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Editorial

Acesse nosso site.

Lucio Fernandes,  
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Conscientização necessária
Cada vez mais, os órgãos fiscalizadores dispõem de alternativas para 
acompanhar a vida financeira dos contribuintes e realizar ações para coibir 
a sonegação de tributos. Ainda que essas medidas tenham uma finalidade 
justa, isso se reflete diretamente no trabalho das empresas contábeis, as quais 
acumulam obrigações acessórias com prazos reduzidos e deixam em segundo 
plano o aspecto gerencial do empresário contábil no seu negócio.

Para conscientizar a sociedade sobre as mudanças nas atribuições da área, o 
SESCON, juntamente com as entidades congraçadas do Rio de Janeiro, iniciou 
uma campanha em janeiro, mês em que se comemora o Dia do Empresário 
Contábil, com o objetivo de expor esse quadro e alertar os clientes sobre a 
responsabilidade sobre suas informações, uma das principais ferramentas 
de trabalho dos profissionais contábeis. A qualidade dos dados vem desde 
a fonte, e é fundamental para as declarações serem realizadas corretamente, 
evitando punições.

Também em relação às declarações, o ano de 2016 trouxe mudanças na 
distribuição do ICMS para compras interestaduais feitas à distância. O novo 
cálculo do tributo é um dos temas abordados nessa edição, assim como as 
novidades na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, assunto da 
primeira edição do projeto Encontro do Saber, no qual foi explicado como 
evitar erros e penalidades no preenchimento do documento. Além disso, 
o auditor da Receita Federal, Leônidas Quaresma, pontua os erros mais 
recorrentes da Declaração. No caso de Dirf e Dmed, o auditor também 
sanou dúvidas dos profissionais contábeis em uma palestra promovida pelo 
SESCON em janeiro.

Ainda no âmbito tributário, abordamos as iniciativas reestruturantes da Sefaz-
RJ para otimizar os recursos disponíveis e melhorar os serviços prestados 
à população. No município do Rio de Janeiro, a implementação do Carioca 
Digital é o mote da entrevista com o secretário de Ordem Pública, Leandro 
Matieli. Entre os atributos desse recurso, a integração com a nova plataforma 
da Vigilância Sanitária, que visa desburocratizar os procedimentos do órgão 
para a abertura de novas empresas.

Obrigado e boa leitura!
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RFB explica as novidades 
do IRPF para 2016
No dia 16 de fevereiro, a Receita Federal e as entidades 
congraçadas realizaram a primeira reunião de 2016. 
Na ocasião, o auditor fiscal do órgão, Leônidas 
Quaresma, falou sobre as mudanças na Declaração 
do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).

Entre os aspectos citados, o programa Rascunho IRPF e os 
novos procedimentos para profissionais como médicos e 
advogados, que deverão incluir na declaração o CPF dos 
clientes atendidos e os valores pagos em 2015, além do 
seu número do registro profissional da área.

Para os trabalhadores autônomos em todas as áreas 
contribuintes para a previdência, será preciso cadastrar 
o NIT no documento. No caso de funcionários 
públicos federais participantes do Funpresp, o fundo 
de previdência privada do setor, o contribuinte deve 
informar os percentuais pagos pelo profissional e pelo 
órgão público, segundo o auditor.

A necessidade de inclusão do CPF de jovens a partir 
de 14 anos para cadastrá-los como dependentes 
foi outro ponto abordado, além de um novo campo 
para cadastro do valor da cobrança previdenciária 
para aposentados e portadores de moléstia grave 
que pleitearem a devolução do Imposto de Renda 
Retido na Fonte sobre o décimo terceiro salário. 
Ele ainda mencionou a retirada do aviso sobre o 
número do recibo da declaração do ano anterior.

Leônidas ainda levantou temas como procedimentos 
para contribuintes que saem do Brasil definitivamente 
e a cobrança de 25% de imposto sobre remessas para 
pagamentos de serviços em outros países. Ele explicou 
que a taxa não deve ser cobrada em certos casos, 
como transferência de capital entre contas do mesmo 
contribuinte em países distintos e custeamento de 
educação e manutenção de dependente. 

Lucio Fernandes participa 
da reunião da RFB com 
as entidades congraçadas
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Aconteceu
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O presidente do SESCON, Lucio Fernandes, participou no 
dia 27 de janeiro da cerimônia de entrega do Certificado 
Empresa Cidadã, ocorrida no auditório da Fecomércio. A 
iniciativa, feita em parceria de CRCRJ, Firjan, Fecomércio 
e UFRJ, outorga a qualidade das informações contábeis e 
socioambientais das organizações participantes. No total, 
61 empresas foram certificadas este ano. A solenidade foi 
precedida de uma palestra de Aroldo Matos de Lemos, 
professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com 
o tema “A sustentabilidade e a Associação Comercial do 
Rio de Janeiro”. 

(Da esq. para a dir.) Claudio Avelino Filippi, Natan Schiper, Lygia 
Sampaio, Aracéli, Jorge Rosa e Lucio Fernandes na entrega do 
Certificado Empresa Cidadã

Informações de qualidade

O No dia 2 de fevereiro, a União dos Profissionais e Escritórios de 
Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (Unipec) comemorou 
52 anos de fundação. Na ocasião, o diretor do SESCON Adilson 
Félix entregou à presidente da entidade, Damaris Amaral, uma 
placa comemorativa. Adilson Félix, Damaris Amaral, Vitória Maria da Silva, presidente 

do CRCRJ, e Lygia Sampaio, presidente do Sindicont-Rio

UNIPEC  
comemora 52 anos
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Auxílio à educação
O SESCON doou 170 kits escolares para as 
crianças atendidas pela Associação Semente da 
Vida da Cidade de Deus (Asvi), entidade parceira 
que atende jovens carentes da comunidade. 
As doações foram entregues pelo presidente, 
Lucio Fernandes. 

OAB-Barra da Tijuca 
empossa novo presidente
O novo presidente da OAB-Barra da Tijuca, Claudio 
Carneiro, sua diretoria e conselho, tomaram posse da 
subseção no dia 14 de janeiro. O presidente do SESCON, 
Lucio Fernandes, representou o Sindicato na ocasião, 
quando entregou uma placa de homenagem ao advogado, 
que presidirá a entidade até 2018. 

No dia 1º de fevereiro, foi instalada, na Câmara Municipal 
de Araruama, a Delegacia Regional do CRCRJ no município. 
O presidente do SESCON, Lucio Fernandes, participou da 
cerimônia, que teve a presença da presidente do CRCRJ, 
Vitória Maria da Silva, do prefeito da cidade, Miguel Jeovani, 
e da deputada estadual Marcia Jeovani. A nova delegacia 
objetiva auxiliar a fiscalização do exercício da atividade e o 
registro de profissionais, sociedades e empresas da área, 
além do desenvolvimento da profissão. 

CRCRJ inaugura Delegacia Regional

Lucio Fernandes (de cinza) participa da inauguração de nova Delegacia 
Regional do CRCRJ

Claudio Carneiro recebe homenagem de Lucio Fernandes

Crianças da Asvi recebem as doações do SESCON
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Crianças atendidas pela Asvi participam da festa 
promovida pelo SESCON

Aconteceu

Sescon-SP e Grande 
Florianópolis têm 
nova diretoria
Em fevereiro, dois Sescons pelo Brasil empossaram 
novos presidentes e suas respectivas diretorias. No 
dia 19, Márcio Shimomoto assumiu a presidência 
da entidade paulistana para gestão 2016-2018 em 
cerimônia que também comemorou os 67 anos 
do Sindicato. Na solenidade, o novo presidente e  
seu antecessor, Sérgio Approbato, receberam uma 
placa de homenagem do SESCON. Três dias depois, 
o Sescon Grande Florianópolis empossou a nova 
diretoria, presidida por Fenando Baldissera, também 
homenageado pelo SESCON.  

