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SESCONCAMPINAS EDITORIAL

SETEMBRO MÊS DE COMEMORAÇÕES
Setembro é o mês de aniversário do Sescon Campinas, no dia 13 completamos 16 anos! Para relembrar esta
data tão importante, nesta edição você confere depoimentos dos nossos ex-presidentes, com a participação
da filha de nosso saudoso fundador Carlos José Tozzi,
Keila Tozzi.
Em setembro também comemoramos outra importante data, o Dia Contator, comemorado no dia 22. A
data será celebrada com um gostoso Happy Hour em
nosso Mezanino, logo após a Palestra Master da OMIE,
que acontecerá no dia 25 de setembro, às 19h em nosso
sindicato. Todos que estiverem presentes na palestra serão muito bem-vindos!
Falando um pouco mais sobre a Palestra Master,
você também é nosso convidado, o tema será “Como
Criar Produtos?” O palestrante escolhido Gilberto Cunha
Junior é Head da Omie Academy e Franquias MOVE na
Omiexperience, renomado profissional da área de Gestão Comercial e Vendas de Resultados, Cunha Junior
atua há 18 anos na área e já foi assistido por milhares
de pessoas em diversos estados brasileiros. Vale a pena
conferir, a entrada será 1 kg de alimento não perecível.
Na reportagem de capa você acompanha uma
entrevista com o presidente do Sescon e Aescon São
Paulo Reynaldo Lima Jr. que tem realizado um forte e
importante trabalho na defesa do Setor de Serviços
frente às propostas da Reforma Tributária. O Sescon-

-SP tem atuado como protagonista nas discussões sobre o tema, principalmente nas questões relacionadas
aos seus representados e buscado auxiliar os principais
atores da Reforma Tributária com dados técnicos e debates, tendo um só compromisso, o bem do Brasil. O
Sescon Campinas apoia a iniciativa e se coloca à disposição para colaborar nessa matéria, essencial para o
nosso crescimento econômico.
E para finalizar destaco um importante serviço
prestado pelo Sindicato, nossa Certificação Digital, que
conta com vantagens exclusivas para associados e também para seus clientes. Com atendimento in company
ou em dois Postos de Atendimento, um localizado no
Centro de Campinas (Avenida Irmã Serafina, 863, 2º andar), com entendimentos de segunda à sexta, das 8h às
12h e das 13h às 18h; e outro na sede do Sescon Campinas (Rua Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, 1815, Pq.
Rural Faz. Sta. Cândida), com atendimentos terças e
quintas, das 8h às 12h e das 13h às 18h. Mais informações
e agendamentos: (19) 3231-0208.

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

Suplentes: Antonio Candido Vieira A
Barbosa; Dalmo Otacilio Arten; José Luis
Raymundo da Silva.

DIRETORIA
Presidente Rodrigo de Abreu Gonzales;
Vice-Presidente: Lilian Ricci Ghizzi; Vice-Presidente; Financeiro: Osvijomar
Seixas Queiroz Jr; Vice-Presidente
Administrativo: José Homero Adabo;
Diretor Administrativo: Breno Acimar
Pacheco Corrêa; Diretor Financeiro:
Edison Ferreira Rodrigues; Diretora Social: Tatiana Fabretti Greguel.

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Cláudia Carnevalli - Mtb 39942/SP

SUPLENTES DA DIRETORIA
EXECUTIVA
Francisco de Assis Amâncio; Gustavo
Arrivabene Alves de Lima; Guilherme Pagotto de Souza; Claudia Letícia de Andrade Di Fonzo; José Antônio Gobbi Júnior;
Allan Freitas Santinello; Murillo Ramella
Ercoles.

Rodrigo de Abreu
Gonzales
Presidente do
Sescon Campinas
Gestão 2018-2021

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

DELEGAÇÃO FEDERATIVA
José Homero Adabo; Edison Ferreira Rodrigues; Rodrigo de Abreu Gonzales
CONSELHO EDITORIAL
Rodrigo de Abreu Gonzales (presidente)
e Célia Andrade (assistente Administrativo de Relacionamento do Sescon Campinas)

PROJETO GRÁFICO
Mídia 13
DIAGRAMAÇÃO
Caio Ferreira (Marketing)
ARTIGOS
Os artigos publicados nesta revista são
de inteira responsabilidade de seus autores.
FOTOS
Caio Ferreira, Cláudia Carnevalli, Pixabay e Freepik
TIRAGEM
1.000 exemplares

IMPRESSÃO
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Brazil Print
Efetivos: Marcelo Viaro Berloffa; Antonio Luiz Franco; Antônio Carlos Martins.

