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Editorial

Acesse nosso site.

Renato Mansur, 
presidente do SESCON-RJ

Trabalho conjunto
Como novo presidente do SESCON-RJ, gostaria de agradecer a confiança 
da minha diretoria e do Arnaldo dos Santos Jr, de quem fui vice-presidente 
em 2017 e 2018. Os desafios para os sindicatos patronais do Brasil 
atualmente são diversos, assim como das empresas contábeis, por conta das 
mudanças legislativas, avanços tecnológicos e crescimento das atribuições dos 
profissionais contábeis. 

Nesse contexto, nosso trabalho como entidade representante dos empresários 
contábeis é orientá-los sobre esses aspectos e mostrar a importância da nossa 
classe para a sociedade, seja para auxiliar no crescimento dos negócios dos nossos 
clientes, ou com a proximidade com os órgãos públicos, como elo de interlocução. 

Esse pensamento é trazido nesta edição, em que entrevistamos o novo 
presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), Vitor Hugo 
Feitosa, sobre o trabalho de continuidade das iniciativas de desburocratização 
do órgão para a sua gestão, e o Secretário estadual de Desenvolvimento 
Econômico e Geração de Emprego e Renda, Lucas Tristão, que abordou os 
projetos da área para o estado. 

Para reforçar o papel social do SESCON-RJ ao longo de seus 32 anos, reunimos 
depoimentos de empresários contábeis que contaram a ajuda da entidade para 
solucionar questões junto a órgãos públicos, se capacitarem e reestruturarem 
suas empresas em situações difíceis, além dos benefícios que oferecemos para 
os empresários contábeis e seus colaboradores. 

Também tratamos de outros temas do cotidiano das empresas contábeis, como 
as mudanças na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de 2019, e os 
cursos de capacitação realizados pelo SESCON-RJ. Contamos com a participação 
de todos para reforçar a importância dos senhores empresários contábeis para 
a conscientização do associativismo, por uma entidade que muito bem nos 
representa nos órgãos públicos, e que tantos benefícios diretos nos trouxe, a 
exemplo de nossa atividade no Anexo III no Simples Nacional. 

Obrigado e boa leitura.
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SESCON-RJ participa de reunião na Sefaz-RJ 
No dia 18 de fevereiro, o presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, participou de uma reunião com o Secretário 
Estadual de Fazenda, Luiz Claudio de Carvalho, na sede da Sefaz-RJ, na qual foram tratados temas como a 
simplificação das obrigações acessórias, melhorias no Fisco Fácil para 2019 e a comunicação entre a entidade e 
os profissionais da contabilidade. 

Também participaram o presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, o vice-presidente, Samir Nehme, o vice-
presidente de Interior do Conselho, Ademilton Dantas, além dos assessores da Secretaria, Antonio Crespo, 
Wildson Melo e Márcio Bernardino, além do auditor fiscal estadual Fábio Verbicário. No encontro, também 
foi protocolado um pedido conjunto das duas entidades pela manutenção da Auditoria-Fiscal Regional da 
Capital (ARF 6417) em Campo Grande. 

Cogire realiza primeira 
reunião de 2019
O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, e o 
diretor Marcelo Gil participaram no dia 12 de fevereiro 
da primeira reunião do Comitê Gestor de Integração 
do Registro Empresarial (Regin) de 2019. Na ocasião, 
foram tratadas a necessidade de desburocratização 
dos sistemas e a plataforma online de registro usada 
pelas empresas. Também participaram do encontro o 
presidente da Jucerja, Vitor Hugo Feitosa, o secretário 
de Estado de Cidades, Juarez Filho, o Secretário de 
Fazenda do Município do Rio de Janeiro, César 
Augusto Barbiero, o presidente da Fecomercio, 
Antonio Queiroz Jr, e o Delegado do CRCRJ em Nova 
Iguaçu, Jorge Miguel de Moura. O presidente ainda 
participou de uma plenária do órgão no dia 6 do 
mesmo mês e, no dia 1º, da reunião de integração das 
equipes da Jucerja e da Sefaz-RJ. 

Reunião do SESCON Rio de Janeiro e CRCRJ com o Secretário Estadual de Fazenda, Luiz Claudio de Carvalho

Renato Mansur na reunião do Cogire (à esquerda) 
e plenária da Jucerja (à direita)



Aconteceu
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Jucerja altera horário de funcionamento
Após pedido do SESCON-RJ e do CRCRJ, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) alterou o 
horário do protocolo de sua sede, no Centro. O atendimento, desde janeiro, ocorre das 9h às 16h. A mudança 
está detalhada na Portaria nº 1638/2019. 
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Melhora do ambiente 
de negócios
O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, 
participou no dia 27 de fevereiro do evento 
Melhoria do Ambiente de Negócios: Doing 
Business Brasil 2020, realizado pela Secretaria-
Geral da Presidência da República e o Ministério 
da Economia, com workshops temáticos sobre 
temas como abertura de empresas, comércio 
internacional, registro de propriedade e 
pagamento de impostos. Entre as autoridades 
presentes, o presidente da Jucerja, Vitor Hugo 
Feitosa, o governador Wilson Witzel, o Ministro da 
Secretaria-Geral da Presidência, General Floriano 
Peixoto, e o Prefeito Marcelo Crivella. 

Unipec completa  
55 anos
No dia 29 de janeiro, a Unipec comemorou 55 anos 
de fundação em solenidade com a participação 
do presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, o 
presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, o presidente da 
Jucerja, Vitor Hugo Feitosa, a presidente do Sindicont-
Rio, Diva Gesualdi, a presidente da Fedcont, Lygia 
Sampaio, o presidente da Ascom, Evandro Gonçalves, 
o presidente do Sindicato dos Contabilistas de Niterói, 
Magno Pacheco, a conselheira do CRCRJ, Vitória 
Maria da Silva, e o ex-presidente do Conselho Antonio 
Miguel Fernandes. 

Renato Mansur (terceiro, da direita para a esquerda) no Melhoria do 
Ambiente de Negócios: Doing Business Brasil 2020 Renato Mansur (à esquerda) no aniversário da Unipec



Mudanças fiscais
Café com Palestra de janeiro e fevereiro tratam das verbas informativas 
no eSocial, Dirf, Dmed e Dirpf 2019
Em janeiro de 2019, o cronograma de 
implementação do eSocial chegou aos 
empregadores e produtores rurais pessoa física, 
empresas do Simples Nacional e entidade sem 
fins lucrativos, que passaram a enviar os dados de 
cadastro do empregador e tabelas. Para auxiliar os 
profissionais contábeis com a nova etapa, o Café 
com Palestra de 10 de janeiro tratou das Verbas 
Informativas e suas complexidades, em palestra 
ministrada pela advogada Cândida Machado. 

Eventos do eSocial como o S-1010 (Tabelas de Rubricas) 
e S-1200 (Remuneração de Trabalhador Vinculado ao 
Regime Geral de Previdência Social) foram tratados 
pela especialista, que lembrou o cuidado necessário 
com a classificação dos códigos de rubrica, que 
devem estar parametrizadas adequadamente. Entre 
as consequências da inconsistência do dado, está a 
geração de outros documentos, como DCTF Web 
e Darfs, com dados incorretos, o que demandaria 
retrabalho para consertá-los. Cândida ressaltou que 
é preciso estar atento às rubricas adotadas por cada 
cliente, que podem variar de acordo com a área, e 
sugeriu a adoção de uma tabela única, quando possível. 