1 - Fernando Baldissera recebeu a placa 
entregue pelo presidente do SESCON, 
Lucio Fernandes. 2 - Sérgio Approbato 
(à esquerda) e Márcio Shimomoto 
também receberam a homenagem do 
SESCON na posse da nova diretoria do 
Sescon-SP

1

2



Poucas coisas são tão preciosas quanto o tempo. Os 
diversos compromissos e o grande número de tarefas 
levam os escritórios a terem uma rotina corrida. Por isso, 
quando um pequeno negócio começa a crescer, é hora do 
empreendedor aprender a descentralizar o trabalho.

Para apresentar os melhores caminhos na hora de delegar 
atividades, o diretor do SESCON Richard Guedes palestrou, 
no dia 28 de janeiro, no Café com Palestra.

De acordo com ele, são muitos os “ladrões de tempo” em um 
escritório: interrupções, reuniões desnecessárias, conversas 
paralelas, telefonemas e e-mails, entre outros. Nenhum, no 
entanto, é tão nocivo quanto a dificuldade de delegar.

Richard apontou que é preciso compreender o papel 
gerencial da liderança, dar autonomia aos funcionários e ser 
suficientemente claro para não criar atritos e aumentar a 
chance de algo sair errado.

“Deixe seu perfeccionismo de lado, prepare a rota e dê ao 
seu contratado uma meta para ele agir com segurança. 
Além de potencializar o desenvolvimento da equipe, você 
terá mais tempo para cuidar da sua empresa e fazer o 
essencial”, explicou.

Mudanças interestaduais
As alterações na divisão do ICMS em operações 
interestaduais à distância foram tema do Café com Palestra 
de 17 de fevereiro, apresentado pela advogada Drª Ana 
Cristina Martins. Entre as mudanças, a nova distribuição 
do tributo nas operações. Em 2016, 60% do imposto 
permanece no estado remetente e 40% é destinado ao 
que realiza as compras. Em 2019, tudo será recolhido 
pelo estado de destino. Até 30 de junho, a fiscalização 
do preenchimento das notas será para orientação, sem 
punições. Por conta de uma liminar concedida pelo 
ministro do STF Dias Toffoli, as mudanças não se aplicam 
às empresas do Simples Nacional.

Drª Ana Cristina realizou o novo cálculo com fatores como 
as alíquotas do estado, interestaduais e o Fundo Estadual 
de Combate à Pobreza (FECP), que, segundo a palestrante, 
deve ser calculado à parte. 

Outro ponto abordado foi a Declaração Eletrônica de 
Substituição Tributária, Antecipação e Diferencial de 
Alíquota (DeSTDA), cuja primeira entrega ocorreu em 
fevereiro. A obrigação acessória consiste na reunião das 
informações relacionadas ao ICMS do mês anterior e 
deve ser preenchida por um aplicativo  disponível no 
site da Sefaz-RJ. Como os campos abrangem todos os 
estados, Drª Ana Cristina orientou o preenchimento dos 
locais sem atividade com “sem informações”, para evitar 
inconsistências. Além disso, como operações pela internet 
podem ocorrer por todo o Brasil, ela sugeriu que as 
empresas tenham inscrição estadual em todos os estados 
(saiba mais nas páginas 10 e 11). 

Delegar é preciso

Café com Palestra

Descentralização pode ser fundamental no sucesso do empresário contábil

8

1 - Richard Guedes palestrou sobre descentralização de atividades; 
2 - Drª Ana Cristina e os participantes do Café com Palestra

1

2
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Novas regras 

para o ICMS
Emenda Constitucional altera regra de partilha do imposto

10

Não existem limites geográficos para compras. O 
consumidor pode decidir se a mercadoria virá do 
outro lado da rua ou do mundo. No Brasil, as vendas 
pela internet aumentam ano a ano: em 2015  –  ano 
considerado de crise – elas apresentaram crescimento de 
15,3% em comparação com 2014 e tiveram faturamento 
de R$ 41,3 bilhões. Impactadas por essa mudança, 
as lojas físicas sentem as perdas, bem como regiões 
cuja concentração de e-commerces é baixa, no Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. Para alterar esse quadro, 
passou a valer, desde o primeiro dia de 2016, a partilha 
do ICMS entre os estados de origem e de destino para 
operações interestaduais de venda para consumidor 
final não contribuinte.

A Emenda Constitucional nº 87/15 estabelece uma 
nova divisão do ICMS de produtos e serviços adquiridos 
em operações interestaduais à distância, pela internet 
e por telefone. A nova regra impacta exclusivamente 
as transações não presenciais entre dois estados, com 
destino a um consumidor final não contribuinte. Ela 
define a divisão do tributo recolhido com o estado de 
destino e o da venda do produto. A mudança, gradativa, 
acontece da seguinte maneira: o estado de origem 
fica com a alíquota interestadual e o de destino, com 
a diferença entre sua alíquota interna e a interestadual 
(entenda nos boxes). Em 2019, porém, a totalidade da 
alíquota ficará com o estado de destino.

“Esse processo paulatino foi estabelecido para que os 
estados de origem, especialmente das regiões Sul e 
Sudeste, não sintam tanto as perdas de receita”, explica 

a advogada e diretora da MG Treinamentos, Drª Ana 
Cristina Martins. “O comércio varejista será o mais 
impactado. Para reduzir custos, muitas lojas migraram 
para a internet e, agora, com mais burocracia e maior 
carga tributária, isso será repassado para o preço final do 
produto, podendo ocasionar mais perda de vendas. Os 
efeitos também serão sentidos na perda de arrecadação 
do Rio de Janeiro”, acrescenta.

O contribuinte terá mais obrigações acessórias por 
ter que gerar uma guia para o estado de destino no 
momento da emissão da nota, e, em alguns casos, até 
mesmo duas, caso o estado tenha Fundo Estadual de 
Combate à Pobreza (FECP). 

Segundo a advogada tributarista Rose Marie de Bom, 
os profissionais da contabilidade e empresários devem 
estar atentos a essa mudança: “Para fazer todos esses 
cálculos, o contador terá que conhecer todas as 
alíquotas interestaduais e estar muito atento. Estreitar o 
relacionamento com o cliente também é fundamental 
nesse sentido”.

Alterações não valem para o Simples
Uma das principais preocupações girava em torno das 
empresas do Simples Nacional, que teriam dificuldades 
tanto em termos de complexidade de declarações 
e obrigações acessórias, quanto em perda de 
competitividade em comparação a grandes empresas. 
Isso porque, geralmente, a vantagem de comprar do 
Simples é o preço mais acessível, consequência da 
menor tributação.



ICMS
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Drª Ana Cristina ainda acrescenta que a lei do regime não 
prevê esse novo diferencial, por isso seria inconstitucional: 
“Pela Constituição, a tributação do Simples deve ser 
simplificada, e não dessa maneira, igualando-o a uma 
empresa grande, obrigando-o a gerar guia a cada nota”. 

No dia 18 de fevereiro, o ministro Dias Toffoli, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), emitiu uma liminar 
para vetar a obrigação das mudanças para pequenas 
empresas. De acordo com o documento, o ministro 
acatou os argumentos de diversas entidades, entre elas 
a Fenacon, de que era inconstitucional tal obrigação, 

além de ser mais um entrave para o desenvolvimento do 
mercado brasileiro.

Substituição tributária
Outra mudança na legislação do ICMS diz respeito à 
substituição tributária. Além das alterações na lista de 
mercadorias sujeitas ao regime, foram modificados 
procedimentos relativos ao cadastro de mercadorias, 
como a inclusão do Código Especificador da 
Substituição Tributária (Cest) nas notas eletrônicas, a 
partir de abril de 2016. 

