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notabeis.contabilidade Parabéns a todas as mulhe-
res. Lembrando que a luta é diária e necessária.

Post: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (08/03)

sandrosouza.alves Resultado de uma gestão que 
ouve a classe contábil e tem atendido as demandas 
pedidas. Orgulho máximo em fazer parte do CRCRJ.

Post: Comemoração aos 25 mil seguidores no 
Instagram do CRCRJ (10/03)

sandrahpedroso Excelente iniciativa de divulgar 
as associações cadastradas para receber doações 
diretas e que muitas estão passando dificuldades.

Post: Campanha Imposto Solidário PVCC/RJ 
Academia Pérolas Negras (12/03)

mcamargo591 CRCRJ está bastante ativo. Muito bom

Post: CRCRJ Informa: prefeitura do Rio atualiza sistema de 
alvará e prioriza CNAE (07/04)

guto_hope Minha rotina diária é ver as atualiza-
ções no instagram do @crcrjoficial! Vocês estão 
de parabéns!

Post: CRCRJ Informa: disponível processo digital para empresas do 
Simples Nacional indeferidas (07/04)

falavinicius Vocês arrebentam nas informações

Post: CRCRJ Informa: disponível processo digital para empresas 
do Simples Nacional indeferidas (07/04)
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educação continuada e muitas noites sem dor-
mir! Mas, a certeza de que estamos contribuin-
do para um Estado do Rio e um país melhor 
e mais desenvolvido é o incentivo que preci-
samos para seguir em frente. Por isso, quero 
parabenizar todos os profissionais da contabi-

lidade do Rio de Janeiro por esse 
merecido reconhecimento!

E temos outros destaques nesta 
edição!

Na editoria Entrevista, conheça 
Flávio Coelho, Superintendente da 
7ª Região Fiscal da Receita Federal 
do Brasil. Ele conversou com a Va-
lor Contábil sobre o novo momen-
to da RFB e a aproximação com o 
CRCRJ e a categoria. Em “Opinião”, 
nosso conselheiro Ril Moura fala 
sobre a relevância da perícia con-
tábil. E o “Perfil” apresenta Virna 
Oliveira, nova Chefe da Fiscaliza-
ção do CRCRJ. 

Desejo uma boa leitura a todos, e que o dia 25 
de abril tenha sido de orgulho e alegria.

SAMIR FERREIRA 
BARBOSA NEHME

Presidente do CRCRJ

EDITORIAL

N esta edição da Valor Contábil, trazemos 
como matéria de capa o destaque para 
o dia 25 de abril, dia do profissional da 

contabilidade.

Essa data foi instituída em 1926 pelo então se-
nador João Lyra Tavares. Na época, não por um 
decreto, mas pela força de vonta-
de de um profissional da conta-
bilidade consciente da relevância 
da categoria. De lá para cá, muita 
coisa mudou, inclusive o reconhe-
cimento oficial da nossa data: a Lei 
estadual nº 8584/2019 oficializa no 
calendário do estado do Rio o Dia 
do Profissional da Contabilidade. 

E não só isso! Nossa profissão 
passou por transformações, o 
perfil da categoria contábil foi 
modificado. Enfrentamos desa-
fios, como essa pandemia que 
nos aflige desde 2020.

Mas o brilho no olhar e a paixão 
pela contabilidade permanecem iguais, ou, 
talvez, até mais fortes. Hoje, falamos sobre a 
essencialidade do profissional da contabilida-
de. Temos percebido como a sociedade está, 
aos poucos, reconhecendo a importância do 
trabalho que realizamos, independentemente 
da área de atuação – pública, privada, terceiro 
setor, auditoria, perícia, academia...

Sabemos que não é fácil. Demanda muita res-
ponsabilidade, comprometimento, dedicação, 

25 de abril, um 
reconhecimento 
merecido!

AMIGOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE,

Nossa profissão  
passou por 

transformações, 
o perfil da 

categoria contábil 
foi modificado. 

Enfrentamos desafios, 
como essa pandemia 

que nos aflige 
desde 2020.
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O DENOMINADOR 
COMUM ENTRE DESTAQUES 
FEMININOS NA CONTABILIDADE

Uma carreira de sucesso é 
construída às custas de 
esforço e dedicação. E 

para mulheres, por vezes é ne-
cessário uma carga extra desses 
elementos para dar conta de jor-
nadas duplas - ou até triplas, e 
superar expectativas. Ainda que 
habituadas a ainda serem mino-
ria em cargos de liderança dentro 
da contabilidade, o sentimento 
não é de acomodação e sim de 
resiliência e atitude para atingir 
o reconhecimento. Para traçar 
o denominador comum às mu-
lheres que se destacam na área 
contábil, a revista Valor Contábil 
entrevistou três profissionais da 
contabilidade, em diferentes fa-
ses da carreira. 

Com uma trajetória de 21 anos em 
auditoria, Beatriz Moraes,  presi-
dente da 3ª Seção Regional do Ins-
tituto Brasileiro dos Auditores In-
dependentes  (Ibracon),  acredita 
que uma maior presença feminina 
traz pluralidade às discussões de 
negócios e torna as gestões mais 
assertivas. 