Por conta da complexidade dos procedimentos no 
eSocial e seus desdobramentos em outras obrigações 
acessórias, a palestrante lembrou a importância da 
conscientização dos clientes sobre a qualidade das 
informações passadas aos profissionais da contabilidade, 
visto que podem ocorrer punições como multas. 

No dia 6 de fevereiro, o auditor fiscal da Receita 
Federal, Leônidas Quaresma, apresentou 
novidades sobre declarações como a Dirf, 
Dmed e Dirpf 2019, além de tirar dúvidas dos 
participantes. Sobre a Dirf, ele explicou que, por 
conta de outras obrigações acessórias como o 
eSocial e a EFD-Reinf, o documento deve ser 
extinto em breve. Porém, ele destacou que, para 
rendimentos de advogados públicos, há um novo 
campo a ser preenchido. 

Na Dmed, ele destacou que, para 2019, as 
operadoras e administradoras de planos de 
saúde serão obrigadas a informar todas as 
pessoas do plano, independentemente do 
valor desembolsado por cada uma. Sobre a 
Dirpf, Leônidas destacou que o preenchimento 
detalhado do campo de bens continua facultativo 
e que todos os dependentes que constarem na 
declaração deverão ter CPF. O documento deve 
ser obtido até a data de envio da declaração, 
ainda que os dados se refiram ao ano anterior. 

O informe de rendimentos pagos por outras 
pessoas físicas também será obrigatório na 
declaração de 2019. No caso de bens de capital, 
pagamentos parcelados somente incidirão 
tributos a partir da parcela paga 180 dias após a 
venda. No caso de pensão alimentícia, constará 
na declaração campos para essa fonte de renda, 
como rendimento e dedução. 
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No primeiro Proages de 2019, realizado em 30 de janeiro, 
os novos coordenadores do evento, Anderson Martins e 
Everton Generoso, levaram o tema Como Vender Mais 
Para o Seu Cliente. Eles questionaram os participantes 
sobre a frequência que oferecem novos serviços aos 
clientes, se o fazem com toda a sua carteira e se buscam 
fazer as abordagens diariamente. 

Entre as ofertas mais comuns, sistemas integrados de 
gestão, consultorias e acompanhamentos específicos. 
Para alguns, a aproximação fideliza o cliente pelo valor 
demonstrado em relação às demais empresas contábeis. 
Porém, pode demandar disponibilidade dos empresários 
contábeis, como para tirar dúvidas sobre softwares 
sugeridos. Uma sugestão é escolher perfis específicos de 
clientes e testar a abordagem e seus desdobramentos. 

Além desses produtos, foram sugeridos treinamentos 
e outros serviços, como registro de marcas e comissão 
a partir de serviços de parceiros, como profissionais 
de saúde e segurança do trabalho, além de treinar os 
colaboradores, que têm mais contato com os clientes, 
para oferecerem produtos. Porém, é preciso saber 
o que os clientes querem enquanto empresários, 
para oferecer produtos adequados e evitar dispensar 
tempo inadequadamente. Os coordenadores 
também apresentaram o upsell, técnica para fazer os 
consumidores a gastarem mais, oferecendo produtos 
adicionais na venda. 

Em fevereiro, no dia 20, o tema do encontro 
foi “Aumente o seu lucro reduzindo gastos 
desnecessários”. Os participantes dividiram 
estratégias para diminuir custos das suas empresas 
em aspectos como implementação de sistemas 
financeiros no cliente, que reduzem o retrabalho 
das empresas contábeis, além de valor e retenção. 
Entretanto, também foi lembrado que é preciso 
ter atenção às iniciativas futuras das empresas que 
fornecem esses serviços, já que elas podem aumentar 
o preço do serviço, o que pode gerar atrito com os 
clientes, ou oferecer futuros serviços que supram o 
trabalho de uma empresa contábil. A diminuição dos 
custos na oferta desse tipo de serviço não deve ficar 
visível para o cliente, mas sim a o valor agregado 
da ferramenta, já que podem haver pedidos de 
diminuição de honorário. 

Na infraestrutura da empresa, medidas como 
conscientizar os colaboradores sobre o consumo 
de água e luz no local de trabalho, aluguel de 
impressora ou bebedouro, se for mais adequado 
para a demanda do que adquiri-los, revisão anual 
dos pacotes corporativos de telefonia, adotar 
um sistema de controle de tarefas, recarregar 
cartucho de impressora na empresa, e o uso de dois 
monitores por pessoa, o que reduz as impressões, 
foram mencionados. 

Ajustes financeiros
PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis
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Proages abordam aumento de vendas para os clientes e redução 
de custos desnecessários

Participantes do Proages de janeiro



Motivação das equipes é fundamental para o desenvolvimento das empresas

Atenção  
ao redor
Metas e tarefas inalcançáveis, conflitos internos, 
falta de comunicação, de reconhecimento e de 
infraestrutura. Esses são alguns dos motivos que 
podem levar à desmotivação dos colaboradores 
de uma empresa. A mudança no comportamento 
dessas pessoas pode ter desdobramentos para a 
produtividade de todo o grupo. Nesse contexto, o 
papel da liderança é um dos fatores fundamentais 
para mudar esse contexto, assim como manter a 
comunicação clara com a equipe:

“A confiança na liderança é um fator essencial 
para que a equipe esteja motivada. Para isso, é 
necessário ter abertura para que os funcionários 
sintam-se à vontade para dialogar e expor ideias. 
O líder também precisa conhecer bem o seu time e 
saber desenvolver as habilidades necessárias para 
que a equipe trabalhe em harmonia. O desânimo 

e a frustração ocorrem quando o funcionário se 
sente perdido, sem saber o que esperam dele, 
e quando não tem o suporte necessário para 
enfrentar a dificuldades”, explica a presidente 
da Associação Brasileira de Recursos Humanos 
(ABRH-RJ), Lucia Madeira, que acrescenta que a 
insatisfação pode ter início com uma pessoa e 
afetar toda a equipe. 

“Quando a quantidade e a qualidade de trabalho 
de um funcionário começam a ficar abaixo de 
seu padrão, costuma ser um indicativo. Conflitos 
constantes com outros colaboradores, indiferença 
para realizar as atividades, atrasos e faltas 
frequentes também são indícios”, enumera a 
especialista, acrescentando que, além da queda 
de produtividade, a desmotivação também afeta a 
retenção de talentos nas empresas.
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Gestão de Pessoas

O novo Domínio Web oferece segurança, performance e 
estabilidade, para você poder trabalhar como sempre 
quis - em nuvem e protegido. A Amazon garante a 
integridade do seu banco de dados e o acesso ao sistema 
é mais simples, via browser. E ainda pode contar com 
atualizações automáticas, 4 backups diários e login e 
senha integrados ao módulo Domínio Atendimento.

Escolha ter mais para o seu negócio.
Escolha Domínio Web.

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

QUALQUER LUGAR PODE 
SER O SEU ESCRITÓRIO?

