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CONTADORES GARANTEM A SAÚDE DAS EMPRESAS 
TAMBÉM DURANTE O COMBATE A COVID 19

Começo esta edição parabenizando a todos os profissionais 
contábeis pelo seu dia, comemorado em 25 de abril! Neste 
momento único da história contemporânea, de mudança e 
de muitos desafios na área da saúde e da economia, os profis-
sionais contábeis desempenham um papel ainda mais funda-
mental e de linha de frente ao combate ao novo coronavírus, 
pois são fundamentais para a saúde financeira das empresas 
também neste momento delicado.

Nós ouvimos muito a frase, “fique em casa” e também aquela 
que diz que há profissionais que não podem parar. Afinal, o que 
seria de nós sem os profissionais da saúde, sem os caminhonei-
ros que garantem o abastecimento dos supermercados, sem 
os farmacêuticos e tantos outros profissionais que continuam 
atuando nos serviços considerados essenciais, garantindo a or-
dem da nação e o bem-estar de milhões de brasileiros?

Esses trabalhadores merecem nosso respeito e fazem parte 
de uma lista de atividades consideradas essenciais, autorizadas 
a continuar em pleno funcionamento, elencadas no Decreto 
Estadual n.º 64.881/2020, do Estado de São Paulo, e no Decre-
to Federal n.º 10.282/2020, que deixou de fora as empresas de 
contabilidade.

É Importante destacar que, apesar de eventuais determina-
ções de reaberturas juntamente com outras atividades por 
alguns municípios, pelo fato de não estar “classificado” como 
um serviço essencial, estas reaberturas podem ser revogadas a 
qualquer momento, diante do avanço da pandemia.  

Neste ponto, a essencialidade das empresas contábeis está 
justamente no fato de que para cada atividade considerada 
como essencial, para empresas que estão trabalhando em 
home office, entregando via delivery, vendendo pela internet 
ou mesmo sem receita neste momento, ou qualquer outra, in-
dependentemente do tamanho, faturamento e atividade, há 
necessariamente  um contador  garantindo a apuração dos 
tributos que mantém os governos, realizando o fechamento 
da folha de pagamento, com apuração dos salários  e princi-
palmente, neste momento orientando o empresário sobre a 
melhor forma de se utilizar da legislação especial editada em 
função da pandemia.

Desde o início da política de distanciamento, os contadores 
tiveram que colocar em prática 26 medidas provisórias, tendo 
que interpretá-las corretamente, explicar aos seus clientes o 
que cada uma influi no seu negócio, enfim somando mais esse 

pesado trabalho às outras tarefas rotineiras que não pararam 
mesmo em home office. Se os serviços de uma empresa de 
contabilidade param, o país para!

É importante que a sociedade reconheça o valor dos profis-
sionais contábeis, que agora, mais do que nunca, estão traba-
lhando para a sobrevivência das empresas, manutenção dos 
empregos e enfrentando a crise no país, sob pena da pande-
mia trazer mais mortes pela pobreza do que propriamente pela 
COVID 19.

Em momentos de dificuldade, decisões de gestão equivoca-
das podem trazer perdas financeiras substanciais, ou até mes-
mo, serem o diferencial entre a sobrevivência ou não das em-
presas. Por isso, enquanto sindicato patronal, estamos atentos 
e lutando pelas demandas das empresas contábeis e por seu 
reconhecimento frente às autoridades e a sociedade como um 
todo.

Entendemos e apoiamos as medidas para evitar uma rápida 
propagação do coronavírus, mas não podemos ignorar a situ-
ação das empresas de contabilidade, que continuam apoiando 
seus clientes neste período de crise. Por isso, queremos que 
o Governo reconheça os serviços contábeis como essenciais, 
para evitar a incerteza e dar tranquilidade ao profissional sobre 
a realização de suas atividades.

Nesta edição falaremos mais sobre isso e também sobre o 
plano de retomada da economia criado pela Fiesp, que pare-
ce bem completo. A edição traz ainda mais sobre os nossos 
serviços online, incluindo cursos, a atuação política da Fenacon 
com o apoio dos Sescons e Sescaps em prol da saúde das 
empresas e as recomendações da OMS para manter a nossa 
segurança. Sabemos que o momento é de vigilância, por isso, 
contamos com seu apoio, em especial para a categoria contá-
bil, tão fundamental para todos. 

Juntos somos mais fortes!
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Seguindo as recomendações de isolamento social, 
o Sescon Campinas segue produzindo seus eventos 
por meio de videoconfêrencias transmitidas ao vivo 
em seu canal do youtube. Clique aqui e confira!

Atuação Política do Sistema Fenacon durante a pandemia

Julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) da MP 936 

Plano de retomada gradual da economia inclui dicas de seguran-
ça para escritórios
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Caro leitor, envie-nos sugestões, críticas 
ou elogios sobre a Revista Sescon Cam-
pinas. Sua opinião é muito importante 
para nós!

