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Editorial

Acesse nosso site.

Arnaldo dos Santos Jr, 
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Capacitação para fazer a diferença
Mostrar conhecimento sobre temas que fazem a diferença na gestão das 
empresas de todos os setores é uma das formas dos empresários contábeis se 
destacarem do mercado. Para ajuda-los nesse sentido, o SESCON Rio de Janeiro 
promoveu os Fóruns Fiscal e Jurídico, que trataram de temas relacionados ao ISS 
com representantes da área fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro e advogados 
especialistas em Direito Tributário trataram de legislações que impactam o 
trabalho contábil, como relativas ao ICMS e o CPC 47. 

Realizaremos o 8º Enecont, com seis palestras sobre assuntos relevantes para 
a gestão das empresas contábeis em torno do tema Inovação + Crescimento. 
Além do conteúdo de alta qualidade, cuja programação está listada nesta 
edição, entidades como Fecomércio-RJ, Jucerja e Sesc Rio estão entre as 
patrocinadoras do evento, que estarão em uma feira de negócios com várias 
oportunidades para os participantes. Aguardamos todos vocês lá. 

Também para contribuir com a capacitação da categoria, o novo site do SESCON 
Rio de Janeiro reúne, além da inscrição nas atividades presenciais da entidade, 
cursos à distância sobre temas relacionados ao setor e gestão de empresas, 
marketing, direito e gestão de pessoas. 

Nesta edição também destacamos as ações da Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro (Jucerja) para contribuir com a desburocratização dos procedimentos 
das empresas e a atuação do órgão junto ao SESCON Rio de Janeiro e demais 
entidades congraçadas. 

Obrigado e boa leitura.
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Synergy 2018
A Thomson Reuters promoveu no dia 16 de 
outubro,  em Florianópolis (SC), o evento Synergy 
2018, no qual os palestrantes trataram de temas 
que impactam as organizações e tendências 
dos mercados tributário e comércio exterior. O 
presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos 
Santos Jr, representou a entidade na ocasião. 

Arnaldo dos Santos Jr com a mestre de cerimônias 
do evento, Didi Wagner

ContaAzul Con
O SESCON Rio de Janeiro participou do ContaAzul Con, evento da 
ContaAzul realizado em São Paulo (SP) com palestras, workshops e 
feira de negócios em torno das perspectivas para o futuro do mercado 
contábil. A entidade foi representada pelo presidente Arnaldo dos 
Santos Jr e os diretores Marcelo Gil, Wagner Pessamilio, Anderson 
Silva e Claudia Lolita. 

Anderson Silva, Marcelo Gil, Cláudia Lolita, Arnaldo dos Santos Jr, a associada Paula Pessamilio e 
Wagner Pessamilio no ContaAzul Con

We Are Omie
No dia 4 de outubro, a Omiexperience realizou o evento We Are 
Omie com atividades sobre temas como gestão, inovação, marketing, 
vendas e contabilidade. Entre os palestrantes, a diretora colaboradora 
do SESCON Rio de Janeiro, Cristiane Andrade, e o associado Edilson 
Junior. O presidente da entidade, Arnaldo dos Santos Jr, participou do 
evento na ocasião. 

Arnaldo dos Santos Jr com Gabriel Gaspar, CEO da Nibo

Nibo Conference
Nos dias 30 e 31 de outubro, a Nibo 
realizou a Nibo Conference, evento com 
palestras e workshops sobre temas como 
Pessoas, Marketing e Vendas, Estratégia, 
Ferramentas e Processos e Consultoria 
Contábil. O presidente do SESCON 
Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, 
representou a entidade. 

Arnaldo dos Santos 
e Renato Mansur na 
26º EESCON

26º EESCON
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo 
dos Santos Jr, participou do 26º EESCON, evento 
realizado pelo Sescon-SP em Campos do Jordão 
(SP), que abordou o tema Empresas Contábeis e o 
Processo de Transformação. 

Arnaldo dos Santos Jr no Synergy 2018



Aconteceu
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58ª Concerj
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, participou da solenidade de abertura 
da 58ª Convenção de Contabilidade do Rio de Janeiro (Concerj) evento do CRCRJ realizado entre 9 e 
11 de outubro, onde também mediou o painel Mudanças Recentes do eSocial, com o auditor fiscal 
da Receita Federal, Samuel Kruger, e o diretor do Sescon Rio de Janeiro, Hélio Donin Junior. Em uma 
das atividades do evento, o Fórum da Mulher da Contabilista, ocorreu uma palestra sobre Gestão de 
Processos e o Futuro da Contabilidade, ministrada pela diretora colaboradora Cristiane Andrade. 

Arnaldo dos Santos Jr  
em painel da 58ª Concerj

Novos registros 
No dia 3 de outubro, o SESCON Rio de Janeiro promoveu 
uma palestra sobre a Importância da Propriedade 
Intelectual para o Seu Negócio, em especial, as micro 
e pequenas empresas, como ferramenta competitiva 
no mercado, com oferta de serviços como registro de 
ativos intangíveis, como patentes, marcas e softwares.  

Participaram do evento o vice-presidente do SESCON 
Rio de Janeiro, Renato Mansur, o Representante do 
Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) 
Vinícius Bogea, o Secretário Geral da Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), Bernardo Feijó, 
e Florisvaldo Renz, da Renz Assessoria Contábil. 