Como engajar as pessoas
Para mudar esse quadro, medidas para incentivar 
a equipe podem passar por ações, e não 
necessariamente ganhos materiais:  

“Nem sempre salário aumenta motivação. 
Reconhecimento, valorização, estímulo, além da 
recompensa são alguns itens indispensáveis na 
manutenção da motivação de equipes, além da criação 
de planos de cargos e salários. Estabelecimento de 
metas e realizações possíveis e alcançáveis também é 

uma medida fundamental para que o funcionário se 
mantenha estimulado”, pontua a presidente. 

Com as medidas implementadas para manter 
as equipes motivadas, em que circunstância o 
afastamento do trabalhador pode ser considerado? 
“Se o desempenho permanecer abaixo, mesmo 
após o gestor ter feito as ações necessárias 
para reverter o quadro, ele deve ser claramente 
informado que o baixo desempenho poderá levar 
ao desligamento”, explica a especialista. 

Outras possibilidades
Além de motivos relacionados ao trabalho, a desmotivação dos colaboradores pode ser consequência 
de outras circunstâncias, como doenças mentais, como depressão e síndrome de burnout. Neste 
caso, é preciso entender o que está acontecendo. “O gestor deve conversar com o profissional, 
para entender o que está acontecendo e procurar o RH para buscar a melhor forma de apoiar o 
funcionário”, orienta a especialista.
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Registro automático de empresas
No dia 13 de março, foi divulgada a Medida Provisória nº 876, que alterou a Lei nº 8934/14, sobe o Registro 
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Entre as alterações, o terceiro parágrafo do artigo 63 
instituiu que os profissionais contábeis ou advogados poderão declarar a autenticidade da cópia dos 
documentos das empresas. 

Reivindicações 
e mudanças 
legislativas

O secretário municipal de Fazenda, Cesar Augusto 
Barbeiro, e o conselheiro do SESCON Rio de 
Janeiro, Manuel Domingues e Pinho

No começo de 2019, o SESCON-RJ obteve conquistas junto aos 
órgãos públicos relacionadas a tributos em diversas esferas 
governamentais. Em março, após solicitação do conselheiro da 
entidade, Manuel Domingues e Pinho, ao secretário municipal de 
Fazenda, Cesar Augusto Barbeiro, estendeu o prazo da conversão 
do Recibo Provisório de Serviços para o dia 8 do mesmo mês. Além 
disso, por conta do Carnaval, a Secretaria também aumentou o 
prazo para vencimento do ISS de fevereiro. 

Gia-ICMS
A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) anunciou em março o fim da exigência de 
entrega da Guia de Informação e Apuração do ICMS (Gia-ICMS). O último mês de envio do documento será 
maio, quando será entregue a Guia referente a abril de 2019. A Sefaz-RJ também extinguiu a Taxa de Serviços 
Estaduais (TSE) e divulgou as novas regras para retificação das EFDs na Resolução Sefaz-RJ nº 24/2019. 

Certificação Digital
Na Instrução Normativa nº 57, publicada pelo Ministério da Economia no dia 26 de março, a Jucerja informou 
que será permitido na entidade o uso de qualquer certificado digital emitido por entidade credenciada pela 
infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) em seu site. 

Pedidos do SESCON-RJ são atendidos e novas leis 
afetam trabalho contábil



Divulgações
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Renato Mansur (à esquerda) na reunião das entidades com o Cogire e a Vigilância Sanitária Municipal

No dia 20 de março, o presidente do SESCON-RJ, 
Renato Mansur, participou de uma reunião na Jucerja 
com o Comitê Gestor de Integração do Registro 
Empresarial (Cogire) e a Vigilância Sanitária 
Municipal. O encontro abordou o novo Código 
Sanitário Municipal, instituído pela Lei Complementar 
Municipal 197/2018. Entre as mudanças, o texto 
amplia de 242 para mais de 1.400 atividades 
econômicas que precisam de licenciamento do 
órgão e recolhimento de taxa correspondente, 
abrangendo locais como salas de escritórios de 
atividades como advocacia, contabilidade e outras da  
mesma natureza. 

Participaram da reunião o presidente da Jucerja, 
Vitor Hugo Feitosa, a analista de Políticas Públicas 
do Sebrae/RJ, Marcelle Rodrigues, o diretor da 
Fecomércio, Natan Schipper, o advogado da 
entidade, Vinícius Crespo, o vice-presidente 
do CRCRJ, Samir Nehme, o vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional do Conselho, Antonio 
Ranha, os assessores da presidência da Jucerja, 
Delmir Custódio e Suzana Mileto, o coordenador 
de Articulação Social e Cidadania do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, Edson Donagema, 
a subsecretária de Vigilância Sanitária do Rio de 
Janeiro, Marcia Rolim, e o agente de Administração 
da Vigilância Sanitária Municipal, Michele de França. 

Após a reunião, o Cogire encaminhou um ofício 
à Prefeitura do Rio de Janeiro sobre as mudanças 
na cobrança da taxa, ressaltando que o novo 
procedimento pode influenciar no tempo de 
abertura e legalização de empresas no município 
e impactar os indicadores da cidade no Doing 
Business, relatório que ranqueia os países com 
maior facilidade para abertura de negócios:

“Entendemos que a Licença Sanitária deve ser 
emitida apenas para as atividades relacionadas à 
competência e consideradas de risco pela vigilância 
sanitária de acordo com Instrução Normativa DC/
ANVISA nº 16/17, da Resolução RDC nº 153/17 e 
da decisão da Diretoria Colegiada – RDC 153 da 
ANVISA, que regulamentou diretrizes nacionais 
para o grau de risco sanitário das atividades 
econômicas de interesse da Vigilância Sanitária e 
para simplificação dos procedimentos segundo a 
Redesim (Lei Federal 11.598/2007). Sendo de fácil 
compreensão que os demais estabelecimentos, 
serviços e atividades econômicas estão dispensados 
da Licença Sanitária para o seu funcionamento”, 
destaca trecho do documento. 

Além do ofício, a Firjan e o SESCON-RJ ingressaram 
com um processo (Nº 0018303-96.2019.8.8.19.0000) 
contra a Prefeitura por conta da medida. 

Vigilância Sanitária
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SESCON Rio de Janeiro sedia última etapa do 2º Road Show – Internacional Desk 
e recebe delegação italiana

Menos fronteiras
Nos dias 7 e 8 de fevereiro, o SESCON-RJ sediou uma das 
etapas do 2º Road Show – Internacional Desk, evento da 
Fenacon iniciado que percorreu as cidades de São Paulo, 
Campinas, Belo Horizonte e Brasília com um grupo 
de 40 empresários e profissionais contábeis da Itália e 
representantes da Federação entre 2 e 8 de fevereiro. Na 
capital fluminense, a delegação participou de palestras 
sobre características do mercado fluminense, legislação 
e regulamentação fiscal brasileira. 

O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, e o 
diretor coordenador do Internacional Desk na entidade, 
Marcelo Gil, deram as boas-vindas ao grupo. “Com 
muita honra que participamos da iniciativa para darmos 
a oportunidade de nossos associados terem uma nova 

oportunidade de negócio. O cenário não poderia ser 
melhor para os contadores e seus clientes”, pontuou 
Mansur, destacando acontecimentos recentes da 
economia brasileira, como recordes históricos na Bolsa 
de Valores, novos leilões de petróleo e mudança no 
modelo de partilha do setor. 