Contato: (19) 3239-1845
E-mail: marketing@sesconcampinas.org.br

EDIÇÃO
ANTERIOR
XI Nº 109

OS PREÇOS PARA ANÚNCIO CAÍRAM!

SOLICITE OS NOVOS VALORES LIGANDO NO

TELEFONE: (19) 3239-1845

NOSSOS ASSOCIADOS  14

CERTIFICAÇÃO DIGITAL07
Certificação Digital  agora é 100% online

NOSSOS CONVÊNIOS
JR Calçados

13

Systen Consultoria Contábil

https://www.youtube.com/channel/UC63nRR9cCXdhK1Cr999K6Dg


4 www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

4

MAIO

www.sesconcampinas.org.br

CURSO ONLINE UNIFENACON  “ESCRITURAÇÃO 
CONTÁBIL DIGITAL - ECD (ATUALIZAÇÕES 2020)”

A partir de: 26 de maio (terça-feira)

Horário: 13h

Carga Horária:  6 horas

Fórum interativo: Dia 26/05, das 17h às 18h (em 

tempo real)

Conteúdo programático: Introdução e Termos 

Básicos; Balanço Patrimonial; Demonstração de 

Resultados; Impostos no Brasil; Plano de Contas; 

Vocabulário para Análise de Variações; Outros 

Relatórios; NBCs x IFRS; Indicadores Financeiros; 

Fluxo de Caixa; Vocabulário Extra; Conclusão; 

Recomendação de Estudos e Slides do Curso

CURSO ONLINE UNIFENACON “INGLÊS PARA 
CONTABILIDADE”

MAIO

Carga Horária:  3 horas

Conteúdo programático: 
Contexto Histórico; Conceito de projeto SPED; 

Novidades de entrega em 2020; Condicionamento 

de obrigatoriedade; Livros exigidos pelo Novo 

Código Civil; Restrições aos obrigados; Novidades 

Operacionais para 2020; Recuperação da ECD 

Anterior; Necessidade de guarda do arquivo; 

Contabilidade das entidades; Impedimentos 

legais; Aplicabilidade da Instrução Normativa; 

Entrega da ECD 2020; Prazo de Entrega; Regras 

para Substituição do livro; Classificação das 

contas superiores; Classificação das subcontas; 

Classificação da aglutinação; Multas pelo atraso; 

Assinatura; Assinatura do Auditor; Dados Agregados; 

Demonstrações contábeis; Riscos pelos cruzamentos; 

Cruzamento das informações com a EFD; Cruzamento 

das informações com a ECF; Cruzamento das 

informações com a NFe; Cruzamento das informações 

com a e-Financeira; Cruzamento das informações com 

a ECD ANTERIOR; Atividade Avaliativa e Atividade 

avaliativa de conhecimento

Neste momento da nossa história, não deixe de continuar se atualizando, estude sem sair 

de casa com todo conforto, segurança e suporte necessário. Confira os novos cursos online 

disponibilizados pelo Sescon Campinas em parceira com a UNIFENACON neste mês.
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INSCREVA-SE 
JÁ PELO SITE: 

sesconcampinas.org.br/cursos   

www.sesconcampinas.org.br

Devido a Pandemia da Covid19, o Sescon Campinas, 

não fará mais o atendimento presencial para a 

retirada das dúvidas dos contribuintes. Contudo, 

continuará orientando gratuitamente a população 

sobre o preenchimento correto da DIRPF por meio 

de vídeos com as principais dúvidas, que poderão 

ser acessados diretamente no site e redes sociais do 

sindicato.

Cada tema é apresentado de forma didática pelo 

contador e diretor José Homero Adabo, confira os 

temas abordados:

Vídeo 01: Quais as condições que obrigam a pessoa 

a declarar o IR em 2020?;

Vídeo 02: Quem são as pessoas consideradas 

dependentes na declaração do IR?;

Vídeo 03: Isenção do IR para pessoas com doenças 

graves e bens de pequeno valor (inferior a R$ 35 

mil);

Vídeo 04: Venda de imóvel com ganho de capital 

recebido como herança;

Vídeo 05: Atualização monetária de custo de uma 

venda de um bem realizada em 2019;

Vídeo 06: Isenção de venda de um único imóvel 

realizada em 2019 tendo o usufruto de uma outra 

casa, na qual não tem a propriedade;

Vídeo 07: Dica de como evitar cair na malha fina.

Clique aqui e confira!

CAMPANHA DECLARE CERTO 2020 TEM 
FORMATO ONLINE

http://unifenacon.eadbox.com/categories/covid-19-2
https://www.youtube.com/watch?v=J7Xwi8ZaFAo&t=943s
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL
AGORA É 100% 
ONLINE

Precisa renovar o seu certificado digital ou o da sua em-
presa? 

Faça agora mesmo, sem sair de casa em total segurança, 
basta ter um certificado válido do tipo A3. O processo de 
renovação dos certificados digitais mudou e agora pode ser 
feito por videoconferência. Com isso, a renovação do seu 
certificado digital agora é 100% online. Para renovar acesse 
o site do Sescon Campinas ou diretamente no link a seguir: 
https://bit.ly/2Xmmf8G. 

