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Editorial

Acesse nosso site.

Arnaldo dos Santos Jr, 
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Conhecimento e valorização
Em agosto, o SESCON Rio de Janeiro alcançou um grande objetivo: 
inauguramos o Instituto SESCON Rio de Janeiro, local em que serão realizados 
os próximos eventos da entidade. Como a capacitação dos empresários 
contábeis e de suas equipes é um dos nossos principais objetivos, esta será 
uma das principais finalidades do auditório.

Com isso em mente, os primeiros eventos realizados no auditório foram 
o Fórum de Tecnologia, no qual as empresas de TI parceiras do SESCON 
Rio de Janeiro apresentaram suas primeiras soluções para o eSocial; uma 
palestra sobre o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), 
com representantes da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional; e o 1º Workshop da Redesimples, com a participação de Jucerja, 
RCPJ-RJ, Corpo de Bombeiros, Sefaz-RJ e RFB. 

Outros temas importantes para a nossa área, como a Reforma Trabalhista e as 
mudanças no Simples Nacional, também são abordados nesta edição. Nossa 
programação já tem outros eventos agendados e contamos com a participação 
e as sugestões de vocês para levarmos conhecimento que agregue valor ao 
nosso trabalho.

Nesse contexto, também apresentamos nesta edição dois palestrantes do 7º 
Enecont, que será em novembro. A três meses do evento, já vendemos mais 
de 200 ingressos e as vagas são limitadas. Procure o nosso setor de eventos 
para garantir o seu lugar. 

Contamos com o apoio dos associados para que o SESCON Rio de Janeiro 
continue a propiciar capacitação aos empresários contábeis e a nossas 
equipes e representação junto aos órgãos públicos. Convide outros colegas 
a conhecer o nosso trabalho. A valorização da classe começa com as nossas 
ações e a união de todos.

Obrigado e boa leitura!
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O Fisco Fácil pode ser acessado no site da Sefaz-RJ pelo endereço https://goo.gl/cNV3hu. A Secretaria também 
elaborou o Guia Rápido do Contador sobre o sistema, disponível no link https://goo.gl/SB38xA. O SESCON Rio 
de Janeiro também dispõe do e-mail apoiandoasefaz@sescon-rj.org.br para receber dúvidas e sugestões dos 
associados sobre o Fisco Fácil. 

Sefaz-RJ reúne-se com entidades 
contábeis e lança novo sistema
A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) realizou uma reunião no dia 17 de julho com o presidente do SESCON 
Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, e o diretor Ricardo Nogueira, a presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva, e 
o conselheiro Alexandre Andrade. Na ocasião, o subsecretário adjunto da Receita Estratégica, Gustavo de Oliveira; 
o subsecretário de Receita, Adílson Zegur; o subsecretário adjunto da Receita, Marcelo Garritano; e o assessor do 
subsecretário de Receita, Fábio Verbicário, representaram a Fazenda estadual. Ficou acordada a realização de uma 
reunião bimestral para abordar as principais dificuldades dos associados da entidade, sugestão de melhorias e 
parcerias de capacitação. 

O primeiro encontro ocorreu em 1º de agosto, no qual foi apresentado o novo sistema de autorregularização e 
relacionamento do contribuinte ao Sescon Rio de Janeiro e ao Conselho. As entidades, juntamente com a Sefaz-RJ, 
divulgaram o lançamento da nova plataforma, chamada Fisco Fácil, no dia 9 de agosto. A ferramenta tem entre seus 
objetivos a autorregularização dos contribuintes e a disponibilização de serviços, como certidão negativa de débitos e 
baixa automática da inscrição estadual, para os contribuintes e os profissionais contábeis (leia mais nas páginas 20 e 21). 

Representantes do SESCON Rio de Janeiro e do CRCRJ se reúnem com a equipe da Sefaz-RJ  



Aconteceu
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No dia 20 de julho, o presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, o vice-presidente, Renato 
Mansur, e o ex-presidente Lindberger Augusto participaram de uma solenidade em comemoração do Dia do 
Comerciante, no auditório da Confederação Nacional do Comércio (CNC). No evento, o deputado federal Laércio 
Oliveira abordou as mudanças trazidas pela Reforma Trabalhista. Também participaram o presidente do Sindilojas-
Rio, Aldo Gonçalves, e o oficial substituto do RCPJ-RJ, Jalber Buannafina. 

Doação ao INCA
As 340 latas de leite em pó arrecadadas pelo SESCON Rio de Janeiro nos Fóruns Trabalhista, Societário, Contábil, de 
Tecnologia e no 1º Workshop da Redesimples foram entregues ao Hospital do Instituto Nacional do Câncer em julho e 
setembro pelos diretores Adilson Félix e Selma Gama, respectivamente. O ingresso solidário, doação de uma lata de leite 
em pó, poderá ser feito nos próximos eventos da entidade. 

SESCON Rio de Janeiro participa de evento 
comemorativo do Dia do Comerciante

Aldo Gonçalves, Arnaldo dos Santos Jr, Laércio Oliveira, Jalber Buannafina e Renato Mansur na solenidade comemorativa do Dia do Comerciante

Selma Gama e Adilson Félix entregam as doações do SESCON Rio de Janeiro no Inca
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7 º Gescon
O Sescon-SP realizou em 7 e 8 de agosto, na capital 
paulista, o Seminário de Gestão de Empresas de Serviços 
Contábeis (7º Gescon). Com o tema Olhar Global, Ação 
Local, o evento abordou temas como O Futuro da 
Contabilidade, Finanças, Práticas Internacionais de Gestão, 
Fusão e Aquisição como Estratégia de Negócio, entre 
outros temas. O SESCON Rio de Janeiro foi representado 
no evento pelo presidente Arnaldo dos Santos Jr e 
pelos diretores Marcelo Gil, Ricardo Nogueira e Wagner 
Pessamilio e a diretora colaboradora Cristiane Andrade. 

IPTU é tema 
de reunião de 
entidades
No dia 25 de julho, o Projeto de Lei nº 268/2017, que 
altera a alíquota padrão do Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI), além do IPTU e da Taxa de Coleta 
Domiciliar de Lixo No Rio de Janeiro, foi tema de uma 
reunião no Sindilojas-Rio com o vereador Chiquinho 
Brazão, presidente da Comissão Permanente de Assuntos 
Urbanos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O vice-
presidente do SESCON Rio de Janeiro, Renato Mansur, 
participou do encontro, que também reuniu o presidente 
do Sindilojas-Rio, Aldo Gonçalves, e o presidente do 
SecoviRio, Pedro Wähmann. As entidades entregaram um 
estudo ao parlamentar com simulações dos novos valores 
do IPTU para 2018 feito pelo Centro de Pesquisa e Análise 
da Informação do SecoviRio. Em setembro, projeto de 
reajuste do tributo foi aprovado pela Câmara Municipal. 

Assespro RJ empossa 
nova diretoria 

A Associação de Empresas de TI do Rio de Janeiro 
(Assespro RJ) empossou a diretoria 2017/2018, presidida 
por Álvaro Cysneiros, no dia 20 de julho, no auditório 
da ACRio. O vice-presidente do SESCON Rio de Janeiro, 
Renato Mansur, representou a entidade no evento. 

Renato Mansur (à direita) e Álvaro Cysneiros na posse da diretoria 
da Assespro RJ

Marcelo Gil, Ricardo Nogueira, o presidente do Sescon-SP, Marcio 
Shimomoto, Arnaldo dos Santos Jr e Wagner Pessamilio.

Ambiente Empresarial 2017 
e 30 anos do Sescap CE
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos 
Santos Jr, participou do Ambiente Empresarial 2017, evento 
realizado pelo Sescap-CE em Fortaleza (CE) no dia 24 de 
agosto. O tema central do evento, que contou com palestras 
e painéis, foi Mecanismos e Preservação das Empresas 
e da Sociedade – Compliance, Controladoria e Auditoria 
Empresarial como Instrumentos de Combate à Corrupção. 
No dia seguinte, a entidade cearense também realizou um 
evento comemorativo de seus 30 anos de fundação. 

Arnaldo dos Santos Jr (terceiro, da esq. para a dir.) no aniversário 
do Sescap-CE



Aconteceu
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Receita aborda parcelamento especial em reunião
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, e os diretores Wagner Pessamilio e Francisco Eduardo participaram 
da reunião da Receita Federal com as entidades congraçadas no dia 1º de agosto. Na ocasião, Alexandre Moreira, chefe da 
equipe de parcelamento, falou sobre o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), iniciativa voltada para regularização 
de débitos de pessoas físicas e jurídicas junto à RFB e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) vencidas até 30 de abril. 

Na reunião, também foram esclarecidas dúvidas enviadas previamente pelas entidades participantes. 

Visitas a parceiros
O SESCON Rio de Janeiro visitou parceiros e outras entidades do Sistema Sescap/Sescon em julho e agosto. Em Joinville 
(SC) no dia 21 de julho, o presidente Arnaldo dos Santos Jr e a diretora colaboradora Cristiane Andrade estiveram na sede 
da ContaAzul. Em agosto Arnaldo visitou a sede da Omie, em São Paulo (SP) e, no dia anterior, o Sescon Campinas. 

