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Editorial

Acesse nosso site.

Lucio Fernandes,  
presidente do SESCON Rio de Janeiro

A hora e a vez das mulheres

Maior parte dos colaboradores dos escritórios contábeis hoje, as mulheres 
desempenham um papel muito importante no segmento, pelo trabalho e por suas 
características, que contribuem para o exercício cuidadoso e atento da contabilidade. 
Para homenageá-las, reunimos trajetórias de sucesso, pessoais e profissionais, e o 
equilíbrio entre os dois aspectos no 5º Mulher Empresária, evento realizado pelo 
SESCON Rio de Janeiro com palestras sobre qualidade de vida, autoconhecimento e 
desenvolvimento profissional.

Recentemente, diversos órgãos públicos adotaram medidas com o objetivo de 
desburocratizar o processo de legalização e abertura de novas empresas. Reunimos 
as principais iniciativas de cada local, projetos em desenvolvimento e ferramentas 
que já podem auxiliar no trabalho dos empresários contábeis e agilizar processos. 

No período anterior à Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, realizamos 
dois eventos: o De Mãos Dadas com a Receita, palestra na qual o auditor da Receita 
Federal, Leônidas Quaresma, abordou as principais mudanças da DIRPF deste ano, 
e o mutirão IR Legal, no qual tiramos dúvidas dos contribuintes sobre a Declaração. 
Neste ano, registramos o maior número de atendimentos entre as quatro edições já 
realizadas. Também levamos a iniciativa, pela primeira vez, à Baixada Fluminense com 
atendimento no centro de Nova Iguaçu. 

O quadro político e econômico brasileiro trouxe mudanças no mercado, como o 
crescimento do registro de MEIs no começo de 2016, em que muitos procuraram 
se inscrever como uma alternativa de reposicionamento profissional. Entrevistamos 
Juliana Lohmann, analista de políticas públicas do Sebrae/RJ sobre esse cenário, as 
demandas desses profissionais e como os empresários contábeis podem orientá-los.  

Em maio, uma nova obrigação acessória integrará o Sped: a e-Financeiras, cujo 
envio será feito por bancos e outras organizações financeiras e abrangerá algumas 
operações feitas por essas instituições, explicadas em uma das matérias. Também 
tratamos do impacto de um dos maiores eventos esportivos do mundo, a Olimpíada, 
na rotina do Rio de Janeiro e de como podemos minimizar as mudanças ocasionadas 
pelos Jogos no cotidiano das empresas. 

Obrigado e boa leitura!
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RFB apresenta aplicativos 
para tablets e smartphones
Os aplicativos desenvolvidos pela Receita 
Federal (RFB) foram o principal tema da reunião 
do órgão com as entidades congraçadas, 
realizada no dia 12 de abril. O auditor José 
Carlos Fonseca, gerente do Projeto Mobilidade 
da RFB, apresentou as ferramentas, que têm 
o objetivo de melhorar o relacionamento do 
órgão com os contribuintes e adaptá-lo a um 
novo comportamento digital: o crescimento 
do uso de tablets e smartphones em 
comparação com os computadores.

Ele também explicou as especificações 
técnicas dos aplicativos e dois recursos 
que todos têm em comum: uma área para 
envio de sugestões e críticas e um quiz com 
perguntas sobre o tema em questão. Já estão 
disponíveis para download os aplicativos 

José Carlos Fonseca apresentou os aplicativos desenvolvidos pela RFB na 
reunião com as entidades congraçadas

Declaração IRPF, Carnê-Leão, Pessoa Física, CNPJ, Viajantes, 
Normas e Importador. Outras duas ferramentas, para MEIs 
e atendimento, estão em homologação. Por questões de 
segurança, para utilizá-los é preciso ter Certificado Digital e 
cadastrar os aparelhos em que os programas estão instalados 
no eCAC (leia mais sobre o tema nas páginas 28 a 31). 

O presidente do SESCON, Lucio Fernandes, participou 
do 3º Encontro das Empresas de Serviços do Paraná 
(Enescopar), evento do Sescap-PR realizado em 3 e 4 de 
março em Curitiba (PR). Entre os temas abordados nas 
palestras, painéis e talk shows, Estratégias Inovadoras 
para Empresas de Serviços; Psicologia Positiva 
Corporativa; Segurança da Informação na Era Digital para 
os Negócios; Novos Modelos de Negócios; e Os Desafios 
dos Empresários Contábeis frente as estratégias da 
Receita Federal do Brasil e Receita Estadual do Paraná. Lucio Fernandes e o presidente do Sescap-PR, Mauro Cesar Kalinke

Sescap-PR realiza 
o 3º Enescopar
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Aconteceu

O Sescon-MG, realizou em 7 de março a sétima edição do Minas Mais Mulher, que promoveu palestras sobre Empreendedorismo 
Feminino, Transição de Carreira e Autoimagem e apresentações artísticas. A vice-presidente do SESCON, Selma Gama, e a diretora Ilan 
Renz participaram do evento.

Em Belford Roxo, o Dia Internacional da Mulher foi lembrado no I Encontro da Mulher Contabilista e Empresária da Baixada 
Fluminense, promovido pela empresa GMX Consultoria Contábil, no qual, o presidente do SESCON, Lucio Fernandes, representou 
a entidade. Na ocasião, foram realizadas palestras sobre os temas Mulher x Empresária: Quem Vence Esse Jogo? e Mulheres que 
Brilham Mais. A presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva, também falou aos presentes. 

Entidades contábeis homenageiam 
o Dia Internacional da Mulher

Lucio Fernandes participa do I Encontro da Mulher Contabilista e Empresária da Baixada Fluminense. Selma Gama (à direita) e Ilan Renz no 7º Minas Mais Mulher.

Sescons do 
Sudeste se 
reúnem em SP
Em 11 de março, ocorreu em São Paulo (SP) o III Seminário 
de Gestão Jurídica e Legal da Região Sudeste da Fenacon. 
Na ocasião, presidentes dos Sescons da região debateram 
questões jurídicas e estratégicas vivenciadas no dia a 
dia das entidades. Entre os temas debatidos, cobrança 
de ISS nas Sociedades Uniprofissionais, recolhimento 
da contribuição sindical patronal, estatuto social e 
responsabilidade civil e penal dos dirigentes sindicais e o 
Sistema Sindical Brasileiro. O Rio de Janeiro foi representado 
pelo presidente do SESCON, Lucio Fernandes. 

Representantes da Fenacon e de Sescons do Sudeste debateram temas 
relacionados  às entidades em seminário
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No dia 1º de abril, o TI Rio lançou o Rio Info 2016 no auditório da 
Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). O evento sobre 
tecnologia e negócios será realizado de 4 a 6 de julho e chega 
à décima quarta edição este ano. Participaram do lançamento 
o presidente do TI Rio e coordenador do Rio Info, Benito Paret; 
o Ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pansera; o presidente 
da ACRJ, Paulo Protásio; os secretários municipal e estadual de 
Ciência e Tecnologia, Franklin Coelho e Gustavo Tutuca; e o diretor 

do Sebrae/RJ, Evandro Peçanha. O SESCON foi representado pelo 
presidente Lucio Fernandes.

Realizado nesta edição no Centro de Convenções Sul América, 
o Rio Info 2016 terá 80 palestrantes de temas como Cyber 
Segurança, Uso de Big Data para Segurança Empresarial, Internet 
das Coisas e A Competitividade da TI Brasileira. Em 2015, cerca de 
duas mil pessoas participaram do evento.  

(Da esq. para a dir.) Evandro Peçanha, Franklin Coelho, Celso Pansera, Paulo Protasio, Benito Paret e Gustavo Tutuca no lançamento do Rio Info 2016

1

O impacto da tecnologia no cotidiano

O SESCON participou do Encontro dos 
Executivos do Sistema Fenacon, realizado 
em Brasília (DF) nos dias 4 e 5 de abril. Além 
da apresentação do Projeto Fenacon 2016, 
foi realizada a entrega dos certificados do 
Sistema de Excelência em Gestão Sindical 
(Segs) 2015 e o lançamento da edição 2016 
do programa. Participante do projeto há 
cinco anos, o SESCON recebeu o certificado 
de participação, entregue às colaboradoras 
Ana Carolina Marins e Carla Alcoforado. 