Em caso de dúvidas, faça contato pelo nosso WhatsApp: 
(19) 99657-6820 ou pelo atendimento@sesconcampinas.org.br

https://bit.ly/2Xmmf8G


8 www.sesconcampinas.org.br

M
A

T
É

R
IA

 D
E

 C
A

P
A

ATUAÇÃO POLÍTICA DO 
SISTEMA FENACON 
DURANTE A 
PANDEMIA

O Sistema Fenacon, do qual o Sescon Campinas faz 
parte, lança site com informações sobre a atuação 
social e econômica da Federação frente à pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19) em apoio aos micro e 
pequenos empresários

capa

  
Confira aqui, um resumo da importante atua-
ção política da Fenacon durante a pandemia:

  
O Sistema Sescap/Sescon vem contribuindo com o se-
tor produtivo durante o enfrentamento da crise.  Frente 
ao avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) 
no Brasil,  a Fenacon , que conta com mais de 400 mil 
empresas representadas em suas sessenta e três catego-
rias econômicas, entre elas empresas de contabilidade, 
tem monitorado as medidas emergenciais dos governos 
em suas esferas e competência para com a sociedade 
empresarial e, de pronto, tem objetivado a necessidade 
de colaboração com mais ênfase para os empresários 
realizarem o cumprimento de suas rotinas tributárias, ad-
ministrativas e em especial na orientação da manutenção 
dos empregos e continuidade de seus negócios.

  
Neste contexto, pleitear o adiamento de todas 
as obrigações principais e acessórias junto à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil foi um 
passo primordial dado pela Fenacon já no dia 18 
de março, logo após o aumento dos casos da 
doença no país. Com o envio do Ofício 26/2020 
à RFB, a entidade teve muitos dos pleitos 
atendidos para boa parte dos empresários 
brasileiros. 

C
om o objetivo de contribuir na disseminação 
de conteúdo de qualidade para pequenos 
empresários e a sociedade, o Sistema Fena-

con lançou no dia 28 de abril uma página no site da 
Federação que reúne informações sobre a atuação 
social e econômica do Sistema frente à pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19). 

  
Na página é possível consultar as ações da Fena-
con - Federação Nacional das Empresas de Servi-
ços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas - Sescons e Ses-
caps, estudos jurídicos das medidas emergenciais 
para contenção da crise econômica, publicações 
normativas, linha do tempo destacando as inicia-
tivas, além de perguntas e respostas para auxiliar 
ainda mais os brasileiros diante do atual cenário. 
Desde o início da crise, a Federação tem trabalha-
do na defesa de seus representados e com o apoio 
de seus sindicatos filiados tem conseguido muitas 
conquistas importantes.

  
Para o presidente da Fenacon, Sérgio Approbato, 
o momento é de desafios para os micro e peque-
nos empreendedores, que compõe a grande maio-
ria das empresas do país. Segundo o dirigente da 
instituição, a pandemia traz preocupações e exige 
resiliência. “Esta fase pede criatividade e inovação. 
É essencial nos aproximarmos ainda mais dos nos-
sos representados, dos sindicatos e da sociedade 
para fornecer conteúdos relevantes e esclarecedo-
res. Só assim resistiremos juntos a esta crise”, disse 
Approbato. 
Para acessar a página, que também está disponível 
por meio de link no site do Sescon Campinas, cli-
que em: http://fenacon.org.br/covid/fenacon-no-
-combate-a-covid-19-6/.

http://fenacon.org.br/covid/fenacon-no-combate-a-covid-19-6/
http://fenacon.org.br/covid/fenacon-no-combate-a-covid-19-6/
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Entre os pleitos sugeridos e atendidos pelo governo es-
tão: 

- O adiamento do prazo de entrega da Declaração de Im-
posto de Renda da Pessoa Física (IRPF) que passou de 30 
de abril para 30 de junho; 
- A prorrogação do prazo para pagamento dos tributos no 
âmbito do Simples Nacional; 
- A postergação do limite para apresentação da Declara-
ção de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) e 
da Declaração Anual Simplificada para o Microempreen-
dedor Individual (DASN-Simei), referentes ao ano calendá-
rio 2019, que passou para o dia 30 de junho.
Além disso, houve o adiamento da apresentação da Decla-
ração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), 
da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/
Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguri-
dade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária so-
bre a Receita (EFD-Contribuições). Atendendo reivindi-
cações das entidades do terceiro setor, que também são 
representadas pela Federação, foi solicitada a alteração na 
Medida Provisória 931/2020 que dá mais tempo para reali-
zação de assembleias gerais, entre tantas outras medidas.
A Fenacon esteve reunida com o Secretário Especial da 
Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, no último dia 
sete de abril por meio de videoconferência. Na oportuni-
dade, compartilhou com o Secretário, que as atividades 
da categoria contábil deveriam ser consideradas, dentro 
da sua plenitude, essenciais, para plena execução dos tra-
balhos internos em suas empresas, pois em sua grande 
maioria, não estão preparadas tecnicamente para execu-
ção destes serviços em home office. A Fenacon acredita 
nesta condição pela importância social e colaborativa fiscal 
que sempre. Condição esta que também recebe o apoio 
do Sescon Campinas.
Segundo o presidente do Sescon Campinas, Rodrigo de 
Abreu Gonzales é importante que a sociedade reconhe-
ça o valor dos profissionais contábeis, que agora, mais do 
que nunca, estão trabalhando para a sobrevivência das 