2

w w w . s e sc o n c a mp in a s.o r g .b r

sesconcampinasoficial

sesconcampinas

sesconcampinas

sesconcampinas

SESCONCAMPINAS SUMÁRIO

EDIÇÃO
ANTERIOR
X Nº 101

02
03
04
07
08

EDITORIAL
SUMÁRIO
SESCON EDUCAÇÃO
ATUALIZAÇÃO SOBRE A
CONVENÇÃO COLETIVA(2019-2020)
CAPA

Reforma Tributária

10

NOTÍCIAS

11

ARTIGO DIREITO NA CONTABILIDADE

13

NOSSOS CONVÊNIOS

14

NOSSOS ASSOCIADOS

ÍRAM!
CIO CA O NO
N
Ú
N
A
ND
RA
ES LIGA
ÇOS PA
OS PRE NOVOS VALOR 1845
E OS
3239SOLICIT
NE: (19)
TELEFO

Sescon Campinas completa 16 anos

O STF, os Municípios e a alíquota fixa de ISS das sociedades
profissionais

Duk Informática & Cloud

Confira algumas das empresas associadas ao Sescon Campinas
Osaki Contabilidade Ltda

IMAGEM DO MÊS

Caro leitor, envie-nos sugestões, críticas
ou elogios sobre a Revista Sescon Campinas. Sua opinião é muito importante
para nós!
Contato: (19) 3239-1845
E-mail: assessoriadeimprensa@sesconcampinas.org.br
Locação da Omie para o evento do “Dia D, Conta Azul” ocorrido
no dia 27 de agosto. Foi mais um evento no Sindicato com as
inscrições esgotadas!
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SETEMBRO

ACONTECEU!

CURSO “CÁLCULOS DA FOLHA DE
PAGAMENTO”

2º TALK CONTÁBIL

Dias: 10 e 12 de setembro (terça e quinta-feira)
Horário: 19h00 às 22h30
Carga Horária: 7 horas
Conteúdo programático: Proventos
(Remuneração Variável/ Comissões, Horas Extras,
Horas Extras no Descanso Semanal e Feriado,
Adicional Noturno, Adicional de Insalubridade e
Adicional de Periculosidade); Desconto (INSS,
Imposto de Renda, Contribuição Sindical, Faltas
e Atrasos, Descanso Semanal Remunerado,
Adiantamento de Salário e FGTS).

CURSO “ELABORAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES
DOS FLUXOS DE CAIXA”
Métodos Direto e Indireto
Dia: 12 de setembro (quinta-feira)
Horário: 9h00 às 18h00
Carga Horária: 8 horas
Conteúdo programático: Fluxo de Caixa;
Causa da falta de caixa: planejamento financeiro;
Métodos para elaborar a DFC; Atividades
geradoras de caixa; Modelos e formatos da DFC;
Aplicação Prática em PMEs.

Aconteceu no dia 14 de agosto, no auditório do
Sescon Campinas, mais um Talk Contábil, desta
vez organizado pela empresa parceira Alterdata
Software. O tema desta segunda edição foi “Ação
Gestão e Resultado” e o palestrante foi Hugo
Dias, gerente da Alterdata São Paulo. O Sescon
Campinas agradece a presença de todos e seus
parceiros - Omie, Destra Consultoria, Connectabil
Campinas e Contmatic Phoenix Oficial. Confira
alguns depoimentos de quem esteve presente:
“Achei interessante, abriu bastante a nossa cabeça
e vamos até reavaliar o nosso negócio para ver
se conseguimos melhorar ainda mais,” Ricardo
Capeluppi, contador da Capeluppi Contabilidade.
“Eu adorei a palestra, quando eu vi o conteúdo eu
já fiquei bem interessada, mas me surpreendeu,
foi bem além do que eu estava esperando,” Elaine
Aparecida de Miranda, contadora de Valinhos.