Excelência na 
gestão sindical

O certificado de participação do SESCON no Segs 2015 foi entregue às 
colaboradoras Ana Carolina Marins e Carla Alcoforado
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Aconteceu

Em 23 de março, o presidente do SESCON, Lucio Fernandes, 
participou de audiência pública realizada pelas comissões de 
Tributação e de Economia da Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj) sobre a Taxa Única de Serviços Tributários da Receita 
Estadual (TUT), instituída no final de 2015 com o objetivo de cobrar 
um imposto único de contribuintes de ICMS e de receitas não 
tributárias no Estado. Junto a outras entidades contábeis, como 
CRCRJ e Sindicont-Rio, o presidente do SESCON, Lucio Fernandes, 
manifestou-se contra o novo tributo, suspenso em 31 de março. 

SESCON participa de 
audiência pública sobre a TUT

Lucio Fernandes fala durante audiência pública sobre a TUT

Na Páscoa, o SESCON doou 215 barras de chocolate 
para crianças e adolescentes atendidas pela Associação 
da Vida da Cidade de Deus (Asvi), instituição parceira do 
Sindicato há nove anos que realiza iniciativas voltadas 
para o desenvolvimento dos jovens da comunidade. 

Ação solidária
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O Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), 
realizou, no dia 11 de março, a posse solene da sua diretoria e do seu 
conselho. A vice-presidente do SESCON, Selma Gama, participou 
da mesa da solenidade, ao lado da presidente do Conselho, Vitória 
Maria da Silva; da presidente do SINDICONT-Rio, Lygia Sampaio; 
do vice-presidente de Desenvolvimento Profissional e Institucional 
do CFC, Zulmir Ivânio Breda; do presidente da Fundação 
Brasileira de Contabilidade (FBC), Juarez Domingues Carneiro; do 
presidente do CRCRS, Antônio Carlos Palácios; do 1º secretário 
da Fecomércio, Natan Schipper; e do diretor do Ibracon Nacional,  
Carlos Alberto de Souza. 

CRCRJ empossa nova diretoria 
e conselho

Selma Gama (segunda, à esquerda) participa da posse da diretoria e do 
conselho do CRCRJ



É parte do dia a dia do profissional contábil não tirar 
os olhos do calendário, já que perder prazos pode 
comprometer seriamente o relacionamento com o 
cliente. Contar com uma boa organização é essencial 
para sempre estar com suas obrigações acessórias em 
dia. Para apresentar novas estratégias de otimização 
de processos e as vantagens da competitividade com 
resultados, o Café com Palestra de março contou 
com a participação de Eldo Lucas, especialista em 
mentoring de carreiras e motivação de equipes.

O palestrante apresentou o conceito de gamification 
(gamificação, em tradução livre), estratégia de marketing 
entre pessoas e empresas com base no oferecimento de 
incentivos que estimulem o engajamento do público com 
as marcas de maneira lúdica. 

Aplicado ao funcionamento de um escritório contábil, 
as empresas ofereceriam recompensas, como medalhas, 
quadro de melhor rendimento ou folga, aos funcionários 
que realizarem tarefas predeterminadas. A vantagem do 

modelo é que ele instiga duas fortes características do ser 
humano: a cooperação e a competitividade.

“A competitividade, pode ser saudável no ambiente 
de trabalho, se bem administrada. As plataformas que 
utilizam a gamificação para gestão de pessoas aproveitam 
essa caraterística para que elas se sintam desafiadas a 
se superar a cada dia e ajudem a empresa a alcançar o 
sucesso”, explicou. 

Para não perder os prazos

Café com Palestra

Café com Palestra leva a “gamificação” para o escritório contábil

8

Eldo Lucas falou sobre formas de otimizar processos nos 
escritórios contábeis
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Desvendando o  

Imposto de Renda
Para esclarecer dúvidas sobre a DIRPF 2016, SESCON realiza quarta edição  
do IR Legal com recorde de atendimentos

10

Pelo quarto ano consecutivo, o SESCON, com apoio da 
Prefeitura do Rio de Janeiro, realizou o Mutirão IR Legal, 
com atendimento sobre a Declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2016 (DIRPF 2016). Ocorrido no Largo da 
Carioca entre os dias 6 e 8 de abril, empresários contábeis 
se revezaram para tirar dúvidas dos contribuintes sobre o 
preenchimento do documento gratuitamente. 

Este ano, pela primeira vez, o atendimento também 
chegou a Nova Iguaçu, com um plantão em 25 e 26 
de abril, na Praça Rui Barbosa, centro do município. 
Além da prefeitura local, o atendimento foi realizado 
com apoio de CRCRJ, Sindicont-Rio, Associação dos 
Contabilistas da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro (Ascom), OAB Nova Iguaçu e Roda Contábil da 
Baixada Fluminense.

Para auxiliar no esclarecimento da população, os 
transeuntes que se aproximavam do ponto de atendimento 
recebiam um folheto com informações sobre as dúvidas 
mais frequentes e as novidades da declaração. No total, 

foram realizados mais de 1.200 atendimentos ao longo dos 
três dias na capital fluminense, o dobro do registrado em 
2015 e o maior número em todas as edições do evento.

Entre os principais questionamentos dos contribuintes, 
a obrigatoriedade da declaração, o modo de informar 
rendimentos e imóveis e como preencher o documento, 
dúvida de Daniel Marini: “É a primeira vez que farei a DIRPF 
e eles me esclareceram. Gostei muito do atendimento”. 
Outra pessoa atendida, Marcelo Fontes, orientou-se sobre 
informe de ganho de capital. “Estava passando por aqui e vi 
o atendimento. A iniciativa é muito boa”, elogiou.

Um novo olhar
Nas empresas contábeis, as semanas que antecedem a 
DIRPF costumam ser repletas de trabalho, prazos reduzidos 
e contato com os clientes para obter os documentos 
necessários para fazer a Declaração a tempo. Porém, 
empresários contábeis dedicaram parte do seu tempo 
nesse período conturbado para conhecer outro ponto de 
vista ao participar do mutirão.

Em 3 dias de mutirão, 17 empresas contábeis esclareceram mais de 1.200 
dúvidas dos contribuintes. Acima, o atendimento em Nova Iguaçu



DIRPF 2016
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Inteligência Fiscal e Contábil

Gerenciamento da Emissão de Certidões Negativas de Débito;

Gerenciamento de Notas Fiscais Eletrônicas;

Análise Fiscal e Tributária;

Auditoria do SPED.

A solução Prosoft Connect adiciona Inteligência Fiscal e Contábil aos softwares 
utilizados no seu escritório. Conta com ferramentas para realizar:
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anuncio_connect_200x135mm.pdf   1   27/04/16   12:59

A Tranquilidade Organização Contábil, Assercon 
Assessoria Empresarial e Contábil, Contabilidade 
Especializada Notwen, DDS Contabilidade - 
Escritório Contábil, Executive Contábil Orientação 
Empresarial, JIS Assessoria Contábil, LC Melim 
Contabilidade e Assessoria, Nossa Contabilidade & 
Assessoria, Oliveira Mota Contabilidade,  Patrimonii 
Contabilidade, Regina Céli Santos Lima Silva, 
Renz Assessoria Contábil, Rigoni Contabilidade, 
RJ Brasil Contabilidade, Séculus Contabilidade, 
Trategic Assessoria Contábil e Empresarial, VGME 
Assessoria e Consultoria Contábil, e Edna dos 
Santos Melo, estudante do 4º período de Ciências 
Contábeis da Unisuam Bonsucesso.

O SESCON agradece a participação  
das empresas:

AgradecimentoNos primeiros atendimentos do plantão, Ricardo Danelli, 
diretor da Trategic Assessoria Contábil e Empresarial, disse 
que as principais dúvidas esclarecidas eram relativas a quem 
deve fazer a declaração e a diversos casos específicos. Com 
seus clientes, os questionamentos mais comuns se referem 
a variação patrimonial e aplicações financeiras.