empresas, manutenção dos empregos e enfrentando a 
crise no país. Rodrigo lembra que em momentos de difi-
culdade, decisões de gestão equivocadas podem trazer 
perdas financeiras substanciais, ou até mesmo, serem o 
diferencial entre a sobrevivência ou não das empresas. 
“Por isso, enquanto sindicato patronal, estamos atentos 
e lutando pelas demandas das empresas contábeis e 
por seu reconhecimento frente às autoridades e a socie-
dade como um todo,” afirma Gonzales, que acrescenta: 
“Entendemos e apoiamos as medidas para evitar uma 
rápida propagação do coronavírus, mas não podemos 
ignorar a situação das empresas de contabilidade, que 
continuam apoiando seus clientes neste período de crise. 
Por isto queremos que o Governo reconheça os serviços 
contábeis como essenciais, para evitar a incerteza e dar 
tranquilidade ao profissional sobre a realização de suas 
atividades.”
Além das preocupações relatadas acima, a Fenacon, 
com apoio do Sescon Campinas, levou outras questões 
importantes como o pedido da imediata postergação de 
todo e qualquer parcelamento e refinanciamento realiza-
do junto à RFB, com vencimentos a partir de março de 
2020. O consequente afastamento da incidência de mul-
tas e juros também foi sugerido. Outro ponto levado na 
ocasião, foi a possibilidade de uma medida esclarecendo 
que o pagamento do INSS sobre as empresas com de-
soneração da folha de pagamento também tivessem as 
contribuições prorrogadas. No dia seguinte, atendendo 
a sugestão da Fenacon, foi publicado pela RFB que as 
contribuições previdenciárias estavam adiadas.
A Fenacon, assim como todo o Sistema Sescap/Sescon 
estão atentos às mudanças de cenário de saúde e po-
dem adotar e sugerir outras medidas de mitigação de 
impactos a qualquer momento. 

Confira a fala de Sérgio Approbato Machado Júnior, 
presidente da Fenacon sobre as principais conquistas 
da entidade: 

 Parte 1    Parte 2

http://sesconcampinas.org.br/wp-content/uploads/2020/05/As-principais-conquistas-online-audio-converter.com_.mp3
http://sesconcampinas.org.br/wp-content/uploads/2020/05/o-desafio-online-audio-converter.com_.mp3
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SESCONCAMPINAS NOTÍCIAS

PLANO DE RETOMADA 
GRADUAL DA ECONOMIA 
PÓS QUARENTENA INCLUI 
DICAS DE SEGURANÇA 
PARA ESCRITÓRIOS 

Nunca os profissionais contábeis foram tão co-
brados e tão fundamentais, apesar de serem 

deixados de lado na lista de atividades consi-
deradas essenciais, autorizadas a continuar em 
pleno funcionamento, elencadas no Decreto Es-
tadual n.º 64.881/2020, do Estado de São Pau-
lo, e no Decreto Federal n.º 10.282/2020, no iní-
cio da quarentena. Eles são fundamentais para 
a sobrevivência das mesmas. Seja no cálculo e 
prestação de informações trabalhistas e previ-
denciárias, informação aos stakeholders ou no 
atendimento a obrigações tributárias diversas ou 
ainda para orientar as decisões da alta adminis-
tração das empresas, os contadores prestam um 
serviço vital para as organizações, não apenas 
no cumprimento de obrigações legais, mas para 
a continuidade da empresa e para que os paga-
mentos e benefícios aos funcionários não sejam 
descontinuados. “É importante que a sociedade 
reconheça o valor dos profissionais contábeis, 
que agora, mais do que nunca, estão trabalhan-
do para a sobrevivência das mesmas, na manu-
tenção dos empregos e enfrentando a crise no 
país. Em momentos de dificuldade, decisões de 
gestão equivocadas podem trazer perdas finan-
ceiras substanciais, ou até mesmo, ser o diferen-
cial entre a sobrevivência ou não das empresas. 
Por isso, enquanto sindicato patronal, estamos 
atentos e lutando pelas demandas das empresas 
contábeis e por seu reconhecimento frente as 
autoridades e a sociedade como um todo,” diz 
Rodrigo de Abreu Gonzales, presidente do Ses-
con Campinas.