Arnaldo dos Santos Jr com o presidente do Sescon Campinas, Edison (à esquerda); com Marcelo Lombardo, na Omie (à direita, acima);  
e com a diretora colaboradora Cristiane Andrade na sede da ContaAzul, em Joinville

Francisco Eduardo (terceiro, da esq. para a dir.), Arnaldo dos Santos Jr e Wagner Pessamilio na reunião da Receita Federal com as entidades congraçadas

Novos associados:

Dalmaf Consultoria e 
Treinamento Contábil

Ernst & Young  
Auditores Independentes

Innove Assessoria  
Contábil & Empresarial

Insigne Capacitação  
Profissional e Corporativa

Polus Contábil

Protime Serviços  
de Contabilidade

Seculus Assessoria Contábil



Novos formatos
Mudanças no Simples Nacional 
e EFD-Reinf são temas do Café 
com Palestra de julho e agosto

Em 2016, a Lei Complementar nº 155/16 trouxe 
mudanças para o Simples Nacional, com aplicações 
a serem concluídas até 2018. Para mostrar essas 
alterações e o impacto delas para as empresas, o 
Café com Palestra de 11 de julho foi ministrado pelo 
professor Edmilson Machado. 

O regime tem formatação complexa e, segundo o 
palestrante, poucas vantagens na legislação mais 
recente. Entre os pontos desfavoráveis, está a cobrança 
diferenciada de ICMS e ISS para empresas com 
faturamento entre R$ 3,6 e R$ 4,8 milhões anuais 
e as mudanças nas alíquotas e valores a deduzir, 
principalmente nas faixas mais altas de receita bruta, 
mais onerosas que outros regimes tributários para 
algumas áreas. Sobre essa alteração, o especialista 
orientou os presentes a estipularem os valores previstos 
em uma planilha à parte de softwares para visualizar o 
melhor enquadramento em cada caso e que, por conta 
do envio das informações dessas informações também 
a estados e municípios, é preciso ter atenção às notas 
fiscais e ao controle de estoque. 

Além desses aspectos, Machado destacou outras 
alterações na legislação do Simples, como inclusão de 
cervejarias artesanais, trabalho rural e investimento-
anjo no regime tributário. As tributações de cada Anexo, 
especialmente o quinto, alterado completamente em 
relação ao texto anterior, também foram abordadas.

Novas obrigações à vista
O setor de departamento pessoal e recursos 
humanos das empresas brasileiras enfrentará desafios 
significativos a partir de 2018, quando terá início a 
obrigatoriedade do eSocial e também da EFD-Reinf. 
Para esclarecer as dúvidas em torno do irmão menos 
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Edmilson Machado (acima) e Ricardo Nogueira foram os palestrantes 
de julho e agosto do Café com Palestra

conhecido do eSocial, a edição de agosto do Café 
com Palestra contou com a participação de Ricardo 
Nogueira, consultor e diretor do SESCON Rio de Janeiro.

Especialista em temas de matriz tributária, Nogueira 
apresentou formas de preparar sua empresa para a 
nova escrituração. De acordo com o palestrante, a 
EFD-Reinf nasceu para que a Receita tenha controle 
sobre qualquer tipo de retenção de impostos que não 
tenha relação com o trabalho, como a contratação de 
serviços, por exemplo. 

“A médio prazo, em conjunto com o eSocial, 
deverá substituir diversas outras obrigações 
entregues atualmente, como a DIRF, a GFIP, a RAIS 
e o CAGED”, explicou.

As empresas com faturamento superior a R$ 78 
milhões em 2016 passarão a enviar a nova obrigação 
à Receita Federal, mensalmente, a partir de 1º de 
janeiro. Para as empresas com faturamento abaixo 
desse valor o prazo será a partir de 1º de julho.

Com casa cheia, o SESCON Rio de Janeiro atendeu 
os pedidos daqueles que não conseguiram participar 
com uma edição extra da palestra, marcada para o 
dia 19 de setembro. 



Métodos adequados para contratar, gerir e motivar os 
funcionários das empresas contábeis foram abordados 
no Proages de 20 de julho, sobre Gestão de Pessoas. 
Os empresários compartilharam experiências e foram 
acompanhados pelo psicólogo Hélio Carvalho, que fez 
intervenções pontuais. 

Seleção e recrutamento feitos pelos próprios gestores ou 
terceirização e designação ao setor de RH da empresa foram 
algumas das formas apontadas para novas contratações. As 
características buscadas, capacidade técnica ou aspectos 
comportamentais, também foram pontuadas, assim como, 
em alguns casos, a busca por colaboradores com pouca 
experiência, que se adaptem melhor à cultura da empresa e 
tenham menor rotatividade. 

A interação do novo membro com a equipe, uma vez 
que ele tenha sido contratado, também foi debatida. 
Treinamentos e acompanhamento de um superior nas 
tarefas foram pontuados, assim como o uso do período de 
avaliação do novo funcionário para verificar o desempenho 
e a continuidade na empresa. 

O papel do empresário contábil como referência para o 
grupo também foi abordado, já que seu comportamento 
fomenta a cultura empresarial. “Você se torna a referência. 
O respeito e a admiração aumentam e o que precisa ser 
dito é dito”, apontou Cristiane Andrade, coordenadora do 
Proages. Nesse sentido, a motivação dos colaboradores 
pode ocorrer por meio de feedbacks, positivos e negativos. 
“Tem que ser de acordo com a maturidade de cada 
profissional e o empresário deve se colocar à disposição 
para eventuais situações negativas”, sugeriu Hélio Carvalho.

As características empreendedoras foram o assunto do 
encontro de 22 de agosto. Primeiramente, Cristiane Andrade 
pontuou as definições de empreendedorismo segundo o 
Sebrae: transformar oportunidades, agregar valor e sair do 
sonho e agir. Os participantes também foram questionados 
sobre ações voltadas para o tema, como definição e gestão 
de metas, controle gerencial do negócio, criação de novas 

Gerir e agir
PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis

Proages de julho e agosto 
debatem gestão de pessoas 
e empreendedorismo

Temas dos próximos Proages
Gestão de Declarações

Integração de Softwares

Interação com os Clientes 

TI

Como vender  
serviços contábeis
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 Associados participam dos Proages de julho (acima) e agosto

oportunidades e atenção aos processos e à qualidade do 
serviço prestado, o que passa pelo atendimento da equipe. 

“Sozinhos dificilmente conseguiremos empreender. A 
equipe também precisa ter comprometimento com o cliente 
e é responsabilidade do gestor liderar o grupo”, ressaltou 
Cristiane. Ela também acrescentou que os colaboradores 
também podem ter atitudes empreendedoras, o que 
deve ser estimulado em prol do crescimento da empresa. 
Para isso, deve-se identificar aqueles que reúnem essas 
características e capacitá-los, o que vai motivá-los assim 
como o restante do grupo. 

Ter metas palpáveis, com indicadores e acompanhamento 
constante dos números para desenvolver ações rápidas 
foram algumas das sugestões de Cristiane. “Veja o que 
incomoda mais na empresa e estabeleça um objetivo. 
Depois, aumente progressivamente, a quantidade e a 
dificuldade”, sugeriu. Manter uma rede de relacionamentos 
entre colegas de trabalho, para indicá-los de acordo com 
a expertise e se manter informado sobre a área também 
foram sugestões apresentadas. 
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Fórum Contábil aborda o tema Contabilidade, Auditoria, Compliance e Ética

A regra é clara
O SESCON Rio de Janeiro realizou, no dia 14 de julho, 
no auditório do IBMEC, o Fórum Contábil. O evento 
teve como tema Contabilidade, Auditoria, Compliance 
e Ética e contou com a participação de empresários 
contábeis e especialistas, que dividiram suas experiências 
profissionais e falaram sobre um dos temas em evidência 
no atual momento político do país.

O conselheiro do SESCON Rio de Janeiro Francisco 
Eduardo Ribeiro falou sobre a importância da 
contabilidade contra o caixa 2 na palestra de abertura. 
Ele dividiu sua experiência na auditoria interno do Grupo 
Globo e abordou cuidados necessários na realização de 
auditorias externas. 

“Na auditoria externa, os textos devem ser 
cuidadosos, claros e concisos. Já na auditoria interna, 
os objetivos podem ser mais diversificados, pois 
os planos do ‘gestor’ mudam de acordo com as 
tomadas de decisões”, afirmou. 

Compliance e anticorrupção 
A Norma Antissuborno e sua Aplicabilidade no 
Compliance Corporativo foi o tema abordado pela 
diretora de Governança e Compliance da Associação das 
Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Rio 
de Janeiro (Assespro-RJ), Nani de Castro. Em referência à 
Operação Lava Jato, ela afirmou que a empresa escolhe 
o tamanho de seu apetite ao risco, e que as organizações 
como um todo têm a obrigação de gerar valor para a 
sociedade. Entretanto, segundo ela, isso deixa de 
acontecer quando as pessoas passam a ser guiadas por 
seus interesses pessoais.

“É importante que as empresas sejam ‘educadas’ desde 
‘pequenas’ a serem éticas, transparentes e a seguirem 
códigos de integridade”, disse. 