Em sua primeira participação no mutirão, o profissional 
contábil José Inocêncio, da JIS Assessoria Contábil, 
quis sair do escritório e conhecer a experiência de 
atendimento ao público e as dúvidas das pessoas além 
da sua empresa contábil.

“É uma experiência interessante. As pessoas são educadas, 
tranquilas. Há casos de contribuintes sem conhecimento 
de informática e por isso perguntam até como preencher 
a declaração”, observa, e acrescenta que perguntas sobre 
obrigatoriedade da DIRPF e declaração de imóveis também 
ocorreram em seu atendimento. 





Entrevista
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O registro de MEIs no Rio de Janeiro cresceu 
mais de 35% em janeiro e fevereiro, segundo a 
Serasa Experian, em comparação com 2015. A 
que pode ser atribuído esse crescimento? Quais 
são os segmentos que mais crescem?

Juliana Lohmann: Sem dúvidas o fator crise. 
Muitas pessoas, ao perderem seu emprego formal, 
tentam se manter no mercado de trabalho com uma 
atividade autônoma e procuram a formalização 
por meio do MEI, que é o mecanismo mais fácil 
e menos oneroso. Destacam-se as atividades de 
comércio varejista, especialmente nos segmentos 
de roupas e acessórios, alimentação e cabeleireiros.  

Esse crescimento, por si só, representa uma boa 
alternativa para o contexto socioeconômico do país? 

JL: É uma boa alternativa, mas é preciso saber que o 
empreendedor deve estar disposto a correr riscos, 
mas calculados. Porque, ao contrário, em vez de 
ter uma oportunidade de faturamento e reinserção 
no mercado de trabalho, ele pode contrair mais 
dívidas. Esse é o grande cuidado que precisamos 
ter nesse cenário.

Quais são as maiores dificuldades que  
o grupo enfrenta? 

JL: Apesar de o processo de abertura dos MEIs 
ser extremamente simples, ainda é uma empresa. 
E toda empresa, quando entra no mercado, não 
sabe o que encontrará. O que observamos é 

que encontram dificuldades na manutenção do 
negócio, especialmente nos primeiros meses. Um 
dos maiores obstáculos é na gestão do fluxo de 
caixa, e também na identificação do mercado. 

A contabilidade é uma área muito requisitada 
no processo de legalização dos MEIs e na gestão 
da microempresa. Como os profissionais podem 
ajudar esses empreendedores?

JL: As empresas contábeis são fundamentais, 
especialmente assumindo um papel de coach 
no desenvolvimento do MEI, por conta de 
sua fragilidade. Basta pensar que ele é um 
empresário individual com muito menos recursos 
e, consequentemente, uma série de restrições. 
É um segmento que precisa ser muito bem 
assessorado para conseguir se desenvolver e 
ganhar autonomia.

O Sebrae tem a tradição de auxiliar o 
desenvolvimento de MPEs. Que ferramentas 
são disponibilizadas nesse sentido?

JL: Além do nosso site, temos um programa gratuito 
chamado PEVA, uma metodologia elaborada para 
que ele veja o planejamento, a execução, a verificação 
e a ação. Ali, ele vai identificar a fraqueza de seu 
empreendimento e buscar soluções específicas para 
sua necessidade. Também temos cursos, inclusive 
à distância, que são de muita utilidade para  
os microempreendedores. 

Crescimento 
em tempos de crise
A analista de políticas públicas do Sebrae/RJ, Juliana Lohmann, 
fala sobre o crescimento dos MEIs e os desafios do negócioA analista de políticas públicas 

do Sebrae/RJ, Juliana Lohmann



As imagens normalmente associadas ao plantio e à 
colheita de produtos agrícolas são de pessoas ao ar 
livre, trabalhando na terra e cuidando dela para co-
lheitas futuras. Mas, tudo isso é posto em xeque ao 
pesquisar sobre o assunto. De acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca), o brasileiro consome, por 
ano, um galão de cinco litros de agrotóxicos, produ-
tos usados para estimular o crescimento e proteger as 
plantações de pragas.

Desde 2009, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking 
mundial de consumo das substâncias. Segundo o Dos-
siê Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 
lançado em 2015, 70% dos alimentos in natura consumi-
dos no país estão contaminados por agrotóxicos, muitos 
deles sem autorização. Os resíduos, porém, não estão 
apenas nesses produtos – alimentos processados e ou-
tros que têm como ingredientes trigo, milho e soja, por 
exemplo, também contêm as substâncias, que podem 

Alerta no prato
Consumo de agrotóxicos pode ocasionar diversos problemas de saúde

14

Os maiores vilões

Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) divulgou os dez alimentos com mais 
vestígios de agrotóxicos. Presentes nos pratos de 
muitos brasileiros, é importante que recebam aten-
ção especial no preparo. Segundo o órgão, diversos 
agrotóxicos entram no interior de folhas e polpas, 
de modo que a lavagem em água corrente e a reti-
rada de cascas e folhas externas dos mesmos contri-
buem para a redução dos resíduos químicos, ainda 
que não os eliminem completamente.

A Anvisa também aconselha o consumidor a optar 
por produtos com origem identificada, o que au-
menta o comprometimento dos produtores em re-
lação à qualidade. Outras dicas são escolher alimen-
tos da época e usar soluções de hipoclorito de sódio 
(água sanitária ou solução de Milton) na higieniza-
ção dos alimentos, na proporção de uma colher de 

sopa para um litro de água, o que mata os agentes 
microbiológicos que possam estar nos alimentos.

Confira abaixo os alimentos mais contaminados:

1 – Pimentão

2 – Morango

3 – Pepino

4 – Alface

5 – Cenoura

6 – Abacaxi

7 – Beterraba

8 – Couve

9 – Mamão

10 – Tomate

Fonte: Anvisa

Fonte: Anvisa



Saúde
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Desde a Revolução Verde, na década de 1950, 
o processo tradicional de produção agrícola 
sofreu mudanças devido à inserção de novas 
tecnologias. Elas envolvem, quase em sua 
maioria, o uso de agrotóxicos para controlar 
doenças e aumentar a produtividade.

De acordo com a legislação vigente, agrotó-
xicos são produtos e agentes de processos 
físicos, químicos ou biológicos, utilizados 
nos setores de produção, armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas. Eles 
visam alterar a composição da flora ou da 
fauna, a fim de preservá-las da ação danosa 
de seres vivos considerados nocivos.

Histórico

Fonte: Ministério do Meio Ambiente

estar em carnes e leites de animais que se alimentam de 
ração com traços de agrotóxicos.

Segundo Rosany Bochner, coordenadora do Sistema 
Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sini-
tox), da Fundação Oswaldo Cruz, a contaminação vai 
além das colheitas e dos alimentos industrializados: “O 
agrotóxico contamina não só o produto, mas o solo, a 
água e os trabalhadores que o estão aplicando”.

De acordo com o Inca, a intoxicação por agrotóxicos 
pode ocasionar tonturas, cólicas abdominais, náuseas, 
vômitos, dificuldades respiratórias, tremores, irritações 
na pele, nariz, garganta e olhos; convulsões, desmaios, 
coma e morte. Nos casos crônicos, causados pela expo-
sição prolongada, pode gerar paralisias, lesões cerebrais 
e hepáticas, tumores, alterações comportamentais, entre 
outros. Em gestantes, podem ocasionar aborto e malfor-
mação congênita.

Alternativas
O consumo de alimentos orgânicos, sem agrotóxicos 
em seu cultivo, é uma alternativa para se proteger das 
substâncias. Apesar de serem cerca de 30% mais caros, 
algumas ações estão popularizando o consumo, como 
a criação de restaurantes e sites especializados, feiras 

orgânicas e serviços de entrega à domicílio. A pesqui-
sadora ainda aponta a agroecologia, linha de estudo da 
agricultura sob uma perspectiva ecológica, como alter-
nativa ao plantio com produtos nocivos.  



As novidades para a Declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física (DIRPF 2016) e as principais dúvidas dos 
profissionais contábeis foram abordadas pelo auditor 
fiscal da Receita Federal, Leônidas Quaresma, no evento 
De Mãos Dadas com a Receita, realizado pelo SESCON 
no auditório do órgão no dia 29 de março.