  A Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) tem colaborado com sugestões 
para a retomada gradual da atividade econômica 
no país, seguindo os cuidados necessários reco-
mendados pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e pelas autoridades públicas em cada lo-
calidade. A Fiesp lembra que para a flexibilização 
acontecer é importante ter segurança de que o 
sistema de saúde estará pronto para o combate 
ao vírus. O plano traçado é bem completo e pode 
ser consultado em: https://coronavirus.fiesp.com.
br/blog/fiesp-lanca-protocolo-de-retomada-
-das-atividades-apos-quarentena

  Segundo a Fiesp, a cada sete dias a situa-
ção da epidemia deve ser reavaliada e, com isso, 
os protocolos relaxados ou intensificados. Além 
disso, a liberação completa da atividade esta-
rá condicionada somente à evolução da epide-
mia. Outra recomendação importante é que os  
grupos de risco e os infectados continuem em 
quarentena domiciliar. Outras recomendações 
importantes são: o uso generalizado de másca-
ras em ambientes públicos; estabelecimentos 
devem funcionar com horários alternados para 
diminuir a concentração do fluxo no transporte 
coletivo; eventos de grande número de pessoas 
continuam suspensos; a retomada das ativida-
des deve respeitar protocolos de convivência e 
de distanciamento social voltadas ao combate 
da Covid-19;   O tempo todo o plano fala da im-
portância da comunicação e do treinamento das 
equipes e públicos envolvidos, além da disponi-
bilização de EPis.

https://coronavirus.fiesp.com.br/blog/fiesp-lanca-protocolo-de-retomada-das-atividades-apos-quarente
https://coronavirus.fiesp.com.br/blog/fiesp-lanca-protocolo-de-retomada-das-atividades-apos-quarente
https://coronavirus.fiesp.com.br/blog/fiesp-lanca-protocolo-de-retomada-das-atividades-apos-quarente
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Confira as orientações da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) para o ambiente de trabalho, 
contidas no material da Fiesp:

• Manter o ambiente de trabalho sempre higieniza-
do e desinfetado (superfícies, mesas, objetos, telefo-
nes, teclado). Incentivar que os funcionários lavem as 
mãos regularmente;

• Colocar e manter abastecidos recipientes de higie-
nização das mãos;

• Colocar pôsteres e avisos incentivando a lavagem 
das mãos;

• Promover workshops de segurança e prevenção;

• Manter boas condições de higiene respiratória no 
ambiente de trabalho;

• Garantir que máscaras faciais ou lenços estejam 
disponíveis no ambiente de trabalho, assim como li-
xeiras fechadas para o seu descarte;
 
• Comunicar os funcionários que qualquer um que 
apresente febre ou tosse (mesmo que pouca) fique 
em casa.

Considerações para prevenir ou reduzir os riscos 
da COVID-19:

• Antes de reuniões ou eventos: certificar-se de que 
o encontro presencial é mesmo necessário; o even-
to pode ser diminuído e atender a menos pessoas?;  
disponibilizar materiais de prevenção como lenços e 
máscaras; advertir os participantes de que aqueles 
que tiverem sintomas de COVID-19 não devem parti-
cipar do encontro.

• Desenvolver um plano caso alguém desenvolva os 
sintomas durante a reunião ou evento; - ter um local 
para que a pessoa com sintomas possa ficar isolada; 
- ter um plano para que a pessoa possa ser transferi-
da a uma unidade de saúde; - ter um plano para caso 
um dos participantes teste positivo para o COVID-19 
durante ou logo após o encontro; 

• Durante o evento ou reunião: informar os partici-
pantes das medidas planejadas relacionadas à CO-
VID-19; - encontrar formas descontraídas de cumpri-
mento sem se tocar; - encorajar as pessoas cobrirem 
espirros tosse usando o cotovelo -  se possível, dispor 
os assentos com 1 metro de distância entre si; - abrir 
as janelas; - disponibilizar álcool em gel;

• Após o evento ou reunião: manter os nomes e con-
tatos dos participantes por pelo menos um mês; - se 

algum participante tiver que isolar-se por testar positi-
vo ou suspeita de COVID-19, o organizador deve infor-
mar os participantes a monitorarem o desenvolvimen-
to de sintomas por 14 dias;

• Antes da viagem: verificar as informações mais atu-
ais sobre o estágio da pandemia no local da viagem. A 
partir disso calcular os riscos e benefícios da viagem; 

• Durante a viagem: incentive o funcionário a lavar re-
gularmente as mãos e manter-se sempre a pelo menos 
1 metro de distância de pessoas que estejam espirran-
do ou tossindo; - garantir que o funcionário possa con-
tactar um local para tratar-se em caso de suspeita de 
COVID-19;

• Quando retornar da viagem: se o funcionário retornar 
de uma zona onde a pandemia esteja se expandindo, 
ele deve monitorar os eventuais sintomas por 14 dias, 
verificando a temperatura do corpo 2 vezes ao dia; - 
caso desenvolva febre, mesmo que baixa, ou tosse, 
mesmo que pouca, deve permanecer em casa, isolado. 
As autoridades sanitárias locais devem ser avisadas. 

Orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
para o ambiente de trabalho.

Preparando-se caso a COVID-19 alcance a sua comu-
nidade ou ambiente de trabalho:

• Isolar a pessoa infectada dos outros colegas de traba-
lho em uma sala;

• Identificar as pessoas infectadas sem estigmatizá-las 
ou causar discriminação;

• Promover o Home Office na organização, sempre que 
possível;

• Ter um plano que mantenha o negócio funcionando, 
mesmo que uma parte considerável dos funcionários 
não possa trabalhar. Dar amplo conhecimento deste 
plano;

• Garantir que este plano também cuide da saúde men-
tal dos funcionários e dos impactos sociais e pandemia 
pode causar;

• Para as pequenas e médias empresas, desenvolver 
parcerias com provedores locais e com clientes;

• As autoridades nacionais e locais podem ajudá-lo.
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Em julgamento do dia 17/04, a plenária virtual 
do STF rejeitou a decisão liminar concedida pelo 
Ministro Ricardo Lewandowski na ADin 6363 no 
dia 6/4, que foi esclarecida e complementada 
por meio de decisão do próprio Ministro, atra-
vés de Embargos Declaratórios no dia 13/04.
É necessário esclarecer que na liminar agora 

cassada, o foco da controvérsia era unicamen-
te o §4º do artigo 11 da MP, que diz respeito à 
comunicação pelas empresas aos sindicatos la-
borais dos acordos individuais celebrados com 
seus empregados. 
O Ministro Lewandowski havia determinado 

que os acordos individuais (celebrados para re-
duzir jornada/salário e/ou suspender Contrato 
de Trabalho) só seriam considerados válidos 
com a anuência dos sindicatos dos trabalhado-
res que deveriam se manifestar no prazo legal, 
impondo a chamada condição resolutiva.
Pela liminar deferida, o sindicato laboral cien-

te dos acordos teria duas opções: permanecer 
inerte (anuindo tacitamente) ou não os aceitar 
e iniciar Negociação Coletiva, por meio de Acor-
dos Coletivos entre sindicato laboral e a empre-
sa (art. 611,§1º da CLT). Casos esses em que ape-
sar de não haver exigência pela CLT, o Sescon 
Campinas participa no auxílio de seu associado. 
A segunda hipótese, como advertiu o Ministro 

Alexandre de Moraes do STF em seu voto di-
vergente, traria grande insegurança jurídica às 
empresas, pois na hipótese de não frutificar o 
Acordo Coletivo, a empresa seria obrigada a ar-
car com toda diferença dos salários reduzidos 
ou contratos suspensos e isto em mais de dois 
milhões de acordos individuais já celebrados no 

país, seria desastroso. 
Todavia, no julgamento encerrado, o STF, por 

maioria de votos (7x3), decidiu por rejeitar a li-
minar, mantendo a redação original da Medida 
Provisória 936 que possibilita a redução dos 
salários e suspensão dos contratos de trabalho 
mediante acordos individuais entre empresa e 
empregado, com comunicação nos termos do 
§4º do art. 11, vejamos:
“§ 4º Os acordos individuais de redução de jor-

nada de trabalho e de salário ou de suspensão 
temporária do Contrato de Trabalho, pactuados 
nos termos desta Medida Provisória, deverão ser 
comunicados pelos empregadores ao respecti-
vo sindicato laboral, no prazo de até dez dias 
corridos, contado da data de sua celebração”.
Cabe destacar que nos termos da referida MP 

936, os acordos individuais de redução de jorna-
da de trabalho e de salário ou de suspensão tem-
porária do Contrato de Trabalho, somente pode-
rão ser realizados com empregados com salário 
igual ou inferior a R$ 3.135,00 ou portadores de 
diploma de nível superior e que recebam salário 
mensal igual ou superior a R$ 12.202,12. Também 
é possível nos casos de redução de jornada e 
salário, exclusivamente no percentual mínimo 
de 25%, para os empregados com salário mensal 
superior a R$ 3.135,00 ou inferior a R$ 12.202,12.
Fora dessas hipóteses, essas alterações somen-

te poderão ser estabelecidas por Convenção ou 
Acordo Coletivo, podendo o associado do Ses-
con Campinas utilizar a expertise e estrutura do 
sindicato para apoio nessas situações.

JULGAMENTO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL DA MP 936
(PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO 
DO EMPREGO E RENDA)

DIREITO NA CONTABILIDADE

SESCONCAMPINAS DIREITO NA CONTABILIDADE

Rodrigo de Abreu Gonzales, 
Advogado e contador, cofundador da DSG Sociedade 

de Advogados, presidente do Sescon Campinas 
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

JR CALÇADOS

Parcerias & Convênios

A JR Calçados é especialista em calçados masculinos 

desde 2016, a loja trabalha com marca própria e mar-

cas de qualidade, como a Democrata e atende tam-

bém no sistema de delivery. Por meio da parceria com 

o Sescon Campinas, associados do sindicato e seus 

colaboradores têm direito a 20% de desconto nos pa-

gamentos feitos à vista em dinheiro ou débito e 10% de 

desconto nos cartões de crédito, com parcelamentos 

em até cinco vezes sem juros.  