Arnaldo dos Santos Jr no 5º ENESCON

5º ENESCON
Os Sescons Grande Florianópolis, Santa Catarina e 
Blumenau promoveram nos dias 18 e 19 de outubro, 
em Florianópolis (SC), o 5º Encontro dos Empresários 
de Serviços Contábeis e de Assessoramento do Estado 
de Santa Catarina (ENESCON/SC). O presidente 
do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, 
representou a entidade no evento. 

Renato Mansur, Vinícius Bogea, Bernardo Feijó e Florisvaldo Renz

Arnaldo dos Santos Jr e Cristiane Andrade em visita a Thomson Reuters

Assembleia Geral Extraordinária
O SESCON Rio de Janeiro realizou uma Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE) no dia 10 de outubro sobre 
examinar, discutir e votar sobre não firmar a Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) com o Sindicont-Rio, 
votada em 27 de setembro em outra AGE. 

Visita à Thomson Reuters
No dia 27 de setembro, o presidente do SESCON Rio 
de Janeiro e a diretora colaboradora Cristiane Andrade  
visitaram a sede da Thomson Reuters em São Paulo (SP). 

1º Campeonato Estadual de 
Empresas de Contabilidade
O SESCON Rio de Janeiro foi um dos apoiadores 
do 1º Campeonato Estadual de Empresas de 
Contabilidade, encerrado em setembro, e a Copa 
da Liga Futpro, concluída em outubro. 

Nova sede
A Omiexperience inaugurou sua nova sede em São 
Paulo (SP), prestigiada pelo presidente do SESCON 
Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, e a diretora 
colaboradora Cristiane Andrade. 

Arnaldo dos Santos Jr (à esquerda), o CEO da Omiexperience, Marcelo 
Lombardo, e a diretora colaboradora Cristiane Andrade



Desafios para a conformidade fiscal
Café com Palestra de setembro e outubro abordaram EFD-Reinf e Simples Nacional
Para apresentar os erros mais cometidos no envio de 
informações na EFD-Reinf e eliminar todas as dúvidas, o 
Sescon Rio de Janeiro convidou o gerente de legislação 
da Wolters Kluwer Prosoft, Danilo Lollio, para a edição 
de 12 de setembro do Café com Palestra.

De acordo com o palestrante, o objetivo da obrigação 
é promover a escrituração dos rendimentos pagos 
e suas respectivas retenções, de Imposto de Renda e 
Contribuição Social (exceto àquelas relacionadas ao 
trabalho), e informações sobre a receita bruta para a 
apuração das contribuições previdenciárias substituídas.

“A entrega da EFD-Reinf visa complementar as 
informações entregues no eSocial e, juntas, substituirão 
obrigações acessórias como DIRF, GFIP, RAIS, CAGED, 
e a CPRB (Bloco P da EFD-Contribuições)”, explicou 
Danilo. Ao longo da aula, foram abordados o histórico 
de criação da EFD-Reinf, diferenças do eSocial, o 
cronograma da entrada em produção e a estrutura dos 
arquivos da obrigatoriedade.

No dia 17 de outubro, a advogada tributária e 
professora Ana Cristina Martins falou dos impactos 
do Simples Nacional nas empresas conforme a Lei 
Complementar nº 123/06 e a Resolução do Comitê 

Gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 140/18. Ela 
lembrou a importância de ler toda a legislação do 
regime para conhecer as empresas que podem 
optar pelo Simples e especificidades de acordo 
com a atividade e anexos em que as companhias se 
enquadram, como empresas importadoras, e casos de 
ultrapassagem do sublimite.

Ela pontuou que o senso comum de que o Simples 
é o regime tributário mais recomendado para as 
empresas não é uma regra, dúvidas constantes 
dos empresários sobre os regimes tributários e 
as oportunidades de trabalho para as empresas 
contábeis. “É um nicho no mercado, já que há muitos 
empresários com dúvidas, inclusive MEIs”, destacou 
a palestrante. Ainda foram abordados a Nota Fiscal 
Eletrônica versão 4.0 e os modelos 55 e 65, e o 
Projeto de Lei nº 4206/18, em tramitação na Alerj, 
que visa alterar a legislação do ICMS no estado. 
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Edições do Café com Palestra de setembro e outubro



RECEBER DOCUMENTOS 
E COMPROVANTES 

ORGANIZADOS 
MENSALMENTE

AGORA VAI 
SER ROTINA

VENHA SER UM PARCEIRO 
OMIE, SAIBA MAIS EM:

www.omie.com.br/parceiros

www.omie.com.br

Muitas empresas contábeis seguem padrões excepcionais 
de gestão e eficiência, aspectos que perdem a força 
quando não se tem um departamento comercial à 
altura. Por isso, o Proages de 19 de setembro abordou a 
“Venda de Serviços Contábeis – Como incrementar seus 
resultados por meio de ações de vendas ativas”, com 
participação de Gilberto Cunha, especialista em Gestão 
Comercial e Vendas de Resultados para empresas.

De acordo com o especialista, é importante escolher um 
nicho de atuação e dividir a empresa em células para 
aumentar a eficiência e encontrar um público-alvo. 

“A partir disso, o escritório contábil pode criar workshops 
para esses nichos e falar de questões comuns a todos”, 
explicou Gilberto Cunha. Outra alternativa seria criar uma 
segunda empresa ou um nicho interno para atender 
faixas de preço diferentes.  

Os softwares de apoio foram o tema do Proages de 24 
de outubro, assim como o quanto das atividades das 
empresas contábeis são geridas por essas ferramentas, 
formas de implementá-las e o uso de mais de uma 
plataforma ao mesmo tempo. 