“Nós, mulheres, ainda acumula-
mos algumas outras tarefas, que 
podem e devem ser compartilha-
das. E a sociedade como um todo 
nos cobra maestria na execução 
de todos esses papéis. Ainda na 
nossa profissão, as mulheres são 
minoria. Não é raro, em reuniões 
e grupos de trabalho, não repre-
sentarmos nem 10%, o que torna 
mais desafiador expor as ideias 
e considerações, por vezes con-

trárias à maioria. Diversos estu-
dos provam que a diversidade 
e a pluralidade de ideias levam 
às conclusões com maior abran-
gência”, afirma. 

E justamente por ser desafiador 
se impor diante de uma maioria 
masculina, o denominador co-
mum entre lideranças femininas 
na contabilidade é a ambição por 
mais qualificação e atualizações. 
A conselheira do CRCRJ Maria de 
Fátima Moreira, profissional com 
50 anos de carreira, falou para a 
Valor Contábil sobre sua trajetória 
e exemplo em pleitear equidade 
salarial e reconhecimento. 

“Por onde trabalhei, seja na in-
dústria de café ou no comércio 
varejista, a única mulher negra 
em posição de liderança era eu. 
Então fiz especializações em aná-
lise de sistemas, MBA em mate-
mática financeira, cursos de ex-
tensão em outros países. Toda 
essa bagagem foi o que me muni-
ciou para que nunca duvidassem 
da minha capacidade”, relembra. 

Para Maria de Fátima, é preciso 
ir além de se indignar com as cir-
cunstâncias impostas.

“Com base em um trabalho de 
resultados, o êxito precisa ser va-
lorizado. Entre homens, esse re-
conhecimento pode vir com mais 
facilidade. Por isso, é preciso plei-
tear. Conhecimento é tudo. Po-
dem te tirar tudo, menos conhe-
cimento. Sem se aprimorar, não é 
possível pedir nada”, aconselha a 
veterana. 

Esse pensamento foi justamente 
o que levou a jovem Naira Daniel, 
empresária contábil, a ingressar 
na profissão e, mais do que isso, 
permanecer na busca por quali-
ficação, mesmo após ser surpre-
endida por uma gravidez na ado-
lescência. “Aos 14 anos de idade 
consegui uma vaga em uma Es-
cola Técnica Federal do Rio de 
Janeiro (CEFET).  Ainda na ado-
lescência, descobri uma gravidez 
não planejada. Tive que focar os 
meus esforços em cuidar do meu 
filho e construir algo, não apenas 
para mim, mas também para ele. 
Por isso, quando ganhei a bolsa 
de estudos no curso de Ciências 
Contábeis, entendi que era a 
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chance da minha vida e agarrei a 
oportunidade”, conta. 

Qualificar-se ao longo da carreira 
pode ser o caminho para se des-
tacar e conquistar salários mais 
altos e equiparados aos dos ho-
mens, mas esse plano esbarra 
em algumas questões. De acor-
do com um estudo desenvolvido 
pela economista Laísa Rachter, 
pesquisadora do Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV), a igual-
dade salarial entre os dois gêne-
ros aumenta conforme o evoluir 
da idade. A pesquisa demonstra, 
ainda, que a diferença é maior en-
tre as categorias mais bem pagas.  

A pesquisadora fez um compa-
rativo entre a presença feminina 
no mercado de trabalho e a mé-
dia salarial no mercado brasileiro 
desde 1970, usando como base 
dados do censo (até 2010) e da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua), para 2020. 

O estudo conclui que houve um 
aumento significativo na entrada 
de mulheres para o mercado de 
trabalho, mas a diferença salarial 
em cargos de liderança demons-
tra barreiras para essa progres-
são. Entre as profissões do topo, 
as mulheres ainda recebem 33%

menos, o 
que de-
monstra que 
o gargalo criado 
pelas diversas outras 
responsabilidades que 
são submetidas.

Para a pesquisadora, também é 
preciso considerar que a cultura 
organizacional das empresas ain-
da se baseia em critérios mascu-
linos, como trabalhar por várias 
horas seguidas e estar totalmen-
te disponível. E considerando que 
há uma distância entre a reali-
dade e a divisão justa de tarefas 
e responsabilidades com casa 
e família, essa conta pesa mais 
para mulheres. Para mudar essa 
realidade, a aposta é que as pro-
fissionais assumam uma postura 
contundente e invistam em qua-
lificação, principalmente consi-
derando o mercado contábil e o 
cenário criado pela pandemia. 

“Olhando para minha trajetória, 
preciso mencionar que, conside-
rando os mais diferentes níveis 
de maturidade na carreira, sem-
pre esteve comigo o sentimento 
de pertencimento, que me per-
mitiu e possibilita continuar cres-
cendo e me posicionando”, afir-
ma Beatriz. 

Já Maria de Fátima reflete sobre 
o que considera que a garantiu 

sucesso na área contábil. “É preci-
so se sentir de fato essencial para 
aquele negócio, buscando a res-
ponsabilidade. Para exercer bem 
seu trabalho, você precisa conhe-
cer a empresa como um todo e 
entender como criar resultado. 
Por exemplo, há muitos anos, 
quando trabalhava na indústria, 
já me preocupava com a ques-
tão do meio ambiente. Buscamos 
um equipamento para atenuar o 
problema da emissão de gases 
no processo de industrialização 
do café. Com esse equipamento, 
além da questão ambiental, hou-
ve uma rentabilidade maior no 
resultado final do produto. Isso 
só foi possível ser medido com a 
contabilidade. E por eu me envol-
ver na linha de produção, sugerir 
mudanças”, conta.  