A palestrante apresentou dados do Sebrae Nacional 
sobre os três principais motivos para empresas irem à 
falência nos três primeiros anos de existência. Ausência 
de gestão, fraude em finanças e falta de habilidade de 
liderança se revezam entre os três primeiros lugares. 
Segundo Nani, a falta de gestão que reflita o desenho 
da organização e sua forma de proceder impede 
que controles sejam estabelecidos, o que culmina na 
recorrente prática desses desvios:

“Para não compactuar com práticas criminosas, a 
organização deve mudar seus hábitos implementando 
padrões que reflitam de forma sistemática a sua prática, 
garantindo a consolidação de valores éticos e morais e a 
disseminação da cultura de integridade”.

No mesmo tema, o advogado criminalista James Walker 
Junior realizou a palestra O Compliance Criminal no 
Cenário Corporativo em Tempos de Lava Jato, em que 
definiu compliance como uma cultura de mudança de 
postura da alta administração até o chamado “chão 
de fábrica”. Segundo ele, as ações devem ser feitas 
de maneira customizada para atender à atividade da 
empresa. James mostrou a evolução do compliance no 
Brasil e no mundo até a aprovação da Lei 12.846/2013 – 
a chamada Lei Anticorrupção.

“A história do compliance começa depois da Segunda 
Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos recuperaram 
sua economia, surgiu o medo de acontecer novamente 
a quebra da bolsa, como em 1929. Por isso, as empresas 
começaram a proteger sua reputação e a criar uma 
rigidez reputacional, produzindo mecanismos contra a 
corrupção”, explicou.  

No Brasil, a corrupção é um crime bilateral, que julga a 
conduta dos dois agentes envolvidos. Segundo James, 
a empresa que não tiver normas de compliance até 
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Fórum Contábil

dezembro de 2018 será impedida de comercializar com 
os Estados Unidos. No Brasil, ele definiu a Lava Jato 
como um marco para o tema: 

“Compliance é um mercado grande para os contabilistas. 
Deixou de ser meramente uma cultura organizacional e 
está transformando o país”, alertou. 

Ética e compliance como diferencial competitivo 
do empresário contábil foi o assunto abordado 
pelo conselheiro do CRCPR, Laudelino Jochem. Para 
Laudelino, o ponto de partida para se fazer um bom 
programa é entender o motivo pelo qual as pessoas 
precisam de compliance. 

“A ética é a base que cuida dos valores morais. Um 
programa de compliance deve levar em conta valores, 
para que as pessoas o sigam por convicção, e não 
apenas porque deve ser seguido. O empresário precisa 
entender o perfil de seus colaboradores. Ou você faz 

a empresa virar um grande grupo que fiscaliza, ou 
não há resultados. Os colaboradores devem se unir 
e abraçar a ideia. Se nós não conseguirmos plantar 
valores dentro da empresa, o plano de compliance 
ficará só no papel”, disse. 

O Fórum Contábil foi finalizado com as palestras do 
conselheiro do CRCRJ, Joper Padrão, e de Luiz Paranhos 
Velloso, presidente da Jucerja que, juntamente com 
um time de especialistas, tirou dúvidas e apresentou 
o novo site da Junta. Joper, que trabalha a cultura de 
ética dentro das empresas, dividiu com a plateia alguns 
aspectos de sua experiência profissional, quando foi 
diretor de um fundo de pensão. 

O conselheiro destacou que o lucro das empresas 
deve ser uma consequência, e não o fim: “A empresa 
não vive para ter lucro, ela vive para contribuir com o 
desenvolvimento da sociedade”. 

01. Francisco Eduardo foi o primeiro palestrante do Fórum Contábil; 02. 
Nani de Castro recebe o certificado de participação do diretor Carlos 
Augusto dos Santos; 03. James Walker Junior falou sobre Compliance; 
04. Arnaldo dos Santos Jr e a diretora Patrícia Sena, coordenadora 
do evento; 05. Laudelino Jochem abordou Ética e compliance como 
diferencial competitivo do empresário contábil em sua fala; 06. Joper 
Padrão falou sobre a cultura de ética dentro das empresas; 07. Luiz 
Velloso (segundo da esquerda para a direita) recebe o certificado de 
participação do vice-presidente Renato Mansur
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Em 13 de julho, a Presidência da República 
sancionou o Projeto de Lei Complementar nº 
38/2017, conhecido como Reforma Trabalhista (Lei 
nº 13.467/17). O texto altera a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e deve entrar em vigor em 
novembro, quatro meses após a sanção. 

Confira as principais alterações em comparação com as 
regras anteriores da CLT:

Contratação
Antes: Após a aprovação da Lei de Terceirização, em 
março, o prazo máximo para contratos temporários é 
de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 (Lei nº 13.429/17, 
Art. 10, §1º e §2º). A CLT não abordava especificamente a 
contratação de autônomo (pessoa jurídica).

Agora: Contratações temporárias podem chegar a 
120 dias, prorrogáveis pelo dobro do tempo inicial. 
No caso de autônomos, contratos de exclusividade 
e continuidade na prestação de serviço eram 
enquadrados como vínculo empregatício. Com a 
mudança, as relações podem continuar dessa forma 
sem constituir vínculo. (Art. 442-B da CLT).

Modelos de trabalho
Antes: A contratação de trabalho por período, em horas 
ou diária, não era abrangida pela CLT. Jornadas parciais 
tinham até 25 horas semanais, sem hora extra. Além 
disso, o trabalho remoto não era abordado na CLT. 

Agora: O pagamento e os benefícios (férias, FGTS, 13º 
salário) dos trabalhadores sob contratação por período 
serão proporcionais ao tempo contratado (Lei 13.467/17, 
Art. 452-A, § 6º). O valor da hora trabalhada não poderá 
ser inferior ao do salário-mínimo por hora ou ao que 
é pago aos outros funcionários que desempenham a 
mesma função (Lei 13.467/17, Art. 452-A).  

A jornada parcial poderá ser de até 30 horas semanais, 
sem possibilidade de horas extras, ou de até 26 horas 
ou menos. Nesse são permitidas até 6 horas extras, com 
50% de acréscimo no valor pago. Além disso, um terço 
do período de férias proporcional poderá ser pago (Art. 
58-A e Art. 58-A, § 3º). 

No caso do trabalho remoto, também conhecido 
como home office, o modelo é contemplado na 
nova legislação. O controle do trabalho será por 
tarefa e aquisições ou gastos necessários para a 
infraestrutura do trabalho, como equipamentos, 
energia e internet, e deverá ser formalizado em 
contrato. (Capítulo II-A, Do Teletrabalho).

Tempo trabalhado e descanso
Antes: Com máximo de 220 horas mensais e 44 
semanais, a jornada de trabalho era limitada a 8 horas 
diárias, extensível a até 2 horas. Para jornadas acima de 
6 horas diárias, é obrigatória a concessão de intervalo 
para repouso e alimentação de, no mínimo, uma 
hora. Os 30 dias de férias só poderiam ser parcelados 
em dois períodos e somente em casos excepcionais, 
sendo que um deles não poderia ser inferior a 14 
dias corridos, assim como os demais não poderiam 
ter menos de cinco dias corridos. Em relação às férias 
coletivas, não houve modificações. 

Agora: A carga horária de um dia pode chegar a 
12 horas, com 36 horas de descanso (Art. 59-A), 
desde que as 44 horas semanais sejam respeitadas. 
O horário de descanso poderá ser negociado, 
e deverá ter duração de pelo menos 30 minutos. 
Sem esse período mínimo, o trabalhador deverá ser 
indenizado. O valor é de 50% da hora de trabalho 
sobre o tempo não concedido (Art. 71, § 4º). Os 30 
dias de férias, que podem ser divididos em dois 

Nova legislação altera relações entre empregados e empresas

Mudanças no trabalho



será necessária uma quarentena de 18 meses (Lei 
6.019/74, Art. 5º-D).

Grávidas e lactantes
Antes: Lactantes e gestantes eram proibidas de trabalhar 
em locais insalubres. Não havia tempo limite para as 
grávidas comunicarem às empresas sobre a gravidez.

Agora: O trabalho em ambiente insalubre é permitido 
desde que a empresa apresente atestado médico que 
garanta que não há risco ao bebê e à mãe. Além disso, 
agora, o prazo para as grávidas informarem a empresa 
sobre a gravidez é de 30 dias. (Art. 394-A, §2º e §3º).

Negociação
Antes: Convenções Coletivas de Trabalho podiam 
estabelecer condições diferentes da legislação 
somente se estas fossem superiores ao que está na lei.

Agora: Acordos coletivos sempre prevalecerão sobre 
as convenções coletivas (Art. 620). A reforma também 
prevê que acordos individuais, de trabalhadores 
com nível superior e com salário igual ou maior a 
duas vezes o limite máximo dos benefícios no INSS 
(atualmente, R$ 5.531,31) prevalecerão sobre o 
coletivo (Art. 444, parágrafo único). 
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períodos conforme a CLT, poderão ser fracionados 
em até três partes, sendo que uma delas não pode 
ser menor que 14 dias (Art. 134, § 1º). 