Para obter resultados positivos, é fundamental escolher 
softwares adequados às necessidades da empresa e 

incentivar os colaboradores a utilizá-los para melhorar 
os processos. Além disso, designar uma pessoa ou 
uma equipe para acompanhar as atualizações contribui 
para que todos conheçam novidades, correções ou no 
contato com a empresa responsável para eventuais 
questionamentos e testes. 

A implementação dos mesmos pode ser feita pela 
empresa responsável, o que acelera o procedimento, ou 
por alguém interno, desde que conheça o software e que 
haja um plano de ação. 

Na busca por mehora, usar um programa para finalidades 
diferentes pode ser uma alternativa. Com o avanço da 
tecnologia e uso crescente da internet, haverá mais 
softwares integrados de empresas distintas e cadastro 
único para acesso. 

Vendas e  
produtividade

PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis
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Proages aborda venda de serviços 
contábeis e softwares de apoio

Edições do Proages de setembro e outubro
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Enecont

Transformação digital, perfil comportamental dos líderes e excelência em serviços são alguns dos temas que 
serão abordados na oitava edição do Enecont, que ocorrerá no dia 23 de novembro no Centro de Convenções 
Sulamérica, com o tema central Inovação + Crescimento. 

Além das palestras, a inscrição inclui almoço no local, dois coffee breaks, sorteio de um intercâmbio com 
passagem, hospedagem e curso incluídos, e feira de negócios com participantes como Fecomércio-RJ, 
Fenacon, Sesc Rio e Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). 

As inscrições para o 8º Enecont estão disponíveis no site do SESCON Rio de Janeiro: www.sescon-rj.org.br. 

8º Enecont aborda transformação empresarial, liderança e tecnologia

Empreendedorismo e 
transformação digital

Programação:

8h – Credenciamento
14h – Mauro Peres: Extraordinários – Como o perfil comportamental do 
líder impacta no resultado do negócio

8h30 – Abertura
15h – Roberto Dias Duarte – De contador para CEO – Mudar o mindset é 
o primeiro passo para a transformação do seu escritório em empresa

8h45 – Aquecimento 16h – Coffee break

9h – Dra. Denise Portugal – Start para o bem-estar
16h30 – Alicia Matheson – Transformando sua empresa de contabilidade 
através da magia da excelência em serviços

9h45 – Coffee break 17h30 – Meetoo App: Resumo do que levamos de prático daqui

10h15 – Andrea Iorio: Seis competências essenciais da transformação digital 17h45 – Encerramento e sorteio

11h – Pedro Mello: Open leaders – O mindset dos líderes de amanhã 18h – Happy hour

12h15 – App Meetoo: Resumo do que levamos de prático daqui 20h30 - Encerramento

12h30 – Almoço no local

Centro de Convenções Sulamérica

Av. Paulo de Frontin, 1 
Cidade Nova, Rio de Janeiro

23/11



  9

Eleições

O SESCON Rio de Janeiro divulgou a chapa registrada para a eleição da diretoria para o biênio 2019/2020, 
cujo prazo de registros foi entre 11 de setembro e 1º de outubro na sede da entidade. O pleito ocorrerá nos 
dias 12 e 13 de novembro. Confira abaixo a chapa registrada:

Após período para registro de candidaturas, eleições ocorrem em novembro

Convocação 
eleitoral

Diretoria – Efetivos

Presidente: Renato Mansur – Executive Contábil 
Orientação Empresarial

Vice-Presidente: Ilan Renz – Renz Assessoria Contábil

Tesoureiro: Renato Pedroza – Pedroza Contadores

Vice-Tesoureiro: Adilson Félix – Contabilidade 
Especializada Notwen

Secretário: Anderson Silva – Nova Cont Serviços Contábeis

Diretor Social – Marcelo Gil – Roma Assessoria Contábil

Diretores Administrativos – Efetivos

Marco Antônio Dalponte – Dalmaf Consultoria e 
Treinamento Contábil

Anderson Martins – C.A. Nova Contábil

Everton de Assunção Ferreira – Insigne Capacitação 
Profissional e Corporativa

Edílson Ferreira Junior – CF Contabilidade

Diretoria – Suplentes

Wagner Pessamilio – JPM Contabilidade e Assessoria

Francisco Ribeiro – FCL, Claro e Associados S/S Auditores 
Independentes

Hélio Donin Junior – Donin Contabilidade

Conselho Consultivo – Efetivos

Manuel Domingues e Pinho – Domingues e Pinho 

Contadores

Edson Dupret – Escritório Contábil SJT

Antônio Carlos de Azeredo – Domínio Assessores

Armando de Oliveira – Carman Contabilidade

Jader de Melo – Across Contabilidade e Associados

Conselho Fiscal – Efetivos

Felipe de Oliveira – Oliveira Mota Contabilidade

Janaína Ferreira – Patrimonii Contabilidade

Luiz Marcelo Duarte – Rigoni Contabilidade

Conselho Fiscal – Suplentes

Cesar Madruga – Cesar Souza Madruga (Escritório Individual)

Carlos Augusto dos Santos – Cabrera Assessoria, 
Consultoria e Planejamento Empresarial 

Elisângela Coelho - Innove Assessoria Contábil & Empresarial

Representantes Junto a Fenacon – Efetivos

Renato Mansur – Executive Contábil Orientação Empresarial

Ilan Renz – Renz Assessoria Contábil

Representantes Junto a Fenacon – Suplentes

Renato Pedroza – Pedroza Contadores

Felipe de Oliveira – Oliveira Mota Contabilidade
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Profissionais contábeis puderam se atualizar sobre 
vários temas da área nos cursos de capacitação 
realizados pelo SESCON Rio de Janeiro em setembro 
e outubro. No dia 11 de setembro, o professor Ricardo 
Nogueira abordou o eSocial e os procedimentos 
necessários para cadastro dos eventos trabalhistas 
e previdenciários na plataforma. O Lucro Real e as 
ações necessárias para as empresas optantes pelo 
regime tributário forma explicadas pelo professor 
Alberto Gonçalves no dia 14 de setembro. 

