2018 

CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR  

NOVA FASE DO BLOCO K  
NOVAS REGRAS A PARTIR DE 2017

4

Carga Horária: 8 horas

Carga Horária: 8 horas

Carga Horária: 4 horas

Conteúdo Programático: conceito gerais 

(Pequenas e médias empresas); demonstrações 

contábeis obrigatórias; aspectos contábeis 

Objetivo: capacitar os participantes, numa 

abordagem prática, sobre as novas Normas 

Contábeis aplicáveis às Pequenas e Médias 

empresas.

Pontuação: AUD 8, ProGP 8, Perito 8

Pontuação: ProGP 4, Perito 4

Pontuação: AUD 8, Perito 8

Objetivo: capacitar os participantes, numa 

abordagem prática, sobre a Contabilidade das 

Entidades do Terceiro Setor, servindo como 

instrumento de gestão, controle e prestação de 

contas.
Objetivo: analisar as novas regras estabelecidas 

para a escrituração do Bloco K do Sped Fiscal 

– Livro Registro de Controle da Produção e do 

Estoque, de acordo com o leiaute definido para 

vigorar a partir de janeiro de 2.018.

Conteúdo Programático: características do 

terceiro setor; Normas Brasileiras de Contabilidade 

aplicadas ao terceiro setor; aspectos contábeis 

aplicados ao Terceiro Setor (Escrituração, Plano 

de contas e Livros obrigatórios); principais 

lançamentos contábeis; projetos, parcerias 

e convênios: Lei 13.204/15; gratuidades; 

Voluntariado; 

Conteúdo Programático: Bloco K – Livro 

Registro de Controle da Produção e do Estoque 

- EFD – ICMS/IPI, Conceito e Legislação, 

Obrigados, Geração, Validação (PVA), Envio, 

Correção de Erros, Abrangência – Livros Digitais, 

Especificações técnicas do leiaute e orientações 

gerais, Principais características do leiaute dos 

Blocos 0, C, D, E, G, H; Bloco H – Inventário, Bloco 

K – Livro Controle da Produção e do Estoque, 

Legislação pertinente, Obrigatoriedade, Estudo 

dos novos Registros:  Registro 0210 – Consumo 

Específico Padronizado, Registro K001 – Abertura 

do Bloco K, Registro K100 – Período de Apuração, 

Registro K200 – Estoque, Registro K220 – Outras 

Movimentações Internas entre Mercadorias, 

Registro K230 – Itens Produzidos, Registro 

K235 – Insumos Consumidos, Registro K250 – 

Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens 

Produzidos, Registro K255 – Industrialização em 

Terceiros – Insumos Consumidos e etc.

NOVEMBRO

DEZEMBRO

www.sesconcampinas.org.br

(estoques, ativo imobilizado, operações 

com arrendamento mercantil); provisões e 

contingências (receitas, redução ao valor 

recuperável de ativos e transações envolvendo 

ajuste ao valor presente).



5www.sesconcampinas.org.br
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17/10 - Palestra eSocial com apoio da Omie e 

Sodexo.

INSCREVA-SE 
JÁ PELO SITE: 
www.sesconcampinas.org.br/cursos/   

www.sesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS
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SESCON CAMPINAS INICIA SUA 
CAMPANHA DE NATAL 2018

O Sescon Campinas já iniciou à sua Campanha de Natal 2018. A campanha completa neste ano sua 7ª edição, sempre com 

o objetivo de tornar mais feliz o Natal de centenas de crianças em situação de vulnerabilidade social na Região de Campinas. A 

campanha acontece na cidade sede em Campinas e também nas sete regiões do Sescon Mais, com ajuda dos coordenadores 

locais do Sindicato e ajudará cerca de 11 entidades beneficentes.

Como participar?

Para participar da Campanha de Natal você deve apadrinhar uma ou mais crianças das entidades que fazem parte da 

campanha neste ano.  A data limite para receber as doações: 25/11/2018. Cada criança apadrinhada deverá ser presenteada 

com uma sacolinha de Natal, formada por um kit contento: 

1 BRINQUEDO  +  1 PAR DE CALÇADO  +  1 TROCA DE ROUPA  +  GULOSEIMAS

Todos os itens precisam ser novos. Os interessados devem entrar em contato com o Sescon Campinas pelo telefone: (19) 

3239-1845 . As entregas acontecerão nas duas primeiras semanas de dezembro. 

Confira as entidades beneficiadas neste ano:

O Instituto Dom Nery tem como missão atender em regime socioeducativo e meio 

aberto, crianças, garantindo seus direitos à educação, saúde, alimentação, cultura, higiene, 

esporte e laser, expressão de sentimentos, construção de valores, proteção, afeto, amiza-

de, complementando e auxiliando o trabalho familiar. Atualmente, o Instituto Dom Nery 

atende 180 crianças de 3 a 6 anos e 11 meses.

Para saber mais: http://domnery.org.br/ 

  Creche Mãe Cristina fundada em 1977, a creche atende 140 crianças 0 meses a 6 anos 

e 11 meses. No local, as crianças recebem carinho e cuidado, oferecendo suporte às mães 

que trabalham fora e que voltam às suas atividades profissionais tão logo acabe a licença 

maternidade. Para saber mais: http://www.crechemaecristina.org.br/

  A instituição Lar Batista trabalha, desde 1990 para que crianças tenham uma vida melhor. Atu-

almente conta com a sede administrativa que atende mais de 75 crianças de ambos os sexos, de 1 a 

5 anos, no modelo de atuação: creche e projetos educacionais. 

   Para saber mais: https://www.larbatistaam.com.br/

O Projeto Semear tem a missão de trabalhar como agente de transformação, levando o 

amor, a solidariedade e a esperança. Ajudando na formação das crianças e consequentemen-

te abrangendo suas famílias. Por meio de evangelização (sem predominância de religião),o 

grupo usa atividades culturais, sociais, desportivas e recreativas para  passar valores às crian-

ças de forma didática e lúdica.

Para saber mais: Facebook: @projetosemearamericana

www. sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS mais

7

LEMA DESTA 7ª EDIÇÃO É: UM ATO DE AMOR E CARINHO

CAMPINAS

AMERICANA
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O IEFAN iniciou suas atividades em 1997, através de sua fundadora Nair de Nóbrega 

Versolato. Atualmente a instituição oferece assistência à crianças e adolescentes de 6 a 

15 anos. Em 2016 passou a contar com uma nova diretoria, gestão e equipe, que atuam 

dando assistência as crianças e apoio às famílias, que possuem uma necessidade de se-

rem acompanhadas de forma socioeconômica, oferendo uma plataforma de cursos nos 

âmbitos familiares e profissionais. 

