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JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 
  Quando você, empresário apoia o seu sindicato pa-

tronal, está na verdade apoiando à sua própria empresa 
e contribuindo para a valorização de sua categoria eco-
nômica, ou de seu segmento de negócios, como alguns 
preferem. Por isso, é muito importante que você man-
tenha suas contribuições em dia - sindical e assistencial 
– pois, com elas nossa entidade consegue manter sua 
estrutura e diversos serviços, que são pensados e ofe-
recidos exclusivamente para à sua empresa.

  Os valores provenientes das contribuições, tanto 
da sindical (que é optativa, mas ainda muito importan-
te para a manutenção de nossa estrutura de serviços) 
quanto da assistencial, são utilizados pelo Sescon Cam-
pinas com foco na negociação da Convenção Coletiva 
de Trabalho de diversas formas e em diversas ações. 
Nesta edição, na reportagem de capa, você acompa-
nha mais sobre tudo o que o nosso sindicato tem feito 
por seus representados com a ajuda dessas contribui-
ções. Juntos somos mais fortes!

   Uma das novidades desta edição é a parceria do 
Sescon Campinas com a Universidade Corporativa do 
SESCON-SP (UNISESCON), que passa a contar com 
uma unidade no Sescon Campinas. 

   Outra novidade também é à vinda do PQEC (Pro-
grama de Qualificação e Excelência Continuada) para 
Campinas, propiciando que nossos associados e filia-
dos não se desloquem para São Paulo para usufruir do 
Programa. É importante destacar ainda, que o PQEC 

foi totalmente reformulado com foco na excelência 
da empresa, independentemente de seu segmento, e 
com comparativos que possibilitam que o participante 
possa situar sua empresa no mercado. As mudanças 
fazem parte dos esforços de nossa diretoria voluntária, 
na busca constante por melhorias pensadas em nossos 
representados.  

  No dia 05 de fevereiro, o Sescon Campinas recebeu 
uma comitiva formada por cerca de 29 empresários e 
contadores italianos. A visita fez parte do II Road Show 
- International Desk, evento organizado pela Fenacon 
com o apoio do Sescon Campinas e de outros Sescons. 
O Road Show ratifica a participação do Sescon Campi-
nas no programa, que objetiva fazer um link via escritó-
rios de contabilidade associados e investidores estran-
geiros na Região, bem como propiciar aos escritórios a 
capacitação necessária para atender este novo público.

  Vamos ao trabalho!
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

PALESTRA

CURSO PRESENCIAL

Dia: 13/02 (quarta-feira)

Dia: 18/02 (segunda-feira)

Dia: 19/02 (terça-feira)

Horário: das 9h00 às 12h00 

Horário: 09h00 às 18h00

Pontuação PEPC: AUD (8), PER (8)

Pontuação PEPC: AUD (8), PER (8), PROGP 8

Carga Horária:  8 horas

Carga Horária:  8 horas

Horário: 09h00 às 18h00

PALESTRA GRATUITA “MOMENTO PQEC”

CURSO PRÁTICO “IFRS PARA PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS”

CURSO PRÁTICO “CONTABILIDADE 
APLICADA AO TERCEIRO SETOR”

CURSO DE BLOCO K REALIZADO DIA 28/01

4

Objetivo: Neste encontro será apresentado o 

Programa de Qualificação em Excelência Contínua 

(PQEC), que envolve um sistema integrado 

de educação continuada e assessoramento 

empresarial que se propõe a auxiliar as empresas 

a conquistarem os mais altos patamares de 

qualidade e gestão. O Programa de Qualificação 

em Excelência Contínua – PQEC tem como 

diferenciais o foco em:  gestão, inovação, 

empreendedorismo e qualidade. A ideia é mostrar 

os principais pontos do programa, esclarecendo 

dúvidas sobre os ciclos de formação (Gestão, 

Inovação, Qualidade e Empreendedorismo) e 

apontar como as empresas podem se beneficiar 

deste novo projeto. 

Objetivo: apresentar os principais aspectos 

relacionados aos critérios de reconhecimento 

e mensuração de ativos, passivos e resultado, 

decorrentes da implantação da NBC TG 1000 (R1) 

Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. 

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. 

Conteúdo programático: introdução e 

conceituação PME – Seções 1 e 2 do CPC PME; 

comentários sobre Demonstrações Contábeis: 

Seções 3, 4, 5, 6 do CPC PME; avaliação de ativos 

e reconhecimento de passivos: Seções 11, 13, 16, 17, 

Conteúdo programático: características do 

terceiro setor; aspectos legais relacionados com o 

terceiro setor; Normas Brasileiras de Contabilidade 

aplicadas ao terceiro setor; aspectos contábeis 

aplicados ao Terceiro Setor; projetos sociais: 

internos e externos; gratuidades; voluntariado. 

FEVEREIRO

MARÇO

INSCREVA-SE JÁ 
PELO SITE: 

www.sesconcampinas.org.br/cursos/   

www.sesconcampinas.org.br

18, 20, 22, 27 do CPC PME; resultados: Seções 23, 

24, 28 e 30 do CPC PME; e adoção inicial: Seção 

35 do CPC PME. 
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INSCREVA-SE JÁ 
PELO SITE: 

www.sesconcampinas.org.br/cursos/   

www.sesconcampinas.org.br
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SESCON EDUCAÇÃO UNE-
SE A UNISESCON

X
  Entre as novidades presentes deste o início de ano, está a parceria do Sescon Campinas com a Universidade Corporativa 

do SESCON-SP (UNISESCON), que passa a contar com uma unidade na sede do Sescon Campinas.

  Além da garantia na excelência dos cursos prestados, os alunos passam a contar também com as pontuações do Pro-

grama de Educação Profissional Continuada (PEPC). Outra vantagem é que os descontos especiais aos associados foram 

mantidos e associados Aescon, assim como filiados também passam a ter descontos diferenciados. 

  Outra mudança é em relação as formas de pagamento. Agora é possível parcelar os cursos no cartão de crédito, trazendo 

muito mais comodidade aos alunos. 

  A grade de cursos continua disponível no site do Sescon Campinas e as capacitações continuam ocorrendo na sede do 

Sindicato. A diferença é que ao clicar no curso, disponível no site do Sescon Campinas, no momento da inscrição o internauta 

é direcionado ao site da UNISESCON, onde deverá fazer um breve cadastro para concluir a inscrição no curso desejado.

  Guilherme Pagotto de Souza, diretor suplente do Sescon Campinas, que integra a Comissão de Cursos do sindicato 

ressalta que uma das metas do Sescon Campinas é se tornar referência em ensino e educação, não apenas na área Contábil, 

mas também para outros segmentos. “Com a parceria com a UNISESCON, nós passamos a oferecer um espectro de cursos e 

palestras muito maior, com uma diversificação de temas e isso só vem a enriquecer o nosso portfólio, com certeza a médio e 

longo prazo colheremos os frutos dessa parceria incrível,” diz o diretor.