A loja surgiu com o objetivo de realizar um atendi-

mento personalizado na cidade de Campinas, onde o 

cliente não precisa sair do conforto de sua residência 

ou trabalho para adquirir o seu calçado. Outra opção, 

tanto para a cidade quanto para as demais regiões é o 

atendimento via delivery. 

Com uma vasta experiência em calçados masculinos, 

o fundador da marca Douglas Adami Junior vem tra-

balhando em seu sonho, resultando em uma marca, 

versátil, moderna e confortável. Além da qualidade, os 

calçados direcionados para o público masculino são 

modernos, clássicos e contam com muito estilo.

  A unidade localizada em Campinas fica na Rua Jas-

mim, nº10 Loja 5 Container, no Bairro Chácara Prima-

vera. Para saber mais e entrar em contato, acesse a 

fanpage no Facebook (https://www.facebook.com/

Jr.stark2016/) ou se preferir ligue para (19) 98114-5869

.

 Quer conhecer mais sobre os diversos convênios do 

Sescon Campinas? 

Acesse o site do sindicato www.sesconcampinas.org.

br, clique no menu “Serviços” e depois na aba “Convê-

nios” ou acesse diretamente o link:  https://sesconcam-

pinas.org.br/nossos-convenios/.
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Como utilizar os convênios?

Para utilizar os convênios do Sescon Campinas é mui-

to fácil, basta baixar Voucher Associado, localizado na 

página de convênios. Ao clicar no voucher, você será 

direcionado para fazer o login. Caso não seja associa-

do ou tenha alguma dificuldade, entre em contato com 

a equipe do Sescon Campinas pelo telefone e whatsa-

pp (19) 99687-2865 ou se preferir pelo e-mail: atendi-

mento@sesconcampinas.org.br. 

E lembre-se, o desconto vale para todas as empresas 
associadas e para todos os seus funcionários, aproveite!

https://www.facebook.com/Jr.stark2016/
https://www.facebook.com/Jr.stark2016/
http://www.sesconcampinas.org.br
http://www.sesconcampinas.org.br
https://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/.
https://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/.
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CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS 
CONTADOR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
Rua Antônio Bertho, 95
Jardim Santa Genebra, Campinas (SP) 
fscontador@lexxa.com.br 
(19) 3294-8130, 9626-7343 

3CS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EM CON-
TABILIDADE
Rua Barão de Jaguara, 1091 
Centro, Campinas (SP)
carlos@3cssolucoes.com.br 
(19) 3232-6541, 99612-5778 

JULIANA KASUE KIMPARA - ME
Rua Conselheiro José Clemente 
Pereira, 282
Jd C Elíseos, Campinas (SP) 
juliana@kimparacontabil.com.br 
(19) 3227-7150

ORIENTADOR CONTÁBIL LTDA - ME
Rua Doutor César Bierrembach, 24 
Centro, Campinas (SP) 
edmurjr@ocontabil.com.br 
(19) 3231-8688 

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

MIX FISCAL INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA LTDA.
Rua Francisco Xavier de Sousa Júnior, 7 
Jardim das Paineiras, Campinas (SP) 
raelen@mixfiscal.com.br 
(19) 2517-4001, 4141-6943 

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

FB CONTÁBIL LTDA.
Rua Buarque de Macedo, 1623 
Vila Nova, Campinas (SP)
financeiro@fbcontabil.com.br 
(19) 3308-5579

TETRIS CONTÁBIL LTDA. 
Rua Tomás Gonçalves Gomide, 140
Parque Industrial, Campinas (SP) 
tetris@tetriscontabil.com.br 
(19) 3272-2710, 3367-4450

ESCRITÓRIO CONTÁBIL FREIRE S/S LTDA.
Rua Germânia, 825 
Bonfim, Campinas (SP)
ecfreire.jo@gmail.com 
(19) 3243-1771 

U.A.C. CONTABILIDADE EIRELI
Rua Independência, 594 
Cidade Nova, Indaiatuba (SP) 
erica@uniaoac.com.br 
(19) 2516-5320, 2518-5330 

D.CAMARGO CONTABILIDADE LTDA. 
Rua Regente Feijó, 712 
Centro, Campinas (SP) 
daniel.camargo@dcamargocontabilidade.
com.br
(19) 3233-0556, 3236-3812

SANDRA REGINA DA SILVA 
Praça Guilherme de Almeida, 1031 
Centro, Campinas (SP) 
genavasconcelos@hotmail.com 
(19) 3266- 3493 

J L MORAIS SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA.
Rua Rui Barbosa, 687 
Santa Cruz, Itapira (SP) 
lfm@jlmoraiscontabil.com.br
(19) 98888-3715, 99401-3715

