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atenção ao mercado são 
ações que podem fazer a 
diferença para as empresas 
contábeis este ano
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Editorial

Acesse nosso site.

Lucio Fernandes,  
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Ajustes às novas necessidades
O ano de 2016 reserva novas mudanças para os profissionais contábeis com a 
implementação de obrigações acessórias como o eSocial, que desde já impacta 
o trabalho nas empresas contábeis e os procedimentos com os clientes. Neste 
sentido, abordamos as perspectivas da área também em aspectos como 
legislação, tecnologia e economia, por conta da crise vivida pelo país.

Por esses pontos, devemos nos preparar para as mudanças previstas, adequar 
a rotina de trabalho e as informações utilizadas às futuras demandas. O 
quadro socioeconômico do Brasil ainda é tema da seção Gestão de Pessoas, 
na qual abordamos a melhor maneira de as empresas contábeis lidarem com 
isso internamente.

Como o conhecimento sobre as mudanças no setor é fundamental para o exercício 
da contabilidade, realizamos eventos sobre temas de interesse da área, como 
as mudanças realizadas pela Jucerja e pelo RCPJ-RJ devido à implementação da 
Escrituração Contábil Digital (ECD). Os fóruns Societário e de Tecnologia abordaram, 
respectivamente, assuntos relacionados ao processo de legalização das empresas e 
a gestão de segurança da informação nas empresas contábeis.

Nesse contexto, também tratamos da obrigatoriedade do Certificado Digital, 
estendida a algumas empresas do Simples Nacional a partir de 2016, e os benefícios 
da assinatura eletrônica para o trabalho contábil.

As perspectivas futuras para órgãos como a Receita Federal do Brasil também estão 
nessa edição, em duas entrevistas. O auditor fiscal Leônidas Quaresma aborda 
informações para o preenchimento das Declarações de Imposto de Renda Retido na 
Fonte (IRRF) e de Serviços Médicos e de Saúde (DMED); e o novo superintendente 
da 7ª Região Fiscal da RFB, Marcus Vinícius Pontes, pontua suas expectativas para o 
cargo e as ações da instituição.

No novo ciclo que se inicia, reiteramos o papel do SESCON Rio de Janeiro em 
auxiliar o desenvolvimento dos empresários contábeis do estado e ao levar as 
necessidades às organizações do setor.

Obrigado, boa leitura e um bom 2016!
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O Sindicont-Rio comemorou os 99 anos de fundação no dia 6 de 
novembro, com uma festa em sua sede. O presidente do SESCON, 
Lucio Fernandes, participou da mesa solene da cerimônia, 
composta também pela presidente do Sindicont-Rio, Lygia 
Sampaio; Vitória Maria da Silva, presidente do CRCRJ; Luiz Sérgio 
Lopes, presidente do Fedcont; Marco Aurélio Santos, presidente 
do Sindiconta-BA; Antônio Neto, presidente da CSB; e Israel do 
Nascimento, vereador de Nova Iguaçu. 

Sindicont-Rio 
em festa

Lucio Fernandes entrega placa de homenagem a presidente do 
Sindicont-Rio, Lygia Maria Sampaio

A importância da atuação sindical
Realizado entre 28 e 30 de outubro, o Congresso Nacional do Sicomércio, promovido pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) no Rio de Janeiro, teve como assunto central a Atuação Sindical. Entre os eixos 
temáticos das palestras, relações sindicais, atuações legislativa e gerencial, produtos e serviços, comunicação e representação. 
Na ocasião, o SESCON foi representado pelo presidente Lucio Fernandes. 

Atuação sindical foi o tema central 
do evento da CNC

Debatendo a perícia judicial
Nos dias 3 e 4 de novembro, a Associação dos Peritos Judiciais 
do Estado do Rio de Janeiro (APJERJ) e a Federação Brasileira 
das Associações de Peritos, Árbitros, Mediadores e Conciliadores 
(Febrapam) realizaram o 5º Congresso Nacional de Perícias Judiciais 
(Conape), evento voltado para a aperfeiçoamento de profissionais 
de áreas como perícias judiciais, extrajudiciais, arbitragens e 
mediações. Na ocasião, o SESCON foi representado pelo presidente 
Lucio Fernandes. 

Os ministros Luis Felipe Salomão e Luiz Fux (segundo e terceiro, da 
esquerda para a direita) fizeram a palestra de abertura do 5º Conape



  5

Aconteceu

8º Enprescont
Representantes de entidades contábeis de todo 
o Brasil participaram do 8º Encontro Nacional 
dos Presidentes e Sindicatos dos Profissionais da 
Contabilidade (Enprescont), ocorrido no dia 5 de 
novembro, na sede do Sindicont-Rio. Na pauta, 
alternativas para impulsionar as ações das entidades 
contábeis em defesa dos direitos da classe e a 
representatividade política do grupo. Entre os 
presentes, representantes do CRCRJ, da Federação 
dos Sindicatos nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e Bahia, da Central dos Sindicatos Brasileiros, 
além de sindicatos contábeis do Ceará, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco e São 
Paulo. O presidente do SESCON, Lucio Fernandes, 
representou a entidade no Encontro.  

Incentivo ao empreendedorismo
O SESCON participou da Feira do Empreendedor, ocorrida 
entre os dias 12 e 15 de novembro, no Riocentro, com um 
estande voltado para a regularização de microempreendedores 
individuais. Realizado pelo Sebrae-RJ, o evento reuniu palestras 
e espaços sobre capacitação, mercado digital, atendimento 
empresarial entre outros temas. O SESCON agradece a 
participação dos diretores Arnaldo dos Santos Jr., Marcus Cecil 
e Patrícia Sena na Feira, além dos associados Aroldo Vieira 
(AMMG Contábil), Felipe Tortori (Titanium Assessoria e Soluções 
Contábeis), Flávia Domingos (Jodis Domingos Contabilidade), 
Juan Carlos (Clímax Assessoria Contábil),  e Marco Antonio 
(Thaymar Serviços Contábeis). 

Entidades sindicais de todo o país participaram do 8º Enprescont

16ª Conescap
Realizada entre os dias 11 e 13 de novembro, em Olinda (PE), a 
16ª Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas (Conescap) teve como tema central “As empresas 
de Serviços, o Governo e a Sociedade Empresarial”. Durante 
o evento, realizado pela Fenacon, o SESCON participou da 
Feira de Negócios da programação com um estande.

Entre os palestrantes, estavam os escritores Augusto Cury 
e Laurentino Gomes e o ex-ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Joaquim Barbosa. Temas como Consultorias: 
Oportunidades de Negócios, Gestão na Era Pós Digital e 
O Brasil no Contexto Internacional, Perspectivas a Longo e 
Médio Prazo fizeram parte da programação. 

Durante a 16ª Conescap, o SESCON participou da Feira de Negócios junto 
aos outros Sescons e Sescaps do país

XIX Encon
No dia 27 de novembro, o presidente do SESCON, 
Lucio Fernandes, participou da mesa de abertura 
do XIX Encontro de Profissionais de Contabilidade 
do Litoral Fluminense, realizado em Macaé pelas 
associações contábeis locais. Na ocasião, os 
participantes assistiram palestras sobre Gestão 
Estratégica, O Novo Perfil do Regin, A Realidade dos 
Escritórios Contábeis e Coaching de Liderança. 
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Contabilidade acadêmica
O presidente do SESCON, Lucio Fernandes, participou do 
XVII Encontro do Mestrado em Ciências Contábeis (EMECC), 
realizado nos dias 5 e 6 de novembro na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Acadêmicos do setor 
falaram sobre Contabilidade Ambiental, Financeira, 
Tributária e Pública, entre outros. 

Lucio Fernandes participa do XVII Encontro do Mestrado em Ciências 
Contábeis, na Uerj

RFB tem novo 
superintendente
Na última reunião das entidades congraçadas com a 
Receita Federal em 2015, realizada no dia 8 de dezembro, 
foi apresentado o novo superintendente da RFB na 7ª 
Região Fiscal, Marcus Vinícius Pontes. Ele destacou as 
ações desenvolvidas nos encontros, que auxiliam no 
trabalho do órgão, cujas sugestões são analisadas e 
encaminhadas aos setores competentes (leia a entrevista 
com Marcus Vinícius Pontes na página 27).