INSCREVA-SE
JÁ PELO SITE:
sesconcampinas.org.br/cursos
4
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SESCONCAMPINAS Convenção coletiva

ATUALIZAÇÃO SOBRE A
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

2019 - 2020
O Sescon Campinas, com o intuito de proatividade e compromisso com sua base, informa que a Convenção Coletiva de Trabalho 2019-2020, com vigência em agosto de 2019 a julho de 2020, ainda não foi fechada. Mesmo a data
base dos representados sendo no mês de agosto, a orientação do Sindicato é que toda categoria aguarde, pois, as
negociações continuam e, neste momento, não há índices ou cláusulas fechadas.
A Comissão Permanente de Negociação Coletiva de
Trabalho é um fórum dos Sescons de todo o Estado de
São Paulo, e tem se reunido desde o mês de fevereiro, na sede do Sescon-SP, com o objetivo de obter uma
Convenção Coletiva equilibrada para as categorias representadas. O grupo reúne-se sempre com a presença
dos membros da Comissão de Negociação Coletiva do
Sescon Campinas, formada pelo presidente Dr. Rodrigo
de Abreu Gonzales, o vice-presidente Administrativo
José Homero Adabo, o diretor Financeiro Edison Ferreira Rodrigues e, agora também pelo diretor Murillo Ramella Ercoles.
O Sescon Campinas sabe da preocupação de seus
representados em não gerar passivos trabalhistas e se
preocupa em fechar as negociações o quanto antes. Em
breve o Sindicato divulgará outras informações sobre o
andamento das negociações por e-mail, site (www.sesconcampinas.org.br) e demais canais de comunicação.
Em caso de dúvidas, a recomendação é entrar em
contato com a nossa equipe pelo telefone: (19) 32391845 ou pelo WhatsApp (19) 99687-2865.
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ENTIDADES TÊM TRABALHADO PARA DEFENDER
INTERESSES DO SETOR DE SERVIÇOS
EM REFORMA TRIBUTÁRIA
ATÉ O DIA 02 DE SETEMBRO, O BRASIL ARRECADOU MAIS DE 1,6 TRILHÃO EM IMPOSTOS, SEGUNDO
DADOS DO IMPOSTÔMETRO E ENQUANTO VOCÊ LIA ESTA FRASE ESTE NÚMERO JÁ SUBIU PARA A CASA
DO MILHAR. EXISTE NO PAÍS QUASE 100 TRIBUTOS DIFERENTES, ENTRE IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES,
TAXAS ETC. OUTRA FRASE LIDA E MILHARES DE IMPOSTOS ARRECADOS MAIS UMA VEZ.
Foto: Sescon-SP

Uma das pautas mais aguardadas e necessárias da agenda Política deste semestre é sem dúvida a Reforma Tributária,
o assunto mais uma vez tem gerado a articulação de todo o
Sistema Fenacon, com apoio do Sescon Campinas, na defesa
dos interesses do Setor de Serviços do país. A Reforma tão
necessária, precisa ser articulada com a participação de toda
a sociedade.
Entre as entidades que tem se destacado como um im-

MATÉRIA DE CAPA

portante articulador frente à esfera política, está o Sescon-SP. O Sindicato divulgou recentemente um estudo sobre o
impacto no setor de serviços e aumento na carga tributária
no projeto do Deputado Baleia Rossi, na PEC/45 e também
lançou um site para promover um debate de todos os interessados sobre o assunto.
O presidente do Sescon e Aescon-SP Reynaldo Lima Jr.
reforça que o Sindicato é a favor da Reforma, mas defende
que seu estudo seja levado em consideração pelos parlamentares para que os mesmos ouçam as solicitações de aprimoramento do Setor de Serviços. Confira mais sobre este assun-

não homogêneo, podendo variar para mais ou menos depen-

to, na entrevista feita pela Revista Sescon Campinas.

dendo da atividade. Devemos ressaltar que não somos contra a PEC 45/2019, mas defendemos uma complementação

Entrevista sobre a Reforma Tributária, com Reynaldo Lima Júnior presidente do Sescon-SP:

no referido projeto, principalmente, no que tange a desoneração da folha de salários. Atualmente, podemos afirmar que a
carga tributária sobre a folha é uma das maiores do mundo.

Como a alta carga tributária impacta o Setor de Serviços?

Como o Sescon-SP tem acompanhado o debate sobre
a Reforma Tributária?

Reynaldo Lima Jr.: A carga tributária brasileira traz sérias

Reynaldo Lima Jr.: O Sescon-SP não tem apenas acom-

distorções econômicas para todos os setores. Entretanto, o

panhado, mas tornou-se um protagonista nas discussões

que mais nos preocupa é o aumento desproporcional que o

sobre o tema, principalmente, nas questões relacionadas ao

Setor de Serviços poderá enfrentar com a Reforma Tributária.