Em seguida, o presidente da Fenacon, Sérgio Approbato, 
falou sobre o processo de criação do Internacional 
Desk. “Com os presidentes de federações, víamos 
a dificuldade em ter uma assessoria adequada no 
Brasil. Criamos uma metodologia em que as empresas 
entrassem por meio das empresas de contabilidade, o 
que é um diferencial”, ressaltou. Segundo Approbato, 
além da Itália, Argentina e Paraguai assinaram o 

01, 02, 03, 04. Marcelo Gil, Renato Mansur, Sérgio Approbato, Giovanni Parente e Paolo del Giudice na abertura do International Desk; 05. Edward 
Wygand e Hugo Menezes, que abordaram a Lei de Proteção de Dados no Brasil, com os diretores Anderson Silva e Ilan Renz; 06. Marcelo Haddad, 
da Rio Negócios, falou sobre as Oportunidades e Incentivos Fiscais no Estado do Rio de Janeiro; 07. A subsecretária estadual de Petróleo e Gás, 
Cristina Pinho, abordou as perspectivas do setor; 08. Bernardo Feijó, secretário-geral da Jucerja, falou dos avanços da organização; 
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protocolo de participação no projeto. Giovanni Parente, 
presidente da associação responsável pelo Internacional 
Desk no Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili, agradeceu ao SESCON-RJ 
pela receptividade e falou sobre as perspectivas de 
ampliação a partir da experiência italiana.

O cônsul geral da Itália no Rio de Janeiro, Paolo del 
Giudice, falou sobre as empresas italianas atuantes no 
estado, com a maior parte de investimentos em áreas 
como petróleo, energia elétrica e telecomunicações, 
além de expectativas de crescimento para 2019 e 
perspectivas de investimento para os próximos anos. “O 
Internacional Desk tem profissionais que já conhecem 
o mercado e podem desempenhar um papel cada vez 
mais importante nesse contexto”, destacou. 

Na palestra seguinte, os advogados Edward Wygand 
e Hugo Menezes, da Wygand Advogados, abordaram 
a Lei de Proteção de Dados no Brasil, que entrará 
em vigor em agosto de 2020. Segundo eles, a nova 
legislação deve trazer visibilidade internacional ao 
país após o período de crise. Na apresentação, eles 
apontaram as semelhanças e diferenças da lei nacional 

com a General Data Protection Regulation (GDPR), 
legislação sobre o tema em vigor na Europa, na qual 
se baseia o texto nacional. 

Marcelo Haddad, presidente da Rio Negócios, agência 
de promoção de investimentos no estado, enumerou 
as Oportunidades e Incentivos Fiscais no Estado do 
Rio de Janeiro. Ele explicou o funcionamento do ICMS, 
incentivos financeiros e decretos setoriais fluminenses, 
além das características logísticas do estado em 
relação ao resto do país. 

A área de Petróleo e Gás foi abordada pela 
subsecretária estadual do tema, Cristina Pinho, que 
tratou das perspectivas sobre o setor. Composição 
técnica da secretaria e integração com outras 
entidades, como a Firjan, foram mencionadas. 
Bernardo Feijó, secretário-geral da Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), destacou os 
avanços da organização para diminuir o tempo de 
abertura de empresas no Rio de Janeiro. Segundo 
ele, em janeiro de 2019, foram gastas seis horas para 
o procedimento, com expectativa de redução para os 
próximos meses.
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09. O gerente de atendimento ao turista da Riotur, Ricardo Oliveira, apresentou a palestra Apontando o Futuro: Mercado Turístico e Oportunidades de 
Emprego; 10. Michele Locuratolo, conselheiro da Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili, apresentou indicadores italianos; 
11. Antônio Barilar, presidente da Câmara Ítalo Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura, destacou as ações da instituição; 12 e 13. O superintendente 
do Sindilojas-Rio, José Belém, e o economista João Gomes, da Fecomércio-RJ, falaram sobre as entidades; 14. Antônio Florencio, presidente da 
Fecomércio-RJ, também participou do evento; 15, 16 e 17. Márcio Shimomoto, Giovanni Parente, Guilherme Tostes e Caroline Trimboli encerram o evento
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O gerente de atendimento ao turista da Riotur, Ricardo 
Oliveira, realizou a palestra Apontando o Futuro: 
Mercado Turístico e Oportunidades de Emprego, na 
qual tratou das mudanças no mercado turístico nos 
últimos anos por conta do crescimento da oferta de 
serviços por aplicativos, e as segmentações dos tipos 
de turismo, como o de negócios, e a importância de 
conhecer as especificações culturais dos locais de 
origem de cada visitante para encantá-los. 

Os indicadores da Itália no Doing Business foram 
apresentados por Michele Locuratolo, conselheiro da 
Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed 
Esperti Contabili (A.I.C.E.C), que também comparou as 
informações com os indicadores brasileiros. O projeto 
do Banco Mundial lista os países com melhor ambiente 
de negócios para empresas. Segundo ele, a Itália ocupa 
o 51º lugar no ranking e o Brasil, o 109º de uma lista 
de 190 países. A diferença na tributação dos dois países 
também foi mencionada. 

Antônio Barilar, presidente da Câmara Ítalo Brasileira 
de Comércio, Indústria e Agricultura, apresentou as 
atribuições da instituição, que auxilia os profissionais 
e empresas estrangeiras a se integrarem mais no 
território brasileiro. Dados econômicos brasileiros 
recentes, como a inflação, taxa de juros, evolução 
da produção industrial e da bolsa de valores foram 
enumerados. Barilar destacou a importância de obter 
parcerias estratégicas e pensar nos investimentos no 
Brasil como um cenário de longo prazo. 

O Sindilojas-Rio e a Fecomércio-RJ, respectivamente 
representados pelo superintendente José Belém e o 
economista João Gomes, falaram sobre as atribuições 
de cada entidade e indicadores econômicos. 
Aumento na confiança das famílias, volume de 
vendas, novos empregos criados são alguns dos 

indicadores mencionados pela Fecomércio-RJ. O 
presidente da Federação, Antônio Florencio, também 
esteve no evento. “Nosso papel é pavimentar o 
caminho para as empresas se desenvolverem no 
estado. O comércio representa 70% do PIB do Rio 
de Janeiro e é a porta de entrada no mercado de 
trabalho”, destacou. 

Após o agradecimento de Renato Mansur, o 
presidente do Instituto Fenacon, Márcio Shimomoto, 
Giovanni Parente, o diretor de Relações Internacionais 
da Fenacon e ex-presidente do Sescon Rio de Janeiro, 
Guilherme Tostes, e a gerente de Relações Exteriores 
da Federação, Caroline Trimboli, agradeceram os 
participantes e pessoas envolvidas na realização do 
Road Show. No dia, o grupo ainda visitou a quadra 
da escola de samba Unidos da Tijuca na Cidade do 
Samba e participou de um jantar com o cônsul geral 
da Itália no Rio de Janeiro, Paolo del Giudice. 

No dia seguinte, a comitiva participou de uma 
rodada de negócios com profissionais contábeis 
e seus clientes em áreas como petróleo e gás, 
telecomunicações, finanças, gestão pública, 
educação, comércio e indústria química. 