A arrecadação

Alíquotas internas: Mudanças na distribuição 
das alíquotas

Ano Estado de 
destino

Estado de 
origem

2016 40% 60%

2017 60% 40%

2018 80% 20%

2019 100% 0%

• Como era: Adotava-se a alíquota interna do estado de origem (no caso do RJ, 19%). 100% ficava com o 
estado de origem.

• Como é: O estado de origem fica com a alíquota interestadual e o de destino com a diferença entre sua 
alíquota interna e a interestadual.

Exemplo: Uma venda entre Rio de Janeiro (estado de origem) e Pernambuco (estado de destino): 

RJ - PE: 17% (interna) – 7% (interestadual) = 10% para PE; 7% para RJ.

19% - RJ

18% - SP, MG e PR

17% - demais estados
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Entrevista

  13

O que é o Carioca Digital? 

Leandro Matieli: É um portal criado pela Prefeitura 
do Rio de Janeiro no qual o cidadão carioca pode 
acompanhar o andamento de processos em diversos 
órgãos do município, além de ter acesso a serviços 
oferecidos pela entidade. 

No site é possível consultar solicitações de emissão 
de alvarás de estabelecimentos e eventos, solicitar 
qualquer serviço da Central de Atendimento do 
Cidadão 1746, emitir a segunda via do IPTU, conhecer 
a agenda dos espaços culturais da prefeitura, ter 
acesso ao calendário escolar e ao boletim dos alunos 
da rede municipal, consultar multas de trânsito e a 
situação dos débitos dos automóveis. A página já está 
disponível e em funcionamento. 

Quais contribuintes podem utilizá-lo e como o 
cadastro pode ser feito?

LM: Qualquer cidadão carioca poder ter acesso aos 
serviços do Carioca Digital. É necessário cadastrar-se 
no site (carioca.rio.rj.gov.br) para usufruir das inúmeras 
facilidades, sem filas, nem burocracia. 

Com o novo site e suas funcionalidades, em que 
prazo a Secretaria espera reduzir o tempo de espera 
para obter os serviços?

LM: Em relação à Secretaria de Ordem Pública, estão 
disponibilizadas emissão de alvarás de atividades 
econômicas, autorização de eventos e emissão de guias 
de bancas de jornais. O Carioca Digital, na verdade, é 

uma plataforma onde o contribuinte pode acompanhar 
o andamento desses processos pelo número de 
protocolo fornecido pela página da plataforma Rio 
Mais Fácil, cujo endereço é www.rio.rj.gov.br/web/rio-
mais-facil/

O Rio Mais Fácil é um projeto da Prefeitura para facilitar 
o licenciamento das empresas e pessoas físicas que  
desejam sair da informalidade. Nele, o cidadão também 
realiza consultas para verificar a viabilidade de sua  
empresa para o local escolhido e a documentação exigida, 
com a vantagem de que algumas solicitações passam a ser 
atendidas automaticamente e uma série de documentos 
deixaram de ser exigidos, reduzindo a burocracia. Como 
exemplo, no Carioca Digital, o contribuinte pode emitir a 
TLE (taxa de licença para estabelecimentos) e o alvará de 
licença para estabelecimentos. 

Para os profissionais contábeis, como a ferramenta 
pode auxiliar no trabalho?

LM: O Carioca Digital é uma ferramenta poderosa, 
já que permite o acompanhamento de todas as 
demandas junto à prefeitura pela internet, sem ter que 
comparecer às repartições públicas. 

Que outras iniciativas a Prefeitura tem desenvolvido 
para desburocratizar os procedimentos junto  
à população? 

LM: A Prefeitura do Rio vem buscando otimizar ao 
máximo os serviços prestados à população. No caso 
da Seop, trabalhamos na automatização total do 
licenciamento de atividades econômicas. 

Acompanhamento 
em tempo real
O secretário municipal de Ordem Pública, Leandro Matieli, fala 
sobre o Carioca Digital e os recursos da nova ferramenta O secretário municipal de  

Ordem Pública, Leandro Matieli



A pressão arterial é a força com que o sangue circula 
pelas artérias. Quando ela se encontra sistematicamen-
te elevada – igual ou maior do que 14 por 9 – ocorre a 
hipertensão, ou pressão alta. Devido à alta pressão de 
circulação nos vasos sanguíneos, a fina camada que os 
reveste é ferida e, por isso, endurecem e se estreitam 
e, com o passar dos anos, podem entupir ou romper. 
Isso faz com que o coração se esforce mais para dis-
tribuir o sangue pelo corpo. Em 2015, o Ministério da 
Saúde estimou que mais de 30 milhões de brasileiros 
sofrem dessa doença crônica, cerca de 30% da popula-
ção adulta, chegando a mais de 50% na terceira idade.

De acordo com Dr. Gil Fernando Salles, especialista da 
Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), a condição 
é causada por uma mistura de fatores genéticos e am-

bientais, como tabagismo, obesidade, sedentarismo, 
entre outros. O médico alerta que a hipertensão arterial 
não gera sintomas na maioria dos indivíduos e por isso 
indica, a partir dos 30 anos, a medição da pressão arte-
rial com regularidade mínima de dois anos.

“Apesar da coincidência do surgimento de determina-
dos sinais como dores de cabeça, sangramento pelo 
nariz, tontura, rubor facial e cansaço, os quais muitos 
associam equivocadamente ao surgimento da doen-
ça, ela é assintomática. Quando a pessoa tem uma hi-
pertensão arterial grave ou prolongada e não tratada, 
apresenta dores de cabeça, vômito, falta de ar, agitação 
e visão borrada. Em decorrência disso, podem ter lesões 
que afetam o cérebro, os olhos, o coração e os rins, mas 
isso apenas nos casos mais graves e avançados”, afirma.

Risco invisível
Hipertensão atinge mais de 30 milhões no Brasil e é assintomática 
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• Medir a pressão arterial regularmente;

• Ter uma alimentação saudável;

• Praticar atividade física pelo menos cinco dias por 
semana. Faça caminhadas, troque o elevador pe-
las escadas, ande de bicicleta, nade, dance;

• Manter um peso saudável. Também é importan-
te avaliar a medida da circunferência abdominal. 
Para o homem, não deve ultrapassar 102 cm e, 
para a mulher, 88 cm;

• Diminuir a quantidade de sal na comida. Use no 
máximo 1 colher de chá para toda a alimentação 
diária. Tire o saleiro da mesa e não acrescente sal 
no alimento depois de pronto;

• Diminuir o consumo de bebidas alcoólicas;

• Não fumar. Depois da hipertensão, o fumo é o prin-
cipal fator de risco de doenças cardiovasculares;

• Controlar o estresse.

Como evitar a hipertensão?

Para evitar a hipertensão, é preciso rever o seu estilo de vida. Conheça algumas medidas gerais que 
podem ser tomadas.



Saúde
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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

Os hábitos alimentares influenciam a ocor-
rência de hipertensão. Fique atento aos ali-
mentos indicados e contraindicados:

• Evitar: açúcares e doces; derivados de leite 
na forma integral; carnes vermelhas com gor-
dura aparente e vísceras; temperos prontos; 
alimentos industrializados que vêm em latas 
ou vidros; alimentos processados e industriali-
zados, como embutidos; conservas, produtos 
defumados; charque.

• Preferir: alimentos cozidos, assados, gre-
lhados ou refogados; temperos naturais 
como limão, ervas, alho, cebola, salsa e ce-
bolinha; frutas; verduras e legumes; produ-
tos lácteos desnatados.

Alimentação saudável

Fonte: SBH

Não tratada, a pressão alta pode ocasionar derrames 
cerebrais, doenças do coração, insuficiência renal ou 
paralisação dos rins, alterações na visão que podem 
levar à cegueira e obstrução das artérias das pernas le-
varia a amputações. O tratamento, segundo Dr. Salles, 
dura a vida toda porque a doença não tem cura. A SBH 
estima que apenas 23% dos hipertensos controlam 
corretamente a doença, 36% não fazem controle e 41% 
abandonam o tratamento após melhora inicial.