Em outubro (5), os Tributos e Contribuições 
Retidos na Fonte foram abordados em outra 
atividade de Alberto Gonçalves e, no dia 17, 
Ricardo Nogueira tratou do tema EFD-Reinf nas 
Organizações Contábeis – Revisão de Processos 
e Estratégias de Atendimento. No último curso 
do mês, foram abordados os procedimentos 
contábeis e fiscais na apuração e recolhimento do 
PIS/Cofins em curso no dia 19 de outubro com o 
professor Alberto Gonçalves. 

PIS/Cofins, EFD-Reinf, eSocial e Lucro 
Real são abordados nos cursos de 
capacitação do SESCON Rio de Janeiro

Atualização 
e estudo

Capacitação

Nogueira ministra curso sobre eSocial 
no SESCON Rio de Janeiro
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Fintechs ganham espaço no mercado e suprem lacunas do setor financeiro

Inovação financeira
Tecnologia

A forma como pessoas e empresas lidam com serviços 
financeiros mudou nos últimos anos por conta do 
impacto da tecnologia. Autoatendimento e serviços em 
aplicativos estão entre as ferramentas cada vez mais 
comuns. Nesse contexto, as Fintechs, empresas que 
oferecem serviços financeiros por meio da tecnologia, 
têm ganhado espaço no mercado. 

Segundo a pesquisa Fintech Deep Dive 2018, feita 
em parceria pela Associação Brasileira de Fintechs 
(ABFintechs) e a PricewaterhouseCoopers (PwC) com 
224 empresas do setor, o Brasil tem o maior mercado 
de Fintechs da América Latina. Trata-se de companhias 
focadas na resolução de demandas dos consumidores 
surgidas em lacunas deixadas por empresas tradicionais. 
A maioria delas atua no segmento de Meios de 
Pagamento e está no começo das suas operações (51%). 

Por serem mais recentes e concentradas nas regiões 
Sudeste e Sul, as Fintechs têm obstáculos como 
conseguir visibilidade e a infraestrutura de acesso à 
internet no território nacional. “Nosso país é continental 
com acessos à internet e qualidade técnica dos 
equipamentos diferentes”, explica José Luiz Rodrigues, 
conselheiro da ABFintechs.

Casos de vazamentos de dados pessoais e golpes 
em transações bancárias pela internet requerem dos 
usuários maior cuidado e escolha de serviços mais 
seguros. Por serem recentes e totalmente digitais, 
muitas pessoas resistem a se tornarem clientes de 
uma Fintech por eventuais riscos à segurança, risco 
que, segundo José Luiz Rodrigues, é o mesmo de 
outras operações online.

“As Fintechs têm a mesma exposição que qualquer 
outra empresa na área de segurança. Bancos 
tradicionais já tiveram problemas de invasão de redes 
e tem-se mitigado isso com ferramentas como redes 
de segurança, confirmação de assinatura, código de 
acesso e outras tecnologias para identificar quem está 
se comunicando. 

Com o crescimento de ferramentas mobile e da busca 
dos nativos digitais por recursos nesse perfil, as Fintechs 
também podem ter novas oportunidades em tendências 
como open banking (compartilhamento seguro dos 
dados financeiros dos clientes para terceiros via canais 
digitais, modelo sem regulamentação específica no 
Brasil, mas existente na Europa e Ásia) e na entrada de 
Big Techs, como Amazon e Google, na área financeira. 
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Transmissão e recebimento de 
documentos de forma 
centralizada 

Envio online de guias, relatórios, 
encargos e recibos diretamente 
do sistema 

Atendimento web para 
multiusuários 

Agilidade no contato
com o cliente 

O eContador é o app que vai diferenciar
sua empresa no mercado

0800 704 1418

A praticidade
que você precisa
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Fóruns Fiscal e Jurídico abordam retenção de serviços e retenções tributárias 
no contexto legislativo

Tributos e legislação
O SESCON Rio de Janeiro realizou, nos dias 21 de 
setembro e 26 de outubro, os Fóruns Fiscal e Jurídico, 
cujo tema foi “ISS Rio – Contratação de Serviços e 
Retenções” e “A Contabilidade Legal e Fundamental 
na Gestão Moderna”, respectivamente. 

O primeiro evento abordou as mudanças na 
legislação e os profissionais contábeis dividiram 
suas experiências para tirar dúvidas e compreender 
como melhor atender aos seus clientes. 

O Fórum Fiscal começou com uma análise da declaração 
de serviços tomados e eventuais retenções, assunto 
abordado pelo fiscal de renda da Secretaria Municipal 
de Fazenda do Rio de Janeiro, Antônio Arantes. Uma 
das dúvidas foi sobre a retenção em serviços que são 
prestados em um mês e pagos no seguinte. 

“A lei indica que a retenção deve ser feita no 
segundo dia útil do mês após o pagamento”, 
assegurou Arantes. “Nesses casos, a declaração 
do pagamento é o fato gerador da retenção”. 