Desligamento 

Antes: Ao ser demitido sem justa causa, a CLT 
previa que o trabalhador tinha direito à multa 
de 40% sobre o saldo do FGTS depositado pelo 
empregador e aviso prévio de 30 dias.

Agora: Com a reforma, o contrato pode ser desfeito em 
comum acordo, e é pago metade do aviso prévio e da 
multa. Ainda é permitido ao trabalhador movimentar 
80% do FGTS depositado pela companhia. Entretanto, 
o acordo tira do empregado o direito ao seguro-
desemprego (Art. 484-A, § 1º e §2º). 

Trabalhadores terceirizados
Antes: A Lei nº 13.429/17 permitia a contração de 
trabalhadores para as atividades-fim das empresas.

Agora: A reforma trabalhista estabelece que os 
trabalhadores contratados nesse formato deverão 
ter as mesmas condições dos efetivos (Lei 6.019/74, 
Art. 4º-C). No caso da empresa optar por demitir 
um empregado e recontratá-lo como terceirizado, 

A advogada Camila Schwambach elaborou um documento em que compara a versão anterior da CLT com o 
novo texto, após sanção da Lei nº 13.467/17. Confira o arquivo no site do SESCON Rio de Janeiro neste link: 
http://bit.ly/2x4OTPd. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) também disponibilizou o aplicativo Conexão 
RT, que também lista as alterações na legislação trabalhista. A ferramenta está disponível nas lojas de aplicativos 
do sistema iOS e Android.

Mudanças na CLT 
causadas pela reforma 
trabalhista trazem novas 
formas de contratação e 
modelos de trabalho

Reforma Trabalhista
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No fim de junho, o ambiente de testes do eSocial foi 
disponibilizado para as empresas de TI conhecerem a 
plataforma e desenvolverem os primeiros dispositivos 
relacionados à ferramenta. Os primeiros resultados disso 
foram mostrados no Fórum de Tecnologia do SESCON 
Rio de Janeiro, no dia 18 de agosto, realizado no novo 
auditório da entidade, inaugurado no mesmo dia. 

Empresas parceiras apresentaram os recursos 
desenvolvidos até então, os principais pontos que 
mudarão na rotina das empresas contábeis com o 
eSocial, além das ações necessárias até a implementação 
da plataforma, com início em janeiro de 2018.

Hélio Donin Junior, diretor do SESCON Rio de Janeiro, 
iniciou as apresentações. Ele atualizou os presentes 
com novas informações do eSocial após a abertura 
para testes. Após as empresas de TI, em agosto, 
a plataforma foi disponibilizada para as demais 
companhias. Membro do grupo de trabalho sobre 
eSocial da Fenacon, Donin pontuou os principais 
eventos a serem cadastrados, declarações que 
poderão ser extintas e desafios da mudança, como o 
contato contínuo com o cliente e mudança de cultura 
nas empresas, principalmente pequenas e médias. 

Sobre o ambiente de testes, Donin explicou que a 
plataforma tem a mesma validação que o local definitivo, 
mas sem valor legal e com tempo de guarda limitado. 
Na plataforma definitiva, haverá maior capacidade de 
processamento e 35 anos de tempo de guarda. Ele citou 
que o site do eSocial disponibilizou a qualificação dos 
dados e alertou para a obrigatoriedade de CPF para 
dependentes acima de 12 anos. 

Qualificação cadastral e gestão  
dos eventos
Em seguida, as empresas parceiras do SESCON Rio 
de Janeiro apresentaram seus projetos relativos 
ao eSocial, cujos prazos de disponibilização 
variam entre setembro e dezembro de 2017. 
Qualificação cadastral e plataformas para 
integração do atendimento ao cliente foram os 
principais pontos abordados. A Thompsons Reuters 
mostrou ferramentas nesse sentido, além de dar a 
possibilidade de controlar a tramitação dos dados e 
indicar os erros ou dados que faltem. 

Na apresentação da Wolters Kluwers, além de 
ferramentas de qualificação são mostradas estatísticas 

Fórum de Tecnologia reúne soluções de TI para o eSocial

Novos procedimentos, 
novas ferramentas

01 02 03
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Fórum de Tecnologia

dos dados, indicando correções necessárias e a 
geração de um arquivo a ser preenchido pelo cliente, 
no caso de dados em falta. A empresa também 
desenvolveu um gerenciador para entrega dos 
eventos do eSocial, que ficam armazenados em 
nuvem antes do envio definitivo, e cadastro da carga 
de eventos iniciais para a plataforma. 

A Alterdata também desenvolveu recursos para a 
qualificação cadastral, assim como uma central de 
pendências do eSocial, que poderão ser divididas 
por empresas e tipos de erros, a serem solucionados 
no mesmo local. No momento do envio, o software 
apresentado também faz sugestões caso sejam 
encontrados erros. A SCI, por sua vez, apresentou 
recursos para integração das empresas com os 
escritórios contábeis e para validação das informações 
enviadas. Nesse caso, é necessária uma importação 
inicial de dados. 

Além de uma ferramenta para processos 
automatizados e upload de dados, a Contmatic 
Phoenix ressaltou que o principal desafio da 
implementação do eSocial é a mudança de cultura 
dos clientes, o que permitiria uma mudança de perfil 
no trabalho dos profissionais contábeis, os quais 
passariam a atuar mais como consultores, visto que 
haveria ganho de tempo para esse trabalho.

01. Arnaldo dos Santos Jr e Wagner Pessamilio, diretor do SESCON Rio 
de Janeiro e coordenador do evento; 02. Diretor do SESCON Rio de 
Janeiro, Hélio Donin Jr apresentou informações sobre o eSocial; 03. A 
Alterdata apresentou soluções para a implementação do eSocial; 04. A 
apresentação da Contmatic Phoenix falou da importância da mudança 
cultural nas empresas contábeis; 05. As empresas parceiras do SESCON 
Rio de Janeiro puderam expor seus produtos e soluções em um 
espaço reservado; 06. A Nasajon falou sobre a diferença de atualização 
e retificação dos eventos do eSocial; 07. Qualificação cadastral foi 
um dos aspectos mencionados pela Thompsons Reuters; 08. A SCI 
apresentou ferramentas para integrar empresas contábeis e clientes; 
09. Indicação de pendências é uma das possibilidades da ferramenta 
da Wolters Kluwer

A diferença entre procedimentos de atualização e 
retificação no eSocial foi apontada pela Nasajon, 
que disponibilizará os dois recursos, assim como a 
identificação dos processos por status. A empresa 
também ressaltou a importância da qualificação 
cadastral, que deve comunicada aos clientes para que 
seja sanada o quanto antes. 

Nessa linha, o diretor do SESCON Rio de Janeiro e 
coordenador do evento, Wagner Pessamilio, pontuou 
que já é possível fazer o procedimento e ressaltou 
o cuidado, além de profissionais celetistas, com o 
cadastro de profissionais autônomos, que costumam 
ter inconsistências. Ao longo do evento, as empresas 
e o SESCON Rio de Janeiro sortearem brindes para 
os presentes. 
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No final de 2016, foi sancionada a Lei Complementar 
nº 155/2016, que alterou a legislação das empresas 
do Simples Nacional, regime tributário de mais de 12 
milhões de companhias brasileiras no fim do primeiro 
semestre de 2017. As mudanças iniciam em 2018 e 
abrangem pontos como o aumento do limite de receita 
bruta de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões, aumento 
do parcelamento máximo de débitos de 60 para 120 
prestações, estabelecimento de seis faixas de receita 
bruta e inclusão de alguns setores econômicos no 
regime tributário, como micro e pequenas empresas 
fabricantes de bebidas alcoólicas.

A Lei também institui a tributação sobre contratos 
feitos por regime de parceria, amplia o teto de ganhos 
dos microempreendedores individuais (MEIs) de  
R$ 60 mil para R$ 81 mil anuais e aborda as regras  
para o investimento-anjo (leia mais no box). 

A legislação também distribuiu os setores econômicos 
entre cinco anexos, cada um com alíquotas próprias sobre 
a receita bruta. O cálculo dos tributos será conforme 
o montante ganho no ano anterior, dividido em seis 
faixas, mais um desconto fixo, o que pode aumentar ou 
diminuir a tributação de acordo com o anexo em que 
a empresa se enquadra. A repartição dos tributos (IRPJ, 
CSLL, Cofins, PIS/Pasep, CPP e ICMS) também muda de 
acordo com o enquadramento.

Ainda que a nova legislação entre em vigor em 2018, 
está em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto 
de Lei Complementar (PLC) nº 341/17, que objetiva 
alterar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em 2019. 
O texto propõe mudanças como reajuste anual do teto 
do Simples conforme a inflação e o limite do ICMS dos 
produtos comprados por essas empresas em 3,95%.

Relator do texto, o deputado federal Otávio Leite pontua 
que o aperfeiçoamento do Lei Complementar nº 123/06, 

Com mudanças a partir de 2018, Simples Nacional pode ser revisto 
para os anos seguintes

Um novo Simples
que instituiu o Simples Nacional, é uma tarefa constante: 
“Costumamos intitulá-la como uma lei viva, que está 
em permanente processo de ebulição. Como relator da 
nova etapa de aperfeiçoamento, meu papel consiste em 
ouvir todos os setores que atuam e gravitam em torno 
do tema para recolher sugestões que permitam avanços 
que facilitem e estimulem o dia a dia e o futuro das micro 
e pequenas empresas”.