Segundo o auditor, por conta da estabilidade da legis-
lação, ocorreram poucas mudanças na DIRPF deste ano. 
Entre elas, a retirada do aviso do número do recibo em 
branco na página inicial do documento. Exigido somente 
na declaração retificadora, a sequência ficará na segunda 
página da declaração e só deve ser utilizada pelo contri-
buinte se necessário.

Outra alteração ocorreu na ficha de informações do côn-
juge, excluída da declaração porque os dados podem 
ser obtidos pelos envios anteriores dos contribuintes. 
Ao preencher o documento, somente será necessário 
informar se o declarante tem ou não cônjuge e o CPF 
do mesmo. Sobre o Número de Identificação do Tra-
balhador (NIT), ele explicou que a informação é exigida 
de declarantes, titulares e seus dependentes, que sejam 
profissionais liberais e que tenham recebido rendimen-
tos de trabalho não assalariado de pessoas físicas.

Na Declaração deste ano, a Ficha de Rendimento de Pes-
soa Física foi dividida em duas abas: Demais Informações 

e Rendimento Não Assalariado, na qual os profissionais 
liberais listados na Instrução Normativa RFB nº 1.531/15 
deverão incluir o CPF do pagante, os valores pagos e o 
nome do cliente. Com o novo recurso, a expectativa é de 
que o total de pessoas na malha seja reduzido, visto que 
os dados dos contribuintes serão cruzados com a DMED. 
A primeira aba foi mantida sem alterações.

Além de apresentar as novidades, o auditor respon-
deu a perguntas sobre temas como ganho de capital 
na venda de imóveis, isento para bens de até R$ 440 
mil, declaração do décimo terceiro salário para con-
tribuintes portadores de moléstia grave, inclusão de 
bens financiados no documento e atualização de va-
lores dos bens em espólio. Para esses casos, o auditor 
explicou que, se o trâmite ocorre até o fim de feverei-
ro, o prazo de entrega para declaração do espólio é 
abril do mesmo ano.

Para quem deixa o Brasil, Quaresma esclareceu que, de-
pois de 12 meses consecutivos fora do país, deixa-se de 
ser contribuinte brasileiro. A comunicação deve ser feita 
até o fim de fevereiro do ano seguinte. Sobre estran-
geiros que chegam ao Brasil, eles passam a ser contri-
buintes brasileiros após 184 dias no país ao longo de 12 
meses, com vínculo empregatício ou não, ainda que o 
pagamento ocorra no exterior. 

De Mãos Dadas com a Receita aborda novidades da DIRPF 2016 e questionamentos 
dos profissionais da contabilidade sobre o tema

Dúvidas esclarecidas

Leônidas Quaresma abordou as 
principais mudanças na DIRPF 2016 
no De Mãos Dadas com a Receita
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Palestra

O Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) foi outro ponto mencionado. Estabeleci-
do na IN RFB nº 1.627/16, a iniciativa permite a regularização de bens adquiridos fora do Brasil não decla-
rados ou declarados erroneamente. É preciso ter Certificado Digital para aderir à modalidade.

Os contribuintes interessados devem apresentar a Declaração de Regularização Cambial e Tributária (Der-
cat), disponível no site da RFB, e pagar alíquota de 15% e multa, isenta para valores em conta de depósito 
no exterior equivalentes a até R$ 10 mil, segundo cotação da moeda estrangeira no último dia de 2014. 

Regularização de bens no exterior

Para a Declaração do próximo ano, Quaresma mencio-
nou iniciativas que estão no planejamento da Receita Fe-
deral, como maior controle dos rendimentos de pessoas 
físicas. Segundo o auditor, muitas pessoas informam 
os pagamentos aproximados mensalmente e, em con-

sequência, pagam o Carnê-Leão com valores errados. 
“A ideia é criar uma coluna a mais de imposto devido, 
como ocorre no Carnê-Leão, e o programa informará 
o valor mês a mês do montante não pago. Avisem aos 
seus clientes e fiquem atentos”, alertou.

Em 2017
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Exaltada em prosa e verso por poetas e músicos, de-
fendida nas ruas por direitos iguais, a mulher conse-
guiu aumentar sua participação na sociedade na maior 
parte do mundo, especialmente no século XX – tanto 
que neste período histórico foi instituído o Dia Interna-
cional da Mulher. Para celebrar os avanços da mulher 
e dar a ela mais ferramentas para alcançar o sucesso, 
o SESCON promoveu o 5º Mulher Empresária, evento 
realizado em 10 de março, no Rio de Janeiro.

A Evolução em Suas Mãos foi o assunto das palestras. 
O presidente do SESCON, Lucio Fernandes, explicou a 
escolha do tema: “Nossa intenção é incentivar as mu-
lheres empresárias e aquelas que querem crescer pro-
fissionalmente, além de dar base para os caminhos que 
ela pode seguir. A mulher se sobressaiu no mercado 
nas últimas décadas, fato que impactou toda a socie-
dade. E ela pode evoluir ainda mais”.

Estiveram presentes representantes de CRCRJ,  
Sindicont-Rio, Jucerja, Sescon-SP, Sescon-MG, Sescon 
Grande Florianópolis, Sindilojas, Aescon-SP e Fedcont.

Empreendedorismo, autoconhecimento e saúde física 
e mental foram temas centrais, além da exposição de 
depoimentos incentivadores, sorteios e a entrega de 

5º Mulher Empresária destaca 
o autoconhecimento

Trilhando  
novos  
caminhos

certificados do Programa de Excelência Contábil (PEC). 
Veja ao longo das próximas páginas como foi esse dia 
essencialmente feminino.

Empreendedorismo vencedor
Empreender no Brasil pode ser um ato de coragem, 
em especial para a mulher, e muitas hoje dão esse 
passo à frente na carreira. A palestra de abertura, Em-
preendedorismo feminino, foi realizada por Camila 
Farani, investidora-anjo e empreendedora premiada 
que expôs ensinamentos de sua trajetória profissional.

Ela começou a carreira aos 21 anos, ajudando a mãe 
em um pequeno negócio e tornando-se sócia ao im-
plantar um produto de sucesso. Depois de mais de 
dez anos no mercado, ela acumulou grande experi-
ência: já foi diretora da empresa Mundo Verde, e hoje 
gerencia seus negócios e atua como investidora-anjo 
no Gávea Angels e Mulheres Investidoras Anjo (MIA).

Nesse caminho, ela ganhou o prêmio Barão de Mauá – 
Jovem Empresária 2013, concedido pela Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro, e foi finalista do Prêmio Clau-
dia Mulher de Negócios 2014. Mas sempre lembrando 
de quem a inspirou: “Minha mãe contribuiu para o meu 
comportamento empreendedor. Vi que a liderança se dá 
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Capa

por exemplo, e aquilo me trouxe força e compromisso 
para fazer acontecer”, ela disse.

Além da liderança, outras três características são impor-
tantes: desenvolvimento, atitude e determinação. Quan-
to ao empreendedorismo feminino, ela acredita que o 
importante é desconectar a figura da mulher como sexo 
frágil. “As mulheres são desacreditadas, muitas vezes por 
um inconsciente coletivo. Quando você mostra ações e 
comportamentos que mudam essa história, você as tor-
na autoras de suas próprias vidas. Elas podem atingir o 
sucesso, em qualquer medida, por meio do empreende-
dorismo”, considerou.

A quarta palestra do dia, Mulher de Negócios, foi feita 
pela empresária contábil Cristiane Andrade. Ela mostrou 
que a atitude é o principal artifício para se destacar no 
mercado. “Todos fazemos cursos técnicos, conhecemos 
a teoria e as ferramentas. Mas o comportamento empre-
endedor faz a diferença no seu negócio e na sua vida”, 
disse a palestrante. 

Camila Farani falou sobre a sua trajetória empreendedora

Ela e sua empresa, a Confiare Assessoria Contábil, 
ganharam dois prêmios do Sebrae/RJ em anos se-
guidos: em 2014, a empresa recebeu o MPE Brasil 
na categoria Serviços e, em 2015, ela recebeu o Mu-
lher de Negócios, na categoria Pequenas Empresas. 
Para ela, esse foi o coroamento de um trabalho ini-
ciado há 13 anos.