O fiscal também abordou o projeto de criação 
de um modelo de nota fiscal unificado, uma 
reivindicação dos próprios empresários. “Muitas 
empresas trabalham em diferentes municípios 
que têm regras específicas, o que gera muitos 
problemas. Inicialmente, a nota fiscal unificada 
teria adesão voluntária, mas o governo federal 
tem encontrado formas de incentivar mais 
prefeituras a adotarem o novo modelo”. 

Um dos pontos levantados foi relacionado ao 
Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros 



O futuro da
contabilidade
chegou  
Aqui, seu escritório contábil trabalha
junto com o cliente, em tempo real.

Saiba mais em
contaazul.com/mais

Capa

Ilan Renz, Antônio Arantes, Marcelo Gil e Averaldo da Silva no Fórum Fiscal

Municípios, o CEPOM. Os profissionais contestaram 
algumas das restrições e imposições do cadastro. O 
auditor Averaldo da Silva explicou que essa rigidez 
diz respeito à prática de empresas que tentam se 
regularizar ou criar filiais de forma irregular em 
municípios com melhores incentivos fiscais. 

“Isso gera uma concorrência predatória em 
relação a outras empresas do mesmo ramo. 

Muitas se evadem para Barueri, por exemplo, 
onde as leis de incentivo são bem maiores. Daí 
a nossa exigência em relação à documentação 
destes contribuintes”, explicou Averaldo. 

O gestor financeiro Ricardo Nogueira abordou 
a fase inicial da Escrituração Fiscal Digital de 
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). 
A obrigação acessória já vale desde maio deste ano 
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para contribuintes com faturamento anual acima de 
R$ 78 milhões, valerá para os demais contribuintes 
a partir de novembro e se estenderá aos entes 
públicos a partir de maio de 2019. 

Ricardo observou que, por conta do volume menor 
de informações referentes ao EFD-Reinf, muitos 
escritórios e profissionais não estão dando à 
obrigação a mesma informação que o e-Social, por 

exemplo. Para ele, é necessário dar atenção a essa 
novidade para evitar problemas a partir de novembro.

“O mais importante no momento é estabelecer uma 
forma segura e eficaz de receber essa informação 
das empresas nos nossos escritórios”, ressaltou 
Ricardo. “Uma solução eficaz é eleger uma conta 
de e-mail pela qual o cliente poderá enviar a nota 
de todo e qualquer serviço que ele contratar. 

Participantes no Fórum Fiscal do SESCON Rio de Janeiro
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Capa

Esse endereço de e-mail seria independente 
das informações de movimento, que chegariam 
de outra forma. O cliente precisa entender a 
importância de prestar essas informações”.

Legislação tributária
No Fórum Jurídico, a primeira apresentação foi do 
presidente da Comissão de Direito Financeiro e 
Tributário do Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB), Adilson Pires, sobre O ICMS na Importação 
e Guerra Fiscal. 

Ele contextualizou a incidência do ICMS no Brasil 
e legislações sobre a definição do tributo em cada 
estado. O especialista explicou casos de decisões 
judiciais em torno da definição do fato gerador do 
imposto e do momento do pagamento do mesmo. 

Segundo ele, o fato gerador antecede o 
pagamento do ICMS, mas não é uma regra. No 
caso de mercadorias importadas, o fato gerador 
ocorre na entrada da mercadoria do país, processo 
conclui o desembaraço aduaneiro, e a incidência 
do imposto, no momento em que a mercadoria 
é liberada. O palestrante apresentou casos de 
decisões judiciais em torno das duas definições.

Adilson também explicou a inconstitucionalidade 
da Lei nº 7.891/2018, que altera o artigo 30 da 
Lei 2.657/96, que estabelecia que a incidência do 
ICMS ocorre no local da entrada física do bem 
no estado. No caso, o tributo é devido no local 
em que está o importador. O palestrante explicou 
que a legislação criaria uma guerra fiscal entre os 
estados e bitributação das mercadorias.

Ele abordou os problemas do sistema tributário 
nacional, complexidade, cumulatividade e altos 
custos de investimento e administração dos 
tributos para os contribuintes e o governo. Para 
ele, seria necessária a redefinição das atribuições 
dos três níveis de governo, mensuração de custos 
e redefinição de alguns impostos existentes hoje.

A segunda palestra foi ministrada por Sérgio 
Rocha, sócio-fundador da Sérgio André Rocha 
Advocacia & Consultoria Tributária, que tratou da 
Relação Contabilidade/Tributação pós IFRS: o CPC 
47 e as novas regras de contabilização de receita 
de contratos com clientes.

Válido a partir de 2019, o CPC 47 representará 
uma “revolução contábil”, segundo o palestrante, 
já que trará para estados e municípios a discussão 
sobre a implantação do IFRS. O especialista 
também falou sobre as diferenças na apuração 
contábil conforme o fisco brasileiro, que abrange 
fatos econômicos passados, do modelo das 
normas internacionais, com apurações visando o 
potencial de fluxo de caixa no futuro. Por conta 
disso, o ideal seria tomar as decisões de forma 
conjunta, com profissionais da área fiscal e das 
normas internacionais. 

Sérgio Rocha também apresentou cinco situações 
contábeis no contexto da Lei 12.973/14: 
neutralidade tributária das mudanças decorrentes 
do IFRS, modificação do regime tributário com 
inspiração no novo padrão contábil, exigência 
de dois balanços em moedas distintas, relação 
da Lei 12.973/14 com CPCs anteriores, e previsão 
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Capa

de neutralidade de futuras alterações contábeis 
estabelecidas pelos órgãos reguladores.