Ele indica aspectos da legislação a serem abrangidos 
no projeto mais recente, já que a legislação a entrar em 
vigor tem pontos que podem impactar a administração 
das micro e pequenas empresas:

“Acho que a convivência de dois regimes tributários 
quando a empresa ultrapassar o teto de R$3,6 milhões 
(no caso, sobre o que for superior incidirá ICMS ou 
ISS), irá gerar uma confusão contábil e administrativa 
nas empresas, demandando mais tempo e burocracia. 
Também é um aspecto que iremos alterar, por exemplo”.

O acesso ao capital para essas empresas é um dos 
pontos a serem trabalhados na legislação, segundo 
o deputado. “É preciso implantar no país um sistema 
de acesso ao capital, seja na fase inicial, seja no giro 
da empresa. Hoje, os bancos, inclusive os públicos, 
são muito tímidos no apoio às PMEs. É uma ideia que 
queremos aprofundar com a ideia de que o BNDES se 
dedique ao tema. Também sempre será importante 
fixar procedimentos mais rápidos, que vençam a 
burocracia. Em suma, é preciso trazer a Lei do Simples 
para a economia do século XXI”, afirma.

Debate
O SESCON Rio de Janeiro integra um comitê voltado 
para debater o Projeto de Lei Complementar nº 341/17. 
A entidade é representada pelo presidente Arnaldo dos 
Santos Jr e os diretores Selma Gama e Ricardo Nogueira. 

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

NÓS TEMOS AS MELHORES SOLUÇÕES PARA VOCÊ AUMENTAR A COMPETITIVIDADE NESTE NOVO CENÁRIO

A CONTABILIDADE MUDOU
GESTÃO
SEGURANÇA
ORGANIZAÇÃO
PRODUTIVIDADE

100% ON-LINE

ambiente contábil premium

único



Investidor-anjo
Entre os pontos abordados na Lei Complementar 
nº 155/2016, as empresas do Simples Nacional 
poderão receber aportes de investidores-anjo. 
Em julho, a Receita Federal publicou a Instrução 
Normativa nº 1719, que disciplina a tributação 
sobre os rendimentos dessa modalidade de 
investidor. A arrecadação sobre os ganhos 
seguirá a tabela regressiva, de 22,5% para 
prazos de até 180 dias até 15% de alíquota, no 
caso de contratos de até 720 dias. Além disso, 
as microempresas ou empresas de pequeno 
porte que receberem esse benefício não estão 
obrigadas a adotarem o Simples Nacional.
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Simples Nacional
“Tenho como fundamental nesse processo a participação e a 
contribuição dos contadores, pois, no fundo, são os profissionais 
que convivem com o empreendedor e possuem, portanto, profunda 
experiência para opinar, refletir e sugerir sobre os aperfeiçoamentos 
que a lei deve implantar”, pontua o parlamentar.

A entidade também tem participado de eventos sobre o Projeto 
de Lei Complementar. No dia 10 de julho, o vice-presidente 
Renato Mansur esteve na Associação Comercial do Rio de Janeiro 
(ACRio) para um debate sobre o texto, com a participação do 
deputado federal Otávio Leite. No mesmo mês, o presidente 
do SESCON, Arnaldo dos Santos Jr, também participou de um 
debate sobre o tema no Sebrae. 

Em agosto (4), Mansur também esteve em um debate 
realizado pelo CRCRJ sobre a nova Lei do Simples, do qual 
participaram o vice-presidente Operacional do Conselho, 
Samir Nehme; o contador especialista na Área Tributária 
José Miguel Rodrigues; e os advogados tributaristas Diogo 
Santesso e Daniel Gudiño. O objetivo do encontro foi elaborar 
um documento com as principais demandas da classe a ser 
encaminhado ao parlamentar. 

“O projeto é proveniente de um esforço coletivo da Frente 
Parlamentar em Defesa da Micro e Pequena Empresa, integrada 
por deputados de partidos da base e da oposição. Portanto, 
trabalhamos de forma suprapartidária, inclusive com a 
participação do Senado. Nosso objetivo é construir um texto 
consensual. Com isso, a possibilidade de aprovação no Plenário 
é muito maior”, projeta o parlamentar. 

01. O deputado federal Otávio Leite, relator do Projeto de 
Lei Complementar nº 341/17; 02. Renato Mansur em debate 
no CRCRJ; 03 - Arnaldo dos Santos Jr, Selma Gama e Ricardo 
Nogueira em reunião com Otávio Leite na sede do SESCON Rio 
de Janeiro em junho

01

03

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

NÓS TEMOS AS MELHORES SOLUÇÕES PARA VOCÊ AUMENTAR A COMPETITIVIDADE NESTE NOVO CENÁRIO

A CONTABILIDADE MUDOU
GESTÃO
SEGURANÇA
ORGANIZAÇÃO
PRODUTIVIDADE

100% ON-LINE

ambiente contábil premium

único

02



Capacitação em 
primeiro lugar
18

01

02



Capa

Instituto SESCON Rio de Janeiro reunirá atividades educacionais voltadas para as 
equipes das empresas contábeis

No dia 18 de agosto, o SESCON Rio de Janeiro 
reinaugurou o seu auditório. O local, intitulado 
Instituto SESCON Rio de Janeiro, ocupa o sétimo 
andar do prédio em que a entidade é sediada, foi 
reformado e abrigará os eventos tradicionais da 
entidade, como Café com Palestra, Proages, fóruns, 
palestras e cursos. 

O auditório, com 215m² e capacidade máxima para 
cem pessoas, pode ser dividido em dois ambientes, 
com duas salas com 34 e 55 lugares de capacidade, 
respectivamente. Além desse espaço, o andar 
abriga outra sala de 28m² com até 18 lugares. 
O local também conta com equipamentos para 
realização dos eventos, como datashow, projetor e 
aparelhagem de som.

O primeiro evento realizado no espaço, após 80 
dias de obras, foi o Fórum de Tecnologia, que 
antecedeu a inauguração (leia mais sobre o evento 
nas páginas 14 e 15). Na ocasião, o presidente 
do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos 

Jr, destacou a principal finalidade do espaço e os 
procedimentos da reforma. 

“O SESCON tem pessoas com o mesmo objetivo: 
se capacitar. A entidade respira gestão empresarial 
e por isso, temos que nos capacitar aqui. Toda a 
obra foi planejada antes de começarmos. Formamos 
uma comissão de obras e acompanhamos as contas 
durante todo o processo”, explicou. Ele ainda pontuou 
que, além de eventos já agendados, a entidade está 
firmando novos eventos sobre temas relacionados à 
gestão de negócios. 

A data foi marcada com uma placa sobre a abertura 
do local, com os logos do SESCON Rio de Janeiro e 
do Instituto SESCON Rio de Janeiro. O local SESCON 
Rio de Janeiro abrigará atividades feitas em parcerias 
com outras entidades de classe, associações e 
instituições como o Senac e o COAD. O auditório 
também poderá ser alugado pelos associados do 
SESCON Rio de Janeiro para realizarem seus eventos 
por valores diferenciados. 
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01. Placa marca a inauguração do espaço; 02. Diretoria, colaboradores e parceiros do SESCON Rio de Janeiro acompanharam o evento; 03. 
O vice-presidente Renato Mansur; o ex-presidente do SESCON Rio de Janeiro Guilherme Tostes; Arnaldo dos Santos Jr, e os ex-presidentes 
José Augusto de Carvalho e Lindberger Augusto; 04. A equipe do SESCON Rio de Janeiro e o presidente Arnaldo dos Santos Jr

03 04
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As iniciativas de órgãos como Junta Comercial, Receita 
Federal, Sefaz-RJ, RCPJ-RJ e Corpo de Bombeiros 
para desburocratizar a abertura de empresas 
foram abordadas no 1º Workshop da Redesimples, 
realizado pelo SESCON Rio de Janeiro no dia 28 de 
agosto. Além do começo das atividades empresariais, 
o projeto envolve as três esferas governamentais em 
processos como alterações de pessoas jurídicas e 
outros procedimentos necessários. 

Com o novo site recém-lançado Tatiana Vilela e 
Bernardo Berwanger, da Jucerja, apresentaram 
os novos procedimentos da página. Agora, os 
processos dentro do órgão são digitais, porém, 
parte das etapas ainda exige documentos 
impressos, como assinatura de todos os sócios 
da empresa, e impressão da capa e outros 
documentos necessários, gerando um processo 
híbrido. Após digitalização, os materiais são 
arquivados temporariamente. Além disso, depois 
do julgamento do processo, os arquivos devem 
ser assinados pelos sócios digitalmente, com 
certificação digital. 

Empresas com capital zerado, com NIREs diferentes 
em sede e filial, CPF ou CNPJ em branco ou inexistente 

e as etapas a serem cumpridas para procedimentos 
como conversão e transformação foram algumas das 
dúvidas mais frequentes apresentadas. 