“Receber esses prêmios foi o fechamento de um ciclo. 
Sou empreendedora por escolha, e nos últimos cinco 
anos, eu e a equipe tivemos que nos adaptar às fortes 
mudanças na área contábil. No trajeto, erramos, apren-
demos e evoluímos como empresa, gestora e equipe. 
Sempre continuaremos a nos renovar”, contou.

Cristiane acredita que o empreendedorismo é essen-
cial para trazer mais lideranças femininas. “Hoje vemos 
poucas de nós liderando, mas percebo um movimen-
to de mulheres, batalhadoras, que buscam seu espaço 
e querem aprender cada dia mais. Para empreender, é 
necessário ter esse espírito para transformar e inovar. A 
evolução tem tudo a ver com isso”, enfatizou.

Saúde física e mental
A segunda palestra foi sobre Autoestima para o 
Crescimento Pessoal, apresentada pela cientista 
social da UFRJ Verônica Barros de Andrade. O foco 
foi na inteligência emocional para instigar o cres-
cimento pessoal e profissional, e na influência de 
sentimentos ruins na carreira.

Cristiane Andrade contou a sua experiência como empresária contábil
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“Os profissionais são avaliados pelo seu comportamen-
to. Então, desenvolver o autocontrole é essencial para os 
indivíduos tanto na vida particular quanto no ambiente 
de trabalho”, destacou.

O medo, a raiva, a insegurança e a inveja podem 
contribuir fortemente para a baixa autoestima. Para 
evitar ou reverter esse quadro psicologicamente da-
noso, a especialista deu três dicas para aplicar como 
disciplina interior: exercícios de respiração podem 
aplacar a ansiedade; atividades físicas têm o poder 
de impedir acessos de raiva; e a terapia pode auxiliar 
a controlar outros sentimentos.

“O contato com a sua verdade interior produz uma re-
forma no seu ser, e você evolui e se transforma. Essa mu-
dança influencia todos à sua volta, como em um efeito 
dominó positivo. Se crescemos como pessoas, também 
nos desenvolvemos como profissionais”, finalizou.

A quarta palestra, Qualidade de Vida e Estresse, mostrou 
o impacto dos cuidados com o corpo na qualidade de 
vida. A nutricionista Mônica Marçal destacou o quanto a 
rotina diária pode ser prejudicial ao longo dos anos e in-
formou os cuidados que podem ser tomados para evitar 
doenças e complicações na terceira idade.

“Quatro pontos são primordiais: ter uma alimentação 
saudável, não ser sedentário e evitar tabagismo e álcool. 
Se eu conseguir cumprir esses passos, a qualidade de 
vida tende a melhorar e posso não adquirir doenças crô-
nicas no futuro”, resumiu.

Prezar uma alimentação saudável é um dos primeiros 
passos para retomar o caminho de uma vida mais saudá-
vel. Uma dieta rica em sal, em produtos industrializados, 
e com menos alimentos naturais pode levar, por exem-
plo, ao sobrepeso ou à diabetes. A especialista também 
relembrou que é importante encontrar um tempo no dia 
para praticar exercícios físicos. Se o cansaço for maior no 
fim do dia, é melhor trocar os minutos a mais na cama 
por um exercício que a agrade.

“Sabemos que estamos vivendo mais, e por isso te-
mos que viver melhor. Mas quem deve ter consciên-
cia do estilo de vida que quer levar é a pessoa. De 
que adianta chegar na terceira idade com uma cai-
xa de medicamentos do lado? Isso é viver bem, é ter 
qualidade de vida?”, questionou Mônica, e completa: 
“Sempre há tempo para mudar, não importa a idade. 
Começar uma vida saudável agora pode promover 
melhores anos à frente”.

A influência da inteligência emocional e da autoestima na vida 
profissional foi o tema de Verônica de Andrade Mônica Marçal abordou as ações necessárias para ter mais qualidade de vida
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Superação desde o nascimento
A noite foi brindada com o emocionante depoimento 
de Claudio Vieira de Oliveira, profissional contábil de 40 
anos nascido no interior da Bahia, com uma doença con-
gênita. Ele contou que a gestação foi normal, mas a mãe 
dele não pôde fazer exames pré-natais.

“Os médicos disseram que não sobreviveria nem 24 ho-
ras, e estou aqui. Em casa, não sou protegido e sempre 
tive o apoio da minha família”, contou o penúltimo de 
seis irmãos. Esse tratamento igualitário o fez quebrar 
barreiras por onde passou. No vestibular, fez a prova 
sem ajuda e passou para uma universidade em Feira de 
Santana, onde decidiu cursar Ciências Contábeis. Atual-
mente, Claudio também é diretor do Sindicont-BA.

“Não sabia o que faria profissionalmente., Quando vi 
as opções, me identifiquei mais com o curso. É uma 
profissão muito bonita, que requer responsabilidade, 
conhecimento, informação e muita dedicação”, relatou. 

Ele se graduou em 2005, e desde então trabalha na área 
e como palestrante motivacional. No Mulher Empresá-
ria, Claudio deixou a mensagem que leva como lema 
de vida: “O maior inimigo está dentro de nós: o medo. 
Temos que testar nossos limites, esquecer o medo e ter 
coragem. Tudo é possível”. 

01. A história de superação de Cláudio Vieira de Oliveira encerrou o evento; 02. O presidente do SESCON, Lucio Fernandes, abriu o 5º Mulher Empresária; 
03. A diretoria do SESCON no evento

Excelência Contábil

No intervalo do evento, foram entregues os 
certificados a representantes das sete empre-
sas que finalizaram o módulo bronze do Pro-
grama de Excelência Contábil (PEC): Audiplanus 
Auditoria e Contabilidade, Assercon Assessoria 
Empresarial e Contábil, Escritório Contábil SJT, 
Espaço Contábil, GMX Consultoria Contábil, 
Gonzalez Contabilidade e Negócios Culturais e 
RVW Contabilidade. 

Os certificados foram entregues pelo presidente 
do SESCON, Lucio Fernandes, e por Luccas Du-
que, gerente comercial da Destra Consultoria. 
Ao fim do projeto, que dura 12 meses, as em-
presas serão auditadas e poderão receber o ISO 
9001, da ABNT.

Os participantes do PEC recebem os certificados de participação

02

0201
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Olimpíadas 2016

Entre 5 e 21 de agosto, o Rio de Janeiro sediará pela pri-
meira vez os Jogos Olímpicos e, entre 7 e 19 de setem-
bro, os Jogos Paralímpicos. Com modalidades nas ruas e 
o aumento da demanda de transporte público, as provas 
afetarão o cotidiano da cidade.

A Prefeitura estima que cerca de 800 mil pessoas entre 
atletas, jornalistas e turistas venham à cidade. Para que 
o funcionamento das empresas não seja prejudicado, é 
preciso organização e planejamento antecipado. Con-
fira as ações que a sociedade civil podem tomar para 
evitar transtornos:

• Faça um replanejamento de projetos durante os Jogos;

• Utilize ferramentas como conferências por telefone 
ou internet para reuniões remotas;

• Para empresas que entregam mercadorias, opte por 
envios noturnos;

• Se a atividade permitir, incentive o home office;

• Para evitar horários com maior trânsito, altere tur-
nos de trabalho entre os funcionários;

• Além do transporte público, use meios de transporte 
alternativos, como bicicletas.

Realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro afetará 
o cotidiano de moradores e empresas

Preparo olímpico

Feriados, pontos facultativos e férias escolares

Os dias 5 de agosto, data da abertura dos Jogos, 18, dia da prova de Triatlo, e 22, dia seguinte do encerramen-
to, foram decretados feriados, iniciativa que visa diminuir o volume de veículos em circulação. Além disso, a Lei 
Municipal nº 5.924/15 estabelece que as férias escolares ocorrerão entre 1º e 28 de agosto, contribuindo para 
a redução do tráfego de manhã. Outras instituições, como universidades, também devem transferir o recesso.
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O panorama empresarial para 2016 não é nada anima-
dor. A taxa de desemprego alcançou 10,2% da popula-
ção, somando 10,4 milhões de brasileiros fora do mer-
cado no primeiro trimestre, segundo o IBGE, a maior 
perda de empregos com carteira assinada no trimestre 
em quatro anos. A inadimplência das empresas também 
tem subido. O levantamento feito pelo SPC Brasil e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostrou que o setor de serviços é o mais inadimplente 
em todo país. Para fugir desse quadro, a solução busca-
da pelos empresários é a redução de gastos.

De acordo com Haroldo Monteiro, professor do MBA 
em Finanças da Universidade Veiga de Almeida (UVA), o 
primeiro passo não é sair cortando custos, mas analisar 
processos. “Quando se fala de corte de pessoal, é funda-
mental checar quanto, efetivamente, aquele gasto traz 
de retorno”, afirma. Isso porque, ao demitir um funcio-
nário qualificado, o empresário pode estar abrindo mão 
de um rendimento.

A importância de um setor sólido de Recursos Humanos 
está em identificar o perfil e o rendimento de cada um 
e indicar soluções em momentos críticos. Saber quais 
são os indispensáveis e quem pode ser realocado, por 
exemplo, é necessário. E não se pode esquecer do custo 
gerado pelas demissões.

Saiba o melhor caminho para cortar custos em sua empresa

Redução de gastos
No lado oposto, existe a dúvida sobre a contratação em 
períodos de retração econômica, o que representa um 
novo gasto. Segundo Monteiro, especialmente quando 
se trata de uma função sem relação direta com a ativida-
de fim, é provável que a terceirização saia mais barato.

Um tiro no pé
Em cenário de crise, as áreas que mais sofrem cortes, em 
geral, são Marketing, Recursos Humanos e Treinamen-
tos. O motivo, para Monteiro, é a visão – errada – de que 
são as áreas menos “fundamentais” para a sobrevivência 
da empresa. O preço disso, no entanto, se reflete mais à 
frente: “As empresas precisam investir em capital huma-
no – o que inclui treinamentos e um RH bem estruturado 
–, sistemas e marketing. O problema é que essas despe-
sas, em geral, não são bem avaliadas”, opina.

Quando a empresa tem uma verba para marketing, ela 
precisa, em primeiro lugar, avaliar quais são seus obje-
tivos e, em seguida, a melhor estratégia. O problema 
está no desperdício, nunca no investimento. Assim, 
além de focar em análise e aprimoramento de proces-
sos, deve-se pensar em investir em soluções tecnoló-
gicas para gerir melhor os recursos disponíveis, bem 
como na contratação de consultorias para indicar o 
melhor caminho.
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Gestão de Pessoas
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!

ASSOCIADOS SESCON-RJ TÊM
CONDIÇÕES COMERCIAIS DIFERENCIADAS
PARA A COMPRA DE BENEFÍCIOS VALE-REFEIÇÃO,
VALE-ALIMENTAÇÃO, VALE-CULTURA E
VALE-TRANSPORTE DA SODEXO!

LIGUE AGORA MESMO PARA O
SESCON-RJ E SOLICITE UMA PROPOSTA!
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Despesas ocultas
O professor chama atenção para determinadas despe-
sas que podem passar despercebidas, como os custos 
financeiros. Muitas empresas acabam dependentes de 
capitais de bancos e, assim, criam um planejamento 
de crescimento baseado em endividamento bancário, 
o que a expõe a um custo muito alto com tarifas e ju-
ros. Ele exemplifica: “Abertura de muitas contas, muitos 
empréstimos, entre outros. O controle é difícil porque é 
algo muito dinâmico, já é parte do cotidiano. Reduzir as 
contas bancárias e de operações financeiras pode repre-
sentar uma economia significativa”.

Contas fixas
Algumas despesas fixas, como material de escritório, 
água, luz, internet e telefone, entre outras, também 

podem ser revistas para evitar desperdício. Porém, o 
perfil de cada empresa sinalizará o quanto esses cus-
tos representam no orçamento.

Regime de tributação
Uma importante questão é o regime de tributação 
mais adequado a cada perfil empresarial. Caso es-
teja enquadrado erroneamente, o empresário pode 
pagar mais do que deveria em tributos. Segundo a 
Fenacon, o Simples Nacional pode gerar uma econo-
mia de até 40%, por exemplo.

Podem optar pelo Simples os empreendimentos com 
um faturamento anual de até R$ 3,6 milhões. Com a 
queda no faturamento das empresas, espera-se o au-
mento de ingressantes no Simples. 



Artigo Técnico
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Proages

as melhores soluções contábeis e
a excelência no atendimento que você procura

100% do Brasil
RIO

atendimento local no Rio de Janeiro

scisistemascontabeis| | | www.sci10.com.br | 0800 47 0808@scibrasilsousci.com.br

A rotina do empresário contábil engloba, entre outras 
tarefas cotidianas, a gestão das obrigações acessórias 
de seus clientes. Se com o Sped era a esperada a re-
dução da quantidade de obrigações, isso ainda não é 
uma realidade, o que constitui uma grande preocupa-
ção para os escritórios contábeis, que muitas vezes não 
dispõem de corpo de trabalho suficiente para dar conta 
de toda a demanda nos prazos cada vez mais curtos. 
Pensando nisso, a edição de março do Proages, ocorri-
da no dia 16, propôs o assunto como tema para os em-
presários presentes debaterem e compartilharem suas 
experiências. A conversa foi conduzida pelo presidente 
do SESCON, Lucio Fernandes.   

O principal ponto de consenso foi a respeito das pe-
nalidades pelo atraso na entrega das obrigações, que, 
em algumas ocasiões, gera multa superior ao valor do 
imposto. Para o diretor do SESCON Adilson Félix, essa 
é uma grande preocupação: “As multas nos preocupam 
muito porque fragilizam a relação do profissional da 

Edição de março do Proages abordou o tema com uma conversa informal entre 
empresários contábeis

Obrigações acessórias: como gerir?

Gestão das obrigações acessórias foi o tema do Proages de março

contabilidade com o cliente. É preciso estar tudo per-
feitamente correto, caso contrário chegam as penalida-
des, muitas vezes com valores superiores ao do próprio 
imposto”, relatou. 

Outra questão debatida foi a delegação das tarefas. 
Enquanto alguns participantes contaram que pas-
sam a gestão das obrigações acessórias para os co-
laboradores e apenas fiscalizam o trabalho, outros, 
como Adilson, preferem ficar responsáveis pesso-
almente, para garantir que tudo será entregue de 
maneira fidedigna. 
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Entes públicos estabelecem novas iniciativas para desburocratizar 
a legalização de empresas
A abertura e a legalização de uma empresa demanda 
tempo e disponibilidade para cumprir as exigências dos 
órgãos municipais, estaduais e federais e abrir as por-
tas. Porém, medidas recentes de várias instituições têm 
simplificado os procedimentos devido à informatização 
dos processos e ao compartilhamento dos dados entre 
os entes públicos. 

Para micro e pequenas empresas, as ações tiveram início 
com a Lei nº 11.598/07, que instituiu a Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas 
e Negócios (Rede Simples) e as diretrizes para integração 
das três esferas governamentais nesse processo. 

“A desburocratização é muito importante por melhorar 
o ambiente de negócios. Especialmente nesse momen-
to de crise, com mais pessoas precisando empreender 
e buscar renda”, pontua Andréia Crocamo, gerente de 
Políticas Públicas do Sebrae/RJ. Ela acrescentou que a 
simplificação também deve ser voltada para atividades 
do dia a dia das empresas, já que, além da entrada no 
mercado, a burocracia influencia na competitividade, no 
capital gasto no cumprimento das exigências e até no 
encerramento do empreendimento.

O vice-presidente da Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro (Jucerja), Vitor Hugo Feitosa, observa que o 
movimento também auxilia os órgãos. “Para a Junta, a 
desburocratização representa agilidade nos processos 
e, para o empresário, além de acelerar o registro, per-
mite o foco no negócio principal”.