Para saber mais: Facebook/ IEFAN Instituição Social

Organização Assistencial Bolha de Sabão atende crianças e adolescentes entre 06 e 17 anos, 

em situação de vulnerabilidade e risco social, com ações socioeducativas, oferecendo oportunidade 

de educação, cultura, lazer, esporte, cidadania, sociabilidade e solidariedade no município de Indaia-

tuba. Para saber mais: http://bolhadesabao.wixsite.com/bolha

Lar Itatibense da Criança é uma sociedade civil sem fins lucrativos de caráter assistencial, 

fundado em 1952 e mantido por doações. Atualmente, o Lar Itatibense da Criança abriga, am-

para e educa 45 crianças órfãs ou desprotegidas do poder familiar. 

Para saber mais: http://www.laritatibense.org.br/

O Lar Feliz é um abrigo, que funciona como um lar para 45 crianças, de 0 a 17 anos. No local as 

crianças aprendem a viver em comunidade e contam com apoio de uma equipe de funcionários dis-

postos a ajuda-las. Além de estudarem regularmente na rede pública de ensino, participam de aulas 

de música ministradas dentro do Lar Feliz, praticam esportes, dança, expressão corporal, gastrono-

mia, artesanato, etc. Para saber mais: https://larfeliz.com.br/oprojeto/

A Sociedade Santo Antônio de Amparo a Criança é uma entidade beneficente, criada em 

1995, com o fim especifico de atender crianças com problemas sociais (famílias desestrutura-

das, pais desempregados ou doentes) e crianças com problemas de saúde ou desnutridas, em 

sistema de creche, oferecendo- lhes um ambiente feliz, agradável de respeito mútuo e convi-

vência sadia para o desenvolvimento de suas potencialidades. A entidade atende crianças de 

4 meses  a 3 anos e 11 meses  que estão em situação de risco social e pessoal oferecendo-lhes 

atendimento adequado para seu desenvolvimento físico, moral intelectual. Para saber mais: 

http://crechesantoantonio.com/about/

A Associação Recanto tia Cecilia foi criada em 1991 e é uma entidade não governamental, sem 

fins lucrativos, que atende crianças carentes da cidade de Sumaré, onde os pais precisam trabalhar 

e não possuem condições de pagar uma creche ou escola particular.

Para saber mais:  http://www.recantotiacecilia.org.br/equipe.html

O Grupo os Peregrinos de Valinhos existe há 35 anos e realiza um trabalho com mais de 40 

famílias em situação de vulnerabilidade social, que recebem apoio, orientações e cestas básicas. 

Para saber mais: Facebook/Grupo Espírita Os Peregrinos

www. sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS mais
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SESCONCAMPINAS Convenção coletiva

SAIU A CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO PARA 

A BASE TERRITORIAL DE 

ITATIBA E VINHEDO

 O Sescon Campinas divulgou que foram encerradas as negociações coletivas e celebrada a Convenção Coletiva 
de Trabalho com o SEAAC Jundiaí.  As cláusulas econômicas foram reajustadas em 3,61%, com exceção do piso sa-
larial e vale-refeição/alimentação, cujo índice aplicado será de 4%. 

Confira abaixo, o quadro-resumo dos valores já ajustados nas Cláusulas da Convenção Coletiva 2018/2019, com 
validade para as cidades de Itatiba e Vinhedo:

• PISO SALARIAL E VALE-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO: 4%;
• REAJUSTE E DEMAIS CLÁUSULAS ECONÔMICAS: 3,61%;
• PISO SALARIAL PARA AS FUNÇÕES DE: OFFICE BOY - CBO 4122-05, RECEPCIONISTA - CBO 4221-05, 

FAXINEIRO - CBO 5143-20, PORTEIRO - CBO 5174-10, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CBO 5143, COPEIRA - CBO 
5134-25, ATENDENTE DE NEGÓCIOS - CBO 2532-25, ENTREVISTADOR DE PESQUISAS DE CAMPO - CBO 4241-15: 
R$ 1.264,00; 

• PISO SALARIAL - DEMAIS FUNÇÕES: R$ 1.347,00;
• VALE-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO: R$ 19,90;
• ADICIONAL DE PERMANÊNCIA: R$ 60,10;
• AUXÍLIO-CRECHE: R$ 322,00;
• LIMITE PARA COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-PREVIDENCIÁRIO: R$ 2.313,75;
• SEGURO DE VIDA: R$ 14.918,00.

  Novidade - Na cláusula 45 da Convenção Coletiva assinada constam, facultativamente às empresas que tiverem 
interesse em aderir CLÁUSULAS PRÉ-APROVADAS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, 
com condições diferenciadas e equilibradas, dentre elas: Banco de Horas Anual; Redução do Intervalo Intrajornada 
para 30 minutos; disposições sobre Trabalhador Hipersuficiente, entre outras.

  Pagamento do retroativo
  As empresas deverão efetuar o pagamento do retroativo à data-base 1º de agosto, até o 5° (quinto) dia útil do 

mês de dezembro de 2018.

  Demais Regiões   
 As negociações continuam para as bases de Campinas, Valinhos, Indaiatuba, Sumaré, Monte Mor, Hortolândia, 

Americana, Nova Odessa, Jaguariúna, Pedreira, Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Santo 
Antonio de Posse e Paulínia. Todas representadas pela FEAAC - Federação dos Empregados de Agentes Autônomos 
do Comércio do Estado de São Paulo, motivo pelo qual não foram celebradas Convenções Coletivas de Trabalho até 
o momento para estas localidades.

  A Convenção Coletiva relativa às cidades de Itatiba e Vinhedo, está disponível na íntegra para as empresas no site 
do Sescon Campinas em: www.sesconcampinas.org.br/convencoes-coletivas/
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CONHEÇA NOSSOS DIRETORES

GESTÃO 2018-2021

SESCONCAMPINAS

Eles estão entre os 20 membros, que fazem parte da diretoria do Sescon Campinas, na gestão 2018 – 2021. Co-
nheça mais sobre os diretores, que voluntariamente dedicam-se a este trabalho sério e comprometido, em prol das 
categorias representadas:

Lilian Ricci Ghizzi 
Vice-Presidente 

Empresária da Contabilidade, sociaproprietária da empresa Ricci Ghizzi 
Serviços Contábeis Ltda. Lilian já esteve presente na diretoria em outras ges-
tões. É a primeira mulher a assumir o cargo de vice-presidente do Sescon 
Campinas. É graduada em Ciências Contábeis pela Faculdade Anhanguera, 
e pós-graduada em Controladoria e Finanças pelo SENAC.