Luiz Velloso, presidente da Junta, pontuou que os 
primeiros dias do novo site foram difíceis e que a 
equipe do órgão tem se esforçado para manter 
os processos e as liberações em dia. Segundo ele, 
atualmente a página funciona melhor no navegador 
Internet Explorer e desde a implementação, em julho, 
foram emitidas 1.500 certidões. Para dúvidas, há um 
manual sobre transformação no site da Jucerja e 
outros estão em elaboração.

Em seguida, Carolina Freitas, Diana de Moraes e 
Paulo Pinto, da Receita Federal, falaram sobre o 
portal do Redesimples. Carolina enumerou as etapas 
para abertura e legalização de pessoas jurídicas que 
começam na viabilidade, processo que, de acordo 
com a área de atuação, exige pesquisa prévia. No 
caso da capital fluminense, a etapa tem início no 
Carioca Digital, plataforma da Prefeitura que faz 
a primeira triagem. Em seguida, as informações 
passam para o coletor nacional, seguido por entrega 
de documentos, realização de registros e inscrições 
e, por fim, emissão das licenças. 

SESCON Rio de Janeiro reúne Jucerja, RFB, Sefaz-RJ, RCPJ-RJ e Corpo de Bombeiros 
no 1º Workshop da Redesimples

Agilidade nos processos
01 02 03
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Workshop Redesimples

Representante do Corpo de Bombeiros, o coronel 
Ananias abordou o procedimento simplificado 
para emissão de certificado do órgão, voltado para 
regularização de locais de baixo risco. Também feito 
de forma digital e integrado ao Regin, é entregue ao 
usuário com informações sobre segurança de incêndio, 
confirmação de passos e emissão do documento. O 
retorno do Corpo de Bombeiros nesses casos é de até 
uma hora e dez minutos. Se o enquadramento não for 
permitido, o motivo do indeferimento constará no Regin. 

Ananias também ressaltou que o boleto gerado no 
processo, com validade de 30 dias, pode ser prorrogado 
por mais 10 e que a Nota Técnica 101 DGST do órgão 
lista todos os CNAEs não enquadrados em baixo risco. 
Por ter a autodeclaração como um dos fatores para o 
preenchimento do documento, o diretor do SESCON 
Rio de Janeiro, Marcelo Gil, destacou a importância de 
usar as informações corretas obtidas com os clientes 
e de os profissionais contábeis não assumirem a 
responsabilidade pelos dados. 

O portal nacional do RCPJ (rtdbrasil.org.br) foi 
apresentado pelo julgador substituto do RCPJ-
RJ, Jalber Buannafina, e por Naje Cavalcante, 
coordenador da página. Eles explicaram que foi 

assinado um convênio da Central Nacional com o 
Regin, o que estenderá o órgão aos locais integrados 
ao Redesim, e que Registros Civis de outros locais já 
estão integrados ao portal, procedimento que deve 
ocorrer com o Rio de Janeiro em breve, unindo todos 
os estados até janeiro de 2018. A página permite o 
registro do Sped, que deve ser encaminhado antes à 
RFB, além de reunir outros serviços, como registro de 
outros documentos, busca de CNPJ por nome, assim 
como alteração, e autenticação de livros contábeis. 
Naje também citou que será possível pagar alguns 
serviços com cartão de crédito e que o atendimento 
será por chat, e-mail e WhatsApp. Para garantir a 
segurança dos arquivos, os documentos terão hash, 
impossibilitando alterações e falsificações. 

Jalber apontou que a informatização não 
descontinuará o registro dos documentos impressos: 
“O cartório continuará em funcionamento, mas, com 
o passar do tempo, esperamos que o próprio usuário 
veja que há uma alternativa mais fácil e migre 
naturalmente. É fundamental que vocês tragam 
contribuições e ajudem a concluir esse sistema”.

Representante da Sefaz-RJ, Raphael Lacerda falou 
sobre o Fisco Fácil, o Portal de Serviços Eletrônicos e o 

01. Arnaldo dos Santos Jr e Renato 
Mansur entregam os certificados de 
participação a Luiz Velloso, presidente 
da Jucerja (segundo, à esquerda), além 
Tatiana Vilela e Bernardo Berwanger, 
também da Junta; 02. Carolina Freitas 
(à esquerda), Diana de Moraes e Paulo 
Pinto, da RFB, recebem os certificados 
dos diretores do SESCON Rio de 
Janeiro; 03. O coronel Ananias falou 
sobre o procedimento simplificado para 
emissão de certificado do Corpo de 
Bombeiros; 04. Jalber Buannafina, do 
RCPJ-RJ, abordou o portal nacional do 
RCPJ; 05. Naje Cavalcante falou sobre 
as funcionalidades do site nacional 
do RCPJ, que deve integrar todos os 
estados em 2018; 06. Raphael Lacerda, 
da Sefaz-RJ, abordou o Fisco Fácil, 
o Portal de Serviços Eletrônicos e o 
Sincad; 07. Os palestrantes e parte da 
diretoria do SESCON Rio de Janeiro no 
final do Workshop

04 05 06
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Workshop Redesimples

O SESCON Rio de Janeiro está recebendo 
as dúvidas dos associados sobre os 
procedimentos no site da Jucerja. Encaminhe 
sua pergunta para jucerja@sescon-rj.org.
br. As demandas serão encaminhadas para 
o setor responsável do órgão. Para dúvidas 
sobre viabilidade, a Jucerja esclarece pelo 
e-mail redesim@jucerja.rj.gov.br.

Sincad. Recém-lançado, o Fisco Fácil é uma ferramenta 
para autorregularização dos contribuintes com 
procedimentos como baixa de inscrição estadual e 
consulta a pendências. A página conta com um manual 
voltado para profissionais contábeis e um FAQ. 

O Portal de Serviços Eletrônicos, por sua vez, permite 
o deferimento automático ou virtual das solicitações, 
se não houver exigências. A página é acessível por 
certificado digital e, no caso de MEIs, por um código 
de acesso. Entre os serviços disponíveis, reativação 
de inscrições baixadas, solicitação de baixa, de 
paralisação temporária de inscrição estadual e 
prorrogação desse pedido. 

No Sincad, o requerente inicia o processo de abertura 
de empresa por meio do Regin, que também 
encaminha as viabilidades à Sefaz-RJ e a outros 
órgãos, como Prefeitura e Corpo de Bombeiros. 
O requerimento eletrônico de constituição da 

empresa deve ser enviado pela plataforma, que 
também deve ser usada para acompanhar os 
pedidos e para obter a lista de exigências a serem 
cumpridas. Entre os principais motivos para rejeição 
do requerimento, estão lista de exigências, motivo 
de indeferimento do pedido e número da inscrição 
estadual. Para dúvidas, Lacerda disponibilizou o 
e-mail atendimentodocad@fazenda.rj.gov.br. 



CCTs

Arnaldo dos Santos Jr firma as CCTs com SEESCERJ, SINDEAP-RJ, SINDICONT-Rio e SINTESI

SESCON Rio de Janeiro finaliza negociação das CCTs 2018 com entidades laborais

Negociações concluídas
Em agosto, o SESCON Rio de Janeiro realizou o 
processo de negociação das Convenções Coletivas 
de Trabalho (CCTs) 2017/2018 com o SEESCERJ, o 
SINDEAP-RJ, o SINDICONT-Rio e o SINTESI. Após 
uma reunião com representantes de cada entidade, 
as propostas apresentadas foram debatidas em 
Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato 
ocorrida em 11 de agosto, seguida por uma reunião 
final com os representantes dos sindicatos laborais, 
nas quais as Convenções foram fechadas. 

Entre os pontos acordados entre as partes, foi 
estabelecido reajuste de 2,08% nos salários dos 

As Convenções Coletivas de Trabalho com as 
entidades patronais estão disponíveis no site 
do SESCON Rio de Janeiro. Confira os termos 
acordados em cada caso no link http://www.
sescon-rj.org.br/wp/convencao-coletivas/

profissionais para 2018 e tratamento diferenciado 
do ticket refeição para os municípios do interior 
fluminense, ponto contemplado pela primeira vez 
nas CCTs. 



Completo para o seu 
escritório ser exclusivo.

Unidade de Negócios Rio de Janeiro: (21) 3554-2798



Capacitação

Consulte nosso parceiro PSRio: (21) 2158 1500
www.wolterskluwer.com.br | 0800 878 0036

Rua Bela Cintra, 768 | 5º ao 7º andar
Consolação | CEP 01415-000 | São Paulo/SP

PARCEIRO CERTIFICADO GOLD

Como sua empresa
contábil troca
informações com
clientes? Trocar informações, documentos e solicitações de serviços por e-mail ou WhatsApp, de forma 

informal e sem um controle efetivo, já faz parte da rotina atual das empresas contábeis, 
dificultando o gerenciamento das tarefas e ocasionando baixa qualidade em serviços.
Prosoft EASY4all é a solução que veio para oferecer uma nova experiência ao seu cliente. 
Permitindo transações de informação em nuvem e totalmente controladas, a ferramenta reduz 
riscos e aumenta sua rentabilidade.
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Jefferson Dantas apresenta os principais pontos do 
eSocial em Curso de Capacitação realizado pelo 
SESCON Rio de Janeiro

eSocial é tema do Curso de Capacitação do SESCON Rio de Janeiro em agosto

Preparação a tempo
Com implementação prevista para ter início em 2018, o eSocial foi 
tema do Curso de Capacitação do SESCON Rio de Janeiro realizado 
em 16 de agosto, na Unipec. Jefferson Dantas, gestor de Recursos 
Humanos e especialista em Gestão Empresarial, falou sobre os 
principais pontos da ferramenta e como os profissionais devem 
ser preparar para utilizá-la no envio das informações trabalhistas e 
previdenciárias aos órgãos federais. 