  O diretor suplente Murillo Ramella Ercoles, que também participa da comissão, concorda e acrescenta: “a parceria com a 

UNISESCON é uma excelente alavanca para fortalecer o sindicato  como também para promover nossa formação profissional, 

nós profissionais da área contábil passamos a contar com diversas possibilidades para nos manter atualizados no mercado”.

  UNISESCON
  

A UNISESCON foi implantada em 2005 no SESCON-SP, como a missão de promover, além da formação de pessoas, o 

conhecimento, a tecnologia, a cultura e o lazer, indispensáveis ao desenvolvimento científico, cultural e socioeconômico, em 

particular das categorias representadas. 

  Apoiada em soluções educacionais corporativas, planejamentos e definições de estratégias pedagógicas, a UNISESCON 

disponibiliza diversos programas de aprendizagem, atualização permanente, qualificação acelerada, cursos profissionalizan-

tes e outros, com metodologias que proporcionam maior produtividade na relação ensino-aprendizagem. 

   Para isso, ela conta com um corpo docente formado por profissionais com conhecimentos teóricos e práticos em cada 

disciplina e reconhecidos pela excelência no seu campo de atuação. Os profissionais são qualificados como especialistas, mes-

tres e doutores, e são periodicamente submetidos a avaliações quanto as suas habilidades e conhecimentos didáticos, com o 

objetivo de garantir a qualidade dos cursos ofertados.

SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO
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SESCONCAMPINAS Convenção coletiva

CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO 2018/2019 

O Sescon Campinas comunicou em dezembro a todos os seus associados e representados, que foram encerradas 
as negociações coletivas e celebrada a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 para as bases dos SEAACs de 
Americana e Campinas, compreendendo as cidades de – Campinas, Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Sumaré, 
Artur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Indaiatuba, Jaguariúna, Monte Mor, Paulínia, Pedreira, 
Santo Antônio de Posse e Valinhos – todas representadas pela FEAAC – Federação dos Empregados de Agentes 
Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo.

  As cláusulas econômicas foram reajustadas em 3,61%, com exceção do piso salarial e do vale-refeição/alimenta-
ção, cujo índice aplicado será de 4%.

  Abaixo, disponibilizamos o quadro-resumo dos valores, já ajustados nas cláusulas das Convenções Coletivas 
2018/2019:

• 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; e 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;
• TRIÊNIO: 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.

  Em razão do encerramento das negociações para estas bases, as empresas deverão efetuar o pagamento do 
retroativo à data-base (1º de agosto), na folha de pagamento de competência do mês de janeiro de 2019.

Mais informações no site www.sesconcampinas.org.br

BASE FEAAC
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SESCONCAMPINAS SESCONMAIS

REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.
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SUMARÉ 

NOSSOS DIRETORES

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:

José Homero Adabo, 
Vice-presidente Administrativo

Contador e economista, Adabo é sócio-diretor do Escritório Taquaral Con-
tabilidade S/S Ltda. e faz parte da diretoria do Sescon Campinas desde à sua 
fundação, onde também já ocupou o cargo de presidente em gestões pas-
sadas. O diretor comenta sobre o que já está sendo feito nesta gestão: “Já 
estamos trabalhando na defesa de uma nova postura da entidade sindical, no 
sentido de dialogar mais com os associados e filiados, por meio de mesas re-
dondas, palestras e encontros regionais, para demonstrar à base que mesmo 
com a reforma trabalhista, há que se manter um sindicato forte e atuante. A 
pergunta que se coloca neste momento é: ‘quem cuidará das negociações co-
letivas de trabalho e firmará as novas normas coletivas, que darão segurança 
jurídica às relações de trabalho?’  Ora, a nova legislação Trabalhista passou a 
privilegiar as negociações entre sindicatos patronal e laboral, justamente para 
conferir maior agilidade e transparência nas relações de trabalho e com isso, 
reduzir os riscos trabalhistas no binômio empresa-trabalhador. Assim, a res-
posta é uma só: um Sindicato forte e atuante. É isso que vamos defender na 
diretoria da nova gestão 2018-2021”. 

  Para ele participar da diretoria do Sescon Campinas é: “uma honra e tam-
bém uma forma de contribuir com a entidade em ações inovadoras para uma 
atuação estratégica do sindicato frente aos novos desafios criados pela última 
Reforma Trabalhista de novembro de 2017”. 

Gustavo Arrivabene Alves de Lima, 
suplente de diretoria Executiva,  

    

Gerente Administrativo da Arrivabene Contabilidade é bacharel em Ciências 
Contábeis e coordenador do Sescon Mais na região de Artur Nogueira. Entre 
as ideias que pretende defender perante a nova gestão, está o incentivo a edu-
cação dos profissionais da contabilidade e formas de inibir atitudes antiéticas 
de péssimos profissionais que se dizem contadores. “Estas duas frentes já são 
trabalhadas e na minha opinião são as mais importantes”.

Participar da Diretoria é: “muito gratificante e enriquecedor poder participar 
de uma entidade que alicerça o desenvolvimento da nossa profissão”. 
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SESCON CAMPINAS 

DIVULGA DATAS DO 

DECLARE CERTO 2019

Durante os meses de março e abril, a Região de Campinas receberá mais uma vez a Campanha Nacional do Declare Certo, 

evento criado pela Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 

Informações e Pesquisas – Fenacon e organizado na Região de Campinas pelo Sescon Campinas, com o objetivo de orientar 

a população sobre o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. 

  Esta será a 8 ª edição do evento na cidade de Campinas, onde recebe o apoio de um time de cerca de 40 contadores 

voluntários, da equipe da Receita Federal de Campinas, além de universidades. 

  Na última edição em 2018, as principais dúvidas relatas pela população, que procurou orientação no evento foram sobre 

quem estava obrigado a Declarar. Outras dúvidas relatadas diziam respeito a rendimentos do trabalho e outros rendimentos 

que deveriam ser declarados, renda de dependentes, pensão e aposentadoria, além de como declarar imóveis.

  Anote na agenda!
• 16/03 –  Americana e Sumaré 

• 23/03 - Itatiba 

• 06/04 – Campinas

Em breve mais detalhes da programação!

Foto: Sescon Campinas - Declare Certo 2018 em Campinas
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SESCONCAMPINAS espaço receita federal

RECEITA FEDERAL PUBLICA NOVA NORMA 
SOBRE O CADASTRO NACIONAL DA 

PESSOA JURÍDICA - CNPJ

Foi publicada, no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 2018, que dispõe sobre o CNPJ e 
substitui a IN RFB nº 1.634, de 2016.