Setor de Serviços. A realização da Reforma Tributária tem

Ao analisarmos o texto original da PEC 45/2019, identifi-

sido uma reivindicação recorrente da entidade nos últimos

camos um aumento expressivo de carga tributária para o

anos, pois sabemos da sua importância para o fomento ao

Setor de Serviços, estamos falando em uma elevação de 8

empreendedorismo e para o desenvolvimento econômico. A

pontos percentuais da carga atual, consubstanciando um

entidade tem buscado auxiliar os principais atores da Refor-

aumento de 33% da carga. Trata-se de um aumento de carga
8
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ma Tributária com dados técnicos e debates, visando o melhor

tratamento diferenciado do Simples Nacional (não cumulati-

caminho para o Brasil. Queremos participar ativamente dos

vidade); (ii) três faixas de alíquotas, contemplando faixa dife-

debates sobre o tema e municiar os parlamentares de infor-

renciada para o setor de serviços; (iii) desoneração da folha

mações que permitam a criação do melhor modelo tributá-

de salários, seja total com a possibilidade de um custeio por

rio para o nosso país. Também temos participado e realizado

um tributo sobre movimentação financeira ou pagamento,

eventos, reunindo especialistas, o próximo será no dia 6 de se-

ou aplicação de um fator r, onde será inversamente propor-

tembro, durante o segundo Summit do Sescon-SP, com a co-

cional ao potencial de empregabilidade. Para o sucesso des-

organização da Associação Comercial de São Paulo (ACSP),

sas emendas será necessário o apoio dos parlamentares.

que terá a presença do secretário especial da Receita Federal

Neste ponto, a participação ativa dos Sescons, Sescaps e

do Brasil, Marcos Cintra e de outras autoridades e acadêmicos.

Fenacon é de suma importância.

Foi criado até um site para acompanhar o assunto, fale
mais sobre ele:

Quais as expectativas em relação à Reforma?
Reynaldo Lima Jr.: Que tenha a participação de toda a
sociedade e que cada um tenha a consciência de que esse

metro da Reforma Tributária do Sescon-SP” (http://www.

novo modelo é para um bem maior, é preciso pensar co-

sescon.org.br/site/reforma/) para dar a possibilidade de toda

letivamente, no País, e não isoladamente. Que o resulta-

a sociedade opinar sobre as propostas de Reforma. Qualquer

do equalize as necessidades dos contribuintes, que já não

cidadão pode dizer se é a favor ou contra a Reforma Tributá-

suportam o peso e a complexidade tributária; do Governo

ria, optar pelo modelo mais adequado, apontar os itens que

Federal, que deve gerir com eficiência os recursos da arre-

precisam constar nos debates e muitos mais. Posteriormente,

cadação e oferecer serviços de qualidade à população; e

essa pesquisa será compilada e encaminhada aos parlamen-

dos Estados e Municípios, que sofrem com fluxo de caixa e

tares, para que eles saibam o que pensam os brasileiros so-

autonomia.

bre o tema. O Portal será atualizado diariamente para divulgar

Qual seria a Reforma Tributária ideal?

nossos estudos acadêmicos, agregar tudo o que é importante

Reynaldo Lima Jr.: Uma reforma que possibilite a extin-

sobre o tema e permitir que a sociedade participe do deba-

ção do Custo Brasil (que encarece os meios de produção e

te. O Sescon-SP acredita que somente com a participação da

trava a economia nacional), que traga simplificação, com a

sociedade será possível construir um modelo que traga efici-

desburocratização e a facilitação do ambiente empreende-

ência, simplificação, equidade, competitividade, neutralidade e

dor, que crie um cenário para a redução dos juros, incentivo

impulso ao desenvolvimento econômico e social.

de investimentos em diferentes segmentos da economia e

Qual poderá ser a contribuição de outros Sescons e do
Sistema Fenacon neste sentido?

a atração de investimentos estrangeiros. Acreditamos em
um modelo criado baseado na tributação de bens e servi-

Reynaldo Lima Jr.: O Sescon-SP, com sua capacidade téc-

ços, mas que não se esqueçam da desoneração da folha de

nica, subsidiou o Deputado Laercio Oliveira na construção de

salários, do tratamento diferenciado do Simples Nacional, e

três emendas para a PEC 45/2019 de grande importância para

da neutralidade tributária para o setor de serviços (sem au-

o sucesso da Reforma Tributária. São elas: (i) manutenção do

mento de carga tributária).