Na diretoria, pretende atuar como vice em todas às frentes, sejam elas so-
ciais ou pedagógicas, fortalecendo os membros desta gestão.

Para ela participar da Diretoria do Sescon Campinas é: “contribuir para o 
progresso e edificação de nossa profissão”. 

Tatiana Fabretti Greguel
Diretora Social 
 
Diretora da FB Contábil é Bacharel em Ciências Contábeis pela PUC Cam-

pinas. Tatiana já participou da diretoria em outras gestões e nesta pretende 
atuar frente às campanhas promovidas pelo Sindicato e seus colaboradores 
em prol das entidades beneficentes, conscientizando toda a categoria na 
ajuda ao próximo.  Outras ideias são manter também as atividades sociais, 
como o Coral Sescon Campinas, trazendo boa música a comunidade, festas 
temáticas, como a Festa Junina e palestras em prol de campanhas, como a 
do Outubro Rosa, Dia da Mulher, Dia do Contador dentre outras, envolvendo 
a sociedade, associados e representados. 

Para ela participar da Diretoria do Sescon Campinas é: “acreditar na união 
da classe contábil, principalmente nas reivindicações frente aos órgãos pú-
blicos, enfatizando a importância da nossa profissão, pois somos o elo entre 
contribuinte e governo. É neste sentido que o sindicato proporciona uma 
forte representatividade aos associados e demais classes de categorias re-
presentadas. Como diretora me sinto honrada em doar um pouco do meu 
tempo e em participar da seriedade da entidade e, junto com demais profis-
sionais diretores, promover seu crescente sucesso”. 

Murillo Ramella Ercoles 
Suplente da Diretoria Executiva 
 
Sócio e Gestor da Eson - responsável pela área comercial, societária e con-

tábil, é bacharel em Ciências Contábeis, com MBA em Gestão Tributária e 
Controladoria. Representando a nova geração de contadores, Murillo par-
ticipa pela primeira vez da diretoria do Sindicato. Na diretoria levantará a 
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SESCONCAMPINAS

Guilherme Pagotto
Suplente da Diretoria Executiva 
 
Responsável por Novos Negócios na O.S.P Contabilidade, é técnico em 

Contabilidade e Direito, Guilherme integra a lista de novos diretores e entre 
suas propostas está a implementação de conteúdo educacional digital no 
Sescon Campinas. 

Para ele participar da Diretoria do Sescon Campinas é: “estar junto com 
um grupo de profissionais que são referência no mercado, com o objetivo 
de contribuir com a evolução dos contadores e empresas de contabilidade”.

Antonio Luiz Franco 
Membro do Conselho Fiscal Efetivo 
 
Diretor e Sócio da FCA - Fransal Contabilidade e Assessoria Ltda., é forma-

do em Ciências Contábeis e já participou da diretoria nas gestões anteriores. 
Entre suas propostas estão novas formas de atrair mais empresas para se 
associarem ao Sindicato.

Para Franco participar da Diretoria do Sescon Campinas é: “uma maneira 
de retribuir a entidade em tudo aquilo que ela representa para nossa catego-
ria, pois está sempre lutando em prol dos empresários de contabilidade e de 
seus clientes, dedicando ao embate, quanto necessário, junto às autoridades 
fiscais em defesa de nossos interesses e de nossos clientes”.

José Luis Raymundo da Silva 
Suplente de Conselho Fiscal 
 
Sócio, fundador e administrador do escritório Ômega Contabilidade Ltda. 

-ME, é técnico em contabilidade formado pelo Senac Campinas, em 1992 e 
contador formado pela Faculdade Fleming Campinas em 2006;

Para ele participar da Diretoria do Sescon Campinas é: “uma satisfação 
muito grande, como profissional atuante há muitos anos. O Sescon sempre 
esteve presente na minha vida profissional, através dos eventos e das pales-
tras, valorizando ainda mais a classe contábil. Portanto, ter a oportunidade 
de participar é como se fosse uma forma de retribuir ao sindicato toda a meu 
agradecimento”. 

bandeira das empresas de serviços contábeis em defesa do empresariado 
em geral junto às autoridades governamentais e órgãos de classes e repre-
sentatividade, contribuindo com uma sociedade empresarial organizada, 
competente e participativa nas mudanças e inovações.

Para ele participar da Diretoria do Sescon Campinas é: “importante pelo 
dever e orgulho de contribuir com uma entidade sólida com bons propósi-
tos para à nossa categoria contábil e outras categorias que representa. Esse 
compromisso assumido é pelo anseio que minha experiência profissional 
junto com a participação da diretoria possa contribuir com o crescimento da 
entidade e com minha carreira profissional”.

CONHEÇA MAIS DIRETORES NA PRÓXIMA EDIÇÃO!



12 www.sesconcampinas.org.br

capa
M

A
T

É
R

IA
 D

E
 C

A
P

A

1

2

SESCON CAMPINAS AJUDA A MANTER 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO CONTÁBIL E 

APOIO A MEIS NO CPAT

      Desde em julho de 2017, o Sescon Campinas, em 
parceria com a AESCON Campinas e o Sindicon Campi-
nas por meio de um convênio com a Prefeitura Munici-
pal, ajudam a manter um importante serviço de atendi-
mento  e apoio voltado à abertura de MEIs e orientações 
contábeis, na Casa do Empreendedor, A casa funciona 
no mesmo endereço do CPAT - Centro Público de Apoio 
ao Trabalhador, do Centro de Campinas, serviço mantido 
pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTR) 
de Campinas. 

  Segundo Lilian Ricci Ghizzi vice-presidente do Sescon 
Campinas, que fez parte da comissão de implantação do 
espaço na Casa do Empreendedor, o serviço, que é to-
talmente gratuito, é oferecido para qualquer pessoa que 
tenha interesse em se tornar MEI, assim como conhecer 
suas regras. “Além disso, o serviço oferece consultoria 
aos MEIs que já estão formalizados,” reforça Lilian.