Com base em um 
trabalho de resultados, 

o êxito precisa ser 
valorizado. Entre 

homens, esse 
reconhecimento 

pode vir com mais 
facilidade. Por isso, 
é preciso pleitear.

Maria de Fátima
Moreira
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NAIRA DANIEL
“Eu contaria quantas coisas lin-
das vivi e quantas pessoas es-
peciais passaram em minha vida 
por conta da contabilidade. Mas 
que, ainda assim, a caminhada 
não foi fácil, porque abri mão 
de muitas coisas que amo e fui 
desmotivada por alguns aconte-
cimentos. Então, eu diria: tenha 
paciência, seja forte, valente e 
não desista dos seus ideais. Seja 
grata por cada etapa do seu de-
senvolvimento, elas ajudarão 
você a crescer como profissional 
e como ser humano.  Levante a 
cabeça! O que faz você chorar 
hoje, será a razão de muitas risa-
das amanhã. Você irá muito além 
do que imagina! “

BEATRIZ MORAES
“Acredito que, ao longo da minha 
carreira, tenha acertado mais do 
que errado.  Já são 21 anos desde 
que fui contratada como trainee 
pela EY, em 2000.  Meus líderes, 
equipes e minha família vêm rea-
firmando, ano após ano, que con-
fiam em mim, e essa é a energia 
fundamental para continuar.

Se eu pudesse me dar um reca-
do, ou um conselho, no início da 
minha carreira, há 21 anos, me 
diria para acreditar e não poupar 
esforços para aprender.  Cada 
vez que adotei essa estratégia, os 
problemas ficaram menores.”

MARIA DE FÁTIMA 
MOREIRA
“Diria que valeu a pena escolher e 
seguir a profissão contábil. E que é 
importante estudar cada vez mais, 
atualizar-se. E se aprimorar. 

Que hoje em dia temos à dispo-
sição muitas ferramentas que 
servem somente para melhorar o 
trabalho, porque é preciso valori-
zar o raciocínio do profissional da 
contabilidade por trás de todas 
essas ferramentas. Porque graças 
a todos esses anos de trajetória, 
em qualquer tomada de decisão 
da minha vida, penso com uma 
mentalidade contábil. A trans-
parência, a responsabilidade e o 
comprometimento foram heran-
ça da Contabilidade.”

DIÁLOGO ALÉM DO TEMPO
“O QUE DIRIA PARA SUA VERSÃO DO PASSADO, ANTES DE ALCANÇAR A 
POSIÇÃO PROFISSIONAL QUE VIVE HOJE?”
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PANDEMIA ACARRETA 
PRORROGAÇÃO DE PRAZOS 
DA DECLARAÇÃO DA DEFIS 
E DO IRPF
DEFIS

O Comitê Gestor do Simples Na-
cional (CGSN) aprovou a Resolu-
ção CGSN nº 159, de 29 de mar-
ço de 2021, que prorroga para o 
dia 31 de maio de 2021 o prazo 
para apresentação da Declaração 
de Informações Socioeconômicas 
e Fiscais (Defis), referente ao ano-
-calendário 2020. 

Mas, atenção, a prorrogação não se 
aplica à declaração mensal, a qual é 
realizada por meio do PGDAS-D. O 
atraso na entrega da declaração po-
derá gerar multa, prevista nos ter-
mos do art. 38-A, na lei n° 123, de 
14 de dezembro de 2006 

A entrega da Defis deve ser fei-
ta pelo site do Simples Nacional, 
com código de acesso ou certifi-
cado digital, e deve ser enviada 
mesmo que a empresa esteja 
inativa. Segundo o governo, a 
medida beneficia 5.327.347 op-
tantes pelo Simples Nacional em 
31/12/2020.

IRPF 

Também em razão da pandemia, 
o prazo final para a entrega da 
declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física foi prorrogado para 
às 23h59 do dia 31 de maio. A 
Receita Federal também decidiu 
prorrogar até 10 de maio o prazo 
para o contribuinte que tem im-
posto a pagar e deseja colocar o 
pagamento à vista ou da primeira 
parcela em débito automático en-

viar a declaração. Anteriormente, 
esse prazo estava previsto até 10 
de abril. O débito em conta acon-
tecerá no dia 31 de maio. Quem 
enviar a declaração após 10 de 
maio terá que emitir o Darf do 
pagamento à vista ou da primeira 
parcela no próprio programa do IR 
2021 e fazer o pagamento direto 
no banco ou por meio do site ou 
aplicativo da instituição financeira.

OUTROS INFORMES 
SOBRE IRPF

A declaração do IR neste ano é 
obrigatória para todo brasilei-
ro que ganhou, em 2020, 
rendimentos tributá-
veis maiores que R$ 
28.559,70. Quanto 
ao auxílio emergen-
cial, nem todos os 
beneficiários do 
ano passado são 
obrigados a de-
clarar. Só devem 
prestar contas à 
Receita quem foi 
beneficiado pelo 
auxílio e ultrapas-
sou ao longo de 
2020 o piso de ren-
dimentos tributáveis 
de R$ 22.847,76. Para 
essa faixa da população, 
o valor deverá ser devolvido 
aos cofres públicos.