  A primeira norma da Receita Federal e do País a tratar sobre as informações de beneficiários finais foi aperfeiçoa-
da para harmonizar as exigências do Brasil aos padrões internacionais do Commom Reporting Standard (CRS) e aos 
apontamentos feitos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em recente avalia-
ção pelo fórum global do Peer Review, na qual o Brasil apresentou-se em conformidade aos padrões internacionais.

  As inovações trazidas pelos novos arts. 8º, 9º e 19 trouxeram maior clareza para o cumprimento da obrigação de 
informar os beneficiários finais. Em virtude desse aperfeiçoamento, houve uma extensão de prazo de seis meses, a 
contar da data de publicação, para adaptação dos contribuintes.

  Houve também uma harmonização do texto à nacionalização do atendimento instituída pelo Regimento Interno 
da Receita Federal, medida que colabora com a simplificação direcionada ao contribuinte.

  A IN também contempla novos códigos de natureza jurídica, recém-criadas pela Comissão Nacional de Classifi-
cações (Concla) e presentes no Anexo V.

Melhorias de redação e outros ajustes também fazem parte do aperfeiçoamento da norma que rege o CNPJ.

Nossa Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/as-
com/2018/dezembro/receita-federal-publica-nova-norma-so-
bre-o-cadastro-nacional-da-pessoa-juridica-cnpj



12 www.sesconcampinas.org.br

2

capa

AO APOIAR O SEU SINDICATO, 
VOCÊ FORTALECE À SUA 

EMPRESA

Quando o empresário apoia seu sindicato patronal, está 

na verdade apoiando à sua própria empresa, ajudando a va-

lorizar diversas categorias econômicas e tornando o seu sin-

dicato mais forte e atuante. O dinheiro proveniente das con-

tribuições, tanto da sindical (que é optativa, mas ainda muito 

importante) quanto da assistencial, é utilizado pelo Sescon 

Campinas justamente para atividades e serviços voltados 

para à evolução das empresas, que fazem parte das mais de 

50 categorias econômicas representadas em 18 cidades da 

Região. Esta também é a razão pela qual o Sescon Campinas 

foi criado por um grupo de empresários contábeis, há mais 

de 15 anos atrás. 

  Formado por uma diretoria voluntária, o Sindicato tem 

como missão defender os interesses das empresas de servi-

ços contábeis e empresas de assessoramento, perícias, infor-

mações e pesquisas. Atuando para desenvolver um ambiente 

amplo de negociação nos dissídios coletivos dessas catego-

rias, o Sindicato trabalha também para proporcionar a evolu-

ção tecnológica, sociocultural e ética de seus representados. 

  O Sescon Campinas é filiado a Fenacon, sediada em 

Brasília, a Federação atua na defesa da Organização Sindical; 

defesa dos Setores de Serviços Representados; aperfeiçoa-

mento da legislação trabalhista; aperfeiçoamento do Estatuto 

da Microempresa e da empresa de pequeno porte; gestão, 

patrimônio e segurança jurídica; redução da carga tributária; 

desburocratização e desenvolvimento.  

Confira o que o Sescon Campinas faz na prática:

REPRESENTATIVIDADE
O Sindicato luta pela representatividade de suas catego-

rias, na defesa dos interesses das mesmas, desenvolvendo ao 

longo do ano todo um trabalho que tem como objetivo prin-

cipal garantir a representatividade e igualdade de condições 

nas negociações ou acordos coletivos. Também acompanha 

projetos de Lei em andamento no Congresso Nacional, im-

pondo resistências àqueles contrários aos interesses dos em-

presários e incentiva a aprovação dos favoráveis; 

ASSESSORIA JURÍDICA 
TRABALHISTA GRATUITA
Os associados e filiados têm à sua disposição a consultoria 

M
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Jurídica Trabalhista gratuita; 

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Por meio do Sescon Educação são oferecidos inúmeros 

treinamentos e atualizações para empresas associadas e fi-

liadas, além de seus funcionários, com valores exclusivos, por 

meio de cursos da UNISESCON e UNIFENACON, presenciais 

e on-line, além de palestras próprias, muitas delas gratuitas, 

sobre temas atuais, como eSocial, DIRPF etc;

GESTÃO DA QUALIDADE
Formado por meio da parceria com a Destra Consultoria, 

o Gestão em Grupo é um programa voltado aos associados 

do Sescon Campinas para a obtenção da Certificação ISO 

9001 em até 9 meses – garantindo aumento da competitivi-

dade, padronização de processos e maior economia;

CENTRAL DE COMPRAS
Associados e filiados contam com este serviço exclusi-

vo, que oferece mais de 4.000 itens de escritório e papela-

ria, com diferencial de prazo e entrega sem frete, em até 48 

horas, com preços até 20% abaixo do mercado e inúmeras 

promoções;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Associados e filiados contam com o serviço em dois pos-

tos de atendimento e também in company, com descontos 

especiais a associados. Além disso, profissionais de contabi-

lidade tem à disposição um canal exclusivo de atendimento 

e condições especiais para quem deseja comprar lotes de 

certificados, entre outros;

DIVULGAÇÃO E FACILIDADES PARA 
SUA EMPRESA SE DESTACAR

Associados têm a sua empresa divulgada no site do Sin-

dicato e ainda contam com descontos exclusivos para anun-

ciar na Revista Sescon Campinas;

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS
Aos associados e filiados são oferecidos descontos e con-

dições especiais em serviços locação de espaços totalmente 

equipados, incluindo estacionamento privativo (auditório, sa-

las de aula, sala de informática, sala de reunião e mezanino);

PARCERIAS E CONVÊNIOS
As diversas empresas parceiras do sindicato, oferecem 

inúmeros produtos e serviços com condições especiais aos 

associados, em áreas como: Informática, Tecnologia, Saúde e 

Bem-Estar, Estética, Transporte, Seguros, Educação, Materiais 

de Escritório, Certificações, Saúde e Segurança do Trabalho, 

Automação etc. 

APOIO GRATUITO AO MEI
Por meio do convênio entre a Prefeitura Municipal de 

Campinas, Sescon Campinas, Aescon Campinas e Sindicon 

Campinas, o Sindicato ajuda a manter o serviço de atendi-

mento gratuito à população referente ao MEI, na Casa do 

Empreendedor, que funciona ao lado do CPAT, no Centro de 

Campinas. O serviço faz a abertura do CNPJ do novo MEI; a 

emissão de guias de pagamento; registro de empregados; en-

trega de Declaração Anual; encerramento; emissão de Notas 

Fiscais; além de consultoria Contábil.