“A menos que haja uma necessidade evidente para uso 
de medicamentos, parte dos pacientes pode reduzir 
sua pressão arterial com tratamentos não farmacológi-
cos, por meio de modificações no estilo de vida. É im-
portante consultar um médico, pois o tratamento pode 
ser diferente em cada caso”, alerta o especialista. 
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Com o objetivo de melhorar os serviços prestados à 
população, a subsecretaria de Receita da Secretaria de 
Fazenda do Estado do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) iniciou 
uma série de ações para otimizar custos e recursos 
disponíveis. O planejamento, iniciado em 2014, englo-
ba procedimentos internos, externos e novos projetos. 

Entre os projetos em implementação inicial, está o 
Polo de Cobrança Administrativa, cuja primeira fase 
teve início em setembro de 2015. Formada por audito-
res e fazendários, a equipe entra em contato por car-
tas ou telefonemas com um grupo de contribuintes 
prestes a serem inscritos em dívida ativa para alertá-
-los e orientá-los sobre a melhor forma de quitar o 
montante, como parcelamentos e entradas. 

“O serviço ocorre entre o momento que a dívida está 
definitivamente constituída e vencida e a inscrição em 
dívida. Orientamos as empresas sobre os débitos e, 
por consequência, aumentamos a arrecadação. Nos 
primeiros meses de funcionamento, foram recolhidos 
cerca de R$ 100 milhões”, pontua o subsecretário de 
Receita da Sefaz-RJ, Antonio Carlos Cabral. 

Outro canal de comunicação com a população flumi-
nense em desenvolvimento é o Domicílio Eletrônico ao 

Contribuinte (DEC), que consiste em uma caixa postal 
eletrônica pela qual o estado enviará mensagens subs-
tituindo a visita de um auditor fiscal e cartas impressas. 

Para garantir o sigilo e a segurança dos comunicados, 
o conteúdo estará disponível somente para contri-
buintes com certificado digital. Segundo o subsecre-
tário, partes do DEC estão já concluídas ou em fase de 
testes e, ao longo do primeiro semestre, serão dispo-
nibilizadas as primeiras funcionalidades. A princípio, 
serão recursos mais básicos, como cartas do Polo de 
Cobrança Administrativa e avisos amigáveis.

Consolidação das informações
Internamente, a Sefaz-RJ está desenvolvendo os do-
cumentos fiscais eletrônicos, solução que reunirá itens 
como notas fiscais eletrônicas e NFC-es para construir 
uma base de dados organizada. “Isso nos permitirá 
fazer fiscalizações com melhor qualidade e ter ação 
fiscal sobre as empresas que possuem algum indício, 
diminuindo os falsos positivos e incomodando menos 
aqueles que estão corretos com a sua contabilidade”, 
esclarece Cabral. A expectativa, segundo o subsecre-
tário, é que todas as informações estejam organizadas 
até o fim de 2016. 

Projetos estruturantes trazem novos procedimentos para a Sefaz-RJ

Mais   

eficiência



Também estão previstas mudanças nos procedimen-
tos relacionados ao Imposto sobre Transmissão de 
Causa Mortis e por Doação de Quaisquer Bens e Di-
reitos (ITD), cujo processo será realizado pela internet, 
com impressão da guia a ser paga pelo contribuinte. 
Parte do projeto já está implementado, com disponi-
bilização dos lançamentos sobre herança por escritura 
pública que, segundo o subsecretário, corresponde a 
70% dos casos do ITD, desde 6 de janeiro, com mil 
casos resolvidos nos primeiros quinze dias.

À medida que os procedimentos do fisco estadual 
são otimizados e novas ferramentas são incorpora-

das ao trabalho do órgão, a expectativa da Sefaz-RJ 
é melhorar a relação com os contribuintes. Porém, a 
reestruturação deve ser acompanhada pelos profis-
sionais contábeis. Antonio Carlos alerta:

“As escriturações contábeis feitas hoje poderão ser 
fiscalizadas nos próximos cinco anos. Há detalhes 
que podem não ser vistos com o aparato atual, mas 
que estarão visíveis em pouco tempo, já que o nível 
de detalhamento disponível para a Receita estadual 
para analisar a documentação de uma empresa antes 
mesmo da intimação será maior”. 
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Sefaz-RJ

Para incentivar a inclusão do CPF nas Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e), documento 
que substituirá os cupons fiscais, o Governo do estado também lançará o programa Cidadania Fiscal. 
Ao informar o dado nas compras, o contribuinte ganhará pontos que poderão ser trocados poste-
riormente. “Esperamos envolver mais o cidadão na arrecadação da Receita estadual e, com isso, obter 
melhores resultados”, destaca Cabral. 

Cidadania Fiscal



Em busca de mais  
reconhecimento
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A condução de um empreendimento requer a 
análise das informações geradas pelo negócio, 
fundamentais para os empresários decidirem 
os passos seguintes. O trabalho do profissional 
contábil é um dos principais fatores para obter 
esses dados, oriundos dos documentos dos 
clientes. Porém, o aumento de obrigações 
acessórias a serem cumpridas compromete esse 
viés da atividade e dificulta o relacionamento com 
os clientes, que atribuem às empresas contábeis 
a responsabilidade por essas declarações e por 
eventuais inconsistências e multas.

Para mostrar à sociedade a importância e a 
responsabilidade crescente da área, o SESCON, 
em parceria com as entidades congraçadas e 
outras associações contábeis de municípios do 
Rio de Janeiro, iniciou este ano um movimento 
de conscientização do trabalho dos profissionais 
da contabilidade. Em 12 de janeiro, data em que é 
comemorado o Dia do Empresário Contábil, uma 
faixa foi colocada em frente à sede do Sindicato, 
no Centro do Rio.

“São os profissionais contábeis que fazem as 
imposições dos órgãos públicos. Como é uma 

SESCON inicia campanha pela valorização dos empresários contábeis

sucessão de obrigações, torna-se inviável fazer o 
trabalho com excelência e qualidade. Muitas vezes 
isso ocorre também pela falta de informações 
enviadas pelo cliente, que entende esse processo 
como obrigação do contador, inclusive as multas 
por falta de algum dado, ainda que estas não 
sejam do profissional”, explica o presidente do 
SESCON, Lucio Fernandes.

O cotidiano das empresas contábeis 
e os serviços prestados
Esse quadro é percebido no dia a dia dos 
empresários contábeis associados ao SESCON. O 
associado Wilson Leme, da W Leme Assessoria e 
Serviços, ressalta que a quantidade de declarações 
a serem prestadas inverte o tempo de trabalho 
necessário para atender clientes e órgãos públicos:

“O nosso principal trabalho é gerar informação 
para o cliente que nos contrata, para ele poder 
gerenciar a sua empresa. Os dados para o governo 
seriam um fator secundário. Porém, hoje isso  
está invertido”.

Entre as principais dificuldades identificadas 
está o entendimento dos clientes em relação 

No Dia do Empresário 
Contábil, faixas foram 
colocadas em frente à 

sede do SESCON
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Capa

ao comprometimento necessário com as 
informações dos documentos e possíveis 
inconsistências, que podem ocasionar 
punições. Para evitar essa situação, é preciso 
conscientizá-los sobre a responsabilidade 
sobre os dados, que devem ser encaminhados 
à empresa contábil de forma adequada, e o 
real papel do profissional que o atende.

“Como intermediários dos contribuintes, 
acabamos assumindo a responsabilidade de 
cumprir ou não as obrigações corretamente, 
pois o cliente considera a declaração e 
possíveis multas uma atribuição do serviço 
contratado”, observa Lucio Fernandes. 