Em seguida, os participantes abordaram aspectos a serem 
observados pela instituição, como os autos de infração da 
GFIP, cujas notificações, se existirem, estão disponíveis no 
site da RFB, assim como possíveis pendências relacionadas.

Entre as iniciativas do órgão apontadas na reunião, 
foi pontuado que está em desenvolvimento um 
aplicativo para agendamento nos CACs. Também foram 
abordados os desdobramentos da implementação do 
eSocial para o Simples Doméstico. Segundo a RFB, as 
observações feitas pelos contribuintes por meio do 
CACs e da seção Fale Conosco do site foram captadas 
e, em alguns casos, reparadas. 

Lucio Fernandes, a vice-presidente 
Selma Gama e o diretor Francisco 

Ribeiro (à esquerda) na reunião das 
entidades congraçadas com a RFB

Da esq. para a dir.: O coordenador do 
Encat, Eudaldo Almeida; o diretor do TI 
Rio, Custódio Barbosa, o presidente do 
SESCON, Lucio Fernandes; e o auditor 
da Sefaz-RJ e Líder Nacional do Projeto 
NFC-e, João Carlos do Nascimento



Aconteceu
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Natal solidário
O SESCON realizou em 12 de dezembro a festa de Natal 
da Associação Semente da Vida da Cidade de Deus (Asvi), 
ONG que promove atividades educativas com crianças 
e adolescentes do local. O presidente do SESCON, Lucio 
Fernandes, a diretora social do Sindicato, Neide Peres e o 
diretor Edson Dupret participaram da festividade. 

Inovações Tecnológicas  
para a NFC-e
A Sefaz-RJ, em parceria com o Encontro Nacional de Administradores Tributários 
(Encat), realizou no dia 4 de dezembro a segunda edição do Inova NFC-e, seminário 
no qual foram apresentadas soluções inovadoras para a adoção da Nota Fiscal 
de Consumidor Eletrônica (NFC-e), em implementação no Estado do Rio de 
Janeiro. Ao longo do dia, as empresas palestrantes abordaram iniciativas e cases 
de sucesso em temas como Lojas do Futuro, Vendas na Nuvem e Emitindo NFC-e 
gerindo empresas diretamente da Nuvem e Tendências na NFC-e. Na ocasião, 
também foi realizada uma palestra com Alberto Serrentino, vice-presidente do 
conselho deliberativo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, e uma feira 
de inovações tecnológicas. 

Crianças atendidas pela Asvi participam da festa 
promovida pelo SESCON

Av. Passos, no 120 | 11o andar | Centro | Rio de Janeiro | CEP: 20.051-040
Telefone: (21) 2195-0200

Adquira já um plano odontológico para você, 
sua família e funcionários da sua empresa, 
através da parceria com a Sescon.

A crise não pode apagar
o seu sorriso

Contrate já!
www.uniodontorio.com.br/vendas/sescon



Empresas no 
rumo certo

Café com Palestra

O preparo para o eSocial foi o tema do Café com Palestra de outubro
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O eSocial entrará em vigor em setembro de 2016, mas 
as organizações que ainda não se prepararam podem 
ter dificuldades: mais do que a inserção de uma nova 
ferramenta de trabalho, o projeto também exigirá uma 
mudança cultural. O tema foi exposto no Café com Palestra 
no dia 28 de outubro pela palestrante Edith Chaves, 
consultora da COAD Educação. 

A introdução apresentou o eSocial, sua origem e objetivos, 
as obrigações acessórias que serão extintas e as diferentes 
visões e finalidades para a Receita Federal (RFB) e o 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social (MTPS). 
Além disso, os principais reflexos, como garantia de 
direitos trabalhistas, simplificação de processos, melhora na 
qualidade da informação e transparência fiscal. “Uma das 
vantagens é a eliminação da redundância das informações, 
que serão coletadas e tratadas pelo eSocial”, disse.

Foram ressaltados pontos como o registro das admissões 
até o dia anterior do início do novo funcionário. Ela também 
explicou a periodicidade dos envios – tempestivo e mensal: 
o primeiro ocorrerá nas duas primeiras etapas do processo, 
com informações de eventos trabalhistas transmitidos 
à medida que ocorrem. “O sequenciamento deve ser 
respeitado, pois as informações dos primeiros arquivos são 
necessárias para o processamento das posteriores”. 

Por fim, Edith explicou a classificação dos eventos e as 
penalidades. Ela tranquilizou os presentes: ressaltou que 
o primeiro momento será de adequação, com fiscalização 
educativa, não punitiva.

Simplificação de processos
Na edição de novembro (11), realizada no auditório do 
Sindilojas-Rio, o subsecretário municipal de Ordem Pública, 
Bruno Bondarovsky, apresentou o Rio Mais Fácil, projeto 
que visa a otimizar a concessão de alvarás para empresas, 
MEIs, e a organização de eventos na cidade. Segundo ele, o 
projeto entrará em vigor em março.

De acordo com o subsecretário, a iniciativa informatizará o 
processo para atividades de baixo risco. Os empreendedores 
poderão consultar a lista de setores permitidos e locais 
autorizados para exercê-los no site da Prefeitura. Além 
disso, as informações declaradas no formulário online para 
requerer a licença serão compartilhadas com a Jucerja, 
RCPJ-RJ e Receita Federal. 

No caso de atividades de ponto de referência e 
residência, a concessão do Alvará será automática 
após o preenchimento dos dados na página “Consulta 
Prévia” na página da Prefeitura, confirmá-los via e-mail 
e imprimir o documento.  

Edith Chaves falou sobre 
o eSocial no Café com 

Palestra de outubro
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Novos  
procedimentos
Jucerja e RCPJ-RJ apresentam ações para a ECD
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A implementação da Escrituração Contábil Digital (ECD) 
trará mudanças em todas as esferas administrativas, que 
utilizarão os dados da ferramenta para diversas finalidades. 
Para mostrar como os procedimentos ocorrerão na Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) e no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de 
Janeiro (RCPJ-RJ), o SESCON reuniu representantes dos 
dois órgãos em uma palestra no dia 17 de novembro, 
realizada no auditório do Sindicont-Rio, entidade parceira 
na organização do evento.

Na ocasião, o vice-presidente da Jucerja, Vitor Hugo 
Feitosa, abordou as últimas iniciativas da instituição, 
como a integração do sistema com a Sefaz-RJ, que será 
concluída em fevereiro. Segundo Feitosa, a expectativa é 
reduzir a margem de erro das informações.

Ele ainda abordou o Decreto nº 45.411. Publicado em 
outubro, o texto determinou a adoção de medidas de 
desburocratização dos procedimentos nas entidades 
estaduais. Em relação ao Sped, Feitosa informou que 
o novo sistema do órgão poderia começar a funcionar 
no final de novembro, com absorção das pendências 
existentes. Em seguida, Paola Jacob, julgadora singular 
da Jucerja, respondeu questões sobre o fim da exigência 
(leia mais sobre o tema na página 33). 

Desdobramentos do Sped
Nei Robson Herdy, da Secretaria Geral da Jucerja, 
pontuou que um programa para autenticação automática 
dos livros digitais no órgão está em desenvolvimento. 
Porém, o procedimento ocorrerá da mesma forma se 

As palestras estão disponíveis na TV SESCON. 
Para acessá-las, escaneie o QR Code ou acesse 
http://www.sescon-rj.org.br/wp/tvsescon/

os documentos tiverem dados incorretos – por isso, 
deve-se ter atenção às informações cadastradas. Livros 
autenticados com inconsistências podem ser requisitados 
posteriormente e cancelar o procedimento é trabalhoso.

Também foi destacado que as informações são 
responsabilidade da empresa, e não do profissional 
da contabilidade. O presidente do SESCON, Lucio 
Fernandes, ressaltou a recomendação de não assinar 
o livro contábil sem a assinatura do cliente, pois há 
responsabilidade solidária e desdobramentos judiciais.

No Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Para o RCPJ-RJ, o registro dos livros contábeis continua 
obrigatório, mas os dados cadastrados no Sped não 



Palestra
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Sabe o que fizemos? Antecipamos o 
Prosoft Analir 8 para que você seja 
um diferencial para os seus clientes!

A cada ano, registra-se um aumento considerável em 
declarações que entram na malha fina. Utilizando o 
PROSOFT ANALIR 8, você evita que o contribuinte fique 
exposto a riscos na preparação de Declarações de Imposto de 
Renda da Pessoa Física, já que a ferramenta permite um 
mapeamento das informações entregues no IRPF 2015 (ano 
base 2014), assim como uma visão das declarações anteriores.

Confira os benefícios da nova versão:
Evolução patrimonial com detalhamento por bens, 
incluindo visão gráfica;
Evolução patrimonial para declarantes com Atividade 
Rural, incluindo visão gráfica;
Análise de caixa com detalhamento de cônjuge para 
declarações em conjunto, perdas de capital, entre outros. 

CONSULTE CONDIÇÕES COM NOSSA

FRANQUIA NA SUA REGIÃO!

A diretora Cultural e de Divulgação do Sindicont-Rio, Bela Balassiano; a presidente 
do Sindicont-Rio, Lygia Sampaio; e o presidente do SESCON, Lucio Fernandes

serão reencaminhados à instituição. Por conta disso, o 
registrador substituto do RCPJ-RJ, Jalber Lira, explicou a 
alternativa do órgão para a transmissão das informações: 
o site RTDPJ Brasil, no qual será possível cadastrar os 
livros contábeis, com possibilidade de arquivamento, 
além de outros documentos, como Caixa e Razão. Os 
procedimentos serão pagos em boleto bancário, gerado 

na página. O cadastro deve ocorrer após a transmissão 
da ECD para a Receita Federal – porque as informações 
enviadas para os dois locais serão conferidas.

A página também disponibilizará a lista de itens 
conferidos pelos examinadores do RCPJ-RJ no registro, 
de forma a auxiliar a produção dos livros contábeis. Na 
ocasião, Naje Cavalcante, representante da RTD Brasil, 
demonstrou as ações necessárias para cadastrar os livros 
contábeis no site.

Para certificar a autenticidade do procedimento, um QR 
Code gerado depois do registro conterá as informações 
sobre a transmissão. Ao longo do processo, o usuário 
será comunicado por e-mail sobre as etapas ocorridas.

Com implementação prevista para o começo de 2016, 
Jalber orientou os profissionais contábeis a aguardarem 
a disponibilização definitiva da ferramenta. Caso haja 
urgência, é possível imprimir o livro e levá-lo para 
registro no órgão. 
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Entrevista
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No começo de 2016 serão feitas as Declarações 
de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e a 
DMED. Há alguma mudança nos dois documentos 
em relação aos anos anteriores?

LQ: Até o último dia útil de fevereiro deverá ser 
entregue a DIRF, e o último dia útil de março é o prazo 
para envio da Dmed. O exercício de 2016 deverá ser 
como o último, sem mudanças em ambas.

Quais aspectos os profissionais da contabilidade 
precisam dar mais atenção?

LQ: Os prazos de entrega, pois deles depende o correto 
processamento das declarações de pessoas físicas. 
Além disso, um erro nestes documentos pode fazer os 
contribuintes caírem em malha.

Quais são as principais recomendações na  
hora de preenchê-las?

LQ: Cuidado na identificação dos CPFs e CNPJs 
solicitados e atenção aos valores informados, em 
especial datas de pagamento, lembrando sempre que 
o Imposto de Renda é regime de caixa.

Quais são os erros mais comuns entre os 
contribuintes ao fazerem as declarações?

LQ: Em declarações de pessoa física, o mais comum 
é o “esquecimento” de inclusão de rendimentos, a 
chamada “omissão de rendimentos”, seguido por erros 
na informação de despesas médicas.

Estão previstas mudanças no IRPF 2016? Há algo 
que possa adiantar?

LQ: A grande novidade é a inclusão das informações do 
CPF dos pacientes, clientes dos profissionais de saúde e 
advogados, o que diminuirá a incidência das pessoas na 
malha, caso preencham as informações corretamente.

Essa mudança ocasionará problemas  
no preenchimento?

LQ: O erro ou a falta de informação na Dmed, no caso 
de PJ (planos de saúde, hospitais e clínicas) ou na 
DIRPF, no caso dos profissionais de saúde (médicos, 
fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, dentistas e advogados), fará com que 
centenas de contribuintes caiam na malha fina, e isso 
pode ser um grande problema.

A solução é a entrega das declarações com as 
informações corretas. Orientaria os contribuintes 
que vierem a incidir em malha por falta ou erro na 
informação destas declarações a procurar o profissional 
que lhes prestou atendimento e solicitar a correção ou 
inclusão da informação correta. 

No radar
Novidades e instruções para preencher as declarações de Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRRF) e de Serviços Médicos e de Saúde (DMED), além de 
informações sobre o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), são abordadas 
pelo auditor Fiscal da Receita Federal Leônidas Quaresma

O auditor Fiscal da RFB, 
Leônidas Quaresma



Apesar de não estar na lista dos dez lugares mais quen-
tes do mundo, feita pela Organização Mundial de Me-
teorologia, da ONU, o Brasil registra com frequência 
temperaturas acima dos 40°C durante o verão. Neste 
ano, não será diferente: a combinação inédita da eleva-
ção da temperatura média do planeta e um fenômeno 
El Niño intenso promete aquecer os termômetros.

O Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacio-
nal (Niosh, na sigla em inglês), dos EUA, sugere evitar 
a exposição ao calor extremo, ao sol e a níveis eleva-
dos de umidade. A sobrecarga térmica provoca rea-
ções como sudorese intensa, aumento da frequência 
das pulsações e elevação da temperatura interna do 
corpo – o que pode aumentar a fadiga, diminuir a per-
cepção e o raciocínio.

Em casos extremos, essas respostas fisiológicas podem 
causar reflexos nos sistemas circulatório e endócrino. 
Além disso, o calor e o excesso de umidade formam um 
ambiente propício à proliferação de bactérias, fungos 
e mosquitos. Por isso, com a chegada do verão, alguns 
cuidados devem ser tomados para evitar doenças como 
desidratação, insolação e micose, frequentes na estação.

“A sede já é um indício de desidratação, então é im-
portante beber água mesmo quando a pessoa não 
tiver vontade. Outra dica é não esquecer de passar 
protetor solar, reduzir o consumo de alimentos mais 
gordurosos e aumentar o de saladas. Isso ajuda o 
mecanismo biológico pelo qual o corpo mantém sua 
temperatura natural”, afirma a nutricionista da Univer-
sidade Federal de São Paulo, Daniela Freitas.

Rio 40 graus
Altas temperaturas exigem mais cuidados com a saúde durante o verão
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Veja algumas dicas para lidar bem com o calor:

• A água é o líquido mais indicado para controlar o calor. Tome cuidado ao substituí-la por outras bebidas, 
como isotônicos, pois têm alto teor de sais minerais e podem aumentar a pressão arterial;

• Mantenha-se hidratado. A dica é tomar, a cada 20 minutos, 200 ml de água;

• Evite consumir alimentos muito salgados ou muito doces, pois aceleram a desidratação;

• Priorize a ingestão de frutas e verduras, que contêm água e nutrientes. Uma alimentação leve é essencial;

• Ambientes onde há fluxo constante de ar reduzem a sensação de calor. Por isso, mantenha janelas 
e portas abertas;

• Use filtro solar com proteção contra as radiações UVA e UVB.

Tire o verão de letra



Ela também alerta para o cuidado com os alimentos: “É importante dar preferência a 
alimentos frescos, pois nessa época é muito comum a ingestão de produtos contami-
nados ou mal conservados”.