FRANCISCO BUENO DE FIGUEIREDO & 
CIA LTDA.
Avenida Francisco Glicério, 1058 
Centro, Campinas (SP) 
escritorionormal@terra.com.br  
(19) 3231-4190, 3231-4233 

KTG BRASIL CONTÁBIL LTDA.
Rua Major Rehder, 248 
Vila Rehder, Americana (SP) 
finan@ktgbrasil.com.br
(19) 3475-3610

A 
Systen Consultoria Contábil SS Ltda. nasceu 
em meados de 1993 do encontro e reencontro 
casual de Liz, mãe de Lilian de Barros com a 

Marilene, sua atual sócia. “Neste encontro minha mãe 
fez a proposta para Marilene de ir até nossa casa para 
conversamos sobre a possibilidade de estarmos tra-
balhando juntas. Acho que foi o melhor encontro que 
minha mãe podia ter tido, pois após 27 anos, temos 
orgulho de sermos sócias/amigas e trabalhar com tan-
tas empresas e parceiros,” conta Lilian sócio-diretora 
da Systen Consultoria Contábil. 
 A empresa possui uma equipe reduzida até mesmo 
em função da tecnologia e utiliza muito das ferramen-
tas desenvolvidas para facilitar a entrega, monitora-
mento e conclusão dos trabalhos. Lilian ressalta que 
mesmo usando a tecnologia, a equipe procura estar 
próxima aos clientes, com reuniões, visitas e várias 
vezes durante o ano oferece um café da manhã com 
networking aos seus clientes.
  O escritório está localizado em um amplo espaço de 
dois andares no Jardim Paraíso em Campinas (próxi-
mo ao Colégio Sagrado Coração de Jesus). Por contar 
com um espaço relativamente grande, normalmente 
oferece a área para ser utilizada pelos clientes como 

SYSTEN CONSULTORIA CONTÁBIL 
É A MAIS NOVA EMPRESA ASSOCIADA 

AO SESCON CAMPINAS 

UNICARE VET ESPECIALIDADES VETE-
RINÁRIAS 
Rua Professor Jorge Hennings, 326 
Jardim Chapadão, Campinas (SP) 
contato@unicarevet.com.br 
(19) 3254-1269, 3396-8920 
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espaço de coworking.
 Hoje a empresa trabalha com empresas de peque-
no e médio porte (serviços, comércios varejistas e 
atacadistas, profissionais liberais, organizações não 
governamentais e domésticas), sempre baseado na 
legislação, com ética e sigilo profissional.  Os princi-
pais serviços oferecidos são:
- abertura de empresas;
- alteração e regularização de empresas;
- encerramento de empresas;
- consultoria contábil, fiscal e trabalhista, sempre 
atentos as alterações da legislação;
- abertura de empresas MEI;
- departamento pessoal (inclusive folha de pagamen-
to domésticas e autônomos);
- elaboração do livro caixa e carnê leão dos profissio-
nais autônomos;
- imposto de renda pessoa física;
- declaração e cálculo de ganho de capital (na venda 
de imóveis, bens etc.);
- mensalmente a empresa disponibiliza em seu site 
um Boletim do Empresário, com matérias de relevân-
cia e interesse para clientes, parceiros, estudantes e 
população em geral.
  “Temos como diferencial, a consultoria desde a 
abertura da empresa, onde podemos indicar o me-
lhor enquadramento tributário e dicas de como gerir 
com segurança a empresa, bem como durante toda a 
existência da empresa, no acompanhamento de suas 
ações, na escolha de manter-se ou não em um regime 
tributário, na administração e contratação da equipe 
de colaboradores, enfim procuramos estar próximos 
de nossos clientes, ajudando-os na gerencia de suas 
empresas,” diz Lilian.
  Outro diferencial é a parceria com advogados nas 
áreas Trabalhista, Cível, Empresarial e Imobiliário 
(especializado em incorporações de condomínios). 
E para segurança do próprio escritório e clientes, a 
Systen Consultoria conta com Seguro de Responsa-
bilidade Civil. 
  Atualmente o escritório faz parte de um grupo de 
empresários, que se reuni semanalmente para trocar 
informações, indicações acertadas e gerar negócios.  
“Acreditamos que para nosso país se tornar forte, te-
mos que nos ajudar e procurar ensinar aqueles que 
buscam melhorias na gestão de suas empresas e fi-
nanças,” explica Lilian

  Parceria
Neste mês de maio de 2020, o escritório passou a fazer 
parte do quadro de associados do Sescon Campinas, 
a parceria é vista como muito importante. “Percebe-
mos a necessidade de unir forças, somos uma classe 
de profissionais muito fortes e competentes. Nosso 
país precisa muito do profissional contábil. Acredito 

que quanto mais nos unirmos (profissionais contábeis, 
associações, sindicatos, empresas desenvolvedoras de 
softwares etc.), mais poderemos criar forças e modifi-
car ou sugerir modificações junto ao Governo Federal,” 
finaliza Lilian.
Para saber mais, acesse: www.systenconsultoria.com.br.

http://www.systenconsultoria.com.br. 
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