Contabilidade dá samba

Para comemorar o Dia do Empresário Contábil, o 
SESCON participou de uma feijoada promovida pela 
escola de samba Unidos de Vila Isabel no dia 30 de 
janeiro. Os associados e seus familiares tiveram um dia 
de divertimento e assistiram à apresentação da bateria 
e de passistas da agremiação, do grupo Balacobaco, 
da cantora Mart’nália e de um dos membros mais 
ilustres da escola: o cantor e compositor Martinho da 
Vila. Profissional contábil por formação, ele recebeu 
uma homenagem do presidente do SESCON, Lucio 
Fernandes.

Aos associados que participaram da festa foi pedida 
a doação de fraldas para o Lar Maria de Lourdes, 
entidade que cuida de crianças e adolescentes com 
hidrocefalia. No total, foram arrecadados 111 pacotes.

A quadra da Vila Isabel, 
onde ocorreu a feijoada 
em comemoração ao Dia 
do Empresário Contábil 

Um dos símbolos da 
agremiação, o cantor 
Martinho da Vila se 
apresentou na ocasião
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Por outro lado, se houver dificuldades no 
entendimento entre as partes, a empresa 
deve se resguardar em relação a eventuais 
problemas. Entre as alternativas, descrever 
todos os serviços prestados no contrato e 
contratar um seguro de responsabilidade civil 
para proteger o patrimônio da companhia de 
multas e processos.

Outros fatores são as mudanças legislativas 
– recorrentes e com prazos curtos até 
entrarem em vigor – pois exigem preparo 
e adaptação a novas normas em tempo 
reduzido, e alterações tributárias que pedem 
conhecimento prévio das modificações e, em 
alguns casos, esclarecimento por parte dos 
órgãos públicos.

A campanha também objetiva mostrar aos 
demais setores a importância da atividade 
contábil para os empreendedores. “A 
contabilidade é totalmente necessária para a 
sociedade porque os empresários precisam 
ter suas informações adequadas e em dia. 
Porém, não temos disponibilidade para dar 
esse tipo de consultoria porque precisamos 
cumprir as obrigações”, acrescenta Wilson.  

Proteção do trabalho

01. O Dia do Empresário Contábil foi lembrado com 
uma faixa estendida na quadra da Vila Isabel; 02. A 
cantora Mart’nália foi uma das atrações da feijoada; 
03. Integrantes da Vila Isabel se apresentaram 
durante o evento; 04. O presidente do SESCON, Lucio 
Fernandes, entregou uma homenagem à Martinho da 
Vila, que é profissional contábil

01

02

03

04



Evitando fraudes
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DIRPF 2016

Com a aproximação da entrega da Declaração de Im-
posto de Renda de Pessoa Física, contribuintes e profis-
sionais da contabilidade devem ficar atentos, em espe-
cial, aos principais erros cometidos no preenchimento. 
O primeiro passo é conhecer a legislação. Isso porque, 
segundo o auditor Leônidas Quaresma, a maioria de er-
ros ocorre na interpretação da lei.

O erro campeão é a omissão de rendimentos, seja pró-
pria ou de dependentes, seguida por erros na informa-
ção de deduções. “Inclusão de despesas médicas de não 
dependentes na declaração e de pagamentos relativos a 
pensão alimentícia sem que haja a sentença ou escritura 
que a obrigue; e informação do saldo da aplicação em 
PGBL e VGBL, em vez do valor da aplicação em PGBL no 
ano-calendário”, exemplifica Quaresma.

Uma falha comum é justamente confundir PGBL e VGBL. 
Quando não houve contribuição, o saldo do PGBL não 

deve ser informado. Outro erro é informar apenas o sal-
do do PGBL na ficha de Pagamentos Efetuados, quando 
o que deveria ser informado são as contribuições.

O papel do profissional da contabilidade para evitar 
essas ocorrências é simples e fundamental. É essencial 
apresentar ao contribuinte todos os elementos necessá-
rios: todos os comprovantes de rendimentos, sentença 
que determina o pagamento de pensão alimentícia, cer-
tidões de nascimento ou casamento, extratos bancários 
completos e alvará nos casos de rendimentos da justiça, 
com a respectiva planilha de cálculos.

Mas, sabe-se que mesmo com atenção, ainda podem 
surgir falhas. Nesses casos, basta buscar no extrato 
da declaração, disponível no site da RFB, as informa-
ções que levaram à retenção na malha fiscal e dar 
entrada em uma declaração retificadora, dessa vez 
com os dados corretos. 

Conheça os principais erros no preenchimento da DIRPF

Onde o leão pega

• Esquecer de informar despesas médicas, ou não 
guardar os comprovantes;

• Não informar aposentadoria;

• Digitar números errados;

• Deixar de informar renda de aluguel;

• Divergência entre contribuinte e fonte pagadora.

Leônidas Quaresma chama atenção para o prin-
cipal golpe com relação a DIRPF: o envio de  
e-mails. Ele elucida que a comunicação da Re-
ceita com o contribuinte é por meio de cartas, 
notificações e intimações, nunca via e-mail, a 
não ser em casos de Domicílio Tributário Eletrô-
nico, que tenham certificação digital. “Se rece-
ber algum e-mail com o nome da Receita, não 
abra, porque com certeza é golpe”, aconselha. 

Outros erros que merecem atenção:



Com entregas nos primeiros meses do ano, a Declaração 
do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e a Decla-
ração de Serviços Médicos e da Saúde (DMED) ainda ge-
ram dúvidas para contribuintes e profissionais contábeis, 
apesar de não haver grandes mudanças neste ano. No 
dia 27 de janeiro, o auditor da Receita Federal Leônidas 
Quaresma, a convite do SESCON, ministrou uma pales-
tra para abordar os pontos mais questionados e facilitar 
o preenchimento das guias. O evento foi realizado no 
auditório do Palácio da Fazenda e recebeu aproximada-
mente 200 pessoas. 

Entre as perguntas, dúvidas a respeito da isenção do 
IRRF em remessas para gasto com turismo fora do Brasil. 
O artigo 60 da Lei nº 12.249/2010, que deu isenção de 
até R$ 20 mil por mês para remessas ao exterior de ser-
viços, tinha validade até 31 de dezembro de 2015. Dessa 
maneira, em 2016, a RFB tributará em 25% qualquer va-
lor enviado para pagamento de serviços, como reservas 
em hotéis e locação de veículos. Os gastos com educa-
ção, despesas médicas e manutenção de dependentes 
permanecem isentos. 

Outros questionamentos relacionavam-se à Distribuição 
de Lucro, rendimento isento: foi mencionado o fato de 
não existir um código específico para a DL. Leônidas 
explicou que o mecanismo a ser utilizado é associar o 
código mais próximo apenas para informar a ocorrência. 
Ele também disse que “na nova DIRF, esperamos uma 
solução para modificar isso e garantir uma informação 
mais correta”. Segundo o auditor, a expectativa é a refor-
mulação do software em 2017. 

DIRF e DMED:  
zerando as dúvidas
SESCON promove palestra com Leônidas Quaresma sobre principais aspectos das declarações
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De acordo com ele, havia a expectativa de substituir a DIRF 
pelo eSocial, porém, por enquanto, isso não ocorrerá, pois 
há informações necessárias para a DIRF que não constam 
no programa. “A expectativa é de que, quando o eSocial 
estiver com toda a sua capacidade em funcionamento, 
será possível fazer a substituição”, completou. 

DMED
Sobre a DMED, foi abordada a correlação entre a decla-
ração e as informações a serem prestadas por profissio-
nais de áreas como da saúde e advogados que, a partir 
do ano-calendário 2015, precisam informar quanto e de 
quem receberam, além de incluir o CPF do cliente. 

Leônidas esclareceu que deverá ser declarado apenas o 
rendimento recebido pelos serviços. Os casos de reem-
bolso também foram elucidados: a orientação é que seja 
declarado o valor total, para que a Receita saiba exata-
mente quanto o contribuinte recebeu. 