Sobre o CPC 47, o especialista também tratou dos 
impactos tributários da legislação e questões para 
fim de apuração de tributos, como se houve aferição 
de receita ou preço de serviço, quando, quanto, 

e que tipo de receita de acordo com a legislação 
tributária em questão, a análise sobre os fluxos 
de receita, o momento da apuração da mesma e 
o crescimento da administração eletrônica dos 
documentos fiscais nesse contexto, da neutralidade 
provisória da legislação e seus desafios. 

Adilson Pires foi um dos palestrantes do Fórum Jurídico
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Artigo
Comportamento para  
Empreendedores de Sucesso
Dirlene Costa, Leader & Business Coach e Especialista em Alta Performance

Sucesso é algo relativo, depende da visão de cada um 
e sua expectativa sobre sucesso. Mas independente da 
forma individual de perceber o sucesso, algo é comum: 
ele acontece a partir da ação. E agir, vem de uma forma 
de se comportar frente aos objetivos, metas e desafios.

Nesta perspectiva, todos ou a maioria buscam ser bem-
sucedidos. E para o empresário isso é ainda mais forte, 
ele quer um negócio próspero que tenha sucesso.

Porém, muitos se dedicam, esforçam, trabalham de 10 a 
16 horas por dia, sem qualidade de vida e mesmo assim 
não se sentem bem-sucedidos. Por que será? 

Porque esforço e dedicação não são suficientes, apesar 
de terem ensinado isso para maioria das pessoas. Eles 
são importantes, mas sozinhos, não fazem acontecer. 
O que complementa é o comportamento certo, focado 
para aquilo que deseja, seu objetivo.

É preciso comportar-se de forma consciente, no dia a 
dia, em cada tomada de decisão, escolhas estratégicas, 
comunicação, relacionamentos e na forma de agir. Do 
contrário, chamamos de comportamento desfocado, 
que causa muito esforço com baixo resultado e 
provável insucesso.

Tem uma metáfora que diz, sobre ter um motor fantástico, 
mas o avião ter uma estrutura que não suporta a potência 
do motor e portanto, não consegue voar, apesar da 
máquina linda e repleta de recursos. É preciso preparar o 
avião para utilizar o motor da melhor forma.

Você deve estar se perguntando: como posso me 
comportar de forma focada e que me leve ao sucesso? 
Uma das respostas é trabalhando:

• Mindset, que é sua forma de setar a sua mente para 
seus objetivos;

• Uma mente empoderada, vai levar ao aumento de energia 
e clareza nas decisões;

• O empoderamento leva a expansão da consciência, sobre 
o que vale a pena investir;

• Clareza nas decisões leva a prioridade, que é o foco;

• O foco coloca a energia, tempo, recursos em prol 
do objetivo, abrindo mão do que não funciona ou 
impede você de chegar lá;

• Estar focado, vai levar ao melhor comportamento, 
alinhado com seus objetivos de sucesso.

É um ciclo poderoso, que, se trabalhado, levará ao alcance 
de qualquer meta e objetivo, trazendo o tão projetado 
senso de realização, que nada mais é que o sucesso.

Algumas dicas para se comportar em alta performance:

• Escolha os melhores pensamentos, não apenas positivo, 
mas os melhores;

• Acredite na sua meta, objetivo. Não permite “se”, 
“acho” etc;

• Defina com clareza o que quer alcançar e informe 
sua equipe;

• Coloque prioridade nas suas ações, execute primeiro 
o que precisa ser feito para alcançar seus objetivos e 
não o que mais gosta;

• Busque seus melhores recursos internos e ajuda de 
especialistas que possam lhe apoiar;

• Desenvolva as pessoas que vão executar o que 
você planejou;

• Coloque energia nas suas ações. Energia é o 
combustível do sucesso;

• Gerencie seu tempo, focando no que é importante;

• E sempre que perceber que não está no melhor 
caminho, ajuste a rota. Você não precisa fazer tudo 
de novo, apenas alinhar e continuar.

Afinal, o seu negócio e sua empresa começam com 
você. Mude e abra um mundo de possibilidades rumo 
ao sucesso. 
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Além de informações sobre a área contábil, inscrições 
para eventos, convênios e outros serviços para os 
associados, o SESCON Rio de Janeiro disponibilizou 
em seu site cursos a distância em áreas relacionadas à 
contabilidade e outros assuntos que podem contribuir 
para o crescimento das empresas contábeis. Resultado 
de uma parceria com a Elore Tecnologia Educacional, 
as atividades são sobre temas como Sistemas 
Contábeis, Reforma Trabalhista, eSocial, Contabilidade 

Intermediária, Planejamento Estratégico, Recrutamento 
e Seleção de Pessoas, Língua Inglesa e Processo de 
Formação de Preços. 

Após pagamento, os cursos ficam disponíveis por 30 
dias. As cargas horárias variam de acordo com o tema 
e também são disponibilizados materiais suplementares 
em PDF. Os cursos estão disponíveis na área de cursos 
e outras atividades do site do SESCON Rio de Janeiro: 
https://sescon-rj.elore.com.br/home . 

Acesso a 
um clique
SESCON Rio de Janeiro disponibiliza 
cursos à distância em seu site

Educação

Gestão eficiente de documentos

Docs

/nibo @nibosoftware www.nibo.com.br/nibo�

Automatize o recebimento e classificação dos 
documentos de todos os clientes em um único local.