O curso é uma das iniciativas do Programa de Capacitação do 
SESCON Rio de Janeiro, que também promove palestras, workshops 
e outras atividades, com o objetivo de atualizar os profissionais 
contábeis sobre temas técnicos, gestão e consultoria contábil. 
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7º Enecont divulga 
mais duas palestras

Novos padrões e mercados  
para a contabilidade
Além de Christian Barbosa, palestrante especialista 
em produtividade que encerrará o 7º Encontro dos 
Empresários Contábeis do Rio de Janeiro (Enecont), 
outros dois palestrantes que estarão no evento em 
novembro foram definidos. Roberto Dias Duarte e 
Edson Rigonatti realizarão palestras relacionadas 
ao tema central do Encontro: As Oportunidades da 
Contabilidade Digital. 

Padrão de Excelência e Gestão da Disney no seu 
Escritório Contábil será o assunto da palestra de 
Roberto Dias Duarte. O palestrante abordará as 
mudanças no mercado contábil nos últimos anos 
tendo em vista o crescimento da informatização dos 
serviços e a queda dos preços no setor. 

“Há um processo de disrupção gigante no 
mercado contábil, com muita gente reclamando 
de concorrência por preço e, por outro lado, as 
mudanças tecnológicas e a complexidade regulatória 
está muito grande, o que aumenta custos. Então, 
temos um dilema: como reverter essa curva, valorizar 
o serviço e reduzir o custo?”, indaga o palestrante. 
A metodologia para mudar esse quadro, que será 
apresentada na palestra, é usada pela Disney e outras 
empresas, e tem entre seus resultados melhora no 
atendimento, demonstração de valor aos clientes e 
redução de custos operacionais. 

Edson Rigonatti, mentor da Endeavor Brasil, também 
participará do evento. O tema de sua palestra será O 
Segredo das Start Ups: O que são, como crescem e 
como atendê-las.

Sobre os palestrantes

“A ideia é mostrar quem é o empreendedor digital, 
o perfil deles, seus processos de crescimento, 
necessidades específicas de cada fase e a diferença na 
forma como os profissionais contábeis podem falar 
com esse público em relação aos empreendedores 
mais tradicionais”, explica o especialista. 

Além das palestras, ao final de cada explanação, o 
tema abordado será complementado com um debate. 

As inscrições e as informações sobre o 7º Enecont 
estão disponíveis no site da entidade (www.sescon-
rj.org.br). Os valores podem ser podem ser pagos à 
vista ou em até duas prestações. 

Edson Rigonatti 
Sócio da Astella Investimentos e um dos mais ativos 
mentores da Endeavor Brasil. Com mais de US$ 3 
bi em transações de M&A e Mercado de Capitais 
nos setores de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação, foi gestor de multinacionais e serve 

nos conselhos da Omie, 
Resultados Digitais, LojasKD, 
Itaro, Smartbill e Clicksign. 
Possui experiência em 
prospecção e estruturação 
de investimentos, compra 
e venda de participações 
e gestão de empresas 
familiares e multinacionais.



  27

Sem título-1   1 14/08/2017   12:07:09

AS OPORTUNIDADES DA CONTABILIDADE DIGITAL

7º Enecont
Data: 24 de novembro

Local: Rio Othon Palace Hotel –  
Av. Atlântica, 3264, Copacabana

Horário: 8h30 às 18h

Inscrições: http://www.sescon-rj.org.br

Acompanhe as atualizações sobre o 7º Enecont no evento do Encontro no Facebook.  
Acesse http://bit.ly/2wBxhpP e confirme a sua presença.

Roberto Dias Duarte
Conselheiro da Omiexperience, Fortes 
Tecnologia e Bizdocs (Portugal), 
professor e coordenador de MBAs 
no IPOG. Escreveu o primeiro livro 
sobre SPED no Brasil, o “Big Brother 
Fiscal”, justamente por entender que 
as tecnologias tributárias seriam um 
grande catalizador da gestão empresarial. Foi considerado “um 
dos maiores especialistas em SPED no Brasil” pela revista Exame 
e sócio da NTW Franchising, a primeira e maior franquia de 
escritórios contábeis do país.



Construção coletiva
Para desenvolver equipes e melhorar resultados, coaching 
em grupo é uma das alternativas para as empresas

Selecionar profissionais qualificados, treiná-los para 
o novo ambiente de trabalho, delegar as funções ini-
ciais e acompanhar o desenvolvimento individual e 
com a equipe. Essas ações, realizadas pelos gestores 
das empresas na chegada de novos membros, po-
dem ser ampliadas, aliando objetivos das empresas e 
direcionamento adequado das realizações do grupo, 
por meio do coaching em grupo para equipes.

“O ponto é que sejam profissionais da mesma fun-
ção ou de funções correlatas. É importante definir 
antes qual o objetivo maior da empresa para colo-
car todos no mesmo nível”, explica a coach Dirlene 
Costa, acrescentando que a participação do gestor 
nesse momento não é recomendada, com restrição 
à definição dos objetivos. “Pode-se sim fazer progra-
mas específicos para donos ou gestores, que têm um 
foco mais estratégico e menos operacional. As habi-
lidades trabalhadas são diferentes”, diferencia. 

A busca pelo coaching em grupo, segundo a espe-
cialista, deve ocorrer quando a equipe e os objetivos 
estratégicos da companhia, independentemente do 
porte, estiverem desalinhados. Entretanto, a procura 

é mais recorrente em momentos de queda de desem-
penho do negócio. Expansão do crescimento e saída 
da zona de conforto são outros objetivos recorrentes. 

“O ideal é não estar na urgência do resultado. Sugi-
ro que anualmente a empresa faça um programa de 
desenvolvimento com as equipes, mesmo que inter-
no. Resultados sustentáveis são gerados no médio 
prazo, nem sempre acontecem no curto prazo. Mas 
se estiverem negativos, quanto mais cedo, melhor”, 
sugere Dirlene. 

Assim como desempenho profissional, outros pontos, 
como gestão do tempo, produtividade, autoconheci-
mento, autorresponsabilidade, motivação e autocon-
fiança, planejamento, gestão e trabalho em equipe 
são temas que podem ser abordados. De acordo com 
a demanda da empresa, também podem ocorrer en-
contros individuais com membros das equipes.

Participação da liderança
Ainda que não participe do trabalho em grupo, o 
gestor pode desenvolver outras habilidades indi-
vidualmente por meio do coaching. Além disso, 
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Construção coletiva

Gestão de Pessoas
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posteriormente, ele recebe um relatório da ativi-
dade coletiva com sugestões a serem trabalhadas 
com o grupo e as estratégias utilizadas. Com es-
ses recursos, realizar um treinamento sobre lide-
rança pode ajudar posteriormente na abordagem 
com os colaboradores.

“A liderança é feita também pelo exemplo. Fazer 
um processo de leader coaching pode ajudá-lo a 
dar continuidade ao desenvolvimento das pessoas 
mesmo após o término do programa. Além disso, os 
colaboradores que passam pelo processo têm uma 
expansão da consciência significativa, gerando mais 
criatividade e inovação. Para tanto, precisa-se de um 
líder que esteja pronto para alavancar este time”, su-
gere Dirlene.

Entre as modalidades de coaching em grupo, há um 
específico para equipes de líderes, no qual, entre as 
ações, há uma abordagem individual, o assessment 
coaching. “É um teste de perfil comportamental para 
compreender as habilidades e os comportamentos 
de cada um. Nesse momento, há um feedback indivi-
dual”, pontua a especialista. 

Coaching para equipes de trabalho pode fazer 
a diferença nos resultados das empresas

Orientações para  
o dia a dia
Aplique os passos a seguir para incentivar 
sua equipe no ambiente de trabalho:

• Defina os objetivos da sua empresa para 
um, dois, três anos, pelo menos. Eles preci-
sam ser claros para o gestor e serem repas-
sados para os colaboradores;

• Tenha metas claras e os passos neces-
sários para alcançá-las. Também as com-
partilhe com a equipe;

• Trabalhe o desenvolvimento contínuo 
das pessoas para realizar o que se es-
pera delas. Treinamentos, coaching e 
compreensão do grau de maturidade 
dos funcionários em cada tarefa são al-
gumas das possibilidades. 
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Tecnologia

Além da manutenção das peças internas de um compu-
tador de mesa ou notebook, e de ter atenção aos arqui-
vos armazenados para evitar infecção por vírus, man-
ter os equipamentos limpos por fora, mais do que ser 
uma questão de higiene, contribui para o aumento da 
vida útil desses eletrônicos. O acúmulo de poeira pode 
bloquear saídas de ar, causando superaquecimento e 
sobrecarga do hardware, e até riscar componentes das 
máquinas. Água, panos de textura suave, bastonetes de 
algodão, álcool isopropílico e jatos de ar são alguns dos 
itens que podem ser utilizados em monitores, teclados, 
mouses e notebooks.