Delegação italiana com representantes da Fenacon e do SESCON Rio de Janeiro

No segundo dia do evento, foi realizada uma rodada de negócios com os 
empresários contábeis e a comitiva italiana



Entrevista

Vitor Hugo Feitosa, presidente da Jucerja

Quais são os principais objetivos da sua gestão 
na Junta Comercial?

Nosso objetivo principal, que está dentro da 
meta de 100 dias do governador, é a abertura de 
empresas em até duas horas. Criamos um grupo 
de julgadores só para abertura de empresas e, 
quando o contador deixa o processo no protocolo, 
abrimos as empresas, em média, com 1h 20, 
1h 30, saindo com o contrato e o CNPJ. Só falta 
alinhar com a Secretaria de Fazenda. Até os cem 
dias, abriremos as empresas com CNPJ e inscrição 
estadual em duas horas. 

Recentemente, a Jucerja alterou o horário 
de protocolo em sua sede, após um pedido 
do SESCON-RJ e do CRCRJ. Já há resultados  
dessa mudança?

Sim, era um pedido da classe contábil e deu super 
certo. Antigamente, o horário de pico era entre 
duas e três horas, e agora é entre dez e onze horas. 
Estamos com um bom retorno. 

Quais são os principais desafios da Jucerja hoje?

Nosso desafio é ter 100% dos municípios 
fluminenses utilizando o Regin, hoje, 83 das 92 
cidades do Estado o utilizam e todas elas estão 
integradas. Hoje ainda temos erros por parte do 
usuário, como contratos que não estão condizentes 

com o que ele informou com o endereço informado 
na viabilidade, no pedido de busca. Às vezes se 
coloca um ato errado, e ocorre uma exigência.

Como os profissionais contábeis podem contribuir 
para a melhoria dos serviços na Junta?

Por meio de treinamentos. Estamos planejando 
a realização de atividades à distância pela Junta. 
Além disso, hoje temos um atendimento às quartas 
feiras que é aberto aos profissionais, inclusive 
contadores, no qual tiramos dúvidas.  

O SESCON-RJ tem um plantão de atendimento 
da Junta. Como isso contribui com os 
procedimentos da Jucerja?

Ajuda porque é uma pessoa que tira dúvidas, 
evitando os erros comuns e facilita bastante. Hoje, 
20% dos processos ainda caem em exigência. Os 
processos online ainda são minoria, a maioria 
deles são híbridos. 

Você é contador e conselheiro do CRCRJ. Como 
a sua experiência na área tem contribuído para 
o seu trabalho na Junta? 

Se torna mais fácil porque entendo um pouco mais 
a dificuldade do profissional contábil. Eu tento 
atuar para facilitar o trabalho da classe, já que a 
gente sente na pele algumas dificuldades e tenta 
atuar diretamente. 

O presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), 
Vitor Hugo Feitosa, fala sobre os projetos do órgão e procedimentos para 
desburocratização do órgão

Ações de 
melhoria
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Ao longo de 32 anos de existência, o SESCON-RJ 
construiu uma história de apoio ao desenvolvimento 
das empresas contábeis, seus proprietários e 
equipes das companhias, com ações que ajudaram a 
solucionar situações de clientes e compartilhamento de 
experiências entre os associados. 

A associada Rosane Gaudio, da RJ Brasil 
Contabilidade, explica que por conta do auxílio do 
presidente Renato Mansur, que é vogal da Jucerja e 
tira dúvidas sobre os procedimentos do órgão em 
um plantão no SESCON-RJ, conseguiu solucionar 
um pedido na Junta. Ela também menciona os 
eventos da entidade como oportunidades de 
conhecer outros profissionais:

“Em 2018, tive um problema em uma alteração 
contratual de um cliente, que foi colocada em 
exigência quatro vezes. Somente com a intervenção 
do Mansur tive a alteração registrada. Além disso, 
as amizades que construí indo ao Proages e outros 

eventos do SESCON-RJ são de grande valor e 
me ajudaram muito, pois através dessas pessoas 
maravilhosas tiver o prazer de ter certeza que somos 
parceiros e concorrentes saudáveis”. 

Adriana Mello, empresária contábil da MCCC 
Contabilidade, pontua que o SESCON-RJ traz 
benefícios para os funcionários de sua equipe e 
clientes: “Desde que abrimos a empresa, decidimos 
que pagar o SESCON-RJ era essencial. Não só pela 
representação da nossa categoria, e por tabela dos 
nossos clientes, em brigas com a Jucerja, Sefaz-
RJ, Prefeitura, mas também por toda a retaguarda 
em treinamentos. Sempre temos alguém da MCCC 
fazendo os treinamentos, o Proages que nos ajuda a 
trocar ideias com outras pessoas que têm as mesmas 
dúvidas e dificuldades que nós, e os Eneconts. Temos 
feitos os treinamentos com clientes no auditório do 
SESCON-RJ todo ano e tem sido ótimo, pela estrutura 
e a localização. Os clientes adoram. E toda a equipe da 
entidade é um caso à parte”, enumera a empresária. 

Sescon Rio de Janeiro contribui para desenvolvimento das empresas 
associadas e de seus clientes

Ações em prol 
da classe Participantes do 

8º Enecont, maior 
evento da entidade
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Ao lado das empresas contábeis
Plantões, convênios, cursos e palestras são alguns dos 
serviços oferecidos aos associados do SESCON-RJ. 
Para tirar dúvidas e auxiliar os empresários contábeis 
em procedimentos relacionados a órgãos públicos 
como a Junta Comercial do Rio de Janeiro (Jucerja) e 
o Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio 
de Janeiro (RCPJ-RJ), o SESCON-RJ disponibiliza para 
seus associados um plantão de atendimento para as 
duas entidades. 

Os atendimentos são agendados por e-mail ou telefone, 
conforme a entidade em questão, informando dados 
como nome de contato, e-mail, número de protocolo 
no órgão que questão, razão social da empresa 
contábil e CNPJ. No caso da Jucerja, o atendimento 
pode agendado pelos telefones (21) 2216-5353 ou 
2216-5399, no caso da Junta, ou pelo e-mail juridico@
sescon-rj.org.br, para os casos no RCPJ-RJ. 

O SESCON-RJ também dispõe de um serviço de 
Assessoria Jurídica, voltado para a proteção da 
categoria. Os pedidos de atendimento podem ser 

solicitados no site da entidade, no link http://sescon-
rj.org.br/sindicato/fale-conosco/. 

Espaços para reuniões, atendimento dos clientes, 
realização de cursos e eventos para empresas também 
estão disponíveis no SESCON-RJ. Em sua sede, os 
associados adimplentes podem agendar um horário na 
Sala do Empresário, disponível três vezes por semana em 
horário comercial. Os horários podem ser agendados 
pelo telefone (21) 2216-5353. Além da sala, a entidade 
aluga espaços no segundo andar de sua sede, localizada 
no sétimo andar do prédio, com auditório com 
acomodação para até cem pessoas e infraestrutura de 
som projetor, wi-fi e ar condicionado. O local também 
está disponível nos finais de semana e oferece condições 
diferenciadas para associados e patrocinadores. 

Além dos serviços disponíveis do SESCON-RJ, parceiros 
da entidade, como empresas de software, lojas e 
instituições de ensino, oferecem condições diferenciadas 
para os associados na contratação de serviços e cursos. 
A lista completa de convênios na página http://sescon-rj.
org.br/sindicato/convenios. 