Confira a seguir as principais iniciativas de desburocratiza-
ção em vigor no estado e no município do Rio de Janeiro:

Empreendimentos 
mais simples

Regin
A Junta centraliza os procedimentos de abertura, al-
teração e baixa das empresas no Sistema de Registro 
Integrado (Regin), que reúne outros órgãos públicos 
como Receita Federal, Secretaria de Estado de Fazenda 
(Sefaz-RJ) e prefeituras conveniadas. Atualmente, 67 dos 
92 municípios fluminenses aderiram ao Regin em pelo 
menos uma das etapas. Alguns, como Barra do Piraí, já 
fazem todo o procedimento online.

“O Regin cumpre o papel de linearidade de proces-
so e de comunicação entre os órgãos, que conti-
nuam a trabalhar na sua competência e com suas 
exigências. Os procedimentos são pela internet e 
não é necessário percorrer as instituições”, explica 
Andréia Crocamo.

No segundo semestre, segundo Feitosa, a expecta-
tiva é que o requerimento de CNPJ junto à RFB seja 
feito somente com o preenchimento do formulário 
eletrônico da Jucerja, o que dispensaria o DBE e o 
DOCAD, ambos da Receita. Além disso, para acom-
panhar o andamento dos processos do Regin, um 
aplicativo está em fase de testes. 

O órgão também dispõe de uma sala voltada para a 
Redesimples em sua sede para resolução de pendên-
cias. “Há casos de contratos registrados, mas em que 
o CNPJ do empresário é indeferido. Direcionamos 
para esse local, onde entramos em contato para fa-
zer as mudanças necessárias sem precisar ir a outras 
entidades”, pontua Feitosa. 
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Desburocratização

Fim do reconhecimento de firma
Desde outubro de 2015, devido à edição da Deli-
beração nº 87, a Jucerja também dispensa o reco-
nhecimento de firma para atos levados a registro, 
com exceção de casos feitos por procuração e ar-
quivamento de procurações no órgão, nos quais 
poderão ser feitos por semelhança. Além disso, 
por conta do Estatuto Nacional da Micro e Peque-
na Empresa (Lei Complementar nº 123/06), as no-
vas MPEs constituídas estão dispensadas de visto 
de advogado se tiverem a declaração de micro ou 
pequena empresa.

Corpo de Bombeiros
Recentemente, o Corpo de Bombeiros adotou um 
sistema de regularização simplificado, via internet, 

com emissão do Certifi-
cado de Aprovação Sim-
plificada para estabeleci-
mentos de baixo risco, o 
que otimiza a obtenção 
do alvará de funciona-
mento. Antes, os empre-
sários recebiam o pro-
tocolo de solicitação do 
certificado da instituição. 
Agora, é preciso respon-
der a um questionário de 
autodeclaração e impri-
mir o boleto para pagar a taxa. O prazo máximo para 
imprimir e fixar o certificado no quadro de avisos do 
local é de cinco dias úteis. A nova modalidade não 
exclui as vistorias presenciais.

Como parte das iniciativas para desburocratização, 
foi criado, pelo Decreto Estadual n° 45.221/2015, o 
Comitê de Desburocratização do Estado. O grupo 
elabora e propõe medidas para diminuir os entraves 
e agilizar a condução de atos e processos adminis-
trativos, além de contribuir para a melhoria na pres-
tação de serviços. A equipe se reúne mensalmente e, 
entre seus membros, há representantes de Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedeis), 
Jucerja, ACRJ, Firjan, Fecomércio-RJ e Sebrae/RJ.

Para conhecer e debater essas propostas, a Câmara 
de Gestão e Políticas do Fórum de Desenvolvimento 
do Rio, presidida pela Alerj, convidou o Presidente do 
Comitê de Desburocratização, o procurador do estado 
Anderson Schreiber, e o vice-presidente, o assessor ju-
rídico da Sedeis Leandro Cazeiro, para uma reunião no 

dia 13 de abril no auditório do Sebrae/RJ. O SESCON, 
membro da Câmara da Alerj, foi representado pelo pre-
sidente Lucio Fernandes.

Reduzir o prazo de abertura de uma empresa de até 
54 dias para 12 foi uma das principais vitórias do pro-
grama de metas do Comitê, o Descomplique-RJ. Me-
didas de órgãos como a Jucerja e o Corpo de Bom-
beiros estão entre as ações que permitiram a redução.

Além disso, 94% dos pedidos avaliados pela Junta são 
aprovados hoje em até 72 horas. A meta é que o prazo 
para abertura de empresas chegue a oito dias em 2018. 
Atualmente, o principal objetivo do Comitê é integrar 
os órgãos por meio do Regin, como os sistemas para 
concessão de licenças e autorizações do Inea e da Vi-
gilância Sanitária. 

Comitê debate agilização de abertura de empresas

O vice-presidente da Jucerja, 
Vitor Hugo Feitosa
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Alvará, Licença Sanitária e Ambiental
Na capital fluminense, a desburocratização das em-
presas está concentrada no Carioca Digital, site para 
acompanhamento de demandas do município, que 
requer cadastro para acesso aos serviços. Entre os 
projetos da página, está o Rio Mais Fácil Negócios, 
que visa facilitar o licenciamento de MEIs e empresas.

Na página, pode-se centralizar e acompanhar o an-
damento de documentos como o Alvará, Licença Sa-
nitária e Licença Municipal Ambiental. Checar a via-
bilidade do local escolhido, a documentação exigida, 
imprimir a Ficha de Informações Cadastrais (FIC), 
Taxa de Licença para Estabelecimento (TLE) e o Alva-
rá também são outras possibilidades da ferramenta.

No caso da Vigilância Sanitária, o protocolo de soli-
citação da Licença também passa a ser por autode-
claração no Sisvisa, plataforma que também requer 
cadastro no Carioca Digital. Quando a autodeclaração 
é habilitada na plataforma, o documento pode ser so-
licitado no Sisvisa e a análise do processo dura cerca 
de dez dias. Assim como o Corpo de Bombeiros, an-
teriormente, um protocolo de solicitação era entregue 
aos empresários na abertura da empresa pelo Regin. 

Simplificação no cotidiano
Assim como o processo de abertura, a desburocratiza-
ção da atividade empresarial pode passar por outros 
aspectos. Segundo Andréia, essa reavaliação ocorre por 
conta da evolução tecnológica e do cruzamento dos 
sistemas dos órgãos, que demandam cada vez menos 
documentos. Pontos como a emissão de notas fiscais 
por MEIs e cumprimento de obrigações acessórias estão 
entre as principais demandas a serem avaliadas. Além 
disso, o acesso claro e transparente às normas de cada 
órgão auxilia no cumprimento das mesmas no dia a dia 
das empresas.

Para auxiliar os em-
presários na gestão 
dessas demandas, é 
preciso ter apoio de 
profissionais contábeis, 
que, à medida que os 
processos se desburo-
cratizam, podem atuar 
como consultores. “É 
importante ter o su-
porte de um profis-
sional qualificado. Eles 
apoiam o empresário não só na contabilidade em si, 
mas também nas tomadas de decisão. Com a desbu-
rocratização, ele faz o trabalho de forma estratégica e 
apoia o empresário nas tomadas de decisões para o 
negócio”, ressalta Andréia. 

Os avanços da Rede 
Simples na desburocra-
tização da abertura de 
empresas fluminenses 
podem ser acompanha-
do na página Rede Sim-
ples RJ no Facebook.

Rede Simples no Rio de Janeiro

A gerente de Políticas Públicas 
do Sebrae/RJ, Andréia Crocamo

O gerente do Projeto Mobilidade da RFB, José Carlos Fonseca, em 
entrevista a TV SESCON
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Desburocratização

Alinhada com o crescimento do 
uso de dispositivos móveis e a agi-
lidade na demanda pelos contri-
buintes, a Receita Federal lançou 
recursos de acesso aos serviços do 
órgão: aplicativos para smartpho-
nes ou tablets compatíveis com os 
sistemas iOS e Android.