Mas a principal dúvida dos presentes era com relação ao 
Plano Coletivo Empresarial. Ao contrário do que muitos 
pensam, a obrigação de declarar a informação não é do 
plano de saúde, mas da empresa, já que o contratante 
tem todos os dados dos beneficiados. 

O auditor ainda adiantou as novidades da Declaração 
de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF). Um 
aspecto levantado foi a necessidade de dependentes 
maiores de 14 anos terem CPF. De acordo com ele, 
em 2017, a idade provavelmente cairá para 12 anos. O 
presidente do SESCON, Lucio Fernandes, fez a abertu-
ra e lembrou que a palestra já é uma “tradição” para 
tirar as dúvidas. 
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DIRF e DMED

Outra dúvida levantada foi sobre 
a obrigatoriedade da escrituração 
eletrônica do livro-caixa. Leônidas 
esclareceu que ela não é obrigató-
ria, mas sim uma facilidade. “Com 
esse sistema, os lançamentos po-
dem ser feitos em tempo real, 
alimentando automaticamente o 
controle de rendimentos e de des-
pesas do contribuinte”, explicou. 

O programa calcula também o 
recolhimento mensal do Imposto 
de Renda ao longo do ano fiscal e, 

na hora de fazer a declaração de 
ajuste anual, fica mais fácil saber 
se há tributo a pagar ou a restituir.

Outra facilidade é o aplicativo 
Rascunho. Ele permite o preen-
chimento prévio de informações 
da DIRPF, de fatos ocorridos em 
2015, que poderão ser importa-
das para facilitar o preenchimento 
da Declaração de 2016. Ele ainda 
deu uma dica para os profissio-
nais: colocar a mesma senha para 
todos os clientes.

Livro-caixa e Rascunho

Leônidas Quaresma em palestra promovida pelo SESCON
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Um ambiente confortável e corporativo, que ofereça 
interação com outras empresas, sala comercial e pre-
ço convidativo. Na fronteira entre o home office e os 
escritórios tradicionais, o Coworking é uma possibili-
dade para expandir os horizontes de empresários e 
novos empreendedores. 

Trata-se de um modelo de trabalho baseado no compar-
tilhamento de espaço e recursos do escritório, portanto, 
torna-se uma opção para profissionais e empresas que 
desejam uma estrutura qualificada com preço reduzido. 
Um dos principais atrativos, a economia, se dá de manei-
ra direta, pois todas as despesas estruturais (como alu-
guel, internet, telefone, limpeza, recepcionista etc.) são 
divididas, e outro indiretamente: 

“Trazer sua empresa para junto de outros profissionais 
deve ser considerado um investimento, não um custo. 
Junto de uma comunidade forte, você irá certamen-
te conhecer novos parceiros e clientes, e isso retornará 
em mais lucratividade para empresa”, afirma Fernando 
Aguirre, do portal Coworking Brasil. 

Nesses ambientes compartilhados, é possível conhe-
cer outros profissionais de sua área, de áreas comple-
mentares e também de setores totalmente diferentes. 
Em consequência, o aprimoramento do networking e 
a troca de experiências. Outros benefícios oferecidos 
são internet de alta velocidade, ambiente sofisticado e 
boa localização. 

Coworking: uma nova possibilidade para empreendedores e empresas 
menos conservadoras

Quando a saída está 
em compartilhar

O Coworking também elenca em seu favor, em com-
paração ao home office, a clara divisão entre espaço 
de trabalho e vida pessoal, algo complicado de ser feito 
quando se trabalha em casa. Apesar de estar ganhando 
espaço no país, o “escritório residencial” certamente não 
é para qualquer negócio, ou para qualquer pessoa. A au-
sência de rotina, as distrações, ou mesmo a solidão de 
trabalhar sozinho podem ser verdadeiros desafios. Além 
disso, a necessidade de receber um cliente e o horário 
totalmente flexível, que podem ocasionar  sobrecarga de 
trabalho, também são empecilhos. 

Quando o Coworking não é uma opção
Os espaços de Coworking têm diferentes características, 
de modo que possam se adaptar às mais diversas ne-
cessidades: ambientes mais descontraídos ou mais sé-
rios, alguns oferecem salas privativas, outros auditórios 
etc. Ainda assim, é claro que o modelo também não se 
adapta a todos os negócios. 

“Se o negócio exige a ideia de ter um escritório gran-
de, só seu, com uma placa enorme com o nome da sua 
empresa na entrada para impressionar seus clientes, tal-
vez não seja o modelo ideal para você”, resume Aguirre. 
“Mas se um profissional de qualquer área acredita que 
para seu negócio crescer ele deve estar em contato com 
outras pessoas, criando uma rede de parceiros fortes e 
participando de um dos movimentos mais impressio-
nantes do empreendedorismo recente, ele poderá ser o 
público certo para o Coworking”.  
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Gestão de Pessoas

Onde encontrar?

TESTE: Qual é o formato ideal para você? Coworking, home 
office ou escritório tradicional?

1. Para seu negócio, quão importante é relacio-
nar-se com outros profissionais e criar uma 
forte rede de relacionamentos?

a) Importante. Relacionar-se no meu ramo é interes-
sante, mas tenho momentos certos para fazê-lo, 
como em congressos e encontros. 

b) Dispensável. Meu negócio é autossuficiente e 
não sinto essa necessidade.

c) Fundamental. Tanto com profissionais de minha 
área quanto de outras, para meu negócio sobre-
viver no mercado e ganhar em competitividade, 
preciso de parcerias e um bom networking.

2. Você é organizado e consegue manter uma roti-
na sozinho ou precisa de horários predefinidos?

a) Preciso de horários predefinidos. O ideal para 
mim é trabalhar em horário comercial, sair de 
casa pela manhã e voltar no fim do dia. Só assim 
meu rendimento é satisfatório. 

b) Manter uma rotina sozinho é o ideal para meu 
caso. Sou organizado e prefiro ter um horário 
de trabalho flexível. 

c) Sou organizado e não preciso necessariamente 
de horários predefinidos, mas dependendo da 
situação trabalho melhor dessa maneira. 

3. Para seu negócio, é fundamental ter um endere-
ço comercial e uma sala de reuniões? 

a) Possuir endereço comercial e uma sala de reuni-
ões é fundamental para meu negócio, pois pre-
ciso passar alto grau de credibilidade. 

b) No meu caso essas questões são totalmente 
dispensáveis. 

c) Em determinadas situações é interessante ter 
endereço comercial e uma sala de reuniões.

4. Seus clientes, em sua maioria, estão loca-
lizados em sua cidade ou estão afastados?

a) Todos em minha cidade e nos encontramos com 
relativa frequência. 

b) A maioria está afastada. Entro em contato com meus 
clientes somente por e-mail, Skype ou telefone. 
Quando precisamos nos encontrar é em uma situ-
ação mais descontraída, como um almoço ou café. 

c) Tenho clientes em ambas as situações e me co-
munico com a maioria via tecnologia, mas preciso 
de um espaço para reuniões e situações especiais. 

5. Você consegue se imaginar em um ambiente 
compartilhado com outros perfis empresariais?

a) Não. O perfil de minha empresa é mais sério e prefiro 
ter um ambiente totalmente corporativo só para ela. 

b) Não. Para mim é preferível trabalhar de casa. 

c) Sim. Acredito que os benefícios desse novo modelo 
de trabalho se adaptam muito bem ao meu negócio!

Maioria A: Para seu formato de negócio, parece ser essencial possuir um escritório tradicional, com horário fixo, endereço comercial e tudo mais. 

Maioria B: Você provavelmente não terá problemas em trabalhar de casa, e pode contatar sua equipe e seus clientes por vias tecnológicas.

Maioria C: Seu negócio se daria muito bem no formato Coworking, ideal para Start Ups e empresários ligados em economia colaborativa!