  Fazem parte do atendimento: 
•  A abertura do CNPJ
•  Emissão de guias de pagamento 
•  Registro de empregados 
•  Entrega de Declaração Anual 
•  Abertura encerramento emissão de Notas Fiscais 
•  Consultoria Contábil em geral etc.

  “Para nós contadores e associados ao Sescon, AES-
CON e ao Sindicon, este serviço é muito importante. Pois 
a atividade de escritório de contabilidade só foi permiti-
da de contribuir pelo anexo III do Simples Nacional, con-
dicionado ao atendimento ao MEI”, relata a vice-presi-
dente. 

  Regina Buglia contadora, responsável pelo atendi-
mento no CPAT conta, que a procura tem sido alta, com 
uma média de 80 a 100 atendimentos ao mês. “Entre as 
principais dúvidas atendidas estão, a emissão de notas 
fiscais e a consulta de abertura no Município”, revela a 
contadora. 

  Regina ressalta que, quem mais procura o serviço são 
pessoas com dificuldades tecnológicas para executar as 
etapas necessárias para o andamento da empresa e pes-
soas de baixo poder aquisitivo.

Vânia Aguiar Pinheiro, coordenadora da Casa do Em-
preendedor, onde Regina atua, diz que uma das exigên-
cias para o funcionamento da Casa do Empreendedor 
é justamente a presença de um contador formado. “Por 
isso, o trabalho da Regina é muito importante para nós, 
eu falo que não podemos ficar sem ela”, explica, Vânia 
que acrescenta: “os casos mais complicados são sempre 
encaminhados para ela, que também presta ajuda dentro 
do CPAT, na área de atendimento aos empreendedores, 

• Atualmente existem no Brasil 7.480.392 MEIs
• Somente no Estado de São Paulo são 1.965.043 

MEIs
• A maioria está na faixa dos 21-60 anos

A PROCURA TEM SIDO ALTA, COM UMA MÉDIA DE 80 A 100 ATENDIMENTOS AO MÊS

MEIs EM NÚMEROS 

Regina Buglia e Vânia Pinheiro
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orientando os colaboradores ou dando suporte para a 
equipe do Sebrae, que trabalha em parceria dentro da 
Casa do  Empreendedor”.

  O serviço, como um todo tem sido bem procurado, o 
atendimento anual da Casa do Empreendedor tem cres-
cido dia a dia e está prestes a bater seu recorde chegan-
do nos próximos dias a casa dos 27 mil e até o final deste 
ano, em cerca de 30 mil atendimentos. 
Um dos fatores responsáveis por isso, 
apontado por Vânia, é a ampliação do 
atendimento, realizada recentemente.  

  “Temos desenvolvido alguns tra-
balhos junto à comunidade, potencia-
lizado informações, cursos, e oficinas 
voltadas aos microempreendedores 
para que eles possam ter a dimensão 
do que estão fazendo, quando esco-
lhem se formalizar como microempre-
endedores”, diz a coordenadora. En-
tre as oficinas disponibilizadas estão 
temas úteis para os empreendedores, 
como Fluxo de Caixa, Equipe Motiva-
da, Mercado, Formas de Potencializar 
as Vendas para o Natal etc.  “A Casa 
do empreendedor tem o objetivo de 

acompanhar esses microempreendedores, além de todo 
o processo de formalização e regularização, emissão de 
Nota Fiscal, ou seja, damos toda a informação para que 
eles possam se empreender e não terem dúvidas duran-
te o processo de formalização.” 

  Sobre a Casa do Empreendedor
 Criada em 2009, a Casa do Empreendedor é um 

programa municipal de apoio aos micro e pequenos 
empreendedores formais e informais com vista ao seu 
enquadramento na formalização. Em Campinas, a Casa 
está em três endereços: CPAT Centro, CPAT Ouro Verde 
e  CPAT Campo Grande. No CPAT Centro, onde fica Re-
gina, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16h30. A distribuição de senha de aten-
dimento para o MEI encerra-se às 15h. Informações pelos 
telefones: (19) 2117-5166 / 2117-5167

  Entre os serviços os objetivos da Casa do Empreen-
dedor estão: orientar, capacitar e formalizar empreende-
dores; possibilitar a unicidade nos processos de registro 
e baixa de empresas, fornecendo informações, formulá-
rios e lista de documentos para a obtenção de Alvarás 
e licenças na Vigilância Sanitária, bem como, Ficha de 
Informação de Zoneamento; orientações sobre, plano 
de negócio, pesquisa de mercado, qualificação profis-
sional, em produtos e serviços, orientação contábil, as-
sessoria de comunicação, acesso ao crédito e mercado, 
estímulo à inovação, cooperativismo e associativismo, 
além de programas de apoio oferecidos pelo Município; 
firmar parcerias junto a instituições, além, de integrar-
-se com outros órgãos da administração pública direta, 
autárquica e fundacional; integrar ações entre o Municí-
pio, Estado e Federação, celebrando convênios para fins 
da articulação das respectivas competências;  facilitar, 
padronizar e divulgar as especificações dos bens e ser-
viços a serem contratados pelo Poder Público, seja, no 
âmbito, Federal, Estadual e Municipal.

Confira o que diz a lei:
O convênio atende os requisitos da Lei Complementar 

nº 155, de 2016:
§ 5º-B  Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 des-

ta Lei Complementar, serão tributadas na forma do Ane-
xo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de 
prestação de serviços:    

XIV - escritórios de serviços contábeis, observado o 
disposto nos §§ 22-B e 22-C deste artigo.  

§ 22-B.  Os escritórios de serviços contábeis, individu-
almente ou por meio de suas entidades representativas 
de classe, deverão: I – promover atendimento gratuito 
relativo à inscrição, à opção de que  trata o art. 18-A 
desta Lei Complementar e à primeira declaração anu-
al simplificada da  microempresa  individual, podendo, 
para tanto, por meio de suas entidades representativas 
de classe, firmar convênios e acordos com a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por intermé-
dio dos seus órgãos vinculados; II – fornecer, na forma 
estabelecida pelo Comitê Gestor, resultados de pesqui-
sas quantitativas e qualitativas relativas às microempre-
sas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples 
Nacional por eles atendidas;  III – promover eventos de 
orientação fiscal, contábil e tributária para as microem-
presas e empresas de pequeno porte optantes pelo Sim-
ples Nacional por eles atendidas. 

§ 22-C.  Na hipótese de descumprimento das obri-
gações de que trata o § 22-B deste artigo, o escritório 
será excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir 
do mês subsequente ao do descumprimento, na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor.