Gráfico Reprodução: Quadro Resumo de cada proposta para a Reforma Tributária (site Termômetro da Reforma Tributária do SESCON-SP)
Imagem: Reprodução
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Reynaldo Lima Jr.: Isso mesmo, criamos o site “Termô-

SESCONCAMPINAS notícias

SESCON CAMPINAS COMPLETA 16 ANOS!
Criado no dia 13 de setembro de 2003, por um grupo de

“Numa

sociedade moderna

empresários contábeis da Região Metropolitana de Campi-

cada vez mais é necessária a organi-

nas, o Sescon Campinas é um Sindicato Patronal, que tem

zação da sociedade civil, justamen-

por missão: “Desenvolver um ambiente amplo de negociação

te para representar os interesses do

nos dissídios coletivos das categorias representadas, além de

grupo. Os políticos e autoridades

proporcionar a evolução tecnológica, sociocultural e ética de

públicas somente ouvem as repre-

seus representados, utilizando as ferramentas apropriadas

sentações organizadas da socieda-

em busca da excelência, aplicando sempre os princípios da

de. O Sindicato é por excelência a

ética, da credibilidade, da transparência, do comprometi-

melhor forma de organização para

mento com o resultado, oferecendo participação a todos que

o exercício do interesse dos seus

demonstrarem efetiva vontade de trabalhar em prol de uma

associados e representados. O Ses-

causa comum e do compromisso social, através da valoriza-

con Campinas, agora, com 16 anos de fundação, se encontra

ção da equipe e da capacitação profissional”.

muito organizado e bastante presente, junto com a Fenacon,

Para celebrar a data, a Revista Sescon Campinas conver-

nos fóruns nacionais de discussão, como por ex., a medida

sou com Keila Tozzi, filha do fundador e primeiro presidente

provisória da liberdade econômica, reforma previdenciária e

do Sescon Campinas, o saudoso Carlos José Tozzi, (gestão

reforma tributária. A comemoração do seu aniversário valo-

2003-2006) e também com os ex-presidentes José Homero

riza e reforça este compromisso , José Homero Adabo, ex-

Adabo (2006 a 2009 e 2009 a 2012) e Edison Ferreira Rodri-

-presidente e atual vice-presidente Administrativo.

gues (2012-2015 e 2015-2018).

”

José Tozzi, meu pai,

“E chegamos aos 16 anos! Destaco aqui a forte atuação

como fundador do Sescon Campi-

do Sescon Campinas em prol da educação e também da so-

nas em 13 de setembro de 2003, e

ciedade, por meio de campanhas e palestras gratuitas aber-

o primeiro presidente a exercer esse

tas, que tem como entrada a doação de alimentos, estes todos

cargo, sempre sonhou com um es-

revertidos para entidades carentes. Além disso, historicamen-

paço digno e acolhedor para toda

te temos apoiado a Fenacon na esfera Política e lutamos por

sua categoria de classe. E esse so-

nossos representados nas reuniões da Comissão de Negocia-

nho foi realizado através de muito

ção Coletiva de Trabalho, sempre buscando fechar os melho-

esforço e dedicação na construção

res acordos. Olhar e ver toda essa infraestrutura grandiosa,

do belo espaço que hoje abriga o

com os produtos e serviços, somada à inteligência intelectual

“Carlos

de seus funcionários e dedicação de sua diretoria voluntária,

Sescon Campinas.
Meu pai, sempre foi um apaixonado pela profissão contá-

levou o Sescon Campinas, durante esses anos que também

bil, fato esse incontroverso, visto que faleceu exercendo o car-

estive à sua frente, a ganhar

go de vice-presidente administrativo dessa entidade de classe

mais associados e parceiros.

patronal, que ele sempre sonhou ser um modelo de referência

Neste ano, não é diferente

para a sociedade contábil, atuando na defesa e valorização-

continuamos juntos, oferecen-

das categorias representadas.

do diferenciais competitivos

Sua trajetória sempre esteve ligada a história da contabili-

a toda classe empresarial que

dade, com inúmeras atitudes que se transformaram em mar-

representamos e construindo

cas positivas, como a fundação do Sescon Campinas, e que

mais um capítulo dessa bonita

fizeram história para a profissão contábil, servindo de exem-

história,

plo e estímulo aos demais integrantes de sua comunidade ,

drigues, ex-presidente e atual

Keyla Tozzi, filha

diretor Financeiro.