01. O SESCON Rio de Janeiro participa das reuniões do Cogire, comitê da Jucerja voltado para as medidas de desburocratização do órgão e demais 
entidades participantes do grupo; 02. Auditório do SESCON Rio de Janeiro, que sedia os eventos da entidade e está disponível para locação com 
condições diferenciadas para associados; 03. Fórum Fiscal de 2018, um dos eventos realizados anualmente pelo SESCON Rio de Janeiro

01

03

02
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Como a melhora no ambiente de negócios 
do Rio de Janeiro contribui para o 
desenvolvimento do estado? 

A partir da desburocratização e da simplificação dos 
procedimentos para implantação e/ou ampliação de 
novas empresas, a Secretaria pretende proporcionar 
um melhor ambiente de negócios e de maior 
segurança jurídica no Estado. Para não somente atrair 
novas empresas, mas para potencializar e expandir 
as já existentes, valorizando as oportunidades de 
negócios que envolvam toda a cadeia produtiva, 
ampliando a economia local. Por meio de geração de 
emprego e renda, proporcionaremos o crescimento 
orgânico do Estado.

Quais os projetos da Secretaria neste sentido?

Estamos montando uma força-tarefa tanto no 
Inea quanto na Companhia de Desenvolvimento 
Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), para 
zerar o passivo de requerimentos de licenciamento 
ambiental e de benefícios fiscais. Hoje precisamos 
de um dimensionamento maior do Inea por conta 
dos milhares de processos acumulados. Eles 
requerem muita atenção, estudos que precisam de 
cuidado e técnicos formados na área ambiental. 

Junto com a Codin e a Secretaria de Fazenda, 
montamos um grupo de estudo, primeiramente para 
reavaliar os benefícios fiscais. Quais deles de fato 

atraem investidores para o Rio de Janeiro? Quais dos 
concedidos hoje que não geram emprego, renda, e 
também não atraem qualquer investimento? Esses 
casos não podem mais se sustentar.

Nossa intenção é agilizar os processos de 
licenciamento ambiental e de constituição de 
empresas, e concessão de benefícios fiscais 
com critérios objetivamente relacionados e com 
resultados esperados amplamente divulgados. 
Também temos projetos que preveem a ampliação 
do acesso ao crédito para micro e pequenas 
empresas, principalmente através da AGERIO.

Como a estruturação de outros órgãos relacionados 
à pasta auxiliam o Estado nesse contexto?

É preciso alinhamento, integração e sinergia 
entre as instituições para alcançarmos maior 
agilidade, desburocratizando a atração de novos 
investimentos. Em conjunto com a Jucerja, por 
exemplo, nossa Secretaria atingiu uma das 
primeiras metas do plano dos 100 dias: a abertura 
de empresas em até duas horas – esse tempo, hoje, 
está em torno de uma hora e meia. 

A AGERIO, só nos três primeiros meses de 2019, 
celebrou mais contratos de fomento mercantil do 
que em 2018 inteiro. E a Codin, além da revisão 
dos benefícios fiscais, em conjunto com a Sefaz-
RJ, trabalha para viabilizar a criação de fundos de 

Desenvolvimento 
conjunto
O Secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Geração de 
Emprego e Renda, Lucas Tristão, aborda os projetos da pasta para o 
desenvolvimento do estado
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investimento voltados à atração de recursos para 
projetos de infraestrutura e administração dos 
distritos industriais.

Quais são os principais desafios da Secretaria?

Redução da dependência dos royalties do petróleo, 
buscando o crescimento orgânico da economia 
com investimentos em  segmentos variados; 
desburocratização da máquina pública, que 
proporcionará maior agilidade dos processos e ações; 
fortalecimento da segurança jurídica, mostrando aos 
empresários que estamos em um novo momento, 
em que o governo estadual está empenhado em 
mudar o cenário econômico fluminense, com a 
atração de novos investimentos e ampliação dos 
projetos empresariais aqui já estabelecidos.

Além disso, precisamos encontrar o equilíbrio entre a 
necessidade de arrecadação do Estado e a manutenção 
da atratividade junto a empresários e investidores. 

Há projetos específicos para os municípios  
do interior?

Temos mantido interlocução com o Governo 
Federal para que os projetos estruturantes 
avancem, em especial a melhoria da distribuição 
de energia, bem como as concessões rodoviárias e 
ferroviária das malhas federais.  

A necessidade de interiorização do desenvolvimento 
do Estado é uma das principais premissas do 
novo modelo de gestão em implantação. A ideia 
é diversificar os investimentos e atrair empresas 
de diferentes segmentos. Nesse sentido, tanto o 
projeto do Porto do Açu quanto os projetos da 
malha ferroviária e o de uma Zona de Processamento 
de Exportação no local são grandes indutores de 
novos negócios.

Trabalhamos ainda no fortalecimento dos Arranjos 
Produtivos Locais no interior do Estado, com uma 
análise das cadeias produtivas e vocações de cada 
microrregião. E no sentido de desenvolvermos 
políticas específicas de atração de investimentos, está 
em andamento na Secretaria, um estudo aprofundado 
das vocações empresariais de cada município. O secretário Lucas Tristão

Mas não podemos pensar em desenvolvimento 
econômico só com a atração de novas indústrias. 
Devemos pensar também na formação da mão de 
obra. Hoje temos o Dupla Escola, programa que 
tem como base o ensino técnico integral: pela 
manhã, os estudantes cursam o Ensino Médio 
ofertado pela Secretaria de Estado de Educação e, 
na parte da tarde, têm aulas teóricas e práticas de 
Eletrotécnica ministradas pelo Senai-Rio. 

Como os profissionais da contabilidade 
podem contribuir com o empreendedorismo e 
desenvolvimento das empresas? 

O papel da contabilidade é fornecer o máximo de 
informações relevantes para as tomadas de decisão 
do empreendedor, dentro e fora do ambiente da 
empresa, além de ter um papel estratégico no dia 
a dia. Tais informações são de ordem tributária, 
contábil e trabalhista, e têm interface com outras 
áreas, como direito, finanças e recursos humanos. 
Outro ponto é que o empreendedor deve, por meio 
da contabilidade, usar os demonstrativos contábeis 
como ferramentas para tomadas de decisão. 
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Imprevistos como quebra de máquinas e  
dispositivos de armazenamento, acidentes, 
incêndios, roubos e invasões de hackers são  
algumas das ocorrências que as empresas contábeis 
estão sujeitas e que podem ser contornadas pelo 
uso de um back up, que consiste no armazenamento 
reserva de arquivos utilizados na execução do 
trabalho. Por muito tempo predominantemente 
guardados em discos rígidos, atualmente, os 
arquivos também são hospedados em servidores na 
nuvem (cloud computing). 

Para formar o armazenamento alternativo, podem 
ser utilizados programas integrados ao sistema 
das empresas, aplicativos para esta finalidade e 
ferramentas internas. O envio de cópias de arquivos 
importantes para um e-mail ou armazenados em 
um pen drive também são formas de back up. No 
caso do armazenamento de dados usados em rede, é 
preciso ter atenção ao volume de dados copiados, já 
que outros usuários também demandarão espaço. O 
back up pode abranger apenas arquivos prioritários 
ou tudo, ou uma imagem do sistema, no caso de 
substituição de máquinas ou alterações que podem 
comprometer os dados. 