Aumente a produtividade no seu escritório com 
a gestão inteligente dos documentos recebidos.

Otimize o tempo da sua equipe com a identificação 
automática dos documentos dos clientes.
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Os prazos para envio das informações ao eSocial 
foram na Resolução do Comitê Diretivo do eSocial nº 
5 para prazos entre 2019 e 2021. Para as empresas do 
primeiro grupo, que já enviam os dados pela ferramenta, 
somente o prazo para envio das informações de saúde 
e segurança do trabalho foi alterado para julho de 2019. 

Para as empresas do grupo 2 (faturamento anual 
entre R$ 4,8 milhões e R$ 78 milhões que não sejam 

do Simples Nacional), o envio dos eventos periódicos 
terá início em janeiro de 2019. Para o grupo 3 
(empregadores no Simples Nacional, empregadores 
pessoa física, produtor rural e entidades sem fins 
lucrativos), o novo prazo é julho de 2019. No caso de 
órgãos públicos e organizações internacionais (grupo 
4), a data é janeiro de 2020. O cronograma atualizado 
segue na tabela abaixo:

Novos prazos
Cronograma para empresas do Simples enviarem de informações 
ao eSocial é alterado
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eSocial

Eventos e Tabelas Grandes empresas 
(Grupo 1)

Demais empresas 
(Grupo 2)

Empregador Pessoa 
Física, Empresas do 
Simples Nacional, 

Produtor Rural Pessoa 
Física e Entidades Sem 

Fins Lucrativos (Grupo 3)

Órgãos públicos 
(Grupo 4)

Cadastros do empregador e tabelas Janeiro/2018 Julho/2018 Janeiro/2019 Janeiro/2020

Eventos não periódicos Março/2018 Outubro/2018 Abril/2019 Resolução Específica

Folha de pagamento Maio/2018 Janeiro/2019 Julho/2019 Resolução Específica

Substituição da GFIP para recolhimento de 
contribuições previdenciárias Agosto/2018 Abril/2019 Outubro/2019 Instrução Normativa 

Específica

Substituição da GFIP para recolhimento de FGTS Novembro/2018 Abril/2019 Outubro/2019

Dados de Saúde e Segurança do Trabalho Julho/2019 Janeiro/2020 Julho/2020 Janeiro/2021

Gestão eficiente de documentos

Docs

/nibo @nibosoftware www.nibo.com.br/nibo�

Automatize o recebimento e classificação dos 
documentos de todos os clientes em um único local.

Aumente a produtividade no seu escritório com 
a gestão inteligente dos documentos recebidos.

Otimize o tempo da sua equipe com a identificação 
automática dos documentos dos clientes.
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BOAS HISTÓRIAS 
NÃO SÃO CONTADAS SOZINHAS. 

BONS CONTADORES 
PRECISAM DE BOAS PARCERIAS. 

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

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

Nível máximo 
na avaliação 
de qualidade 
de produto 
de software

“Utilizo os sistemas da Nasajon desde o início 
do meu negócio. 

Sou muito satisfeito com a empresa e acho 
que o software é simples e fácil de utilizar.” 

Qualidade reconhecida

Faça parte 
dessa experiência www.nasajon.com.br

JASON DE OLIVEIRA LIMA
JJ Lima Serviços Contábeis

0800 021 7070

Coppe/UFRJ
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Câncer de próstata é evitado com prevenção e hábitos saudáveis

Atenção adequada
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
entre 2018 e 2019, devem ser diagnosticados novos 
68.220 casos de câncer de próstata no Brasil. Pessoas 
com constantes infecções na próstata, com doenças 
sexualmente transmissíveis e parentes que já tiveram 
a doença tem mais propensão a desenvolvê-lo. 

Dr. Roberto Juliano, diretor da Sociedade Brasileira 
de Urologia de São Paulo (SBU-SP), pontua que o 
câncer de próstata pode ser confundido com outras 
doenças, como o crescimento benigno do órgão, 
por sintomas semelhantes, como dificuldade em 
urinar. Em casos mais avançados, as manifestações 
se assemelham a de outros cânceres, como 
fraturas espontâneas do osso, quando já se trata 
de metástase. 

A investigação da doença é feita por exame de toque, 
realizado por urologista, e exame de Antígeno Prostático 
Específico (PSA), para detectar o nível de presença da 
substância no sangue. “Recomenda-se que todo homem 
a partir dos 50 anos faça exame de próstata anualmente 
e, se tiver parentes próximos com a doença, a partir dos 
45 anos. Quando se detecta uma área suspeita ou quando 
o PSA está elevado, o diagnóstico é por biópsia.”, explica. 

O tratamento pode ser feito com radioterapia e 
retirada da próstata e das vesículas seminais, em fase 
inicial, e em casos avançados, além da cirurgia, pode-
se recorrer a quimioterapia e tratamentos hormonais. 

Para evitar a doença, além do exame anual, manter 
hábitos saudáveis, como dieta adequada e exercícios 
físicos, são aliados. 
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Jucerja

Jucerja implementa ações de desburocratização para empresas no Rio de Janeiro

Melhora no ambiente 
de negócios
Digitalização e desburocratização de processos, 
atendimento por e-mail dos empresários e profissionais 
contábeis e convênio de quase todos os municípios do 
Rio de Janeiro ao seu sistema integrado de registro 
são algumas das ações recentes da Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), presidida por 
Luiz Velloso Jr.. Além da integração no Estado, a Junta 
promoveu outras iniciativas, como implementação 
de um novo site, com serviços e informações para 
abertura, alteração e baixa das empresas. 