Os espaços de Coworking já chegaram com tudo ao Rio de Janeiro. Você pode encontrar um 
pelo portal http://coworkingbrasil.org/
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CONHEÇA OS SERVIÇOS E AS OPORTUNIDADES QUE AUMENTAM
A MOTIVAÇÃO E RETENÇÃO DE SEUS FUNCIONÁRIOS E QUE

GERAM PRODUTIVIDADE PARA SUA EMPRESA!

ASSOCIADO SESCON-RJ TEM
CONDIÇÕES COMERCIAIS DIFERENCIADAS

PARA A COMPRA DE BENEFÍCIOS!

PARCERIA EXCLUSIVA PARA AS EMPRESAS ASSOCIADAS

ALIMENTAÇÃO PASS
As compras do

mês com a praticidade
que cabe no bolso do

funcionário

REFEIÇÃO PASS
Motivação

de equipes em
forma de refeição

saudável

CULTURA PASS
Atração e retenção de

talentos, com resultados
positivos para funcionários

e empresas

VT PASS
Mais tempo para a

empresa. Mais comodidade
para o transporte de

funcionários

LIGUE AGORA MESMO PARA O SESCON-RJ E SOLICITE UMA PROPOSTA!

(21) 2216-5355
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Proages

A excelência no trabalho e no atendimento aos clientes, 
combinada a iniciativas para os colaboradores, podem 
influenciar positivamente no desempenho das empresas 
contábeis. Entre as possibilidades, está o endomarketing, 
abordado na palestra do Proages em 17 de fevereiro.

O palestrante Glauber Lobato explicou o conceito: são 
ações que demonstram a diferença do trabalho dos co-
laboradores no empreendimento, de modo que se sin-
tam valorizados e conheçam a empresa como um todo. 
As iniciativas podem ser coletivas, como reuniões inter-
nas para saber o andamento do trabalho de cada setor,  
ferramentas de comunicação como sistemas de CRM, 
e-mails sobre mudanças e divulgação de resultados. 
Para cada funcionário, também podem ocorrer ações 
individuais, como feedbacks sobre o desempenho.

As práticas também abrangem outras atividades, como 
comemoração de datas específicas, aniversariantes e 
momentos de descontração - por exemplo, disponibi-

Proages de fevereiro aborda o endomarketing nas empresas contábeis

De dentro para fora

Glauber Lobato explicou o conceito de endomarketing em palestra 
realizada no Proages

lização de ambiente para relaxamento e recompensas 
coletivas por alcance de objetivos.

Assim como essas iniciativas, o gestor da empresa deve 
estar aberto ao diálogo, participar das atividades, estabe-
lecer lideranças para cada área, instigar a equipe a buscar 
ações que melhorem o dia a dia e seguir à risca as regras 
para ser o exemplo. Como resultado, a melhora do clima 
organizacional e, em consequência, crescimento da pro-
dutividade da equipe e maior satisfação dos clientes. 
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DIRPF 2016 e EFD-Reinf são tema de palestras do Encontro do Saber, novo 
projeto do SESCON

Todos os anos, a Declaração do Imposto de Renda Pes-
soa Física (DIRPF) causa dúvidas aos contribuintes, que 
podem cair em malha fina por conta de inconsistências 
evitáveis. Para abordar os erros mais recorrentes e como 
preveni-los, o SESCON promoveu em 22 de janeiro 
a primeira edição do Encontro do Saber, novo projeto 
para levar conhecimento aos empresários contábeis. Na 
ocasião, Danilo Lollio, gerente de fiscalização da Wolters 
Kluwer Prosoft, explicou os critérios adotados para 2016, 
os contribuintes que devem entregar o documento e as 
principais mudanças.

Segundo o palestrante, entre as causas mais comuns 
de queda em malha estão omissão de rendimentos 
(29,3%), divergências de informações (24%) e despesas 
médicas (21%). Neste último caso, ele observou que 
uma das medidas iniciadas em 2015, a necessidade 
de cadastro do CPF dos clientes de profissionais como 
advogados e médicos, terá impacto no cruzamento 
desses dados pela Receita Federal, já que eventuais di-
vergências serão detectadas. O mesmo se aplica a de-
clarações já entregues por outros contribuintes à RFB, 
como de pessoas jurídicas e DMED. 

Por conta da rastreabilidade, todas as informações são 
fundamentais e a responsabilidade do profissional con-
tábil que faz o documento é grande. Porém, para que a 
declaração seja entregue adequadamente, é preciso que 
os clientes forneçam todos os dados das despesas. 

Desmitificando a EFD-Reinf
Mais recente módulo do Sped, a Escrituração Fiscal 
Digital das Retenções e Informações da Contribuição 

Dúvidas esclarecidas

Previdenciária Substituída (EFD-Reinf) foi abordada 
no dia 23 de fevereiro, no Salão Nobre do Sindicont-
Rio. Danilo Lollio apresentou a nova obrigação aos 
participantes. Segundo ele, estima-se que 54% das 
informações requeridas pela Reinf não existam, hoje, 
nos sistemas das empresas. Ela englobará todas as 
retenções do contribuinte sem relação com o trabalho 
e as informações sobre a receita bruta para a apuração 
das contribuições previdenciárias substituídas. 

Entre as principais informações prestadas no do-
cumento, estão: dados de serviços tomados e/ou 
prestados mediante cessão de mão de obra ou 
empreitada e aquelas associadas a retenções na 
fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes so-
bre os pagamentos diversos efetuados a pessoas 
físicas e jurídicas.

A escrituração é modularizada e possibilita múltiplas 
transmissões em períodos distintos. De acordo com 
o palestrante, a entrega será mensal, provavelmen-
te até o 20º dia do mês subsequente aos eventos. 
“Apesar de ainda não estar definido, provavelmente 
o primeiro envio será no fim deste ano, pois deverá 
ser próximo ao eSocial, cujas entregas serão em se-
tembro e, amplamente, em janeiro de 2017”. 

Além de abordar a obrigatoriedade e os tributos 
envolvidos, Lollio apresentou o layout da EFD-Reinf 
e explicou as tabelas. No total, serão 587 campos a 
serem preenchidos – o que demandará avaliação e 
possível adequação dos sistemas das empresas –, 
12 eventos e nove tabelas. 

Encontro do Saber
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O Brasil, no final de 2014, era o sexto maior mercado de 
smartphones do mundo, com 38,8 milhões de unidades, 
segundo levantamento da empresa eMarketer. Em 
2013, mais de 57% das residências do país acessaram 
a web por meio desses aparelhos e de tablets, afirma 
o IBGE. Com o crescimento dessas plataformas, os sites 
precisam adaptar-se à nova conduta dos internautas, 
reflexo do cotidiano dos grandes centros.

“Devido à mobilidade urbana, as pessoas usam mais 
os smartphones, para procurar e acessar conteúdo, 
do que o computador, que se tornou uma estação 
de trabalho e produtividade. Por conta disso, hoje se 
fala muito em mobile first, tendência que prioriza o 
desenvolvimento das páginas para dispositivos móveis, 
pois, em um futuro próximo, a maioria dos acessos virá 
dessas plataformas”, explica David Lemos, professor do 
departamento de Computação da PUC-SP.

Entre as características do mobile first, sites com design 
e conteúdos mais objetivos e responsivos, com layouts 
automaticamente adaptáveis a diversos dispositivos, 
como computadores, tablets, smartphones e até 
televisores, redistribuindo os elementos da página.

Esse quadro já influencia o maior site de buscas do 
mundo. Segundo o professor, em 2015, o Google 

mudou as regras de indexação das páginas, ordem 
de classificação dos endereços, e privilegiou sites 
compatíveis com dispositivos móveis, chamados de 
mobile friendly: “Com isso, o empresário despreparado 
não aparecerá bem ranqueado e poderá ter diminuição 
no número de visitas e negócios”.

Outros recursos
Além de páginas adaptáveis, os aplicativos são 
ferramentas cada vez mais recorrentes nos celulares. 
Porém, as empresas só devem recorrer a esse recurso 
caso ofereçam algo além do disponível em suas páginas.