Os backs ups físicos podem ser armazenados no 
mesmo local dos arquivos originais, o que permite 
uma eventual recuperação mais rápida, mas 
ineficiente em relação as ocorrências na empresa. 
No caso do back up remoto, há proteção contra 
imprevistos na companhia, apesar de demandar 
mais tempo na recuperação e dificultar o controle da 
confidencialidade das informações. 

Para balancear os riscos das formas de 
armazenamento, o Centro de Estudos, Resposta e 
Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil 
(Cert.br), indica a regra “3-2-1”, que consiste em 
ter três cópias dos dados (original e dois back ups), 
armazenadas em dois tipos de mídias distintas e 
uma delas remota ou ao menos off-line. 

Nas nuvens
Cada vez mais comum, o uso de cloud computing 
para back up requer a análise de aspectos do serviço 
antes da contratação, como opções seguras de 
acesso ao sistema e formas de verificação para acesso 
aos arquivos, sistemas e formatos suportados, tempo 
de upload e download, políticas de privacidade e 
segurança, suporte do serviço e custo.  

Ataque externo
Os ataques de ransomware, no qual programas tornam 
os dados inacessíveis com criptografia e exigem 
pagamento de resgate para recuperá-los, podem ocorrer 
nos armazenamentos na nuvem e dispositivos físicos. 
Para evitar esse risco, no caso do cloud computing, deve-
se escolher serviços que tenham proteção contra esse 
tipo de ataque e, para mídias físicas, é preciso ter uma 
cópia dos dados desconectada da internet. 

Para proteger os equipamentos, também é necessário 
instalar ferramentas de segurança, como antivírus, 
firewall, antiransomware e uso de versões atualizadas 
dos sistemas operacionais. As senhas para acesso 
também devem ser trocadas periodicamente, ter 
muitos caracteres e de diversos tipos, assim não 
conterem informações pessoais. 

Back up é fundamental para evitar riscos a documentos 
confidenciais das empresas e seus clientes

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

Saiba mais em
contaazul.com/mais

Tecnologia

Para evitar imprevistos, algumas iniciativas contribuem para a gestão adequada dos back ups: 

- Programe os back ups para serem feitos automaticamente, já que o armazenamento manual é mais 
propenso a erros ou esquecimentos, e cheque se o procedimento está ocorrendo;

- Identifique os arquivos com a data de criação e dados que ajudem na localização do tipo de arquivo 
contido no dispositivo; 

- Mantenha os backups atualizados com cópias periódicas conforme o uso dos arquivos: dados 
mudados frequentemente podem ser copiados diariamente e dados pouco mudados, semanalmente 
ou mensalmente. Para definir a frequência, se pergunte: “Quantos dados estou disposto a perder?”;

- Mantenha as mídias de armazenamento em locais seguros e com acesso restrito. No caso de descarte das 
mesmas e de formatos obsoletos, tenha cuidado ao fazê-lo caso os dados não estejam criptografados; 

- Teste os back ups logo após serem gerados e, depois, periodicamente. Mantenha os arquivos guardados 
enquanto tiverem validade ou forem úteis. 

-  O Cert.br dispõe de uma cartilha com orientações sobre backup. O arquivo pode ser acessado no link 
https://bit.ly/2WcrHar

Prevenção



Com os prazos de implementação definitiva do 
eSocial em curso, o SESCON-RJ realizou no dia 
30 de janeiro a palestra eSocial na Prática, com o 
diretor da entidade, Hélio Donin Jr. O evento, em 
comemoração ao Dia do Empresário Contábil (12 
de janeiro), apresentou aspectos práticos do uso 
da plataforma e principais desafios das empresas 
contábeis nesse contexto. 

Antes da palestra, o presidente do SESCON-
RJ, Renato Mansur, deu as boas-vindas aos 

participantes e destacou a importância de conhecer 
a plataforma: “Precisamos conhecer como está 
o funcionamento do eSocial na transmissão. 
Faremos outras palestras em breve nesse sentido, 
da aplicação prática”, pontuou. 

Donin explicou que a plataforma do eSocial 
para empresas é diferente da versão para 
empregadas domésticas, feita por plataforma web, 
e contextualizou o desenvolvimento do projeto, 
integrante do Sped. Integrante do grupo de 

SESCON-RJ realiza palestra sobre eSocial

Resultado 
na prática
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trabalho da Fenacon sobre o eSocial, que debate 
as dificuldades na implementação da plataforma 
com órgãos públicos, empresas de software e 
entidades de classe, ele pontuou que o grupo 
permite apresentar as principais dificuldades 
para os desenvolvedores do projeto, assim como 
encontrar soluções válidas para os envolvidos. 

No âmbito das empresas contábeis, Donin 
pontuou os principais desafios na relação com 
os clientes e fornecedores, como mudança de 
cultura por conta da demanda de envio dos 
eventos do eSocial à medida que ocorrem, 
adequação dos sistemas às novas demandas 
e infraestrutura adequada, como internet de 
qualidade e uma conexão alternativa como 
backup, e capacitação de profissionais contábeis 

e de saúde e segurança do trabalho para lidarem 
com os novos procedimentos. 

Com o cronograma de implementação em curso, 
Donin sugeriu às empresas que já estão aptas a 
entrarem no eSocial a entrarem no sistema, mesmo 
que ainda não estejam obrigadas. 
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Dia do Empresário Contábil

Hélio Donin Jr em palestra sobre o eSocial no dia do empresário contábil



Com prazo de entrega até 30 de abril, a Declaração 
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) de 
2019 apresenta mudanças em relação ao envio de 
2018, como obrigatoriedade de informar o CPF 
de dependentes de qualquer idade, antes exigida 
somente para pessoas a partir de oito anos. Outros 
aspectos, como detalhamento de bens e inclusão 
de pensão alimentícia nos rendimentos recebidos 
de pessoa física. 

Iniciado na DIRPF de 2018, o detalhamento 
das informações de imóveis e veículos (carros, 
embarcações e aeronaves), como data de aquisição, 
área, nome do Cartório de Imóveis de registro 
e inscrição em órgão público correspondente, 
continua a não ser obrigatório, o que deve ocorrer 
em 2020. A dedução de gastos com empregada 
doméstica, limitado a R$ 1.200,32, será possível 
somente até este ano, salvo mudanças na lei. 

No caso de rendimentos tributáveis, não tributáveis 
e isentos e de pagamentos a pessoas físicas e 
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DIRPF 2019 traz mudanças para 
dependentes e em deduções

Leão  
à vista

Perguntas e Respostas
A RFB também disponibilizou em seu site um 
arquivo com as principais dúvidas respondidas 
sobre a DIRPF 2019. O arquivo pode ser acessado 
no link https://bit.ly/2FedTFt

Obrigatoriedade da DIRPF 2019

Rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018;
Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte acima de R$ 40 mil;

Receita rural bruta anual superior a R$ 142.798,50;

Posse ou propriedade de bens ou diretos de valor total superior a R$ 300 mil.

DIRPF

jurídicas acima de 
R$ 5 milhões ao longo 
de 2018, a Declaração 
deve ser enviada com uso de 
certificado digital. 