CAMPANHAS 
O Sescon Campinas desenvolve também diversas cam-

panhas em benefício de toda a população, as Campanhas 

do Agasalho e da Sacolinha de Natal beneficiam dezenas de 

entidades assistenciais todos os anos. Com foco na mulher, o 

Sindicato desenvolve também diversas ações, que vão desde 

o Dia internacional da Mulher ao Outubro Rosa. Já a Campa-

nha Nacional do Declare Certo, uma iniciativa da Fenacon, or-

ganizada na Região Metropolitana de Campinas pelo Sescon 

Campinas, tem ajudado a esclarecer gratuitamente as dúvi-

das de milhares de pessoas sobre a Declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Pessoa Física. A campanha acontece em 

praças públicas e conta com a atuação de contadores volun-

tários, da Receita Federal, de Universidades e prefeituras.

APOIO À CULTURA
O Sescon Campinas mantém o Coral Sescon Campinas, 

que leva cultura e música de qualidade à população. 

Tudo isso é feito sem receber nenhuma ajuda municipal, 

estadual ou federal. Por isso, quanto mais você apoia o seu 

sindicato Patronal, mais ele consegue fazer por sua empresa. 

Melhor à sua representatividade, e consequentemente, maio-

res serão as chances de resultados positivos e benefícios para 

as categorias representadas. Juntos somos mais fortes!
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No dia 05/02, o Sescon Campinas recebeu a visita 
da comitiva formada por 29 empresários e contadores 
italianos, participantes do II Road Show - International 
Desk - evento promovido pela Fenacon, com o objetivo 
de promover a internacionalização.

 Antes de visitar a sede do sindicato, o grupo partici-
pou de uma reunião na Sala Azul da Prefeitura Municipal 
de Campinas, que contou com a participação do prefei-
to Jonas Donizette, do vice-prefeito Henrique Magalhães 
Teixeira e do secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Social e de Turismo André Von Zuben. Também pude-
ram falar aos presentes durante a reunião, o presidente 
do Sescon Campinas Rodrigo de Abreu Gonzales, o pre-
sidente do instituto Fenacon Márcio Massao Shimomoto 
e o vice-cônsul da Itália em Campinas Alvaro Cotomacci. 
Na plateia, além dos italianos, representantes da Fena-
con e diretores do Sescon Campinas e do Sescon São 
Paulo.

  O presidente do Sescon Campinas Rodrigo de Abreu 
Gonzales ressaltou a importância do Sindicato, que abra-
ça diversas categorias econômicas e em paralelo, está lo-
calizado numa região estratégica e  privilegiada - a cida-
de de Campinas - responsável por 1,8% do PIB nacional, 
8,75% do PIB do Estado e que se destaca por sua Região 
Metropolitana com mais de 3,2 milhões de habitantes. 
“O Sescon Campinas sente-se honrado e motivado por 
fazer parte deste programa de internacionalização. Este 
intercâmbio muito agregará aos nossos associados, e já 
estamos à disposição, oferecendo capacitação aos inte-
ressados por meio do projeto da Fenacon,” disse Rodri-
go.

  O prefeito Jonas Donizette também falou sobre o 
potencial econômico do município e as ações promovi-
das pela prefeitura e enfatizou: “precisamos simplificar 
nossas leis tributárias.” Jonas lembrou que esta é uma 
das metas defendidas pelo ministro da Economia Pau-
lo Guedes, após a Reforma da Previdência, será a vez 
da Reforma Tributária. “O país precisa aprimorar a legis-
lação para se tornar mais competitivo, sabemos que o 
italiano também tem muito problema com a burocracia. 
Esse intercâmbio contribui para que os contabilistas ita-
lianos possam compreender melhor as legislações, por-
que tanto lá como aqui, os negócios que são feitos no 
exterior têm a necessidade de passar pelas autoridades 
e regramentos dos países. E ter apoio de contabilistas 
locais capacitados ajuda muito”, disse o prefeito, que 
acrescentou: “Com certeza, vocês serão sempre bem-

SESCONCAMPINAS notícias

EMPRESÁRIOS ITALIANOS 
VISITAM O SESCON CAMPINAS 

-vindos em qualquer região do país, mas quem escolher 
nossa cidade terá uma acolhida especial”.

  O vice-prefeito de Campinas Henrique Magalhães Tei-
xeira ressaltou a qualidade da delegação, formada por 
profissionais que são importantes num ambiente de ne-
gócios – os contadores - “São eles que abrem caminho e 
garantem maior segurança para as empresas,” destacou.

  A recepção na Prefeitura foi coordenada pelo De-
partamento de Cooperação Internacional, da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo de 
Campinas. Durante a reunião, o secretário da pasta, An-
dré von Zuben apresentou indicadores de infraestrutura 
e logística que colocam Campinas como uma das prin-
cipais cidades do Brasil para se fazer negócios e citou 
leis municipais de incentivos fiscais para a instalação de 
novas empresas. “A Prefeitura tem uma tradição de rela-
ções internacionais e este encontro reforça o papel que 
temos construído nos últimos anos,” comentou o secre-
tário.

  À tarde, a delegação seguiu para o Techno Park em 
Campinas, onde foi acompanhada pelo vice-prefeito 
Henrique Magalhães Teixeira e pelo diretor de Coopera-
ção Internacional Tak Chung Wu, lá o grupo pode conhe-
cer melhor o local, quais os custos para se manter uma 
instalação, vantagens e até alguns exemplos práticos. 

  Após a visita, foi a vez do grupo seguir para a sede 
do Sescon Campinas, onde foi recebido com um coffee 
breack pela diretoria e funcionários do sindicato.

  PROGRAMAÇÃO
 O II Road Show - International Desk abordou temas 

como o ambiente de negócios, regime de tributação, 
oportunidades e incentivos fiscais do Brasil.  De acordo 
com o presidente da Fenacon, Sérgio Approbato Macha-
do Júnior, o evento promove a abertura de portas para a 
inovação e o desenvolvimento econômico, já que um dos 
objetivos do projeto é estimular a realização de novos 
negócios.  

 A delegação chegou ao país no dia 02/02, o primeiro 
encontro aconteceu no dia 04/02, no SESCON-SP, onde 
teve à sua disposição uma agenda extensa de palestras. 
Em uma delas, Wilson Gimenez, vice-presidente admi-
nistrativo da Fenacon explicou mais sobre a área buro-
crática no Brasil e contou mais sobre a experiência com 
a Nota Fiscal Eletrônica e o Sistema Público de Escritura-
ção Digital – SPED vividos no Brasil. Em outra palestra, a 
área jurídica foi abordada, nela Alexandre Ramos geren-
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te jurídico da Fiesp falou sobre conformidades e regu-
lamentos brasileiros seguidos pela Operação Lava Jato. 