Já estão disponíveis sete aplicativos, 
como o Declaração IRPF, no qual é 
possível fazer o rascunho do docu-

mento para 2017, DIRPFs retroativas 
até 2012 e gerar Darfs. A ferramen-
ta ainda tem uma lista de perguntas 
e respostas mais comuns sobre o 
tema. Para usar o app, é preciso ter 
certificação digital e cadastrar os 
aparelhos de acesso aos aplicativos 
no eCAC.

Entre outros apps, há o CNPJ, para 
consultas às empresas cadastradas, 
andamento de pedidos de inscrição 

e CNAE; e o aplicativo Normas, que 
reúne os Atos Normativos do órgão 
já divulgados e novas publicações 
diárias. Ainda estão disponíveis os 
aplicativos Carnê-Leão, Pessoa Fí-
sica, Viajantes e Importador. Dois 
apps, para agendamento de atendi-
mentos presenciais nos CACs e para 
MEIs, estão em homologação. A 
lista completa das ferramentas está 
na página http://idg.receita.fazenda.
gov.br/aplicativos.

RFB na palma da mão



Instituída pela Instrução Normativa RFB nº 1.571, de 
2 de julho de 2015, a e-Financeira é uma obrigação 
acessória que visa a fiscalizar as movimentações fi-
nanceiras dos contribuintes. Seu primeiro envio ocorre 
em maio, com dados desde 1º de dezembro de 2015. 
As informações prestadas serão relativas a saldos de 
qualquer conta de depósito – inclusive poupança – 
saldo de cada aplicação financeira e aquisições de 
moeda estrangeira, quando o montante global mo-
vimentado ou o saldo mensal, por tipo de operação 
financeira, por superior a R$ 2 mil para pessoas físicas 
e R$ 6 mil para jurídicas. 

Deverão prestar essas informações bancos, segurado-
ras, corretoras de valores, distribuidores de títulos e 
valores mobiliários, administradores de consórcios e 
as entidades de previdência complementar. Como as 
instituições financeiras e seguradoras estão obrigadas 
a transmitir dados de movimentações ocorridas a partir 
de dezembro de 2015, deverão entregar a declaração 
até o último dia de maio para fatos ocorridos entre os 
dias 1º e 31 de dezembro daquele ano.  Após isso, de-
verão ser enviadas semestralmente – até o último dia 
de agosto com dados relativos ao primeiro semestre, 
e até o último dia de fevereiro do ano seguinte com 
informações do segundo semestre do ano anterior.

O Fatca

A principal motivação para a criação da e-Financei-
ra é o FATCA (em inglês Foreign Account Tax Com-

Declaração e-Financeira terá sua primeira entrega em maio, com dados referentes 
a dezembro de 2015

De olho nas  
movimentações financeiras

pliance Act), um acordo firmado por Brasil e EUA 
para troca de informações entre as administrações 
tributárias dos dois países. O objetivo é coibir a 
evasão de divisas. Dessa maneira, o Brasil enviará 
informações de todos os cidadãos americanos que 
fizeram transações no Brasil e os EUA também pas-
sarão, diretamente à Receita Federal, informações 
dos brasileiros que tenham promovido movimenta-
ções financeiras nos Estados Unidos. 

O layout da e-Financeira já permite a captação de da-
dos de cidadãos americanos. Excepcionalmente, para 
as informações sobre estrangeiros dentro do acordo 
do Brasil com os Estados Unidos, o módulo de ope-
rações financeiras da declaração já é obrigatório para 
fatos referentes aos meses de julho a dezembro do 
ano – calendário de 2014. 

Além do FATCA, a nova obrigação tem outros objeti-
vos, como a ampliação do controle da RFB sobre os 
contribuintes, com consequente aumento da coibição 
da sonegação, e proporcionará aumento na arrecada-
ção do órgão. 

Questionamentos 

Embora muitas pessoas tenham considerado a  
e-Financeira ilegal por quebrar o sigilo bancário 
e, consequentemente, ferir o direito constitucio-
nal à privacidade, o auditor da Receita Federal 
Leônidas Quaresma garante que ela é perfeita-
mente legal. Segundo ele, a Lei Complementar  

32
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e-Financeira

nº 105/2001 já havia dado ao órgão a possibilida-
de de criar um mecanismo de acompanhamento 
das movimentações financeiras. 

“Além disso, antes dessa Lei Complementar, a 
Receita já tinha essas informações por meio da 
CPMF. Então, há muito tempo que a RFB vem 
acompanhando as movimentações financeiras 
dos contribuintes”, explica. 

Outro aspecto é a Declaração de Movimentação Fi-
nanceira (Dimof), criada em 2008, que obrigava as ins-
tituições financeiras e operadoras de cartão de crédito 

a informar à Receita movimentações no valor de R$ 5 
mil reais para pessoas físicas e R$ 10 mil para jurídicas 
a cada semestre. Nesse sentido, pode-se enxergar a 
e-Financeira como uma ampliação da Dimof, já que 
abrange mais setores a enviar as informações. 

Agora, a e-Financeira, que faz parte do Sped, passa a 
ser o único canal de prestação de informações pelas 
instituições financeiras à Receita, com informações 
prestadas na Dimof e outros dados, como aplicações 
financeiras, seguros, planos de previdência privada e 
investimentos em ações. 

Accountex Contabilidade e Consultoria

Agex Auditores Independentes

Alessandra Marcondes do Couto Rabelo

C A P Silva Assessoria de Empresas

CF Consultoria Contábil e Auditoria

Cimil Contabilidade

CMC Contabilidade

Contabilidade Pádua

Critério Auditores e Consultores

FK Domingos Assessoria Contábil

Grupo Realcad Serviços de 
Contabilidade

J. A. Silva Assessoria Contábil

Jarbas Macedo Assessoria Empresarial

Luciano Miranda Alcantara Melo 
Contabilidade

Nitdados Serviços Contábeis

WR Auditoria, Assessoria e Consultoria
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Conheça a nova versão do 
Prosoft Auditor Fiscal 

• Nova interface gráfica, mais moderna e intuitiva;
• Maior performance torna o sistema mais ágil;
• Novas auditorias, incluindo Ato Cotepe 35 (Brasília).

Auditar eletronicamente os arquivos do SPED traz inúmeras vantagens 

para os profissionais da contabilidade. Além de reduzir riscos no envio 

das informações ao Fisco, eles têm mais tempo para dedicar a 

atividades produtivas, gerando mais receita para o escritório.

O novo Prosoft Auditor Fiscal conta com tecnologia de última geração 

e audita com muita agilidade arquivos do SPED, efetuando análises 

estruturais e complexos cruzamentos fiscais.
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DIGITE “SESCON RJ” E BAIXE AGORA

AGENDA DE EVENTOS
AGENDA DE OBRIGAÇÕES
CENTRAL DO CONTRIBUINTE
CERTIFICADO DIGITAL
EMISSÃO E CONSULTA DE 
ADIMPLÊNCIA NAS CONTRIBUIÇÕES

LINKS ÚTEIS
MEI
NOTÍCIAS DO FACEBOOK
SITE SESCON
TABELA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS
TV SESCON

+informações 
notícias
agilidade
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Agenda

Humor:
Em uma consulta, o contador foi 
alertado pelo seu médico:

- Você deveria fazer um regime.

Confuso, o contador respondeu:

- De caixa ou de competência, doutor?

Dicas de Leitura:

Livro: Trilha de Resultados – Ser Referência
Autor: Resultados Digitais e Endeavor Brasil
Link: http://materiais.resultadosdigitais.com.br/trilha-
de-resultados-ser-referencia

Livro: Trilha de Resultados: Gerar Leads Qualificados 
Autor: Resultados Digitais e SOAP
Link: http://materiais.resultadosdigitais.com.br/trilha-
de-resultados-gerar-leads-qualificados

Livro: Trilha de Resultados: Reduzir Custo de Aquisição
Autor: Resultados Digitais e ContaAzul
Link: http://materiais.resultadosdigitais.com.br/trilha-
de-resultados-reduzir-cac

Junho
Curso na área de Departamento Pessoal – No dia 14, a palestrante Zenaide Carvalho abordará 
os principais aspectos de temas como cálculos, desoneração, GFIP, eSocial e Retenções.
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