Sobre as restituições, a Receita 
informou que serão cinco lo-
tes: 31 de maio, 30 de junho, 

30 de julho, 31 de agosto e 30 
de setembro.

RECEITA LIBERA NOVA 
VERSÃO DO PGD

O fisco liberou uma nova versão 
do Programa do Imposto de Ren-
da (PGD/IRPF 2021) em seu site, 
com a versão 1.3, que já emite os 
DARF com os novos vencimentos.  

No entanto, a Receita ressalta que 
o DARF anteriormente emitido 
com vencimento em 30 de abril 
pode ser pago até 31 de maio, 

sem acréscimos de 
qualquer espécie.
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ENTREVISTA  FLAV
IO

 JO
SÉ

CO
ELH

O

S uperintendente da 
7ª Região Fiscal da 
Receita Federal do 

Brasil, que abrange o Rio 
de Janeiro e o Espírito San-
to, Flávio é Auditor Fiscal 
da RFB, tendo atuado no 
Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (CARF) 
do Ministério da Econo-
mia. É Mestre em Adminis-
tração e especialista em 
Integração Econômica e 
Direito Internacional Fiscal. 
Nesta entrevista, ele fala 
sobre as adaptações da 
RFB à pandemia e as ações 
de aproximação com o 
contribuinte e o profissio-
nal da contabilidade.
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No intuito de aumentar a satisfação 
dos contribuintes com o atendimento 
prestado pela Receita Federal, creio 
que ainda podemos avançar muito 
na celebração de convênios com ou-
tros órgãos da Administração Pública 
e com entidades representativas de 
classe, a exemplo do CRCRJ.

2) Desde o início de sua gestão, é 
perceptível a disponibilidade em se 
aproximar do CRCRJ e ouvir as de-
mandas da categoria. Em sua visão, 
qual é a importância da aproxima-
ção das entidades e como isso im-
pacta positivamente as atividades 
da Receita, a classe contábil e a so-
ciedade como um todo?

Acreditamos também que seja neces-
sário investir em uma comunicação 
mais dinâmica e direta com os cida-
dãos e, nesse sentido, acreditamos que 
o CRCRJ seja um interlocutor privilegia-
do, podendo ajudar-nos a levar ao con-
tribuinte uma imagem mais positiva 
da Receita Federal e fomentar uma vi-
são mais compatível com nossos reais 
propósitos. Desejamos mostrar que a 
Receita Federal está cada vez mais in-
teressada em atender às necessidades 
do contribuinte, suprimindo a imagem 
de órgão excessivamente burocrático 
ou corporativista, eventualmente plas-
mada no senso comum.

3) Em sua opinião, qual é, hoje, o 
maior desafio da 7ª RF da RFB? E 
como superá-lo?

Um desafio importante Receita Fede-
ral consiste em assentar a percepção 
pública sobre a relevância dos serviços 
prestados à sociedade e ao Estado.

O fortalecimento institucional exige 
atenção e trabalho constante. Por 
um lado, almejamos o justo reconhe-
cimento do trabalho prestado pelos 
nossos valorosos servidores, mas por 
outro, também agimos diligentemen-
te no âmbito interno, buscando au-
mentar o engajamento do corpo fun-
cional, em harmonia com os objetivos 
estratégicos da Receita Federal e, em 
última instância, com a satisfação dos 
contribuintes.

1) A inesperada pandemia de CO-
VID-19 alterou rotinas de trabalho 
e em muitos casos acelerou a trans-
formação digital. Com a Receita Fe-
deral não foi diferente. A expansão 
dos canais de atendimento virtual 
é um exemplo de como a Receita se 
adaptou ao contexto de pandemia? 
Que outras ações foram implanta-
das nesse sentido?

Sim, sem dúvida, um novo ritmo de 
transformação digital foi necessário 
para enfrentar os desafios impostos 
pela pandemia. Na Receita Federal, a 
expansão dos canais de atendimen-
to virtual foi uma resposta inevitável 
para adaptação dos nossos serviços 
a esse cenário. Isso só foi possível 
porque não perdemos de vista, em 
nenhum momento, a convicção de 
que prestamos serviços essenciais à 
sociedade e de que nosso trabalho 
contribui para o bem-estar econômi-
co e social do país. Em poucos meses 
tivemos de implementar mudanças 
que só projetaríamos para daqui a al-
guns anos, pois não havia mais tempo 
para testes ou avanços gradativos.

Normas recentemente publicadas 
mostram que algumas alterações já 
estão sendo consolidadas, como a 
Portaria RFB nº 29, de 2021, que insti-
tui o Ponto de Atendimento Virtual, e a 
Instrução Normativa RFB nº 2.022, de 
2021, que dispõe sobre a entrega de 
documentos e a interação eletrônica 
em processos digitais.