Equipe do Sescon Campinas visita Casa do Empreendedor
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SESCONCAMPINAS especial

MANTENHA SUA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EM DIA

A IMPORTÂNCIA 
DE UM SINDICATO 

AO SEU LADO!

Você deve se perguntar, o que o Sescon Campinas faz e para aonde vai o dinheiro das suas contribuições?
Este dinheiro ajuda a fortalecer à sua empresa, ao ser revertido para atividades e serviços voltados para a evolução 

das categorias representadas, presentes em 18 cidades da Região Metropolitana de Campinas.
O Sescon Campinas foi criado há 15 anos, com objetivo principal de defender os interesses das empresas de servi-

ços contábeis e empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas. Sua missão é desenvolver um am-
biente amplo de negociação nos dissídios coletivos dessas categorias, além de proporcionar a evolução tecnológica, 
sociocultural e ética de seus representados.
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SESCONCAMPINAS especial

Tudo isso é feito sem receber nenhuma ajuda municipal, estadual ou federal e com a ajuda de uma diretoria vo-
luntária. Por isso, quando você apoia o seu sindicato Patronal, melhor será a representatividade de sua empresa e, 
consequentemente, maiores serão as chances de resultados positivos e benefícios para as categorias representadas. 

• Representatividade
O Sindicato luta pela representatividade de suas categorias, trabalhando na defesa dos interesses das mesmas. 

Desenvolvendo ao longo do ano um trabalho que tem como objetivo principal garantir a representatividade e igual-
dade de condições nas negociações ou acordos coletivos. Também acompanha projetos de Lei em andamento no 
Congresso Nacional, impondo resistências àqueles contrários aos interesses dos empresários e incentiva a aprova-
ção dos favoráveis; 

• Atualização constante
Por meio do Sescon Educação é oferecido inúmeros treinamentos e atualizações para empresas associadas, fun-

cionários e clientes, com valores exclusivos, através de cursos presenciais e on-line, palestras e workshops com 
temais atuais.

• Central de Compras
Oferece aos associados mais de 4.000 itens de escritório e papelaria, com diferencial de prazo e entrega sem frete 

em até 48 horas, com preços até 20% abaixo do mercado e inúmeras promoções.

• Parcerias
As mais de 20 empresas parceiras do sindicato, oferecem inúmeros produtos e serviços com condições especiais, 

em áreas como: Informática, Tecnologia, Saúde e Bem-Estar, Estética, Transporte, Seguros, Educação, Materiais de 
Escritório, Certificações, Saúde e Segurança do Trabalho, Automação etc. A meta é alcançar mais de 100 empresas 
parceiras em breve.

• Locação de Espaços
Aos associados são oferecidos descontos e condições especiais em serviços de locação de espaços totalmente 

equipados, incluindo estacionamento (auditório, salas de aula, sala de informática, sala de reunião e mezanino). 

• Certificação Digital
Oferece o serviço em dois postos de atendimento e também in company, com descontos especiais a associados. 

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.

• Divulgação e facilidades para sua empresa se destacar
Associados têm à sua empresa divulgada no site do Sindicato e ainda contam com descontos exclusivos para 

anunciar na Revista Sescon Campinas.

• Gestão da Qualidade
Formado por meio da parceria com a Destra Consultoria, o Gestão em Grupo é um programa voltado aos associa-

dos do Sescon Campinas para a obtenção da Certificação ISO 9001 em até 9 meses.

• Atendimento individualizado
Os associados têm à sua disposição consultoria Jurídica Trabalhista gratuita; 

MAS O QUE O SESCON CAMPINAS FAZ NA PRÁTICA?



16 www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS espaço receita federal

ESOCIAL 
INSTRUÇÕES 
PARA EMISSÃO 
DE DARF AVULSO

A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) 2019 deverá ser apresentada até as 23h59min59s 
do dia 28 de fevereiro de 2019

  Foi publicada em outubro no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa RFB nº 1.836, de 2018, que dispõe 
sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte referente ao ano-calendário de 2018 – Dirf 2019. O 
objetivo é possibilitar o correto cumprimento dessa obrigação acessória pelos declarantes previstos na norma.

  As duas alterações principais relativamente aos anos anteriores são:
  1 - Previsão de obrigatoriedade de declaração das informações referentes aos
beneficiários de rendimentos de honorários advocatícios de sucumbência, pagos ou creditados aos ocupantes dos 

cargos de que trata o caput do art. 27 da Lei nº 13.327, de 2016, das causas em que forem parte a União, as autarquias 
e as fundações públicas federais; e

  2 - Exclusão da obrigatoriedade de apresentação da Dirf 2019 pelas pessoas jurídicas de que trata a Lei nº 12.780, 
de 9 de janeiro de 2013, relacionadas à organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

  A apresentação da Dirf 2019 é obrigatória para pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos 
sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um único 
mês do ano-calendário, por si ou como representantes de terceiros.

  A Dirf 2019 deverá ser apresentada até as 23h59min59s do dia 28 de fevereiro de 2019 através do Programa Ge-
rador de Declarações – PGD Dirf 2019 – de uso obrigatório – a ser disponibilizado pela Receita Federal em seu site na 
internet, a partir do primeiro dia útil de janeiro de 2019.

  A aprovação do leiaute aplicável aos campos, registros e arquivos da Dirf 2019 para fins de importação de dados 
ao PGD Dirf 2019 será divulgada por meio de Ato Declaratório Executivo, a ser expedido por esta Coordenação-Geral 
de Fiscalização (Cofis).

Nossa Fonte:

http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2018/setembro/receita-fede-

ral-divulga-instrucoes-para-emissao-de-darf-avulso-no-caso-nao-fechamento-

-completo-da-folha-no-esocial-ou-dificuldades-no-fechamento-do-reinf
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  Sintomas

  A maioria dos cânceres de próstata cresce lentamen-

te e não causa sintomas. Tumores em estágio mais avan-

çado podem ocasionar dificuldade para urinar, sensação 

de não conseguir esvaziar completamente a bexiga e he-

matúria (presença de sangue na urina).

  Prevenção

  Além dos exames preventivos, pesquisas comprovam 

que hábitos saudáveis, como uma dieta rica em frutas, 

verduras, legumes, grãos e cereais integrais, e com me-

nos gordura, principalmente as de origem animal, ajuda 

a diminuir o risco de câncer, somados a prática diária de 

atividade física, manutenção do peso adequado à altura, 

diminuição do consumo de álcool e não fumar.