Alerta mosquito
Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti transimite a chikungunya e a zika, vírus, já 
identificadas em 18 estados brasileiros. A principal época de transmissão dessas doen-
ças é o verão. Como as chuvas são mais frequentes neste período, deve-se tomar cuida-
do redobrado com qualquer recipiente que possa acumular água, pois pode se tornar 
um lugar favorável para a reprodução do Aedes aegypti.  

Saúde
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O ser humano tem, em média, 2,6 milhões de glândulas sudoríparas, ativadas 
quando o cérebro determina que o corpo precisa ser resfriado. Para diminuir a 
temperatura, o suor evapora pela pele.

O problema é que, nesse processo, o organismo perde água e eletrólitos (sais 
como sódio e potássio). Para que o corpo tenha o funcionamento apropriado, 
deve-se tomar bastante água e manter a hidratação. Uma pessoa desidratada 
está mais propensa a ter doenças relacionadas ao calor.

De onde vem o suor?

Fonte: Niosh



Fenacon CD
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As empresas com mais de cinco funcionários optantes 
pelo Simples Nacional deverão usar o certificado digi-
tal. É o que estipula a Resolução nº 122/2015, publica-
da pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), a 
qual prevê a obrigatoriedade para a entrega da GFIP, 
bem como o recolhimento do FGTS ou de declarações 
do eSocial. E a exigência da certificação começou em 
2015: até 31 de dezembro para empresas com mais de 
dez funcionários. A partir de 1º de janeiro de 2016, as 
empresas com mais de oito empregados são abrangi-
das; já aquelas com mais de cinco deverão possuir a 
partir de 1º de julho.

A certificação digital também poderá ser exigida 
para entrega aos estados, a partir de 1º de janeiro, 

Obrigatoriedade englobará empresas com mais de cinco, oito ou dez empregados

Certificado digital  
também para o Simples

A Fenacon Certificação Digital, criada em 2010, 
está habilitada como autoridade certificadora 
perante a Receita Federal do Brasil, de acordo 
com as normas da infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Está, portanto, 
apta a credenciar Autoridades de Registro (AR) 
e emitir o certificado digital para pessoas físi-
cas e jurídicas. Ela valida a identidade eletrô-
nica e os sindicatos regionais (Sescons e Ses-
caps) se responsabilizam por sua distribuição.

das informações relativas à substituição tributária, 
diferencial de alíquota ou recolhimento antecipado 
do ICMS, desde que a empresa já esteja obrigada à 
emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). A obrigato-
riedade do Simples será com relação a adesão ao sis-
tema, a ser feito pelo e-CAC (Central de Atendimento 
Virtual ao Contribuinte, da Receita Federal).

Segundo Elias Nicoletti Barth, superintendente da 
Fenacon CD, o objetivo é ampliar a segurança e a 
agilidade das transações. Por outro lado, será mais 
uma preocupação para empresários: a falta do certi-
ficado não resultará em penalidade, mas impossibili-
tará a entrega de obrigações. O papel do profissional 
da contabilidade neste momento é orientar sobre 
qual certificado o cliente deve adquirir de acordo 
com suas necessidades.

Para o presidente da Fenacon CD, Valdir Pietrobon, 
ninguém deve prender-se a questões como a quan-
tidade de funcionários, pois o ideal é que todas 
as empresas já obtenham o certificado digital. Ele 
argumenta: “A certificação digital é o maior instru-
mento de desburocratização já criado neste país. E 
eu diria que é mais importante para empresas de 
pequeno porte, que são muito beneficiadas pela 
agilidade. Com o certificado digital é possível, por 
exemplo, abrir empresas sem ir à Junta Comercial, 
movimentar a conta bancária com maior segurança, 
reconhecer firma em cartório sem ser presencial-
mente. São muitos serviços”. 



Duplo risco
Os profissionais da contabilidade precisam ficar aten-
tos e evitar uma prática errada: a de ficar com o certi-
ficado digital de seus clientes para agilizar processos. 
O correto é apenas possuir procuração específica para 
envio de determinada declaração. “Muitos clientes ain-
da não sabem das possibilidades da ferramenta, nem 
das precauções necessárias. O risco é para ambas as 
partes. Em ação jurídica, há responsabilidade solidária. 
O cliente pode alegar que o certificado fica na gaveta 
do profissional contábil”, explica Elias.

Novas tecnologias
As inovações tecnológicas – como mobilidade, biometria 
e consulta de documentos por via eletrônica nas Juntas 
Comerciais – são medidas para auxiliar a desburocratiza-
ção sem grandes impactos na segurança das transações.

A biometria, por exemplo, será utilizada para comba-
ter fraudes ao retirar o certificado digital. A medida, em 
estudo desde 2013, deve entrar em vigor no segundo 
semestre de 2016. No ato da emissão, o requerente terá 
sua impressão digital recolhida e comparada com a ar-
mazenada nas bases eletrônicas dos Institutos de Identi-
ficação. O uso do Sistema de Identificação Biométrico foi 

aprovado pelo Comitê Gestor de ICP-Brasil em outubro. 
“A certificação precisa ser levada de maneira séria para 
não cair em descrédito. Para nós, enquanto certificado-
ras, a biometria é muito importante. E para o governo e 
a sociedade também”, afirma Valdir.  
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Certificado Digital

Contábil
Integratto

Organize a rotina do seu escritório contábil com um software confi ável 
e desenvolvido para atender a todas as necessidades dos seus clientes.

O Integratto Contábil Nasajon oferece recursos exclusivos 
que garantem velocidade e eliminam retrabalhos.

Fale com os nossos 
consultores e peça uma 
demonstração gratuita!

4003-9310

Business Intelligence Cloud Computing

Importação de DadosEnvio de alertas

B.I. NUVEM B.I. NUVEMB.I. NUVEM B.I. NUVEM

Anúncio Nasajon Sescon RJ_dez2015.indd   1 11/12/2015   11:25:06

O SESCON conta com vários pontos de certificação 
no Rio de Janeiro. Para acessar a lista, escaneie o 
QR Code ou cole o link em seu navegador.

http://www.sescon-rj.org.br/wp/certificados-digitais/



A contabilidade  do presente
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Em 2016, os empresários contábeis deverão se preparar 
para a chegada de novas obrigações acessórias e 
possíveis mudanças legislativas, movimento já iniciado 
nos últimos anos. Esse quadro requer atenção aos 
procedimentos internos, capacitação da equipe e 
conscientização dos clientes, pois os processos exigem 
padronização dos dados desde a fonte.

“Na entrega de declarações como a ECF, houve 
modificações em versões publicadas até o último dia do 
prazo, o que dificultou o processo para os profissionais 
contábeis. Então, é preciso estar atento às possíveis 
mudanças das próximas obrigações acessórias”, alerta o 
presidente do SESCON, Lucio Fernandes.

Nesse contexto, há dois documentos principais: o eSocial, 
no qual as informações trabalhistas e previdenciárias 
dos trabalhadores serão enviadas pelos empregadores, 
com início em setembro para organizações com ganhos 
acima de R$ 78 milhões no ano de 2014, e o Bloco K, 
que abrange o registro de controle da produção e do 
estoque e será obrigatório a partir de janeiro de 2017 
para empresas com faturamento superior a R$ 300 
milhões anuais.

Segundo o professor Edgar Madruga, essas declarações 
integram um contexto mais amplo: as mudanças na 
relação do Fisco com as empresas – impulsionadas pelos 
avanços tecnológicos e pela melhor rastreabilidade das 
informações – e seu impacto em cada caso, cabendo à 
área contábil avaliar as melhores alternativas dos clientes.

“É preciso ter conscientização sobre a repercussão desses 
projetos e as modificações cabíveis em cada empresa. 

Atribuições da área exigem atenção às mudanças recorrentes, no 
relacionamento com os clientes e no reposicionamento dos profissionais

“Pensar só em obrigações, prestar 
contas para o governo, não 

agrega valor para os clientes. É 
preciso estar atento ao mercado, 

às demandas deles, aos novos 
concorrentes e tecnologias”.

 Roberto Dias Duarte



Nesse cenário, o profissional contábil deve atuar como 
consultor dos tomadores de decisão”, analisa Madruga.