Entre os 92 municípios fluminenses, 80 estão integrados 
ao Sistema de Registro Integrado da Jucerja (Regin), 
recurso da Jucerja que integra e agiliza a concessão de 
alvará de funcionamento das novas empresas e abrange 
outros órgãos, como prefeituras, RCPJ-RJ e a OAB/RJ. 
O documento é emitido digitalmente em metade das 
cidades do Estado do Rio de Janeiro. 

Além dos procedimentos digitalizados, a Jucerja 
promove reuniões do Comitê Gestor de Integração do 
Registro Empresarial (Cogire), cujo principal objetivo 
é integrar todos os órgãos públicos em só lugar para o 
registro das empresas, o qual o SESCON Rio de Janeiro 
faz parte, representado pelo presidente Arnaldo dos 
Santos Jr.. Nos encontros, são abordadas medidas para 
melhoria dos processos realizados na Junta. 

No SESCON Rio de Janeiro, a Jucerja é recorrente 
nos eventos de atualização dos profissionais contábeis 
sobre atualização na área societária. Na última edição 
do Fórum Societário sobre o tema, ocorrido em 
junho, o secretário-geral do órgão, Bernardo Feijó, 
a responsável pela Rede Simples, Tatiana Vilela, o 
chefe de Autenticação de Livros, Marcelo Borges, e 
o responsável pela TI Interna da Jucerja, Alan Tomé, 
apresentaram os procedimentos para autenticação de 

livros, formatos disponíveis, especificações técnicas, 
além de outros processos digitais. 

No 7º Mulher Empresária, realizado em 16 de 
março, Luiz Velloso Jr. entregou uma placa de 
homenagem da Jucerja ao SESCON Rio de Janeiro. 
Em abril, o vice-presidente Renato Mansur retribuiu 
o reconhecimento na Junta. 

Plantão de atendimento no Sescon-RJ
No SESCON Rio de Janeiro também ocorrem 
plantões de atendimento da Jucerja, com atendimento 
do vogal suplente do órgão e vice-presidente do 
SESCON Rio de Janeiro, Renato Mansur. Até outubro 
de 2018, ocorreram 66 atendimentos. 

Sistema de Registro Integrado - REGIN

Municípios do Estado do Rio de Janeiro

Atualizado em 09/11/2018
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Mapa do Estado do Rio de Janeiro com os municípios integrados ao Regin

Luiz Velloso Jr (centro) com Arnaldo dos Santos Jr (à direita) e Renato 
Mansur em cerimônia de entrega dos certificados de adesão ao Regin pelos 
municípios fluminenses
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PROBLEMAS EM  AS CONVERTER
SUAS PROPOSTAS EM ?CONTRATOS

AS  PRINCIPAIS  PELAS QUAIS CINCO RAZÕES
OS CONTADORES  CONVERTER NÃO CONSEGUEM
AS SUAS PROPOSTAS EM  :VENDAS

ABDICAÇÃO
PROCRASTINAÇÃO
CHOQUE DE PREÇO ALTO
O CONTADOR NÃO VALORIZA 
      O PROCESSO COMERCIAL
FALTA DE MODELO DE PROPOSTA

A CONTABILIDADE É O MOTOR PROPULSOR
DA ECONOMIA DO PAÍS

EDILSON JUNIOR

WWW.CFCONTABILIDADE.COM.BR
CONHEÇA MAIS EM

TEMOS A MELHOR  SOLUÇÃO 
      NEGÓCIO!PARA O SEU

Caso a empresa não possua funcionários 
registrados, basta enviar a GFIP zerada 

do mês de novembro de 2018.

Apoie o Sescon Rio de Janeiro na representação 
da classe contábil. Até o vencimento da 

segunda parcela, em 10 de dezembro, você 
poderá emitir o boleto do banco Sicoob 

referente à Contribuição Assistencial 2018.

A Contribuição Assistencial Patronal é recolhida 
em duas parcelas, cada uma de 2% do valor bruto 

da folha de pagamento dos meses (setembro e 
novembro) estabelecidos pelas convenções coletivas 
de trabalho firmadas entre o Sescon Rio de Janeiro 

e os sindicatos laborais Seescerj e Sindeap-RJ.

Agenda

Confira os próximos eventos do SESCON Rio de Janeiro em 2018:

8º Enecont

23  

de novembro

Contribuição 
Assistencial 
Patronal
Segunda Parcela 



PROBLEMAS EM  AS CONVERTER
SUAS PROPOSTAS EM ?CONTRATOS

AS  PRINCIPAIS  PELAS QUAIS CINCO RAZÕES
OS CONTADORES  CONVERTER NÃO CONSEGUEM
AS SUAS PROPOSTAS EM  :VENDAS

ABDICAÇÃO
PROCRASTINAÇÃO
CHOQUE DE PREÇO ALTO
O CONTADOR NÃO VALORIZA 
      O PROCESSO COMERCIAL
FALTA DE MODELO DE PROPOSTA

A CONTABILIDADE É O MOTOR PROPULSOR
DA ECONOMIA DO PAÍS

EDILSON JUNIOR

WWW.CFCONTABILIDADE.COM.BR
CONHEÇA MAIS EM

TEMOS A MELHOR  SOLUÇÃO 
      NEGÓCIO!PARA O SEU



Centro de Convenções Sulamérica
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Realização:

Patrocinadores