“É viável ter os dois se for oferecido algo específico a 
ser agilizado. Se a empresa tem algum serviço para os 
clientes dentro de um site institucional ou uma área 
restrita, faz sentido ter um aplicativo apenas com esse 
recurso”, exemplifica o especialista.

Outra ferramenta que pode ser adotada pelas 
empresas são os aplicativos de mensagens. O recurso 
seria um canal de atendimento aos clientes mais 
ágil que os serviços por telefone e uma evolução 
do uso das redes sociais, comumente utilizadas para 
essa finalidade. “É fundamental ter um número para 
atendimento”, recomenda. 

Disponibilidade  
em qualquer lugar
Crescimento do uso de dispositivos móveis torna fundamental a adaptação dos 
sites a vários meios

Tecnologia
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Assim como outros órgãos públicos, a Vigilância 
Sanitária está implementando iniciativas para acelerar 
a abertura de novos negócios. As novidades nesse 
sentido foram apresentadas pela instituição em uma 
palestra em 29 de janeiro na sede do Sebrae/RJ. 
Participaram do evento o presidente do SESCON, Lucio 
Fernandes; o representante da Delegacia do CRC de 
Nova Iguaçu, Jorge Miguel Andrade; e o assessor da 
presidência da Jucerja, Delmir Custódio.

As medidas integram um processo iniciado com 
a instituição da Rede Simples, por meio da Lei nº 
11.598/07, que visa à simplificação da legalização 
de novas empresas em âmbito nacional, lançado em 
2015. Nas esferas estadual e municipal, há programas 
semelhantes, como o Regin e o Rio Mais Fácil. 

No caso da Vigilância Sanitária, a licença será obtida 
no Sisvisa, plataforma desenvolvida em parceria com 
o Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais 
(IVIG), da COPPE/UFRJ, e a Empresa Municipal de In-
formática (IPLANRIO). O gerente do Programa Sisvisa, 
Willy Wolger, explicou como será o processo na plata-
forma, que exigirá cadastro prévio no Carioca Digital, 
portal da Prefeitura para acompanhamento de solici-
tações nos órgãos municipais. Caso o requerente seja 
Pessoa Jurídica, no primeiro acesso é preciso vincular 
o CNPJ ao CPF e, depois, selecionar a Inscrição Munici-
pal. Todo o processo pode ser feito pelos profissionais 
contábeis com procuração eletrônica.

Vigilância Sanitária apresenta plataforma para licenciamento por autodeclaração

Menos barreiras para  
o empreendedorismo

Segundo o gerente, será possível acompanhar a evolu-
ção do pedido na seção “Alvarás e Licenças” do Carioca 
Digital, assim como verificar possíveis pendências. À me-
dida que os critérios são cumpridos, as funcionalidades 
da página são habilitadas. Uma vez habilitado para ter a 
autodeclaração, o documento poderá ser solicitado no 
Sisvisa e o processo de análise durará dez dias. 

Durante esse período, será possível fazer ajustes e 
acompanhar o andamento. Se aprovado, o documento 
será disponibilizado para impressão. Caso seja inde-
ferido, o usuário poderá enviar um novo pedido, sem 
bloqueio. Willy observou que, se ocorrerem erros nas 
plataformas, os contribuintes podem capturar a tela e 
entrar em contato com o órgão em questão. 
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Lenice Reis, pesquisadora da Escola Nacional 
de Saúde Pública Sergio Arouca, apresentou o 
papel da Vigilância Sanitária. Entre as funções 
mencionadas, eliminar, diminuir e prevenir ris-
cos à saúde da população, bem como alertá-
-la sobre possíveis situações nesse sentido. O 
licenciamento das empresas, segundo a pales-
trante, é uma forma de gerir riscos sanitários, 
cujos requisitos e boas práticas a serem cum-
pridas variam de acordo com a atividade.

Gestão de Riscos Sanitários
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Marco Minoru, consultor externo do Sebrae 
Nacional, falou sobre as plataformas de simpli-
ficação em implementação no país. Ele apontou 
que, entre as possibilidades da Rede Simples, 
estão a consulta a nomes e endereços, que evita 
custos, e a emissão de alvarás provisórios para 
atividades de baixo risco, que permite o início 
do trabalho antes da conclusão do processo 
de legalização. Para tanto, a empresa declara 
que atende aos requisitos legais exigidos para a 
área. No caso de alto risco, é preciso cumprir as 
exigências, listadas de acordo com as informa-
ções prévias do empreendimento. 

Nesse contexto, ele alertou os profissionais con-
tábeis sobre a responsabilidade deles e de seus 
clientes ao declararem as informações, pois há 
dados que somente os empresários conhecem 
plenamente. Ele também mencionou o Rio Mais 
Fácil, cuja mecânica é semelhante à da Rede 
Simples, e o impacto nos processos municipais, 
como redução em 95% da entrega dos docu-
mentos, fim da ida à Prefeitura para atividades 
de baixo risco, além da redução de tempo, cus-
tos e inconsistências nas informações.

Simplificação nacional

Palestra

Acesse o manual de acesso ao Sisvisa. Escaneie o QR Code ou 
acesse http://migre.me/sRrbX

Como grande parte dos dados incluídos na 
plataforma são declarados, ter a consciência 
da veracidade dos dados é fundamental para 
uma legalização adequada. Nesse sentido, 
Claiton Maiatto, da Subsecretaria de Vigilância 
Sanitária do Rio de Janeiro, falou sobre a res-
ponsabilização dos empresários ao enviarem 
as informações. O procedimento leva em con-
sideração o princípio da boa-fé e, para cada 
alteração feita, o sistema apresentará um ter-
mo de responsabilidade. Segundo ele, isso visa 
garantir que o procedimento seja bem equipa-
rado e a pessoa mais indicada para fazê-lo é o 
responsável técnico do local. 

Responsabilidade sobre as informações

Da esq. para a direita: Flávia Oliveira, superintendente de Educação da 
Subsecretaria de Vigilância Sanitária da Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro; Willy Wolger, da IVIG – Coppe UFRJ; Claiton Maiatto e Arnaldo 
Lassance, da Subsecretaria de Vigilância Sanitária da Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro; Lenice Reis, Márcio Minoru, consultor do Sebrae Nacional; e 
Marcelle dos Santos, analista da Gerência de Políticas Públicas do Sebrae/RJ.
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Livro: Retenção de clientes e Customer Sucess
Autor: Resultados Digitais
Número de páginas: 32
Link para download:  bit.ly/1XKrtCw

Livro: Orçamento: Como sobreviver à crise no azul
Autor: Endeavor Brasil e Ticket
Número de páginas: 33
Link para download gratuito: bit.ly/1SQqAsB 

Ótimos empreendedores estão sempre à frente dos concorrentes, pois além de 
eficiência e planejamento, contam com ferramentas que contribuem para a alta 
qualidade dos serviços prestados. Use o Prosoft Analir 8 e seja também um 
diferencial para o seu cliente!

O Prosoft Analir 8 é uma ferramenta exclusiva 
desenvolvida para auxiliar você na análise da 
declaração do IRPF. O Contador aumenta a receita 
de seu escritório e diminui os riscos na entrega 
desta obrigação.

ANTECIPE A COMPRA DO
Prosoft Analir 8 e tenha descontos exclusivos.
Consulte uma de nossas Franquias.
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Agenda

O que um profissional contábil diz quando alguém pergunta as horas?
São 19:31 e 13 segundos. Não, 14 segundos. Não, 15 segundos.

Dicas de Leitura:

Livro: Blog para Negócios – Como atrair e converter 
clientes de forma gratuita e sustentável
Autor: Resultados Digitais
Número de páginas: 33
Link para download gratuito: bit.ly/1GXrMlQ
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Fórum de Tecnologia
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