Para entregar as declarações, integrar todos 
os profissionais envolvidos no tratamento das 
informações é fundamental. De acordo com a 
palestrante e sócia da TAF Consultoria, Tânia Gurgel, os 
profissionais contábeis podem coordenar os processos 
com a participação de pessoas de outros setores das 
empresas. Por exemplo, o eSocial envolverá áreas 
como recursos humanos, jurídico e fiscal – as quais 

compõem as informações solicitadas na plataforma 
– e, no Bloco K, diretores de produção e de logística 
devem participar do grupo de trabalho.

“No eSocial, é preciso educar os funcionários das 
empresas a manterem o cadastro dos trabalhadores 
atualizado, além de verificar a interface dos prestadores 
de serviço externos, como medicina e segurança 
do trabalho. No Bloco K, deve-se obter um sistema 
integrado. Sem isso, não é possível medir os percentuais 
de perda do projeto”, pontua Tânia.

A contabilidade  do presente
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Contabilidade digital
Diante desse quadro, as ferramentas digitais são 
fundamentais para o trabalho contábil. Ainda que à 
princípio seja trabalhosa, a padronização decorrente 
da tecnologia pode trazer melhorias como ganho 
de produtividade e uso das informações para outras 
finalidades. Porém, elas exigem qualidade nos dados 
desde a sua origem.

“Hoje, quase todas as informações são eletrônicas. Ao 
automatizar os procedimentos, o sistema do cliente 
alimenta o da empresa contábil e evita o retrabalho, 
e traz eficiência na parametrização das informações 
e diminuição de trabalho. Quando isso ocorre, 
conseguimos uma performance financeira melhor e 
podemos demonstrar ao cliente que, juntos, temos uma 
redução de custos”, explica Tânia.

Ainda que essas ferramentas sejam necessárias, é preciso 
implementá-la com um projeto pré-determinado, como 
sugere Roberto Duarte, sócio e presidente do Conselho 
de Administração da NTW Franquia Contábil:

“A maior parte dos escritórios adota tecnologias sem 
o menor planejamento. O resultado disso é inevitável: 
mais custos, estresse e prejuízo. O caminho é estudar, 
diagnosticar seu modelo de negócio, o público-alvo e a 
oferta de valor. A partir disso, é possível promover uma 

adaptação no modelo e na arquitetura tecnológica para 
atender e captar clientes”.

Legislação e tributos
Além das obrigações acessórias, as mudanças 
legislativas e tributárias são recorrentes. Para 2016, 
Edgar Madruga projeta alterações nesses textos 
em todas as esferas administrativas, com o objetivo 
de aumentar a arrecadação. Entre os projetos 
apontados está a Emenda Constitucional nº 87/15, 
que instituiu a divisão do ICMS sobre produtos e 
serviços adquiridos entre os estados compradores e 
vendedores em operações à distância, pela Internet 
e por telefone. Segundo o texto, os percentuais de 
arrecadação dos estados mudarão até 2019, quando 
serão totalmente repassados ao estado comprador.
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“Hoje, quase todas as informações 
são eletrônicas. Ao automatizar os 

procedimentos, o sistema do cliente 
alimenta o da empresa contábil e 
evita o retrabalho, e traz eficiência 

na parametrização das informações e 
diminuição de trabalho”.

 Tânia Gurgel



Por mais que representem alterações no trabalho 
contábil, as mudanças também podem ser uma 
nova oportunidade para a empresa. De acordo 
com Madruga, sempre existirão oportunidades 
na área tributária devido à busca por arrecadação. 
Como muitas organizações não sabem lidar com a 
questão, empresas contábeis e consultorias podem 
ser contratadas para atender este ramo.

As empresas contábeis e a crise
Em um momento economicamente instável, o 
atendimento aos clientes faz a diferença. Madruga 
pontua que priorizar demandas pode auxiliar na 
retenção e captação. Para Tânia, é preciso demonstrar a 
importância do trabalho do profissional contábil para a 
gestão empresarial – e não um mero gerador de tributos.

Assim, ainda de acordo com a especialista, os profissionais 
devem mostrar, de maneira mais rápida, as estratégias 
de ajustes para sobreviver à crise. Tânia ainda acrescenta 
que o planejamento tributário das empresas para o ano 
seguinte deve ser feito antecipadamente, pois a emissão 
de documentos em 2016 deve englobar um regime 
tributário a ser adotado ao longo desse período.

Roberto Duarte observa que, além das atribuições 
recorrentes dos profissionais contábeis, é preciso 
ter atenção ao ambiente em que a atividade está 
inserida. “Pensar só em obrigações, prestar contas 
para o governo, não agrega valor para os clientes. É 
preciso estar atento ao mercado, às demandas deles, 
aos novos concorrentes e tecnologias”.

Superação contínua
Para o empresário contábil, ter um posicionamento 
empreendedor e estratégico são habilidades que podem 
fazer a diferença. “A grande transformação em curso não 
é legal, e sim comportamental. É fundamental investir 
em gestão estratégica de pessoas e, além disso, os 
profissionais devem desenvolver, além das habilidades 
técnicas, aspectos como relacionamento, comunicação 
e proatividade. Entre os líderes, é preciso conhecer 
táticas de gestão estratégica de negócios, atendimento 
e processos”, pontua Roberto Dias Duarte.  
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Para simplificar os procedimentos de legalização 
das empresas no Rio de Janeiro, órgãos relaciona-
dos ao processo desenvolveram iniciativas recen-
tes que foram apresentadas no Fórum Societário, 
realizado pelo SESCON em 10 de dezembro.

A julgadora singular da Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro (Jucerja), Paola Jacob, abordou o proces-
so de desburocratização estadual a partir do Decreto nº 
45.411/15. Na Junta, foram publicadas as Deliberações 
nº 87 e 88: a primeira instituiu a dispensa de reconheci-
mento de firma para qualquer ato de registro no órgão, 
exceto casos por procuração; a segunda estabelece que 
documentos vindos do exterior devem ser traduzidos 
por tradutores juramentados e dispensa o Registro de 
Título de Documentos (leia mais na página 33).

Ela também pontuou que, a partir de janeiro de 
2016, o órgão deve implementar um novo siste-
ma com todos os procedimentos informatizados. 
Além disso, a entidade deve participar da revisão 

Desburocratização 
conjunta
SESCON reúne representantes da Jucerja, RCPJ-RJ, Prefeitura do Rio de Janeiro 
e Sefaz-RJ no Fórum Societário
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das Instruções Normativas do DREI para reduzir o 
número de exigências dos textos. Em seguida, o 
vice-presidente da entidade, Vitor Hugo Feitosa, 
abordou o processo de integração dos órgãos por 
meio do Regin e do Decreto nº 45.456/15, que 
instituiu o certificado simplificado do Corpo de 
Bombeiros. Publicado em novembro, o texto en-
trará em vigor 90 dias após a divulgação.

Transformações empresariais
O oficial substituto do RCPJ-RJ, Jalber Lira, falou 
sobre as transformações e sobre o Registro de 
Atos Societário. Ele citou os procedimentos que 
não se enquadram nisso (adequação, transferên-
cia, enquadramento, incorporação, cisão e fusão) 
e o que é necessário para a mudança, como a 
unanimidade dos sócios, com exceção de trans-
formação para sociedade anônima. No caso de 
micro e pequenas empresas, são dispensadas as 
reuniões e assembleias com os sócios.