  Segundo o INCA, a idade é um fator de risco impor-

tante para o câncer de próstata, uma vez que tanto a 

incidência como a mortalidade aumentam significativa-

mente após os 50 anos.

Pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos 

pode aumentar o risco de se ter a doença de 3 a 10 vezes 

comparado à população em geral, podendo refletir tanto 

fatores genéticos (hereditários) quanto hábitos alimen-

tares ou estilo de vida de risco de algumas famílias.

  Tratamento

  O INCA orienta que para doença localizada, cirurgia, 

radioterapia e até mesmo observação vigilante (em al-

gumas situações especiais) podem ser oferecidos. Para 

doença localmente avançada, radioterapia ou cirurgia 

em combinação com tratamento hormonal têm sido uti-

lizados. Já para a doença metastática (quando o tumor 

original já se espalhou para outras partes do corpo), o 

tratamento é a terapia hormonal. A escolha do tratamen-

to mais adequado deve ser individualizada e definida 

após discutir os riscos e benefícios do tratamento com 

o seu médico.

SESCON cidadania

NOVEMBRO AZUL 

ALERTA PARA A 

PREVENÇÃO AO 

CÂNCER DE 

PRÓSTATA
Neste novembro azul, vamos falar sobre o câncer de 

próstata, o segundo mais comum entre os homens no 

Brasil (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a es-

timativa somente neste ano, é de 68.220 novos casos. 

No ano de 2013, o câncer de próstata provocou 13.772 

mortes no país (dados - SIM).

  Medo, preconceito, muitos são os fatores que levam 

alguns homens a não adotarem uma atitude de preven-

ção frente ao câncer de próstata, o que é preocupante, 

pois quanto mais cedo o diagnóstico maior é a chance 

de cura. O câncer de próstata pode ser diagnosticado 

por meio de exame físico (toque retal) e laboratorial 

(dosagem do PSA). Caso sejam constatados aumento 

da glândula ou PSA alterado, deve ser realizada uma bi-

ópsia para averiguar a presença de um tumor e se ele é 

maligno.  

 

  A próstata é uma pequena glândula masculina, loca-

lizada na parte baixa do abdômen. Ela envolve a porção 

inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na 

bexiga é eliminada. Por meio dela é produzido parte do 

sêmen, líquido espesso que contém os espermatozoi-

des, liberado durante o ato sexual.

  Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um 

câncer da terceira idade, já que cerca de três quartos dos 

casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Alguns 

desses tumores podem crescer de forma rápida, espa-

lhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte. 

A grande maioria, porém, cresce de forma lenta (levan-

do cerca de 15 anos para atingir 1 cm³) que não chega a 

dar sinais durante a vida e nem a ameaçar a saúde do 

homem.
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SESCON social

SESCON CAMPINAS REALIZA 

EVENTO SOBRE OUTUBRO ROSA

O Sescon Campinas realizou no dia 24/10, um evento 

especial sobre o Outubro Rosa, com uma programação 

completa dedicada às mulheres. A entrada foi um batom 

e/ou um lenço de cabeça (novos). No total foram doados 

para as pacientes em tratamento de câncer do Hospital 

CAISM da Unicamp, no dia 31/10, 66 batons e 17 lenços.

Cerca de 50 pessoas participaram do evento, que ain-

da sorteou entre os participantes uma semijoia, passa-

portes para o parque Wet’n Wild e Kits de produtos de 

beleza. A programação incluiu: 

- Espaço da Mulher - com serviços estéticos e exposi-

ções de produtos; 

- A palestra “Menopausa e a Saúde da Mulher” - do 

professor Dr. Cyro Vieira, Mestre e Doutor em Ginecolo-

gia pela USP, que foi muito aplaudido pelo público;  

- O depoimento emocionante da jornalista Adriana Lei-

te, que teve o diagnóstico de câncer de mama há cerca 

de três anos e hoje está curada. Com muita coragem, a 

jornalista contou à sua trajetória de luta contra a doença 

e deixou uma mensagem positiva, dizendo que o cân-

cer não é uma sentença de morte e pode ser superado. 

“Não deixem de se cuidar, se amem, façam o autoexame, 

mas também vão ao médico regularmente e peçam os 

exames necessários, isso é um ato de amor,” disse a jor-

nalista;

EVENTO ARRECADOU BATONS E LENÇOS DE CABEÇA NOVOS 
PARA PACIENTES DO HOSPITAL CAISM DA UNICAMP

- Outro momento marcante foi a exibição da peça de 

teatro: “Quarta-feira, sem falta, lá em casa” – Grupo CPA, 

que contou a história de duas amigas na faixa dos 70 

anos, revelando um roteiro divertido e emocionante, que 

prendeu a atenção da plateia até o final; 

  A Revista Sescon Campinas ouviu algumas mulheres 

que compareceram ao evento, confira o que elas disse-

ram:

  “Estou gostando muito, é um dia diferente pra gente, 

vou ficar até o final,” Rosa Nucci, contadora. 

  “Vim com mais três amigas e estamos gostando, achei 

bem bacana, já fiz uma limpeza de pele e gostei muito 

e as minhas amigas também estão fazendo e gostando, 

pretendemos ficar até o final e aproveitar toda a progra-

mação”, Graziele Souza Silva, dona de casa.

 “Acho que este evento foi uma oportunidade mara-

vilhosa para aprender tanto na área estética quanto em 

novos conhecimentos. A palestra do médico foi sensa-

cional, esclareceu muita coisa, e às vezes, não temos 

essas informações. O depoimento da Adriana, nossa foi 

muito rico! Eu não a conhecia pessoalmente, mas sabia 

da sua história, ela é uma graça, adorei, e o depoimento 

foi muito forte. E a peça! Foi muito boa, tudo perfeito, 

perdeu quem não veio,” Eliana Regina Camargo Correa, 

responsável Financeira pela empresa Primecont Conta-

bilidade.

  “Achei o evento bem diferente dos anos anterio-

res, porque nunca havíamos trazido uma peça de tea-

tro, achei que foi muito bom, ficou diferente. A adesão 

também foi boa, o evento correspondeu ao que foi pro-

metido, achei que foi ótimo. Agora terminando com o 

coquetel, melhor ainda,” Solange Ehrenberg, diretora do 

Sescon Batom.