Além disso, também estamos inves-
tindo energia em uma importante 
mudança de paradigma. Na 7ª Região 
Fiscal, lançamos o Programa Regional 
de Conformidade (Portaria SRRF07 nº 
5, de 18/01/2021), com o objetivo de 
oferecer orientação aos contribuintes 
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo 
para a autorregulação tributária e 
aduaneira, antes do início do proce-
dimento fiscal. Em âmbito nacional, 
destacamos a Portaria RFB nº 28, de 
15/04/2021, que institui o Comitê 
Gestor responsável pela criação e o 
funcionamento do Programa de Con-
formidade Cooperativa Fiscal da RFB.

Outro desafio muito importante resi-
de na necessidade de prover serviços 
de qualidade com um orçamento res-
trito e com uma força de trabalho em 
vertiginoso processo de encolhimen-
to. Investir maciçamente em automa-
ção e racionalização de procedimen-
tos certamente é um caminho, mas as 
possibilidades decorrentes desses es-
forços também encontram um limite.

Por outro lado, procuramos nos rein-
ventar sempre, adaptando nossa es-
trutura organizacional para criar al-
ternativas mais flexíveis de alocação 
da força de trabalho, compatíveis com 
as possibilidades oferecidas pelo grau 
de avanço tecnológico que vivemos 
hoje. Exemplo dessas iniciativas são a 
implementação de equipes especiali-
zadas regionais ou nacionais e o com-
partilhamento da jornada de trabalho.

4) O prazo para entrega da Declara-
ção do Imposto de Renda foi pror-
rogado até 31 de maio, por parte 
da Receita Federal. No entanto, foi 
aprovada na Câmara de Deputados 
e segue para sanção presidencial um 
projeto que amplia até o fim de julho. 
Em sua visão, quais serão os impac-
tos caso o Projeto seja sancionado?

A prorrogação de prazo para entrega 
da declaração sempre vai proporcio-
nar um certo alívio para aqueles con-
tribuintes que têm imposto a pagar. 
Por outro lado, certamente vai gerar 
uma alteração no fluxo das restitui-
ções, com a expectativa de que um 
número mais elevado de contribuin-
tes e um montante maior de valores 
a serem restituídos sejam contempla-
dos mais tardiamente, no segundo 
semestre deste ano.

Para a Receita Federal, uma eventu-
al postergação da data limite para a 
entrega das declarações vai acarretar 
um esforço mais concentrado para 
garantir o processamento das infor-
mações em prazo menor, de maneira 
a evitar efeitos em cascata sobre o 
fluxo das restituições e o tratamento 
da malha fiscal.
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A IMPORTÂNCIA DA 
PERÍCIA CONTÁBIL
RIL MOURA, Contador, Economista, Perito Judicial, Coordenador da Comissão de Peritos do CRCRJ e 
Conselheiro do CRCRJ.

Ril Moura, Coordenador da Comissão de 
Peritos do CRCRJ e Conselheiro do CRCRJ

D e modo amplo, entende-
-se por perícia um meio 
de prova, vez que através 

dessa prova se examinam e se 
verificam fatos da causa.

Perícia, segundo o princípio da lei 
processual, é a medida que vem 
mostrar o fato, quando não haja 
meio de prova documental para 
revelá-lo, ou quando se quer es-
clarecer circunstâncias a respeito 
dele e que não se achem perfeita-
mente definidos.

Perícia contábil, consoante a NBC 
TP 01 (R1), é o conjunto de proce-
dimentos técnico-científicos desti-
nados a levar à instância decisória 
elementos de prova necessários a 
subsidiar à justa solução do litígio, 
mediante laudo pericial contábil, e/
ou parecer pericial contábil, em con-

formidade com as normas jurídicas 
e profissionais, e com a legislação 
específica no que for pertinente.

A perícia contábil qualifica a dili-
gência realizada ou executada por 
peritos, a fim de que se apurem, 
esclareçam ou se evidenciem certos 
fatos. Significa, portanto, a pesqui-
sa, o exame, a verificação acerca da 
verdade ou da realidade de certos 
fatos, por pessoas que tenham re-
conhecida habilidade ou experiên-
cia na matéria de que se trata. 

Por outras palavras, perícia contábil 
é um instrumento que visa criar os 
elementos comprobatórios neces-
sários para que uma pessoa física 
ou jurídica apresente, ao poder ju-
diciário ou de forma extrajudicial, 
provas de que um fato ocorreu (ou 
não), averiguando-se se há ou não 
desrespeito à legislação vigente. 

A Perícia contábil serve para provar 
que as informações divulgadas atra-
vés do BP, da DRE, das Notas Explica-

tivas e demais Demonstrações Con-
tábeis estão ou não estão corretas. 

A perícia contábil, tanto a judicial (a 
que tem origem em ação judicial, a 
que se faz nos processos, envolven-
do o Poder Judiciário, a que é exer-
cida sob a tutela da justiça) como a 
extrajudicial (a que se realiza fora 
do processo, por encomenda, não 
envolvendo o Poder Judiciário), ser-
vem para atender a uma necessi-
dade, a uma demanda, apuração de 
fatos que precisam ser esclarecidos 
antes de se chegar a uma conclusão 
e em circunstâncias, a uma con-
trovérsia, a um insurgimento, por 
exemplo, apuração de exatidão de 
livros contábeis para efeito de fisca-
lização em que se recomenda uma 
estreita visão dos fatos.