”

10
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DIREITO NA CONTABILIDADE

O STF, OS MUNICÍPIOS
E A ALÍQUOTA FIXA
DE ISS DAS
SOCIEDADES
PROFISSIONAIS

O

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
reafirmou o sentido de sua já consolidada
jurisprudência, julgando o Recurso Extraordinário 940.769/RS para assentar que o Município de
Porto Alegre não pudesse impor, por lei municipal, empecilhos ou obstáculos às sociedades de advogados
de serem tributadas pelo regime de alíquotas fixas do
imposto sobre serviços (ISS), fixando a seguinte tese
jurídica: “É inconstitucional a lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou
per capita em bases anuais na forma estabelecida por
lei complementar nacional”
É certo que o caso concreto em julgamento tratou da
análise sobre inconstitucionalidade dos dispositivos da
legislação porto-alegrense (art. 20, §4º, II, da Lei Complementar Municipal 7/1973 e art. 49, IV do Decreto
Municipal 15.416/2006), os quais impunham requisitos
adicionais frente aos estabelecidos na legislação nacional (Decreto-Lei 406, art. 9º, §§ 1º e 3º) para tributação
fixa do ISS; é certo ainda, que os destinatários diretos
da decisão serão as sociedades de advogados do Município de Porto Alegre-RS, dado que a ação judicial que
culminou com o julgamento foi um Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional do Estado Rio Grande do Sul.
Entretanto, na referida decisão podem ser destacados dois fatores: (i) a sistemática processual em que
houve o julgamento, e; (ii) as razões de decidir adotadas como fundamento deste julgamento.
Esses dois fatores potencializam a aplicação da decisão, seja quanto à extensão territorial de seus efeitos,
seja quanto aos seus destinatários. Explica-se: a decisão no RE 940.769/RS ocorreu na sistemática da Repercussão Geral, ou seja, uma dinâmica processual
que permite e exige que a interpretação sedimentada
no julgamento deva transbordar as suas fronteiras, ou
seja, essa interpretação deverá ser replicada em todos
os casos análogos que estejam pendentes de julgamento ou mesmo que venham a ingressar no âmbito do Poder Judiciário, em qualquer parte do território nacional.
Em outras palavras, essa interpretação deverá prevalecer sempre que, em qualquer caso, legislações

Por: Rodrigo de Abreu Gonzales,
Advogado e contador, cofundador da DSG Sociedade
de Advogados e presidente do Sescon Campinas
José Renato Camilotti,
Doutor e Mestre em Direito Tributário pela PUC-SP.
Advogado e consultor jurídico. Sócio fundador da
Camilotti e Castellani - Sociedade de Advogados.
Julgador da Junta de Recursos Tributários de Campinas-SP. Membro do Conselho Superior de Direito da
FECOMERCIO-SP. Membro da Associação Brasileira de
Direito e Economia (ABDE). Professor dos cursos de
pós-graduação do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET). Professor convidado em diversos cursos
pós-graduação. Palestrante e conferencista.

municipais, sejam elas de que municípios forem, impuserem restrições (por meio de requisitos ou interpretações) à possibilidade de tributação do ISS pela alíquota
fixa das firmas advocatícias, estejam essas sociedades de
profissionais onde estiverem. Ressalta-se, contudo, que
a maior importância da decisão é sobre a potencial extensão de seus efeitos aos profissionais que exerçam as
demais profissões regulamentadas e que se organizem
em forma de sociedades de profissionais, a exemplo de
médicos, de engenheiros, de psicólogos, etc., e, notadamente, contadores.
Este último potencial efeito extensivo ocorre em função das razões de decidir que foram fundamentos da decisão aqui comentada. O Plenário do STF assentou que
diplomas normativos municipais não podem extrapolar a
competência legislativa nacional, conferida à União para
legislar sobre normas gerais em legislação tributária, a
teor do quanto disposto no art. 146, III, “c”, da Constituição da República.
Significa dizer que leis municipais não poderão restringir, pela adoção de critérios ou interpretações, a
possibilidade de tributação das sociedades profissionais pela alíquota fixa do ISS, dado a esgotamento da
competência legislativa pelo tratamento no Decreto-Lei
406/1968. Desta forma, a razão de decidir serve a quaisquer sociedades profissionais, e não apenas aos profissionais advogados, dado que seu núcleo material analisa
a invasão de competência da União (art. 146, III, “c”, CF)
pelas leis municipais. A consequência direta da decisão
é que processos e/ou notificações de desenquadramento da tributação fixa das sociedades profissionais,
dentre elas de contabilidade, poderão ser frontalmente
questionados, com desconstituição de autos de infração,
anulação de certidões de dívida ativa e cancelamento de
débitos, desde que demonstrada a violação dos termos
da decisão do STF.
Como tal assunto é sensível aos escritórios de contabilidade que, diante de suas peculiaridades, optam pela
alíquota fixa, mas permanecem em constante vigília –
considerando as restrições e interpretações da municipalidade-, uma necessária análise deve ser feita, visando identificar ajustes necessários na condução de suas
estratégias e se já autuados, em suas defesas, gerando
aumento significativo nas chances de êxito.
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

Parcerias & Convênios

DUK

INFORMÁTICA & CLOUD
O SUPORTE DE TI É PAUTADO NUM ATENDIMENTO RÁPIDO E
DE QUALIDADE, MAIS DE 80% DE TODOS OS CHAMADOS SÃO
RESOLVIDOS EM MENOS DE 30 MINUTOS.