  Após a visita em Campinas, no dia 05/02, a delega-
ção seguiu para a Fenacon em Brasília, para o Sescon 
Minas Gerais e para o Sescon Rio de Janeiro, onde foi 
encerrada a programação no dia 08/02.

  INTERNATIONAL DESK
  O International Desk é um programa da Fenacon, 

que visa criar uma rede mundial de empresas contábeis 
capacitadas a assessorar investidores internacionais, 
além de fomentar o investimento brasileiro no exterior. 
O programa conta com a participação ativa de entida-

des profissionais oficiais de cada país envolvido, empre-
sas associadas e players de mercado, como as câmaras 
de comércio, por exemplo. Na prática, o Internacional 
Desk se traduz em oportunidade de network internacio-
nal, melhoria do ambiente de negócios entre os países 
participantes e estímulo com assertividade de negócios 
entre as empresas representadas.

  Entre os países que já assinaram o protocolo de in-
tenções para promoção de ações conjuntas, estão Itália, 
Argentina e Paraguai. Além disso, países como Espanha, 
Portugal, França e Inglaterra já manifestaram interesse 
em firmar a mesma parceria.

  CONFIRA AS FOTOS
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O prazo para a entrega da Declaração do Imposto 
sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) 2019 é até o dia 
28/02, com exceção de situações especiais. A apresen-
tação 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 ter-
ceiros:  estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas 
de direito privado domiciliadas no Brasil, inclusive as 
imunes ou isentas; pessoas jurídicas de direito público, 
inclusive os fundos públicos de que trata o art. 71 da Lei 
nº 4.320, de 17 de março de 1964; filiais, sucursais ou re-
presentações de pessoas jurídicas com sede no exterior; 
empresas individuais; caixas, associações e organizações 
sindicais de empregados e empregadores; titulares de 
serviços notariais e de registro; condomínios edilícios; 
instituições administradoras ou intermediadoras de fun-

POR DENTRO DA 
DIRF 2019

dos ou clubes de investimentos; órgãos gestores de mão 
de obra do trabalho portuário; os órgãos e entidades da 
administração pública federal enumerados no caput do 
art. 3º da Instrução Normativa nº 1.836, de 03 de outubro 
de 2018 que efetuaram pagamento às entidades imunes 
ou isentas de que tratam os incisos III e IV do art. 4º da 
Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 
2012, pelo fornecimento de bens e serviços; candidatos 
a cargos eletivos, inclusive vices e suplentes; e comitês 
financeiros dos partidos políticos; entre outras situações 
que podem ser verificadas na área de Conteúdo do pro-
grama gerador da DIRF 2019, a partir do Item 3.1.2.

  
  Objetivos

  As pessoas obrigadas a apresentar a Dirf devem in-
formar, além dos beneficiários cujos rendimentos tenham 
sido objeto de retenção na fonte de IRRF, CSLL, PIS ou 
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Cofins, os beneficiários enquadrados nas condições 
estabelecidas no ítem 3.1.5 no conteúdo do programa 
gerador da DIRF 2019, e em alguns casos específicos, 
ainda que não tenham sofrido retenção do imposto.

Prazo

 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 obriga-
tório – a ser disponibilizado pela Receita Federal em seu 
site na internet, desde o primeiro dia útil de janeiro de 
2019.

 
Penalidades

A não entrega do Comprovante de Rendimentos impli-
ca em multa de R$ 41,43 (quarenta e um reais e quarenta 
e três centavos) por documento. E a não apresentação 
de Dirf ou a sua apresentação com informações inexa-
tas, incompletas, omitidas, ou ainda, sua entrega após o 
prazo estabelecido, implicará aplicação das penalidades 
previstas no art. 1º da Instrução Normativa SRF nº 197, de 
10 de setembro de 2002.

CONFIRA AS NOVIDADES DESTE ANO  

• Sociedades em Conta de Participação

Deverão ser informados todos os beneficiários de ren-
dimentos provenientes 

de dividendos e lucros distribuídos pela Sociedade em 
Conta de Participação, conforme dispostos no inciso IX, 
art. 11, da Instrução Normativa  

RFB n 1836, de 03 de outubro de 2018.

• Reembolso de Plano de Saúde - Coletivo 
empresarial

No caso de reembolso de despesa médica pago pelo 
plano privado de assistência à saúde - modalidade co-
letivo empresarial ao beneficiário, a empresa poderá 
informar O VALOR TOTAL ANUAL em campos corres-
pondentes a despesas realizas no ano-calendário ou 
despesas de ano-calendário anterior, conforme disposto 
na alínea “d”, inciso IV, art. 13, da Instrução Normativa 
RFB n 1836, de 03 de outubro de 2018. 

Atenção: a declaração do valor reembolsado não é 
obrigatória, devendo ser efetuada somente se a empre-
sa, dispuser da informação.

• Rendimentos entidades imunes / isentas 
- IN RFB 1.234/2012

Deverão ser informados nas Dirf apresentadas pelos 
órgãos e entidades da administração pública federal di-
reta e indireta, referentes a fatos ocorridos a partir do 

ano-calendário de 2017, os valores pagos às entidades 
imunes ou isentas pelo fornecimento de bens e serviços, 
na forma prevista pelos incisos III e IV do art. 4 e SS 3 do 
art. 37 da Instrução Normativa RFB 1.234, de 2012.

• Horários Advocatícios de Sucumbência - 
Art. 27 da Lei n. 13.327, de 2016

Devem ser declarados no código 5200 os rendimen-
tos relativos a honorários advocatícios de sucumbência 
pagos ou creditados aos ocupantes dos cargos de que 
se trata o caput do art. 27 da Lei n 13.327, de 29 de julho 
de 2016, das causas em que forem parte da União, as 
autarquias e as fundações públicas federais,  conforme 
disposto no inciso XI, art. 11 da Instrução Normativa RFB 
n 1836,  de 03 de outubro de 2018. Compete à institui-
ção financeira oficial contratada pelo Conselho Curador 
dos Honorários Advocatícios (CCHC) a que se refere os 
arts. 33 e 34 da lei n 13.327, de 29 de julho de 2016, ge-
rir, processar, distribuir os recursos relativos a honorários 
advocatícios de sucumbência, reter e recolher o imposto 
sobre a renda na fonte em razão do seu recebimento.

 
   Programa e dúvidas

O Programa da Dirf (PGD) pode ser obtido por 
meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
-  http://www.receita.fazenda.gov.br – onde também é 
possível esclarecer eventuais dúvidas sobre o assunto. 