No momento da realização da prova 
pericial contábil, verifica-se a efici-
ência de uma contabilidade com re-
gistros atualizados e se os mesmos 
se encontram em conformidade 
com as Resoluções e Normas Brasi-
leiras de Contabilidade do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC).

Os livros comerciais e fiscais que 
preencham os requisitos exigidos 
por lei são provas, contra ou a favor, 
do seu autor, vez que, como prevê 
a legislação vigente, a escrituração 
será mantida em registros perma-
nentes, com obediência aos precei-
tos da legislação comercial e fiscal 
e aos Princípios Fundamentais de 
Contabilidade, devendo observar 
métodos ou critérios contábeis 
uniformes no tempo, e registrar as 
mutações patrimoniais segundo o 
regime de competência.

“A perícia contábil 
 é um instrumento 

que visa criar 
os elementos 

comprobatórios 
necessários para 
que uma pessoa 
física ou jurídica 

apresente, ao poder 
judiciário ou de forma 
extrajudicial, provas de 
que um fato ocorreu”
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VOCÊ SABIA?

CRCRJ PUBLICA SEU 
RELATO INTEGRADO

O Relato Integrado é uma 
nova forma de apresen-
tação de relatórios que 

mobiliza a organização a pensar de 
forma integrada, baseado em pro-
cessos de controle e gestão. Ele é 
adotado não só por empresas pú-
blicas e privadas, mas também por 
órgãos públicos, como o Tribunal 
de Contas da União (TCU). Desde 
2018, o Sistema CFC/CRCs pas-
sou a utilizá-lo como modelo. 

No mês de março, o CRCRJ dispo-
nibilizou no Portal da Transparência 
e em seu site a edição referente ao 
ano de 2020. O objetivo é demons-
trar as principais ações no período 
compreendido entre 01 de janeiro 
e 31 de dezembro, elucidar aspec-
tos sobre os objetivos estratégicos 
da gestão, resultados, desafios e 
perspectivas, bem como as infor-
mações contábeis.

Assim, o Relato posiciona o leitor 
acerca do papel que o CRCRJ exer-
ce no ecossistema da Contabilidade 
brasileira. Ele conta com os seguin-
tes capítulos: “mensagem do presi-
dente”, “quem somos”, “visão geral”, 
organizacional e ambiente externo”, 
“riscos, oportunidades e perspec-
tivas”, “governança, estratégia e 

desempenho”; e “informações orça-
mentárias financeiras e contábeis”.

Outro assunto abordado no relató-
rio – cuja edição é do Departamen-
to de Planejamento do CRCRJ (De-
plan) e a elaboração envolve todos 
as gerências, setores e departamen-
tos – é o aspecto socioambiental, 
demonstrando como a entidade 
está comprometida com boas prá-
ticas, como combate ao desperdício 
e redução de consumo de plástico, 
papel, água e energia elétrica.

“Este documento é uma ferramenta 
de transparência e acesso à informa-
ção não só para os profissionais da 
contabilidade, mas para a sociedade 
como um todo. Nele, estão expostos 
os indicadores de gestão, o que efeti-
vamente conseguimos atingir e o que 
não foi possível em um ano extre-
mamente atípico. Também constam 
balanço patrimonial, DVP, balanço 
financeiro, demonstração do fluxo de 
caixa e notas explicativas, entre ou-
tros”, explica o Presidente do CRCRJ, 
Samir Nemhe. “Recomendo muito a 
leitura a todos os nossos profissio-
nais, é uma forma de conhecer me-
lhor o que fazemos no Conselho, que 
é a casa do contador e do técnico em 
contabilidade!”, complementa.

Escaneie o QR code 
e leia a publicação 

na íntegra. Link: 
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DE GUARDA-LIVROS 
A PROFISSIONAL DA 
CONTABILIDADE

Essa transformação foi, sim, acelera-
da pela pandemia. Mas ela vem de 
muito tempo. A partir dos anos 1970, 
a expressão “guarda-livros” se tornou 
obsoleta, dando lugar a “contabilista”, 
hoje também em desuso. Na década 
de 1980, quando começaram a surgir 
os primeiros computadores e sistemas 
de troca de informações foi o princípio 
da revolução nas contabilidades. Mas, 
a pilha de papéis ainda fazia parte da 
imagem “clássica” sobre a profissão.

O salto para os profissionais contá-
beis veio a partir de 1990, com siste-
mas mais sofisticados. A Contabilida-
de começou a receber cada vez mais 
importância estratégica, exercendo 
um papel mais efetivo no dia a dia 
das empresas e do poder público.

Já os anos 2000 trouxeram profun-
das mudanças para a prática contá-
bil e, consequentemente, a categoria 
profissional: a adoção do Sistema Pú-
blico de Escrituração Digital (SPED), 
instituído pelo Decreto nº 6.022, de 
22 de janeiro de 2007, e o início da 
adoção das Normas Internacionais 
de Contabilidade (IFRS), em 2008 e 

UMA HISTÓRIA DE EVOLUÇÃO E ESSENCIALIDADE

1905. Esse foi o ano de fundação da Escola de 
Comércio do Rio de Janeiro, a primeira escola 
de Contabilidade no Brasil, reconhecida pelo 

Decreto nº 1.339. Os concluintes recebiam diplomas 
de guarda-livros e perito judicial. Cento e dezesseis 
anos separam o início dessa história dos dias atuais, 
e a evolução da classe contábil é notória. Em 2021, 

2010. Em 2020, a pandemia de Co-
vid-19 mais uma vez comprovou que 
a tecnologia é uma aliada do desen-
volvimento da profissão, contribuin-
do para sua constante evolução.