 

GALERIA DE FOTOS  
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SESCON social

SESCON CAMPINAS REALIZA 

EVENTO SOBRE OUTUBRO ROSA

GALERIA DE FOTOS  

Confira mais fotos na página do Sescon Campinas no 
Facebook: @sesconcampinasoficial
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Coral Sescon Campinas

CORAL 
APRESENTA-SE

EM CAMPOS DO JORDÃO
  Nos dias 20 e 21 de outubro o Coral Sescon Campinas viajou até Campos do Jordão (SP), onde se apresentou no 

Mercado São Bento, no bairro Capivari, o clima frio da região tornou a viagem ainda mais especial. Confira as fotos:
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SESCONCAMPINAS nossos parceiros

DOCSTORAGE 
GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA

A Docstorage Guarda de Documentos Ltda. surgiu em 
novembro de 1999, com o objetivo de trazer ao merca-
do um novo conceito em Guarda de Documentos. “O 
que na época se conhecia como guarda externa de ar-
quivo morto de documentos, que significava transferir 
para terceiros guardarem os arquivos das empresas”, 
conta Waldir de Andrade Neves socioproprietário da 
Docstorage Guarda de Documentos, que acrescenta: 
“entendendo que poderíamos oferecer algo a mais para 
o mercado, além da guarda externa de documentos, de-
senvolvemos todo o processo da gestão de documentos 
dentro e fora das empresas. Dessa forma, dentro de um 
processo de terceirização, chegamos ao mercado atu-
ando de forma plena e satisfatória em toda a cadeia da 
prestação de serviços”.

   A Docstorage está localizada em Campinas, no bairro 
dos Amarais, em um armazém com área de armazena-
gem de 2.000 m² e conta com uma equipe de 15 colabo-
radores. “Buscamos com a implantação de uma gestão 
de documentos eficiente, proporcionar a nossos clientes 
a redução de custos com a guarda externa de documen-
tos, além de metodologias diferenciadas, nas quais as 
empresas acabam eliminando passivos fiscais, tributá-
rios e trabalhistas pela não localização de documentos, 
quando necessários bem como redução de custos pela 
guarda correta de documentos necessários”, diz Neves.

    Atualmente a empresa atua em quatro pilares de 
negócio, são eles: 

•  Organização do arquivo inativo das empresas, de-
finindo o que é realmente é preciso guardar dentro dos 

aspectos legais para cada tipo documental, eliminando 
o conceito de arquivo morto;

•  Digitalização de documentos, transformando docu-
mentos do meio analógico para o meio digital, traduzin-
do em eficiência, qualidade e melhoria de processos;

•  Guarda de documentos através de uma metodologia 
própria, que reúne conceitos de arquivologia, logística, 
informática e gestão de serviços, determinando com 
exatidão o que realmente é necessário guardar, redu-
zindo assim o custo de guarda daquilo que não é mais 
preciso;

•  Gerenciamento da Gestão Documental, oferecendo 
aos clientes a operacionalização de toda a rotina/ca-
deia de atendimento das necessidades de recuperação 
dos documentos em arquivos. Atendendo fiscalizações, 
montagem de processos fiscais e trabalhistas, auditorias, 
processos internos e demais necessidades diárias, dei-
xando o colaborador da empresa focado em sua ativi-
dade principal.

  Parceria

“Nosso objetivo é levar aos associados nossos serviços 
de gestão documental e digitalização de documentos”, 
explica Neves, que reforça que aos associados do Ses-
con Campinas, a Docstorage oferecerá também: “con-
sultoria, assessoria e treinamentos na gestão de guarda 
de documentos, bem como os serviços agregados com 
valores diferenciados”.

                                                             Fotos: Divulgação
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SESCONCAMPINAS

CONFIRA, O DISCURSO DO NOVO PRESIDENTE 

DO SESCON CAMPINAS, RODRIGO DE ABREU 

GONZALES, FEITO DURANTE A SOLENIDADE DE 

POSSE, NO ÚLTIMO DIA 28/09, DURANTE O JANTAR DE 

ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS DO SINDICATO:

EMOÇÃO MARCA O DISCURSO 
DO NOVO PRESIDENTE

“Boa noite senhoras e senhores,
  Esta é uma noite de muita emoção, mas também de muita responsabilidade, pois ser indicado para presidir um 

Sindicato do porte do Sescon Campinas, representa um grande desafio.
  Hoje, celebramos a posse de uma nova gestão, para o triênio de 2018/2021 e, principalmente, celebramos os 15 

anos do Sescon da Região Metropolitana de Campinas, ou simplesmente Sescon Campinas. 
  Nestes 15 anos, o Sescon já teve grandes presidentes, dentre eles o querido Carlão Tozzi, em memória, que me 

convidou a participar da entidade no ano de 2006, em chapa então encabeçada pelo meu amigo, José Homero 
Adabo.

  O Sescon Campinas é um sindicato patronal que tem em sua base territorial 18 cidades, representa mais de 60 
categorias econômicas e faz parte do Sistema Fenacon, que representa em todo Brasil 37 Sescons e Sescaps. 

  A Fenacon, que tem à sua frente como presidente, o amigo Sérgio Approbato Machado Júnior, que tomou posse 
em agosto deste ano com o slogan: “Desenhando NOVOS Caminhos, Superando NOVOS Desafios”, muito apropria-
do ao momento em que vivemos e que vai ao encontro dos desafios que esta nova gestão do Sescon Campinas 
enfrentará. 

  É muita responsabilidade sentar na cadeira de presidente e saber de toda história e respeito que o Sescon Campi-
nas conquistou ao longo 
desses 15 anos.

  Responsabilidade 
ainda maior, pelo atual 
momento histórico do 
sindicalismo brasileiro, 
profundamente impacta-
do pelo fim da obrigato-
riedade da Contribuição 
Sindical. 

  De modo repenti-
no, sem um período de 
adaptação ou compen-
sações, suprimiram nossa 
maior fonte de custeio, 
apesar da manutenção 
de nossas obrigações 
constitucionais perante 
os representados.

  Restou evidente nas 
manifestações dos minis-
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SESCONCAMPINAS DIREITO NA CONTABILIDADE

Cícero Marcos Lima Lana, 
advogado, especialista em Direito Tributá-
rio e em Direito Penal pela Escola Superior 

do Ministério Público de São Paulo, autor 
de diversos livros na área e sócio na Lana 

Sociedade de Advogados

A 
suspensão da punibilidade nos crimes tri-

butários, em razão da celebração do parce-

lamento do débito, sempre gerou inúmeras 

discussões doutrinárias e, sobretudo, jurisprudenciais. 