Confira a seguir algumas dicas para limpar cada peça:

Monitor ou tela – Devem ser limpos com panos de 
textura suave levemente umedecidos com água sobre 
toda a superfície da tela. Depois, deve-se passar outro 
pano suave, seco, para retirar a umidade. A limpeza 
deve ser feita com o equipamento desligado. Para 
qualquer equipamento, é preciso estar desconectado 
do cabo de força.

Teclado – Após desligar todo o equipamento, vire o 
teclado de cabeça para baixo para retirar sujeiras sol-
tas, como grãos de poeira. Ao redor das teclas, use 
jato de ar, se tiver disponível. A limpeza pode ser com-
pletada com bastonetes de algodão umedecidos com 
álcool isopropílico, a serem passados sobre as teclas. 
Não aplique líquidos diretamente sobre o teclado. 

Tenha atenção à manutenção da área externa de computadores, 
notebooks e periféricos

Limpeza em dia
Mouse – Procure a lente na parte inferior do mouse 
óptico. Se for possível, borrife ar comprimido para lim-
pá-la. Outra alternativa é utilizar um cotonete ou um 
pedaço de pano umedecido com álcool isopropílico. 

Notebooks – Além da limpeza semelhante aos ou-
tros equipamentos, deve-se remover a poeira acu-
mulada nas saídas de ar com bastonetes de algodão. 
Na área do touchpad, onde se usam os dedos para 
mover o cursor, a limpeza deve ser da mesma forma 
que a tela, com um pano levemente umedecido com 
água e, em seguida, um pano seco. 

Limpeza de computadores, 
notebooks e periféricos é um 

dos fatores que garante a 
durabilidade das peças

Atenção!
• Evite aplicar líquidos diretamente sobre 

o teclado;

• Antes de qualquer procedimento de lim-
peza, desconecte o computador da fonte 
de energia, assim como outros dispositi-
vos. No caso de equipamentos com bate-
ria removível, também a retire antes;

• Não use panos com texturas abrasivas e 
nem líquidos para limpeza, que venham 
causar danos à superfície do computador.

Fonte: Dell
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PERT

Com diferentes formas de adesão e condições distin-
tas em dois órgãos, o Programa Especial de Regulari-
zação Tributária (PERT) foi tema de uma palestra reali-
zada pelo SESCON Rio de Janeiro no dia 22 de agosto. 
Alexandre Moreira e Patrick Wajnberg, da Receita Fe-
deral, e Daniel Ávila, da Procuradoria-Geral da Fazen-
da Nacional (PGFN), pontuaram os principais aspectos 
do parcelamento conforme as regras de cada entida-
de e tiraram dúvidas dos presentes. O prazo final para 
adesão ao PERT é 29 de setembro. A regulamentação 
segue a IN RFB nº 1711/17, na Receita, e a Portaria 
PGFN nº 690, no caso da Procuradoria. 

No começo da apresentação, Patrick esclareceu que 
alguns aspectos do PERT podem mudar, já que a Me-
dida Provisória que criou o Programa (MP 783/17) 
tramita no Congresso Nacional, onde recebeu mais 
de 300 emendas. Ele pontuou os débitos abrangidos, 
no caso, os de natureza tributária ou não vencidos 
até 30 de abril, com vedação de tributos passíveis de 
retenção na fonte, do Simples Nacional e do Simples 
Doméstico. Na maioria dos casos da Receita, ade-
são pode ser feita no e-CAC e a parcela mínima é de 
R$200 para pessoas físicas e R$ 1 mil para pessoas 
jurídicas. A participação está condicionada a aspec-
tos como regularidade nos débitos após maio de 
2017 e das contribuições do FGTS.

As condições de parcelamento e descontos de 
multas de mora e de juros na RFB variam de acor-
do com o montante devido, podendo chegar a 
90% de redução dos juros de mora e 50% das 
multas de mora, no caso de contribuintes com 
menos de R$ 15 milhões em dívidas que optem 
por pagar uma entrada de 7,5% do valor devido 
paga em cinco vezes e, em seguida, quite o res-

tante em uma parcela. O parcelamento máximo, 
sem a entrada, é em até 175 prestações. A adesão 
é feita com o pagamento do primeiro Darf. Para 
quem fez a adesão errada, a orientação da RFB 
é continuar pagando o parcelamento de acordo 
com a modalidade certa e, no momento da con-
solidação, fazer a mudança. 

No caso da PGFN, o PERT abrange débitos inscri-
tos em dívida ativa até 30 de abril e há diferenças 
nas amortizações, sendo 90% de juros de mora, 
50% das multas e 25% dos encargos o maior 
desconto possível. A consolidação na Procurado-
ria ocorre no ato da adesão e é preciso desistir 
de parcelamentos anteriores. Nos dois órgãos, 
inadimplência por três meses consecutivos, seis 
alternados e esquecimento de uma das parcelas 
leva à exclusão do Programa. O montante pode 
ser pago na PGFN, com ou sem descontos, com 
parcelamento em até 120 prestações. 

RFB e PGFN explicam condições do Programa Especial de Regularização 
Tributária (PERT)

Regularização de débitos

Patrick Wajnberg (à esquerda), Alexandre Moreira, Daniel Ávila e o 
vice-presidente do SESCON Rio de Janeiro, Renato Mansur, na palestra 
sobre o PERT
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Fonte de energia e de luz natural, o sol também 
traz benefícios para a saúde em vários aspectos. 
Se adequada, a exposição solar é um dos com-
ponentes da formação de vitamina D, substância 
que auxilia na formação dos ossos e na prevenção 
da osteoporose. Seus benefícios também contri-
buem em outros aspectos da nossa saúde. 

“É sabido que o sol influencia no nosso humor, 
bem-estar e tem papel na regulação do nosso ci-
clo biológico do sono”, pontua Dr. Egon Daxba-
cher, presidente da Sociedade Brasileira de Der-
matologia do Rio de Janeiro (SBD-RJ). 

Para usufruir adequadamente desses benefícios, 
são necessários de 15 a 20 minutos sob o sol, três 
vezes por semana, nos braços e nas pernas. Não é 
recomendada a exposição entre 10h e 16h. 

Proteção
É comum associarmos o uso de protetor solar a si-
tuações como ida à praia ou piscina, mas é preciso 
estender o seu uso ao dia a dia, com Fator de Proteção 
Solar (FPS) adequado. Para peles mais claras, é reco-

Vitamina D
Para formação da vitamina D, além da ex-
posição solar, o organismo pode obter o 
nutriente por meio de alguns alimentos:

• Peixes (salmão, sardinha e atum);

• Óleo de fígado de bacalhau;

• Gema de ovo;

• Fígado.

mendado FPS 30 para uso diário e, no caso de peles 
com mais pigmento, como a negra, FPS 15. 

“Na dúvida de avaliar o tom, o melhor é basear no 
mínimo de 30. Locais mais afetados, como face, ore-
lhas e pescoço, devem ter mais cuidado”, alerta Dr. 
Egon. No caso de doenças agravadas pela radiação 
ultravioleta, como melasma e lúpus, o mínimo re-
comendado é FPS 50 (veja mais no box Quantidade 

Exposição à luz solar traz benefícios para a saúde, mas cuidados 
são necessários

Sob a pele



Saúde
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Quantidade certa

A proteção adequada ao sol está relacio-
nada à quantidade de protetor solar apli-
cado na pele. O produto deve ser aplicado 
a cada três horas se a exposição solar ou 
permanência na água for prolongada. Con-
fira a seguir as quantidades recomendadas: 

certa). Os cuidados também devem ocorrer no in-
verno, quando o sol é menos presente. 

A exposição em grande quantidade e fora do ho-
rário recomendado gera danos às células da pele, 
pode causar doenças epiteliais, envelhecimento 
precoce e aumenta o risco de câncer de pele. 

“A radiação ultravioleta, de forma contínua e acu-
mulada, torna a pele mais envelhecida do que a 
própria ação da idade, além de torná-la mais fraca, 
com perda de elasticidade e manchas. Além disso, 
doenças agravadas pelo sol podem ficar descon-
troladas com a exposição”, esclarece o especialista. 

Além de controlar o tempo e a proteção aos raios, 
é preciso ter atenção às substâncias que estão em 
contato com a pele exposta ao sol. Limão, caju e 
outras frutas cítricas, assim como alguns compo-
nentes de perfumes, podem causar reações. 

Fonte: SBD-RJ

Partes do corpo Colheres de chá
Rosto, cabeça e pescoço 1

Braço e antebraço (cada) 1

Tronco (frente e trás) 2

Coxa e perna (cada) 2
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de outubro
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Agenda

Confira os próximos eventos do SESCON 
Rio de Janeiro em 2017:

Fórum Fiscal

21 

de setembro

7º ENECONT

24 

de novembro