Em comemoração ao dia 25 de Abril, 
a Valor Contábil entrevistou profis-
sionais da contabilidade com dife-
rentes áreas de atuação e distintos 

momentos em suas carreiras, com 
o objetivo de homenagear os 53.297 
contadores e técnicos em contabili-
dade do Estado do Rio de Janeiro!

“A Contabilidade evoluiu muito 
desde que iniciei na profissão, em 
termos técnicos da qualidade a in-
formação e de tecnologia aplicada 
na produção de dados. O primeiro 
grande passo foi a entrada em vigor 
da Lei das Sociedades Anônimas, 
em 1976, e por último, a adoção 
das Normas Internacionais de Con-
tabilidade, em duas etapas: 2008 
e 2010”, relata Marcelo Cavalcanti, 
autor de diversos livros de Conta-
bilidade. “Esse crescimento técnico 
e tecnológico veio a valorizar ainda 
mais essa nossa profissão, desafia-
dora e brilhante!”, complementa.

Aparentemente, o ano de 2008 foi 
realmente um marco para a profis-
são. Ele também é apontado como 
ponto de partida para uma evolu-
ção cujas consequências positivas 
são perceptíveis nos dias atuais 
pelo professor Alberto Gonçalves: 

em meio ao contexto de pandemia de Coronavírus, 
os profissionais da contabilidade se reinventaram, 
demonstraram sua essencialidade como foco na con-
tabilidade consultiva e foram verdadeiros pontos de 
apoio para empresários e gestores, embasando a to-
mada de decisões e atuando pela manutenção de em-
pregos em todo o país.

EM 25 DE ABRIL É COMEMORADO O DIA DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE NO BRASIL
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“A partir de janeiro de 2008, o profis-
sional contábil passou a ter um perfil 
que o aproximou do gestor, seja no 
momento do registro contábil das 
operações, seja na elaboração das 
Demonstrações Contábeis, que de-
vem estar amparadas nas Normas 
Internacionais de Contabilidade, 
que buscam dar maior clareza e uni-
formidade nas informações, assim 
como os ajustes tributários necessá-
rios”, relembra.

ESSENCIALIDADE

Por muito tempo, falou-se em valo-
rização do profissional da contabili-
dade por parte da sociedade. Após 
um ano de pandemia, em que a Con-
tabilidade se mostrou indispensável 
tanto no âmbito privado quanto no 
público – para a sobrevivência dos 
negócios, manutenção dos empre-
gos e orientação para desenvolvi-
mento e aplicação de políticas públi-
cas –, esse reconhecimento está aos 
poucos sendo alcançado.

Na visão de Mario Chalés, empresário 
contábil com 50 anos de carreira, o se-
gredo está na “autovalorização”: 

face de “mal necessário”, para parte 
fundamental. Foi uma decisão difícil 
e muito desafiadora, é uma respon-
sabilidade muito grande, mas acre-
dito que apesar das dificuldades, o 
propósito falou mais alto”, resume.

Raphael acredita que a crise econô-
mica que estamos atravessando ace-
lerou o processo de mudança da vi-
são dos empresários. “Conseguimos 
criar uma relação mais estratégica 
com eles, levando principalmente 
conhecimento das regras do jogo. 
Eles precisam disso, os empresários 
precisam do máximo de informações 
para tomar a decisão mais acerta-
da para seu negócio. Hoje, em sua 
maioria, nossos clientes vêm até nós 
solicitando nossa participação nas 
estratégias de mercado. Nos torna-
mos essenciais! ”.

Responsabilidade. Esse termo é co-
mumente associado à profissão con-
tábil. E, se tratando da área pública, 
muitas vezes o peso é ainda maior. 
Afinal, a informação contábil é a base 
para o desenvolvimento de políticas 
que impactam diretamente a vida de 
todos os cidadãos brasileiros.

“Acredito que o próprio profissional da 
contabilidade deve entender o valor do 
serviço que desempenha. E não basta 
só se valorizar, é preciso ter amor à 
profissão! ”, declara o contador, que 
em determinado momento precisou 
escolher entre a contabilidade e outro 
negócio e afirma não se arrepender de 
sua escolha: “tudo que tenho devo à 
Contabilidade”, se emociona.

Compartilhando da experiente visão 
de Chalés, o jovem empresário con-
tábil Raphael Coutinho também é 
um apaixonado pela profissão. “Eu 
diria que se existisse uma imagem 
para realização profissional seria a 
minha saindo todos os dias de casa 
para fazer contabilidade”, ele afirma. 
Aos 29 anos, relata que sua empresa 
conquistou novos clientes neste mo-
mento de pandemia, porque esta-
vam em busca de um escritório que 
fizesse a diferença no desenvolvi-
mento e na salvaguarda do negócio.