Tais discussões são fomentadas e, de certo modo, rea-

cendidas a cada edição legislativa sobre o tema.

PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO 

TRIBUTÁRIA (PERT) E A ATUAL SISTEMÁTICA DA SUSPENSÃO 

DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO PARCELAMENTO, 

NOS CRIMES TRIBUTÁRIOS

PERT X CRIMES TRIBUTÁRIOS

DIREITO NA CONTABILIDADE

No entanto, tais discussões se encontravam significati-
vamente reduzidas, desde a edição da Lei nº 10.684/03, 
mormente em razão da tomada de posição do Supremo 
Tribunal Federal, no sentido de que o pagamento do cré-
dito tributário extingue a punibilidade, e o parcelamento 
deste, suspende a pretensão punitiva do Estado. E, não 
há relevância alguma a data do pagamento ou da cele-
bração do parcelamento. 

  A Lei nº 12.382, promulgada em 25 de fevereiro de 
2011, alterou o artigo 83 da Lei nº 9430/96, modificando 
o entendimento sobre a consequência que a celebração 
do parcelamento do débito tributário traz ao processo 
penal, mormente em relação ao momento em que este 
parcelamento deve ser celebrado para provocar efeitos 
penais. Segundo esta legislação, somente os parcela-
mentos celebrados antes da instauração formal do pro-
cesso penal (recebimento da denúncia por parte do Ma-
gistrado) é que teriam o condão de operar a suspensão 
dos atos processuais.

  No final do ano de 2017 (outubro), foi editada a Lei 
nº 13.496, criando novo programa de parcelamento de 
débitos tributários, o Pert.

  A proposta deste trabalho é analisar qual a exata 

consequência penal que o parcelamento celebrado em 
razão da adesão ao Pert traz ao processo penal.

  Em 10 de abril de 2000, quando foi publicada a lei 
nº 9964 que instituiu o Programa de Recuperação Fis-
cal – REFIS, foi o parcelamento do débito expressamen-
te tratado como gerador de consequências processuais 
penais.

  Vale destacar, desde logo, que a suspensão da pre-
tensão punitiva do Estado apenas iria ocorrer, nos ter-
mos da legislação supramencionada, em relação aos dé-
bitos que foram inseridos no Programa de Recuperação 
Fiscal, ficando excluídos, portanto, todos os débitos não 
abrangidos pelo REFIS.

Posteriormente, no dia 30 de maio de 2003, foi edi-
tada Lei Federal nº 10.684, e esta legislação tratou em 
seu artigo 9º e parágrafos, sobre as implicações que a 
adesão ao parcelamento especial traria na esfera penal, 
dispondo estar suspensa a pretensão punitiva do Estado 
enquanto estiver a pessoa jurídica incluída no regime de 
parcelamento.

  “Portanto, assim como acontecia com o Refis, duran-
te o tempo em que a pessoa optante pelo parcelamento 
estivesse nele incluída, não poderia sofrer qualquer pu-
nição, ou mesmo qualquer persecução penal, por estar 
suspensa a pretensão punitiva do Estado.” 

  Diferentemente do que ocorria no Programa de Re-
cuperação Fiscal, onde a suspensão da punibilidade 
apenas se operava caso a opção pelo Programa tivesse 
sido feita antes do recebimento da denúncia, no Parce-
lamento Especial, este marco temporal foi ignorado, não 
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dispondo a lei sobre qualquer restrição no que diz res-
peito ao momento da adesão ao parcelamento.

  Com isso, desde que formalizado o parcelamento, 
independente do momento processual, deveria ser sus-
pensa a pretensão punitiva do Estado; sendo este posi-
cionamento, inclusive, o adotado pelo Supremo Tribunal 
Federal.

  A Lei 12.382/11, no entanto, alterou o artigo 83 da Lei 
9430/96, e dispôs que o parcelamento do débito, a par-
tir de fevereiro de 2011, somente traria como consequ-
ência a suspensão da pretensão punitiva, se celebrado 
antes do Juiz aceitar a exordial acusatória. 

  Em 24 de outubro de 2017, a Lei nº 13.496 criou e 
abriu o prazo para adesão ao programa especial de re-
gularização tributária; mas, em nenhum momento, na 
referida legislação, o parcelamento foi tratado de ma-
neira específica como causa suspensiva da punibilidade 
dos crimes tributários.

Insta dizer, desde logo, que não obstante a ausência 
de determinação legal, é absolutamente esperado que o 
Pert tenha repercussões penais; não seria lógico serem 
os contribuintes que a ele aderirem excluídos das conse-
quências penais, em detrimento daquelas que aderiram 
a diversos outros parcelamentos e puderem se benefi-
ciar dos efeitos penais.

  Todo contribuinte que se vê processado criminal-
mente por sonegação fiscal e que tenha interesse na 
celebração do parcelamento do débito, enxerga nesse 
a possibilidade de adimplir suas obrigações e, evidente-
mente, e até mais importante, ficar livre da persecução 
penal e da possibilidade de condenação criminal.

  Não faz sentido algum, salvo melhor juízo, que o pra-
zo para adesão ao parcelamento seja reaberto, permi-
tindo que mais contribuintes possam ingressar na sis-
temática de pagamento a longo prazo, e seja mantida a 
limitação trazida pela Lei nº 12.382/11, no que tange ao 
momento de celebração deste parcelamento para pro-
duzir efeitos penais.

  Se a todos é concedido o benefício de parcelar o dé-
bito em condições mais favoráveis do que normalmente 
se admite, nos parece evidente que estas melhores con-
dições devem ter lugar, também, na persecução penal, 
mais especificamente, na consequência que este parce-
lamento trará ao processo penal.

  Por tudo isso, entendemos que os contribuintes que 
fizerem a adesão ao parcelamento, nos moldes como 
tratado pelas Lei nº 13.496/17, devem ter suspensas a 
pretensão punitiva do Estado, em relação aos crimes de 
sonegação fiscal oriundos dos débitos parcelados, inde-
pendente do momento em que se encontram os pro-
cessos penais, devendo ser desconsiderada, para estes 
casos específicos, a limitação temporal trazida pela Lei 
nº 12.382/11.
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SESCONCAMPINAS EM EVIDÊNCIA

SESCON NA MÍDIA

Evento sobre o Outubro Rosa é notícia no site Correio Popular
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