Entre os convênios disponibilizados aos associados do
Sescon Campinas e seus funcionários, está a Duk Informática
& Cloud, a parceria oferece desconto de 35% na mensalidade
do Contrato de Gestão de Serviços em TI. Fundada em 10 de
agosto de 2007, a Duk Informática & Cloud está localizada
no bairro do Aricanduva, na capital paulista, em uma sede
de 500 m² e tem como valores - qualidade, confiança e honestidade.
A Duk busca uma relação de parceria com seus clientes, pautada na empatia, pois sabe que o seu legado está
no cliente. Por isso, atua para estar disponível em qualquer
que seja o momento, uma vez que o trabalho de gestão em
TI significa entender quais são as principais necessidades de
cada empresa, construindo assim uma relação profissional
próxima e atendendo as expectativas de cada cliente.
Entre os serviços oferecidos estão soluções em suporte
da TI para pequenas e médias empresas, remoto e presencialmente. Saiba mais sobre cada serviço:
• Backup nas Nuvens - Banco de Dados, e-mail, diário, em
fita, externo, corporativo, servidor interno, programado, Office e HD;
• Suporte de TI – pautado num atendimento rápido e de
qualidade, mais de 80% de todos os chamados são resolvidos em menos de 30 minutos. O suporte cria rotinas de
backup, armazenando arquivos em ambientes seguros e
criptografados, além disso, realiza atualizações constantes
de softwares e hardwares para garantir sempre o máximo de
produtividade nas empresas;
• Documentação de Rede – consiste no mapeamento da
infraestrutura de rede física, que tem por objetivo documentar todas as tarefas e implementações realizadas, como
acessos remotos a servidores, configuração de atividade de
rede, ativação de link de internet, entre outros. O objetivo é
proporcionar melhorias no gerenciamento de rede, aumentando sua produtividade e facilitando o acesso para abordagens futuras aos problemas;
• Office 365 para Empresas - com ele é possível levar as
aplicações do escritório para qualquer lugar;
• Aluguel de Equipamentos de TI – Máquina Backup – tem
como principal vantagem a economia imediata do cliente,
visto que não é necessário possuir peças ou equipamentos
de reposição. Além disso, nessa modalidade o investimento
inicial em equipamentos é reduzido e o cliente é capaz de ter
um maior controle contábil, visto que com menos aquisições
existe a diminuição de impostos e por sua vez o custo total

de propriedade (TCO) se torna menor;
• Duk Cloud – é uma espécie de data center virtual, responsável por manter o funcionamento de
todo processo tecnológico da empresa, ou seja,
ele integra a rede, o armazenamento, o acesso à
internet, mantendo todos os recursos digitais funcionando corretamente. Tem o objetivo de realizar o correto processamento dos dados para que
não ocorra nenhum tipo de queda ou interrupção
nos serviços da organização. Além disso por contar somente com uma estrutura virtual, diminui os
custos com infraestrutura e sua plataforma unificada entrega diversas informações permitindo o
gerenciamento completo de todo o data center.
Para saber mais sobre a Duk: www.duk.com.br/
Quer conhecer mais sobre os convênios do
Sescon Campinas?
Acesse: www.sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/
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SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS
CPFL TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.		
Rua Vigato, 1620			
Jaguariúna (SP)
esartori@cpfl.com.br
(19) 3756-5170, (19) 3756-8488

WHB CONTABILIDADE LTDA.		
Avenida Francisco Glicério, 305
Vila Lídia, Campinas (SP)
maria@whbcontabilidade.com.br
(19) 2514-0026, (19) 3304-0923

NELSON MACIEL MATTOS		
Rua Teodoro Baima, 45
Jardim Proença, Campinas (SP)
nmmattos@terra.com.br
(19) 3231-7756

CARLOS EUGÊNIO PARREIRA CAMPOS
- ME		
Rua Barão De Jaguara, 1091
Centro, Campinas (SP)
carlos@3cssolucoes.com.br
(19 )3232-6541, (19) 99612-5778