1 2 3
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Forum Societário

Ele ainda abordou critérios e documentos neces-
sários para a transformação, e procedimentos para 
mudanças de sociedade para associação e vice-ver-
sa, fundações, além de formação com transferência 
de registro. Jalber também pontou que há um QR 
Code no instrumento entregue pelo RCPJ-RJ após a 
autenticação, no qual pode ser checada a regulari-
dade no site da entidade. Entre outras orientações, 
ele destacou que, ao anexar arquivos para proces-
sos, se deve incluir uma folha de rosto aos docu-

1- Paola Jacob aborda os procedimentos de desburocratização 
na Jucerja; 2 - Vitor Hugo Feitosa recebe o certificado de 
participação do diretor Wagner Pessamilio; 3 - Jalber Lira 
explica as transformações empresariais no RCPJ-RJ; 4 - 
Raphael Lacerda falou sobre o novo sistema de cadastro da 
Sefaz-RJ, o Sincad; 5 - Lara Mansur (à direita) e Valerie Biron 
recebem o certificado de participação da diretora Ilan Renz

• No título do documento, inclua o nome da transformação requerida. Para empresa limitada, inclua o 
nome do outro sócio. O requerimento deve ser claro e determinado, sem uso de “etc”;

• Ao preencher o requerimento de transformação de empresário individual para empresa limitada, inclua 
os códigos 002 (alteração) e 046 (transformação) com os dados da empresa já constituída;

• A assinatura da firma deve ser a reprodução do nome empresarial, ou seja, o nome da pessoa, sem 
abreviação do último sobrenome.

Siga esses procedimentos e evite cair em exigência na Jucerja:

mentos e nas listas de presença digitalizadas deve 
constar o nome, e não a assinatura das pessoas.

Raphael Lacerda, auditor fiscal da Sefaz-RJ, falou 
sobre o Sincad, novo sistema de cadastro do órgão 
para legalização das empresas, que será integrado 
ao Regin em agosto de 2016 para reduzir o tempo 
de processo e ter uma entrada de dados unificada.

Foi explicado que, aos poucos, as inscrições estaduais 
facultativas serão extintas e substituídas pelas espe-
ciais. Para os profissionais com dúvidas sobre o preen-
chimento do pedido das inscrições, o site da Sefaz-RJ 
dispõe de um manual para orientação. O auditor ain-
da falou sobre um convênio firmado entre a Secretaria 
e o RCPJ-RJ para troca de informações sobre as em-
presas e ressaltou que, por isso, é importante manter 
os dados cadastrais nos órgãos atualizados.

Na última palestra do Fórum, as representantes da 
Prefeitura do Rio de Janeiro, Lara Mansur e Valerie 
Biron, apresentaram o Rio Mais Fácil Negócios, pro-
jeto para a desburocratização da concessão de alva-
rás, que poderão ser impressos pelos empresários. 
Entre as medidas, o órgão compartilhará informa-
ções sobre as empresas com outras entidades e, para 
concluir a legalização, o Certificado de Condição de 
Microempreendedor Individual (CCMEI) será neces-
sário para concluir o processo na maioria das áreas. 

4 5



Visão otimista, transparência e capacitação são 
fundamentais para ultrapassar dificuldades
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Produzir mais com menos. Essa conta, aparentemente, 
não fecha. Em períodos de crise econômica, empresários 
buscam passar ilesos e precisam, ao mesmo tempo, lidar 
com a insegurança dos funcionários e aumentar sua ca-
pacidade produtiva. Para isso, podem lançar mão de ferra-
mentas para não ser tão afetados. Manter a visão otimista, 
investir em capacitação e ser transparente estão entre elas.

Uma das principais dúvidas dos gestores é se devem ou 
não abrir o jogo para a equipe. De acordo com o co-
ordenador do MBA em Gestão Financeira da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), Ricardo Teixeira, transparência 
é fundamental, mas deve-se tomar cuidado para não 
pintar um quadro pessimista e pouco esperançoso. “É 
preciso existir um canal aberto de comunicação entre os 
chefes e os subordinados em todos os níveis. Um clima 
de desconfiança dissemina um ambiente ruim, de fofoca 
e insegurança. Isso assusta e resulta em queda de pro-
dutividade”, explica.

O gestor precisa ter em mente que, caso o time real-
mente vista a camisa da empresa, buscará trabalhar da 
melhor maneira possível para o problema não se insta-
lar. No entanto, sabe-se que existem outras variáveis e, 
por isso, determinadas decisões gerenciais precisam ser 
tomadas. Não necessariamente corte de pessoal, alerta 
o professor; às vezes um remanejamento é suficiente. “O 
segredo é não perder o timing. Planejamento e tomada 

de decisões embasadas no momento certo são funda-
mentais”, afirma.

Nessas horas, o profissional da contabilidade tem o 
papel de atuar lado a lado do gestor para embasar 
a tomada de decisão. Cortar custos ou investir em 
inovação? É o momento certo para correr riscos? Pos-
so investir na capacitação da minha equipe? Essas e 
outras dúvidas devem ser respondidas. Além do con-
texto socioeconômico da empresa e do país, também 
deverá ser levado em conta o perfil do empresário: 
o conservador preferirá controlar gastos, enquanto o 
inovador poderá investir em diferenciais e correr ris-
cos controlados.

“De maneira geral, deve-se sempre buscar inovação. E isso 
geralmente tem como fim a redução de custo e aumento 
da competitividade. Mas é um risco. O resultado pode vir 
imediatamente ou a longo prazo”, afirma Teixeira.

Investir ou controlar?
Os dois, ao menos idealmente. Investir para ganhar 
em produtividade e competitividade e controlar gas-
tos desnecessários. Isso porque, quando a crise pas-
sar, o empresário que manteve sua competitividade 
conseguiu enxergar oportunidades e estará um passo 
à frente da concorrência. Mas, atenção: isso vale para 
todos os momentos.

da crise
Sem medo
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tégia, sem dúvida, é o colaborador perceber a perspecti-
va de crescimento dele junto com a empresa. Ele precisa 
se sentir útil e reconhecido”.

No mesmo sentido, os líderes têm a responsabilidade de 
não deixar a peteca cair. Ser realista sempre, mas otimista 
também. E ter em mente: crises são cíclicas. Elas sempre 
passam. Preparar-se quando estiver no melhor momen-
to e saber gerir o time para que ele e a empresa não 
sejam demasiadamente afetados é fundamental. 

Dicas práticas para sobreviver à crise:

Para o empresário:

1) Montar plano de gerenciamento de crise;

2) Antecipar problemas e obstáculos;

3) Pensar em resultados a médio e longo prazo;

4) Investir na comunicação interna e externa mais eficaz 
e consistente, dar fluidez ao trânsito da informação.

Para o funcionário:

1) Dar o melhor de si e não se desesperar;

2) Ter comportamentos positivos; 

3) Evitar comparar-se demais aos colegas;

4) Não se tornar extremamente competitivo.

E o investimento não deve ser apenas na inovação. Pro-
mover o desenvolvimento de líderes, capacitar a mo-
tivar a equipe também podem – e devem – ser feitos 
em momentos de crise. Caso sejam necessários cortes 
no pessoal, funcionários mais bem treinados suprirão 
as demandas sem perder produtividade. É preciso, no 
entanto, estar atento e não os sobrecarregar. Por isso 
a importância da motivação. Segundo Teixeira, deve-se 
realizar um estudo para verificar a melhor maneira de 
incentivá-los, porém existe uma certeza: “A melhor estra-



Coloque um tubarão no seu próprio aquário

26

Artigo Técnico

Ladmir Carvalho - Diretor Executivo - Alterdata Software

O ser humano em geral é um ser que nasceu para ser 
desafiado: durante milhões de anos tivemos que correr 
para conquistar nossos objetivos. Quando os desafios 
não existem perdemos o nosso brilho natural, e isso 
não acontece apenas conosco, mas com outros animais 
também, existindo uma correlação com certos fenôme-
nos da natureza.

Os japoneses sempre gostaram de peixe fresco. Contu-
do, as águas perto do Japão não produzem mais peixes 
há tempo. Para conseguir abastecer a população do país 
os japoneses começaram a fabricar navios pesqueiros 
que pudessem ir a grandes distâncias. Quanto mais dis-
tante os navios iam, mais demoravam para retornar, e 
o peixe já não era fresco, o que desagradava consumi-
dores. Para resolver o problema as empresas pesqueiras 
instalaram frigoríficos em seus navios. Entretanto os ja-
poneses não gostavam do peixe que tinha passado pelo 
frigorífico. As empresas de pesca instalaram nos navios 
grandes aquários em que iam colocando os peixes vi-
vos à medida que eram pescados, fazendo com que os 
peixes retornassem vivos em aquários superlotados che-
gando cansados e abatidos.