Colaborou: Osvijomar Seixas Queiroz Jr diretor Fi-
nanceiro do Sescon Campinas
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INCENTIVO A 
DOAÇÃO CONTA COM 
CERTIFICAÇÕES E 
RANKINGS 

Criado em 2013, o Instituto Doar tem como missão am-

pliar a cultura da doação no Brasil e no mundo. Entre as 

inciativas está o Dia de Doar - movimento pela Cultura 

de Doação, cuja as atividades são articuladas pela ABCR 

– Associação Brasileira de Capta-

dores de Recursos. Outra ação é o 

Prêmio Melhores ONGs - realizado 

em parceria com a Revista Época; 

o instituto disponibiliza ainda diver-

sas certificações com o objetivo de 

valorizar e incentivar a prática de 

doação, por meio de selos, a ONG 

visa certificar a transparência, al-

cance, entre outras qualidades das 

ONGs. Confira os selos disponíveis: 

• O Selo Doar: tem como objeti-

vos incentivar, legitimar e destacar 

o profissionalismo e a transparência 

nas ONGs brasileiras, na forma de 

um atestado independente de sua 

adequação aos Padrões de Gestão 

Profissional e Transparência (PGT);

• ONG Transparente: em como 

objetivo atestar a transparência de 

informações através da web. Para 

receber o selo as organizações de-

vem cumprir 10 critérios (página de facebook; página 

de contato; página de doação; missão; projetos e ações; 

área geográfica; estatuto; diretoria e conselho; relatório 

anuais e demonstrações contábeis);

• ONGs mais curtidas do Brasil: no Ranking as cinco 

primeiras, aparecem com mais de 1 milhão de curtidas, 

são elas:  Greenpeace Brasil (mais de 3.267.000 cur-

tidas); Doutores da Alegria (mais de 2.577.000); SOS 

Mata Atlântica (mais de 1.934.000); Médicos sem Fron-

teiras (mais de 1.806.000);  Mercy for Animals  (mais de 

1.634.000). Confira também as 50 ONGs brasileiras de 

100.000 a um milhão de curtidas em: https://doar.ong/

mais-curtidas/.

PRÊMIO MELHORES ONGS
Outra ação desenvolvida é o Prê-

mio Melhores ONGs, o maior do ter-

ceiro setor brasileiro, que lista as 100 

melhores ONGs do ano. Na última 

edição em 2018 foram mais de 2700 

inscrições. A classificação utiliza vá-

rios critérios e conta com a ajuda de 

equipes de jornalismo e de pesquisa. 

ONGs de Campinas entre as 100 

melhores

Na última edição, três ONGs de 

Campinas marcaram presença no 

ranking, são elas: 

• Minha Campinas - https://www.

minhacampinas.org.br/ - atua na 

fiscalização do poder público e de 

criação de campanhas de mobiliza-

ção;

• Instituto Padre Haroldo - http://

padreharoldo.org.br/institucional/ -  

atua com programas de prevenção, 

acolhimento residencial, recupera-

ção e trabalho e renda  em 10 endereços diferentes da 

cidade de Campinas.

• CPTI - http://www.cpti.org.br/pdic/  - atua no atendi-

mento e na promoção da garantia de direitos de crian-

ças, adolescentes e de grupos familiares. Referência no 

terceiro setor, contribui com o desenvolvimento social e 

cultural de milhares de pessoas.

Para saber mais: https://www.institutodoar.org/
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Coral Sescon Campinas

VENHA FAZER PARTE DO 

CORAL 
SESCON 
CAMPINAS

O Coral Sescon Campinas está de portas abertas para receber novos coralistas, para participar não precisa ter ex-

periência ou saber cantar. Os ensaios acontecem as terças-feiras, à noite, no auditório do Sescon Campinas, a partir 

das 19h30. Para fazer parte, basta entrar em contato pelo telefone: (19) 3239-1845.

  O regente do Coral Hipólito Ribas convida a todos que gostam de cantar para conhecer o Coral Sescon Campinas 

e quem sabe aventurar-se como um coralista no grupo. “O coral é aberto a comunidade e a partir do retorno das 

férias em janeiro, estaremos de portas abertas novamente a todos que quiserem participar, será um prazer. Basta ter 

vontade de cantar, ter interesse de aprender e comparecer aos ensaios, às terças à noite, aqui no auditório do Sescon 

Campinas. Não precisa ter experiência ou saber cantar, todos estamos aqui para aprender,” diz Hipólito Ribas.
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

WET’N WILD

Entre os novos convênios disponíveis aos associados do Sescon Campinas, está um dos maiores parques aquáti-
cos do país - o Wet’n Wild. Para utilizar o benefício e garantir seu ingresso com até 30% de desconto, basta imprimir 
o voucher no site www.sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/.

  O Wet’n Wild promove momentos de diversão e lazer a seus visitantes das mais variadas idades e perfis. São 160 
mil metros quadrados de área de entretenimento e mais de 25 atrações. O parque está situado em Itupeva (SP), às 
margens da Rodovia dos Bandeirantes, km 72 e conta com amplo estacionamento.  

  Mas toda a estrutura existente não teria o menor sentido se o Wet’n Wild não tivesse um cuidado especial com 
a sua principal matéria-prima – a água. Para abastecer suas piscinas e atrações são utilizados mais de 7 milhões de 
litros. A água é clorada e filtrada 24 horas. Os cuidados estendem-se ao lago adjacente, de 36 mil metros quadrados, 
que é fonte original das águas. Graças a uma estação de tratamento local, todos os efluentes gerados nas atrações 
aquáticas são tratados antes de serem descartados, garantindo assim a reciclagem e sustentabilidade dos recursos 
hídricos. O parque aquático também abre normalmente no período de inverno, pois conta com um sistema de aque-
cimento de água.

  Atrações
  Os visitantes encontram 27 

atrações locais. O grau de emoção 
varia entre elas. Há as alucinantes 
descidas dos tobogãs em alta velo-
cidade, passeios relaxantes, como 
o do Lazy River (um rio artificial 
de correnteza deliciosa) ou na Hot 
Land - área com cobertura retrátil, 
que engloba a atração Ilha Misterio-
sa do Cascão, quatro piscinas de hi-
dromassagem, área para descanso 
e banho de sol. Uma das atrações 
mais radicais é o R4LLY, que consis-
te em um tobo água de quatro pis-
tas, com 100 metros de extensão e 
uma altura equivalente a um prédio 
de seis de andares. Nele, os visitan-
tes descem de cabeça para frente e 
barriga para baixo, com o apoio de 
um tapete aquático.   