NM ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA.		
RUA Elvira Martinati Forner, 154
Jardim Amália, Engenheiro Coelho
(SP)
noemia@nmcontab.com.br
(19) 3857-9366, (19) 98314-0059

FRAGA MARKETING E SERVIÇOS LTDA. LUIS GUILHERME BONANI VIEIRA
Avenida Andrade Neves, 2412
PALMA		
Jardim Chapadão, Campinas (SP)
Rua Doutor Antônio Galízia, 181
evelyn@fraga.com.br
Cambuí, Campinas (SP)
(19) 3243-7420, (19) 3829-5500
lgpalma@bpalma.com.br
(19) 3381-2671

AVJ SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI		
Rua Fioravante Basílio Maglio, 248
Nova Valinhos, Valinhos (SP)
veigaepostal@veigaepostal.com.br
(19) 3871-6211, (19) 9193-3497

WELESON HENRIQUE DE A. SILVA		
Avenida Baden Powel, 843
Jardim Nova Europa, Campinas (SP)
ws@wsassessoriacontabil.com.br
(19) 3324-2934, (19) 3386-2794

JP5 GESTAO CONTABIL LTDA.		
Avenida Aírton Senna da Silva, 295
Vila Jequitibás, Campinas (SP)
joseluiz@jp5.com.br
(19) 3307-5700, (19) 99201-3800

ÁGIL CONTABILIDADE JAGUARIÚNA
LTDA.		
Rua Cosmópolis, 61
Dom Bosco, Jaguariúna (SP)
contabil.agil@gmail.com
(19) 3867-1786, (19) 3867-2484

GOMES HOFFMANN CURSOS E TREIN.
LTDA.		
Rua José Guatemosin Nogueira, 25
Cambuí, Campinas (SP)
shp@gh.adv.br
(19 )3231-9544, (19) 3733-9544

ISUPERAR TREINAMENTOS E ASSESSORIA COMER.		
Rua Duque de Caxias, 1000
Vila Santa Catarina, Americana (SP)
contabil.integra@uol.com.br
(19) 9185-7404, (19) 98110-3163

RENATA BERALDO
Rua Conceição, 233
Centro, Campinas (SP)
scrimadm1@gmail.com
(19) 99172-1977

SYNTHESIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.		
Avenida Barão de Itapura, 1518
Botafogo, Campinas (SP)
mara@e-synthesis.com.br
(19) 3231-5551 (19) 3234-4228

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

OSAKI CONTABILIDADE LTDA.
A Organização Ozaki Assessoria Contábil S/C Ltda, iniciou suas atividades em 1988, com Kunio Humberto Ozaki,
no então Distrito de Hortolândia, no município de Sumaré/SP, hoje município de Hortolândia, atendendo pequenas e
médias empresas. Em 1994 Sergio Antonio Blanques e Josué Raimundo de França compraram a carteira de clientes
e alteraram a razão social para Organização Ozaki Contabilidade Ltda; em 2008 Josué faleceu e Sergio apoiado
por gerentes capacitados e competentes deu continuidade às atividades. Em 2018 Sergio admiti quatro sócios (os
gerentes), que alteram a razão social para Ozaki Contabilidade Ltda.
Especializada em assessoria contábil, fiscal, trabalhista, societária e imposto de renda, a Ozaki está estabelecida
em uma área de 233 m², com recepção, duas salas para atendimento ao cliente, sala para reuniões, 40 baias para
execução dos serviços, um espaço para arquivo de documentos e rack do servidor. A equipe é formada por 20 colaboradores preparados para atender micro e pequenas empresas da Região Metropolitana de Campinas.
Entre seus diferenciais estão a tradição em bons serviços, honestidade e seriedade, qualidade nos serviços prestados, equipe de profissionais especializados, sistemas de gestão que acompanham as inovações tecnológicas e
fiscais; bem como um sistema de
relacionamento com os clientes,
através do site: www.ozaki.com.br.
Para a Ozaki tem sido de suma
importância ser associada ao Sindicato. “O Sescon Campinas é o
nosso Sindicato Patronal que tem
nos representado nas convenções
coletivas; tem nos ajudado, através de cursos e palestras, o que
nos faz evoluir em produtividade
e qualidade, superando dois grandes desafios: explorar a tecnologia, que avança a passos largos na
otimização dos processos, e gestão de pessoas. Além disso, tem
nos oferecido diversos serviços
com vantagens exclusivas.”

Foto: Divulgação
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