Segundo L. Ron Hubbard observou no começo dos anos 
50: “O homem progride, estranhamente, somente em 
um ambiente desafiador”.

Os japoneses não pararam de pensar até resolver 
este problema mercadológico. Eles colocaram den-
tro do aquário, junto com os peixes, um pequeno 
tubarão. Este predador come alguns peixes, mas a 
maioria chega ao destino vivo, espertos e nadando 
rápido e muito frescos.

Como diretor e fundador da Alterdata Software, tenho a 
oportunidade de conhecer e contribuir para melhoria de 
cerca de 30 mil clientes. O mais desagradável que vejo 
em alguns clientes são empresas apáticas, sem brilho e 
normalmente isso acontece porque o principal executivo 
se encontra nesta situação.

EMPRESÁRIO: Comece refletindo qual o propósito da 
sua empresa.

O que acredito ser importante para o bom profissional é 
perceber que o ritmo de uma empresa precisa ser como 
se estivesse o tempo inteiro em crise, controlando os 
custos sempre, medindo os resultados todos os dias.

Então pratiquemos! Você como líder, estará criando 
o que é mais importante para uma empresa: enten-
der o seu time, saber mais das pessoas, e ainda ter 
a chance de ser o tubarão no aquário de cada setor, 
visto que a presença do líder envolvido, criando ob-
jetivos e metas, faz todos se mexerem, crescerem e 
se aprimorarem. 

Desenvolvido para auxiliar contadores a realizar serviços mais consultivos, 
o Analir 8 antecipa possíveis erros na hora de preencher a declaração

Dicas de Gestão
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Entrevista

O novo superintendente da Receita Federal (RFB) na 7ª Região, Marcus 
Vinícius Pontes, fala sobre o cargo e os projetos do órgão para 2016

Integração e resultados

Qual a sua expectativa para o cargo?

Marcus Vinícius Pontes: A Receita Federal está empe-
nhada em melhorar o ambiente de negócios do país. Te-
mas como tributos internos, atendimento de demandas 
da sociedade e do comércio exterior são acompanhados 
pela instituição com objetivo de promover melhorias. 
Estamos investindo na educação corporativa, capacitan-
do servidores em diferentes áreas. Há uma necessidade 
crescente de especialização de equipes, em especial em 
setores nos quais a atividade econômica na 7ª Região é 
intensa, como petróleo e gás, mineração e serviços.

Temos por objetivo nos aproximar cada vez mais dos 
fatos geradores e acompanhar mais de perto os contri-
buintes especiais e diferenciados.

Quais são os projetos da RFB para 2016?

MP: A RFB possui um portfólio de projetos institucionais, 
aderente ao Mapa Estratégico da Organização, em que 
estão as principais iniciativas para 2016.

Elas devem ter caráter transversal à atuação da RFB e 
são patrocinados pela alta administração para garantir 
um salto de qualidade na atuação. Alguns exemplos são 
as novas ferramentas para pleno emprego do Sped e os 
Operadores Econômicos Autorizados (OEA), atuantes na 
cadeia logística do comércio exterior.

Em linhas gerais, há algo que os contribuintes po-
dem auxiliar a RFB para otimizar o atendimento 
ao público?

MP: O primeiro passo é consultar o sítio para verificar os 
serviços que podem ser feitos virtualmente. Se não for 
possível, pode-se solicitar agendamento de atendimen-
to e transmitir pela Internet suas opções.

Marcus Vinícius Pontes, novo superintendente da RFB na 7ª Região

Algumas regras auxiliam o atendimento. Por exemplo, 
não serão executados serviços diferentes daqueles inclu-
ídos na senha agendada.

Outro cuidado refere-se ao documento de identificação, 
que deve estar no prazo de validade e com foto. Caso o 
contribuinte não possa ir, é importante cancelar o agen-
damento para liberar horário na grade. Vale lembrar que 
o percentual de não comparecimento é de mais de 20%, 
e isso prejudica o serviço e os demais interessados.

Depois da implementação do eSocial para o Simples 
Doméstico, em 2016 está previsto o uso para algu-
mas empresas. Como os contribuintes devem se pre-
parar para isso?

MP: O eSocial Empresa está em desenvolvimento e es-
peramos lançá-lo em 2016. É importante que as entida-
des da área contábil orientem seus associados.

No que cabe à Receita, o lançamento será precedido de 
forte divulgação. Espera-se grande ganho de produtivi-
dade para as empresas e os trabalhadores pelo fato de 
termos uma base única e com dados sólidos. 
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SESCON promove discussões sobre soluções de segurança da informação
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Na última década, o crescimento das novas tec-
nologias, como mobilidade, aplicativos de relacio-
namento e redes sociais, desafia a segurança das 
empresas. As redes corporativas estão além das pa-
redes das companhias, demandando investimentos 
em proteção de dados estratégicos.

Sendo a contabilidade responsável por registrar e 
consolidar os fatos e as informações das organizações, 
torna-se relevante avaliar a percepção dos contabilis-
tas. Para apresentar novidades a respeito da gestão 
de segurança da informação, o SESCON promoveu, no 
dia 11 de dezembro, uma nova edição do Fórum de 
Tecnologia, com profissionais contábeis, advogados e 
profissionais de TI para debater o assunto.

Para o especialista em segurança online Leandro 
Bissoli, advogado e sócio do escritório Patrícia Peck 
Pinheiro Advogados, as organizações precisam se 
conscientizar de que ações desencadeadas na inter-
net têm consequências no mundo real. E, por mais 
que os controles para mitigar os riscos possam ser 
diferentes, o planejamento deve ser semelhante.

“Vivemos em uma era em que tudo migrou para a In-
ternet: as relações de amizade, o dinheiro e o traba-
lho. Da mesma forma, os criminosos também estão 
online”, alertou o especialista.

Analisando o impacto do cibercrime no sistema bra-
sileiro de pagamentos, Leandro apresentou o caso 
da ‘gangue do boleto’, que opera pela web dos EUA 
através de um vírus espalhado em supostas cobran-
ças ou mensagens do tipo ‘veja nossas fotos’.

Tecnologia a serviço  
da segurança

“A empresa de segurança na Internet RSA estima que 
os fraudadores infectaram 192 mil computadores em 
uma ação com 34 instituições bancárias, incluindo os 
maiores bancos brasileiros. No total, os boletos valem 
cerca de R$ 8,57 bilhões”, explicou.

Estratégia para negócios
Normalmente, quando a segurança da informação é dis-
cutida, as pessoas associam o tema aos hackers e vul-
nerabilidades em sistemas, no qual recomenda-se um 
bom firewall e antivírus confiável. Porém, isso não está 
limitado a somente esses pontos, como observou o CEO 
e cofundador do Nibo, Gabriel Gaspar:

“Segurança da informação é conseguir preservar os da-
dos de forma a garantir seu andamento e valor para os 
indivíduos de uma organização, preocupações comuns à 
contabilidade. O profissional que não conseguir proteger 
e preservar seus documentos corre sério risco”, advertiu.

Vida nas nuvens
Para contornar este cenário, os palestrantes apresenta-
ram softwares que apontam para um mesmo caminho: 

O palestrante Leandro Bissoli recebe o certificado de participação 
do diretor Renato Mansur
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crescimento com baixo custo e reconhecimento dos es-
critórios contábeis.

De acordo com o sócio e diretor da ContaAzul, Mar-
celo dos Santos, as soluções digitais são aliadas na 
maior aproximação dos clientes com os escritórios. 
“Se a taxa de falência das micro e pequenas empre-
sas é de 50%, o contabilista é peça importante para 
ajudar a diminuí-la. Quanto mais tempo o profis-
sional tiver para se dedicar ao cliente, mais chances 
terá de ser bem-sucedido”, analisou.

Para o sócio da Artsoft Sistemas, Marcos Leite, a vida do 
profissional contábil está nas nuvens. A nuvem (do termo 
em inglês cloud) permite o acesso dados de qualquer 
dispositivo. As empresas ajudam a oferecer as informa-
ções com pouca infraestrutura, assim como armazenar e 
processar dados com maior velocidade e menor custo. O 
fato de os dados estarem em um mesmo lugar a trans-
forma em um bem valioso.