  Alimentação e estrutura
  O Wet’n Wild oferece diversas opções de alimentação em 16 diferentes espaços. Como a estada no parque costu-

ma durar o dia todo, o local dispõe de uma série de serviços adicionais, como: Cabanas Village - com espreguiçadei-
ras, mesas, cadeiras, frigobar, ventilador de teto e serviço de garçom com um cardápio especial; Wet Money - uma 
pulseira de consumo utilizada para a realização de compras dentro do parque aquático; Alugue & Use - aluguel de 
boias, toalhas e armários com chave; Fraldário - espaço para higiene do bebê, com cadeira de descanso para ama-
mentação e forno micro-ondas para aquecer mamadeiras e papinhas; Vestiários - equipados com chuveiros com 
água quente; e Wet Shop - loja que reúne souvenires, camisetas, bermudas, roupas de banho, protetor solar, bonés, 
entre outros itens. Lá, os visitantes ainda podem adquirir fotografias tiradas nas atrações.

  Segurança
  O Wet’n Wild conta com uma equipe de salva-vidas com certificação internacional, treinada para garantir o 

bem-estar dos visitantes dentro e fora d´água, sempre estrategicamente posicionados para o pronto atendimento. O 
complexo também possui um posto médico, que conta sempre com um médico de plantão e enfermeiro para sanar 
problemas decorrentes do clima quente ou mesmo pequenas ocorrências. 

  Saiba mais em:  www.wetnwild.com.br .

Parcerias & Convênios

Foto: Divulgação
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Rodrigo de Abreu Gonzales, 
advogado sócio-fundador da 

Sociedade DSG, contabilis-
ta e presidente do Sescon 

Campinas

Maria Rosaria Trevizan Bac-
carelli Sleutjes, advogada 
sócia da Sociedade DSG, 

especialista na área Traba-
lhista, em especial advocacia 

Empresarial Trabalhista, 
pós-graduada em Direito do 

Trabalho e Direito Processual 
do Trabalho

A 
Lei nº 13.467 de 2017 foi concebida com o in-
tuito de promover uma Reforma Trabalhista de 
grandes dimensões, alterando alguns institutos 

clássicos do Direito Trabalhista e introduzindo uma série 
de inovações institucionais tanto no âmbito do direito 
material como na seara do Direito Processual do Traba-
lho.

REFORMA 
TRABALHISTA -  
ACORDO 
EXTRAJUDICIAL

DIREITO NA CONTABILIDADE

Uma dessas novidades foi o acréscimo ao Título X da 
CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) de um novo 
capítulo, o III-A, intitulado “DO PROCESSO DE JURISDI-
ÇÃO VOLUNTÁRIA PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACOR-
DO EXTRAJUDICIAL”, com os arts. 855-B a 855-E.

  Essa novidade trouxe a possibilidade da celebração 
do Acordo Extrajudicial, agora as partes podem transa-
cionar direitos e valores antes de uma Reclamação Tra-
balhista e acionar a Justiça do Trabalho já com o acordo 
“pronto”, requerendo apenas a homologação pelo Juiz.

  Tal prática não era aceita antes da entrada em vigor 
da Lei nº 13.467/17, sendo que qualquer acordo celebra-
do de forma extrajudicial não trazia segurança jurídica 
às partes que o pactuaram, só havendo validade jurídica 
quando o acordo era firmado em juízo, após a existência 
de uma demanda trabalhista.

  A exigência de uma Reclamação Trabalhista pré-exis-
tente para a realização do acordo gerava basicamente 
duas consequências: desestímulo à empresa em quitar 
eventuais verbas ou direitos não respeitados durante o 
contrato de trabalho e quando havia o consenso de um 
acordo, forçava o ex-funcionário a contratar um advo-
gado, não apenas para discutir o acordo, mas sim para 
propor uma Reclamação Trabalhista com fatos, direitos, 
cálculos, documentos, etc. para depois então, com o 
processo ajuizado, formalizar o acordo.

  Os reflexos desta exigência eram o aumento da bu-
rocracia, morosidade na resolução do assunto, honorá-
rios advocatícios maiores (proporcional ao aumento do 
trabalho) e algumas vezes até a chamada “casadinha”, 
simulação criminosa entre empresa e empregado com a 
distribuição de uma Reclamatória apenas para viabilizar 

um acordo pré-estabelecido.  
  O novo texto legal (caput do art. 855-B) estabelece 

como requisito para a instauração do processo de Ho-
mologação do Acordo Extrajudicial, apenas que peça 
a vestibular seja uma petição conjunta (empresa e Ex. 
empregado) e que as partes estejam representadas por 
advogados, vedando o jus postulandi e a representação 
de ambas partes por um único advogado.

  Destaca-se que nesta nova sistemática, ajuizado o 
processo, o Juiz pode homologar o acordo com ou sem 
a presença das partes em audiência de ratificação, ou 
ainda, tem a prerrogativa de deixar de homologar o 
acordo extrajudicial. Nessa hipótese, o motivo deverá 
ser fundamentado em sentença, como por exemplo, se 
entender o Julgador que o ajuste visa fraudar direitos 
trabalhistas.

  O artigo 855-B da CLT, assim outros inseridos na Re-
forma Trabalhista, vem gerando discussões e aplicações 
distintas pelos magistrados do país, cabendo à empresa 
e aos operadores mensurar os riscos envolvidos (com 
base na jurisprudência do tribunal que decidirá sobre o 
assunto), mas 
s o b r e t u d o , 
quando do in-
teresse das 
partes, impor a 
questão ao Ju-
diciário, órgão 
que possui a 
obrigação legal 
de se posicionar 
sobre um tema 
de tamanha 
importância na 
desburocratiza-
ção e agilidade 
nas relações de 
trabalho.

SESCONCAMPINAS DIREITO NA CONTABILIDADE
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 Por: Marcelo Viaro Berloffa, 
Contador, Mestre em contabilidade 

pela PUC-SP, conselheiro do CRC SP, 
professor universitário, perito Con-
tábil Judicial, membro do Conselho 

Fiscal do Sescon Campinas e coorde-
nador do Sescon Mais na Região de 

Pedreira

SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

CAEPF PASSA 
A SER 
OBRIGATÓRIO
CADASTRO 
DE ATIVIDADE ECONÔMICA 
DA PESSOA FÍSICA

CONTABILIDADE EM FOCO

D
e acordo com a IN RFB nº. 1828/2018, o novo 
cadastro Cadastro de Atividade Econômica da 
Pessoa Física – CAEPF - passou a ser obriga-

tório a partir de 15/01/2019. O CAEPF é o cadastro da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com infor-
mações das atividades econômicas exercidas pela pes-
soa física, quando estas estiverem dispensadas de inscri-
ção no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). O 
CAEPF é administrado pela Receita Federal, que reúne 
informações das atividades econômicas exercidas pela 
Pessoa Física e substitui a matricula CEI de Pessoa Física. 