Para auxiliar a declaração de pensão 
alimentícia, um campo específico para esta 
finalidade foi incluído em “Rendimento Recebido de 
Pessoa Física”. Na coluna “outros rendimentos”, o item 
“pensão alimentícia” foi acrescentado. 
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A cidade de Vitória (ES) sediará a 18ª edição da 
Convenção Nacional das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas (Conescap), maior evento da 
categoria. O lançamento do evento ocorreu no dia 15 
de março, no Hotel Golden Tulip, na capital capixaba. 

Com o tema “A evolução das transformações e seus 
impactos no setor de serviços”, a 18ª Conescap 
ocorrerá entre os dias 13 e 15 de novembro 
no Carapina Centro de Eventos. Na ocasião, o 

presidente da Fenacon, Sergio Approbato Machado 
Junior explicou que o evento terá uso abrangente de 
tecnologia, na formatação e nos assuntos tratados, 
e abordará o impacto desses avanços na área de 
serviços, além de temas como qualidade de vida 
pessoal e profissional. 

Na programação da Convenção, palestras sobre 
temas como gestão e inovação tecnológica. As 
inscrições para a 18ª Conescap estão disponíveis no 
site do evento: https://conescap.com.br/ . 

18ª Conescap

Tecnologia na 
área de serviços
18ª Conescap, que ocorrerá em 
novembro, é lançada em Vitória (ES) O presidente da Fenacon, Sérgio Approbato, e a presidente do Sescon-ES, 

Dolores de Fátima Zamperlini
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RECEBER
 DOCUMENTOS E 
COMPROVANTES 

ORGANIZADOS 
MENSALMENTE

 Imagine você e seus clientes 
trabalhando juntos e com acesso a um 
sistema de gestão simples, intuitivo, 
eficiente, primeiro e único parceiro 
do contador, integrado aos principais 
softwares de contabilidade do Brasil.

Junte-se a Omie e transforme 
seu dia a dia! 

VENHA SER UM PARCEIRO 
OMIE, SAIBA MAIS EM:

Realizamos o sonho de todo 
contador: crescer, com clientes 

organizados e integrados.

www.omie.com.br

www.omie.com.br/parceiros

AGORA 
VAI 

SER 
ROTINA

Estamos conectados a mais de  10.000 
escritórios de contabilidade.

Através de mais  de 100 unidades 
franqueadas em todo Brasil

Atendendo a 705.320 
empreendedores

Curso de Capacitação

Acesse o site do Sescon Rio de Janeiro e emita a sua guia

Entidades fortes e atuantes trazem 
conquistas em prol de suas categorias 

representadas e contribuem para o 
desenvolvimento da área. Faça a sua 
parte e contribua para o Sescon Rio 
de Janeiro continuar esse trabalho.

Contribuição 

Sindical
Patronal

2019

Atualização contábil
Lucro Real, EFD-Reinf e DCTF Web são abordados nos Cursos de Capacitação 
do SESCON Rio de Janeiro

O SESCON-RJ realizou um Curso de Capacitação no dia 11 de janeiro sobre EFD-Reinf e DCTF Web, ministrado 
pelo professor e empresário contábil Ricardo Nogueira. A atividade abordou os principais pontos de integração 
entre as obrigações acessórias e do eSocial, além da vinculação adequada das informações a serem enviadas 
em cada uma delas. 

Em fevereiro (21), Lucro Real foi o assunto tratado na atividade com o especialista Alberto Gonçalves. O 
curso tratou dos procedimentos voltados para as empresas do Lucro Real com as mudanças feitas pelas 
Leis 11.638/2007, 11.941/2009, 12.973/2014, Instruções Normativas RFB 1700 e 1771/2017 e Decreto nº 
9580/2018. A aula ainda tratou do CPC 47.
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                       TABELA DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE SALAS PARA TREINAMENTOS E REUNIÕES

Local Especificações
DE SEGUNDA À SEXTA SÁBADO DOMINGO Locação para 

patrocinadores e 
associados

Período 8:30 
às 17:30

Meio Período  
8:30 às 12:30 Locação para final de semana

Auditório “A” Até 50 Pessoas R$ 500,00 R$ 396,00 100% de 
acréscimo no 
valor cobrado  
de segunda à 

sexta-feira

150% de 
acréscimo no 
valor cobrado 
de segunda à 

sexta-feira

15% De Desconto
Auditório “B” Até 30 Pessoas R$ 420,00 R$ 336,00

Sala De Negócios Até 20 Pessoas R$ 315,00 R$ 250,00

Auditório “A” + “B” Até 100 Pessoas R$ 720,00 R$ 580,00

Locação das salas “A” e “B” incluem: Projetor, telão e mesa de som com um microfone
Sala de Negócios, arrumação em formato reunião, nesta locação não estão incluídos: projetor, caixa de som* e microfone

 Hora/fração excedente em cada locação: R$ 190

Para Coffe Break contratado externamente, será cobrado uma taxa de R$ 10 por pessoa, a arrumação com utensílios (descartáveis e/ou louças) devem ser 
feitas pelo cliente, dentro do tempo de serviço de 20 minutos.

Obs 0.1 : Esta opção deve ser contratada de acordo com o número de pessoas presentes no evento, respeitando a quantidade mínima de 15 pessoas.

Obs 0.2 - É proibido o consumo de alimentos e bebidas em nossas dependências sem o pagamento da taxa de serviço, o não cumprimento da norma, 
implicará em multa de três vezes o valor da diária (locação da sala utilizada).

Todos os alimentos devem ser consumidos no foyer onde estará exposto o Coffe Break, ficando proibido levar para as salas de treinamento.

Faça do seu evento 
corporativo um sucesso
Empresas de todos os portes estão investindo 
em treinamentos corporativos. Cursos, palestras, 
treinamento, workshops, seminários e inúmeras 
opções estão disponíveis no mercado. E o Sescon 
Rio de Janeiro oferece o espaço corporativo 
ideal para tornar seu evento ainda mais especial.

Nossas instalações são modernas e permitem 
adaptações de layout para as diversas 
modalidades de eventos. Possuem sistemas 
individuais de sonorização e rede wireless de 
acesso à internet, data show e ar-condicionado.

Agende sua visita!
(21) 2216-5353
eventos@sescon-rj.org.br

Coffee Break - 20 minutos
Garrafa de Café 1 Litro R$ 15

Garrafa de Café 3 Litros R$ 36

Bombona de Suco 5 Litros R$ 40

Petitfour 1 Bomboniere R$ 25

Mini salgados assados Unidade R$ 2

Salgados fritos 1 KG R$ 45

Bolo Unidade R$ 18

Pão de queijo Unidade R$ 1,50

Refrigerante  
(garrafa de 2 litros) Unidade R$ 12

Taxa de limpeza R$ 50

Água Fornecimento sem custo

Locação de equipamentos e serviços extras (valor unitário)

Notebook R$ 90

Apresentador Multimídia R$ 40

Caixa amplificadora (som) – para Sala de Negócios** R$ 120

Microfone sem Fio R$ 50

Internet (taxa de utilização) R$ 70

Flip chart com bloco (10 folhas) R$ 30

Mesa de apoio R$ 25

Toalha R$ 20

Impressão P&B R$ 0,30

Impressão colorida R$ 1,50