LIGUE PARA O SESCON-RJ E SOLICITE UMA PROPOSTA: (21) 2216-5355
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Na análise do sócio fundador e diretor da Omiexperien-
ce, Marcelo Lombardo, a tecnologia não é o bastante. 
É preciso rever os processos internos e externos, e in-
tegrar as informações fiscais e financeiras dos clientes. 
“O software está disponível, mas é preciso conscientizar 
todos os envolvidos. O elo frágil da qualidade da infor-
mação fornecida pelo cliente é o grande obstáculo no 
dia a dia da profissão”, pontuou. 

Os representantes da Nibo, Omie, ContaAzul e Artsoft participa-
ram do Fórum de Tecnologia



A Lei nº 12.973/14, cujo objetivo é alinhar a legislação 
tributária às novas normas de contabilidade 
brasileira, convergidas aos padrões internacionais 
(IFRS), foi o tema da palestra realizada no dia 3 
de dezembro no auditório da Receita Federal em 
Nova Iguaçu. O supervisor da consultoria IR/LC 
da COAD, Ricardo Gutterres, abordou o assunto e 
fez um resgate histórico a respeito da implantação 
das IFRS, destacando os principais impactos para a 
contabilidade das empresas.

“O grande objetivo dessa convergência é 
uniformizar a contabilidade até mesmo para tornar 
a leitura de um balanço uniforme, facilitando 
análise e interpretação e, consequentemente, 
também o entendimento para efeitos de 
investimentos”, disse.

A legislação também revogou o Regime de 
Tributário de Transição (RTT).  Esse momento, que 
englobou o surgimento de duas contabilidades 
- a societária e a tributária –, foi abordado. 
Gutterres explicou que a Lei alterou a legislação 
tributária e manteve a neutralidade tributária. 
Em outras palavras, para efeito fiscal, as novas 
normas contábeis são nulas, permanecendo para 
o cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS os critérios 
e métodos vigentes em 31 de dezembro de 2007. 
“Inclusive, as empresas tributadas pelo Lucro Real 
teriam que reverter de forma extra-contábil sua 
contabilidade societária aos critérios vigentes em 
2007, no programa instituído pela Receita Federal 
do Brasil denominado FCONT”, explicou.

Com as alterações, foram instituídos novos conceitos 
que alteraram a forma de reconhecimento de ativos 
e passivos no Balanço Patrimonial. É o caso das 
operações de arrendamento mercantil financeiro. Por 
exemplo: os bens arrendados passam a ser ativados 
e depreciados, mesmo que a empresa não tenha a 
propriedade jurídica do bem, pois aplica-se o novo 
conceito da essência econômica sobre a forma jurídica.

Também foram abordadas as regulamentações que 
impactam o cotidiano dos profissionais contábeis, 
como a despesa de arrendamento mercantil financeiro 
aceita para fins fiscais por conta do pagamento. A 
legislação também torna dedutíveis pagamentos de 
bens como prazo de vida útil acima de um ano ou 
com valor residual maior que R$1.200. 

30

Padrão internacional
Palestra em Nova Iguaçu abordou a Lei nº12.973/14, que trata sobre a adequação 
da legislação brasileira às IFRS

IFRS

O palestrante Ricardo Gutterres e o diretor 
do SESCON, Anderson Silva

Assessoria e Consultoria Contábil Nascimento

Novos Associados
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Desburocratização

Em outubro, o governo do Estado do Rio de Janeiro 
instituiu o Decreto nº 45.411, segundo o qual enti-
dades estaduais deverão adotar medidas voltadas à 
desburocratização em seus procedimentos internos. 
Como parte desse processo, o texto determinou 
que a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
(Jucerja) estava dispensada de exigir reconhecimen-
to de firma por autenticidade nos procedimentos 
submetidos à sua análise.

Acompanhando estas medidas de desburocratiza-
ção, o órgão editou a Deliberação nº 87, que dis-
pensa o reconhecimento de firma para formação 
de novas sociedades empresários e procedimentos 
posteriores. Ou seja: qualquer ato levado a registro 
não precisa ter o reconhecimento de firma, salvo 
quando for o caso de procuração.

Segundo Paola Jacob, julgadora singular da Jucerja, 
a medida acompanha um processo de iniciado pelo 
governo federal em 2007 e também abrange atos 
arquivados no órgão. Entretanto, há uma exceção 
ao procedimento. 

Com o objetivo de desburocratizar os registros de novos empreendimentos, Jucerja 
extingue a exigência de reconhecimento de firma

Simplificação para  
novas empresas

“Ao arquivar uma procuração na Junta, será neces-
sário o reconhecimento de firma, e poderá ser por 
semelhança. Isso, na verdade, representa a apli-
cação do artigo 63 da Lei nº 8.934/94, que prevê 
que os atos levados a arquivamento nas Juntas Co-
merciais são dispensados de reconhecimento de 
firma, exceto quando se tratar de procuração. No 
entanto, a Jucerja, com o intuito de coibir situa-
ções ilegais, entendeu que era melhor pedir o re-
conhecimento de firma para todos os atos levados 
a registro, pensamento que vingou à época. Hoje, 
isso foi alterado”, pontua Paola.

Em outra Deliberação da Jucerja, a nº 88, é insti-
tuído que documentos vindos do exterior, princi-
palmente procurações, devem ser traduzidos por 
tradutores juramentados, dispensando o Registro 
de Título de Documentos. “O fato de arquivar o 
documento na Junta, por ser um órgão público, 
supre essa exigência, o que já diminui os custos, 
pois não é mais necessário pagar os emolumentos 
do RTD”, explica. 

Além das mudanças recentes, as MPEs não precisam de visto de advogado, se ao constituírem o empreen-
dimento, também tiverem a declaração de micro ou pequena empresa. A possibilidade existe desde 2006, 
com a publicação da Lei Complementar nº 123, que regulamentou a categoria.

Procedimentos para micro e pequenas empresas
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Tax and Accounting

Use o Prosoft CNPJ e mantenha os 
cadastros de clientes e fornecedores 
sempre atualizados

O Prosoft CNPJ é a única ferramenta do mercado que faz a verificação da 
situação cadastral e atualização do cadastro de terceiros de forma 
simples e ágil, minimizando os riscos.

CLIENTES E
FORNECEDORES PROSOFT CNPJ SITES OFICIAIS

Confira os benefícios de contratação do Prosoft CNPJ:

• Evite comercializações com empresas inaptas.
• Reduza custos no saneamento cadastral de clientes e fornecedores.
• Tenha acesso ao histórico das atualizações para utilizações futuras.
• Analise a situação cadastral e atualize terceiros a partir da 

movimentação fiscal.
• Gere integração com processo de vendas através do GFC Small.
• Armazene comprovante das consultas em ambiente seguro.
• Agende atualizações periódicas.
• Tenha acesso a painéis de alerta sobre irregularidades cadastrais 

encontradas.

Otimize o tempo e a mão de obra 
do seu escritório com mais uma 
ferramenta funcional e eficaz.
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• Analise a situação cadastral e atualize terceiros a partir da 

movimentação fiscal.
• Gere integração com processo de vendas através do GFC Small.
• Armazene comprovante das consultas em ambiente seguro.
• Agende atualizações periódicas.
• Tenha acesso a painéis de alerta sobre irregularidades cadastrais 

encontradas.

Otimize o tempo e a mão de obra 
do seu escritório com mais uma 
ferramenta funcional e eficaz.

e saiba mais sobre as condições 
de contratação deste produto.

ENTRE EM CONTATO COM 
NOSSA EQUIPE COMERCIAL
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Cursos, palestras e seminários

Convênios com inúmeras empresas

Descontos na Certificação Digital

Assessoria Jurídica

Informativos diários

Plantões da JUCERJA e RCPJ

Fazendo parte do 
seu crescimento!

www.sescon-rj.org.br
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