  Está obrigado a se inscrever no CAEPF o contribuinte 
que se enquadrar em pelo menos uma das seguintes si-
tuações: possua segurado que lhe preste serviço; titular 
de Cartório; Pessoa Física não produtor rural, que adqui-
ra produção rural para venda, no varejo, a consumidor 
Pessoa Física (nos termos do inciso II do §7º do art. 200 
do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado 
pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999); produtor 
rural contribuinte individual; e Segurado Especial, con-
forme o definido na Lei nº. 8212/1991. A idade mínima 
para se inscrever no CAEPF é de 16 (dezesseis) anos e 
mesmo aqueles que já possuem a matrícula CEI devem 
efetuar a sua inscrição no novo cadastro.

  A inscrição no CAEPF será realizada no Portal e-Cac, 
por meio do sítio da RFB na Internet, no endereço http://
www.receita.fazenda.gov.br. Não há na legislação um 
limite para o número de inscrições, portanto, a pessoa 
física poderá ter mais de uma inscrição e praticar os se-
guintes atos: inscrição; alteração de dados cadastrais; 
paralisação; cancelamento e baixa. Já a suspensão, de-
claração de nulidade e restabelecimento serão atos ex-
clusivos ao fisco. 

  O CAEPF poderá apresentar as seguintes situações 

cadastrais:
  - Ativa: quando não há nenhuma pendência no ca-

dastro; 
  - Paralisada: quando a atividade estiver temporaria-

mente interrompida;
  - Suspensa: quando existir inconsistência no cadastro;
  - Baixada: quando a atividade tiver sido encerrada;
  - Cancelada: quando constatado erro ou multiplicida-

de de inscrição;
  - Nula: quando for constatada fraude no cadastro ou 

declarada nula a inscrição no CPF.
  É muito importante ressaltar que situação cadastral é 

diferente de situação fiscal. Dessa forma, o contribuinte 
pode estar com a situação cadastral regular mesmo ten-
do débitos junto à Receita Federal. 

  O número de inscrição no CAEPF será formado pelos 
nove primeiros dígitos do CPF, seguidos por um sequen-
cial numérico de 3 dígitos e 2 dígitos verificadores. Os 
dígitos verificadores serão calculados tomando por base 
os 12 números anteriores.

A inscrição no CAEPF a que se refere o inciso I deverá 
ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias, contado do 
início da atividade econômica exercida pela Pessoa Fí-
sica, porém, na Instrução Normativa não há previsão de 
penalidade ao contribuinte.
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UMA AVENTURA 
CONTÁBIL EM 
BOSTON

VIAJANDO

  Todos os anos acontece em Boston nos EUA, uma feira de contabilidade chamada ACCOUNTEX. O foco do evento é 
apresentar ao público de contadores de todo o mundo, as principais tendências tecnológicas. 

Soube do evento em 2017 e como um apaixonado por tecnologia, fiquei super entusiasmado e já comecei o planeja-
mento para participar do evento no ano seguinte em 2018.

Finalmente o grande dia chegou, e eu não estava sozinho nessa. Consegui arrastar mais dois combatentes para essa 
missão contábil nos EUA. O Sr. Gervásio, meu sócio e pai e o Jonas, gerente da OSP. 

Juntos, nós três fomos para Guarulhos, local onde sairia o embarque. O Gervásio ainda estava confuso com o fuso 
horário, uma vez que havia chegado da Holanda as vésperas da viagem pra Boston. Mas chegamos bem e dentro do 
tempo ao aeroporto.

Na máquina do check-in eletrônico o inesperado aconteceu: O Gervásio, percebeu que havia esquecido em casa o 
passaporte vencido, porém era onde estava o visto americano válido. Ele havia chegado da Holanda, um dia antes da 
viagem a Boston e já deixou o passaporte separado para a viagem seguinte. Só que ele se esqueceu que para os EUA, 
existe a questão do visto, que estava no passaporte anterior, já vencido. Pra quem não sabe, o visto americano vale por 
10 anos e o passaporte brasileiro na época, 5 anos. E sem o visto, não se pode embarcar!

Foi quando o corre e corre começou. Como estávamos com tempo, tentamos com um motoboy parceiro, que ele 
buscasse o documento na casa do Gervásio e nos levasse até Guarulhos. Por 10 minutos, não deu certo e somente eu e 
o Jonas, embarcamos. O Gervásio ficou!

Aqui vem a maior lição de toda essa viagem para mim. O Gervásio, tinha todos os motivos para desistir de estar co-
nosco nesta viagem. Ele não fala inglês, o voo tinha escala em Atlanta (maior aeroporto do mundo), havia uma multa 
de praticamente outra passagem pra remarcar o voo para o dia seguinte e muito outros motivos que o poderiam ter 
barrado. Mas não, ele remarcou a passagem e no dia seguinte, no mesmo horário, ele voltou pra Guarulhos e embarcou, 
deu tudo certo e no dia seguinte estavam os três unidos novamente.

O evento havia começado naquele dia e tinha a duração de três dias. Adoramos, aproveitamos bastante, tivemos a 
oportunidade de ouvir referências no mercado de tecnologia contábil e também assuntos novos que já fazem parte do 
dia a dia dos americanos, como as criptomoedas, blockchain, machine learning, internet das coisas, dentre outros temas 
que certamente farão parte do nosso cotidiano em um futuro mais pró-
ximo do que imaginamos.

Além da participação no evento, ao final tivemos um dia livre pra 
passearmos e além de conhecer museus e fazer passeios pela cidade, 
fomos até a região de Stanford, onde fica a Faculdade de Direito de 
Harvard. Fiquei muito emocionado pela oportunidade em conhecer uma 
das grandes referências do direito no mundo. Pra quem não sabe, atual-
mente não exerço a profissão, mas também sou advogado.

Foi uma experiência incrível com pessoas fantásticas. O crescimento 
profissional foi intenso, tivemos muitos insights durante o evento. Boa 
parte deles, foi colocada em prática assim que retornamos. O cresci-
mento pessoal também foi enorme. Tive a oportunidade de um convívio 
intenso com o meu pai e sócio, como também com um grande exemplo 
de vida que tenho, que é o meu parceiro Jonas.

Sou muito grato a Deus pela oportunidade! Recomendo a todos os 
contadores que vão visitar a ACCOUNTEX em 2019.

Quer participar da Seção Viajando? 
Envie um e-mail para:   revista@sesconcampinas.org.br

 Por: Guilherme Pagotto de Souza, 
Diretor suplente do Sescon Campinas 

e sócio da O|S|P Contabilidade 
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