“A decisão de empreender na con-
tabilidade foi exatamente para con-
tribuir com essa evolução. Criei meu 
escritório com o propósito de levar 
isso aos empresários: sair da inter-
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HOMENAGENS DO CRCRJ PELO DIA 25 DE ABRIL

Na impossibilidade de realizar a 
tradicional Solenidade pelo Dia 
do Profissional da Contabilidade, 
em que há a entrega da Medalha 
Mérito Contábil Orlando Martins 
Pinto, o CRCRJ levou sua home-
nagem à categoria para o rádio e 
para as redes sociais.

Entre os dias 22 e 25 de abril, vei-
cularam na rádio BandNews Fm, 
uma das mais ouvidas no Estado 
do Rio, spots de homenagens do 
Sistema CFC/CRCs. No dia 25 de 
abril, o âncora do jornal Band-
News Informa declarou:

“Hoje é dia do profissional da con-
tabilidade. Parabéns a todos que, 
no enfrentando à pandemia, tem 
demonstrado cada vez mais o 
quanto a classe contábil, que con-
ta com mais de 53 mil profissio-

nais em todo o Estado do Rio, é 
essencial para o desenvolvimen-
to do país. 

Esses profissionais têm feito 
bem mais do que balanços finan-
ceiros e gerenciamento dos im-
postos a serem pagos em meio 
à crise, são eles que atuam ativa-
mente na consultoria de empre-
sários, interpretando medidas 
governamentais, indicando alter-
nativas e sendo determinantes 
na tomada de decisão. Parabéns 
pelo dia de hoje!”

Nas redes sociais, a campanha 
contabilizou 56.485 usuários al-
cançados e mais de 3.500 inte-
rações e ressaltou o orgulho de 
fazer parte do exército contábil 
brasileiro! Confira em www.insta-
gram.com/crcrjoficial

Auditora Federal de Finanças e 
Controle, a Subsecretária de Con-
tabilidade Pública da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN), Gildenora 
Milhomem, ressalta essa questão:

“Como o ente público executa recur-
sos que são arrecadados de tributos 
e taxas do próprio cidadão, é “dever” 
de melhor aplicação e transparência 

A ESCOLHA DA 
PROFISSÃO

Perguntamos aos nossos en-
trevistados “o que o motivou 
a ser profissional da contabi-
lidade” e reunimos três histó-
rias interessantes. Confira:

• “Sempre gostei de números, 
então, aos 17 anos, quando 
concluí o ensino médio, queria 
ser professora de matemática. 
Mas, meu pai me fez abrir os 
horizontes para outros cursos 
que eu poderia também utili-
zar a minha habilidade para 
cálculos, e fui abençoada por 
Deus ao ser aprovada no vesti-
bular para Ciências Contábeis! 
Na minha turma de formatu-
ra, em 1988, éramos 30 e ape-
nas 4 mulheres”. Gildenora 
Milhomem

• “Sou de uma família de con-
tadores e empreendedores 
na área contábil, meu pai e 
meu irmão são contadores e 
já fui sócio deles, e particular-
mente meu pai, que eu con-
sidero ser um dos maiores 
contadores que já conheci, 
foi parte fundamental na mi-
nha descoberta como conta-
dor”. Raphael Coutinho

• “Eu comecei a fazer enge-
nharia civil, mas um ano de-
pois decidi mudar de carreira. 
Pesquisei sobre as profissões 
e o que mais me chamou 
atenção em contábeis foi o 
fato de ser um perfil especia-
lista, mas que abrange e dá 
conhecimento sobre todas as 
áreas de um negócio. Hoje, 
vejo o quão importante a pro-
fissão contábil é para o cres-
cimento de uma empresa!”  
Anna Clara Fernandes – estu-
dante de ciências contábeis

dessa utilização dos recursos, em es-
pecial nas políticas públicas de atendi-
mento à sociedade, quer seja, na saú-
de, educação, segurança, assistência 
social, infraestrutura, dentre outras. 
E o profissional da contabilidade tem 
uma responsabilidade na forma de 
apresentação dessas informações so-
bre a execução orçamentária, finan-
ceira e patrimonial, tornando-a útil ao 
usuário dela”, explica.

Para Gildenora, ser profissional da con-
tabilidade é “retratar adequadamente 
os atos e fatos administrativos, obser-
vando a legislação, as normas e pa-
drões, os prazos legais e ter em mente, 
que a informação gerada pela contabi-
lidade é subsídio valioso para o exercí-
cio do Controle Social pela sociedade”.

Por isso, parabéns, profissionais da 
contabilidade! Por fazerem a dife-
rença com o trabalho que executam 
diariamente.
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EM NÚMEROS

META: PRERROGATIVAS EM 
TODO O ESTADO
P ara o ano de 2021, o CRCRJ tem um projeto importante envolvendo as Delegacias: realizar aproxima-

ção com as municipalidades e apresentar uma pauta institucional em busca de prerrogativas, como 
atendimento preferencial aos profissionais registrados, participação no Conselho Municipal de Con-

tribuintes e promoção de ações em conjunto em benefício da categoria e da sociedade.

No primeiro trimestre, os resultados são:

A Delegada Patrícia 
Telles, da Jurisdição de 

Itaperuna, ressalta a 
importância da ação:
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*meta: divisão do total de municípios por 12 meses
**com o aumento de casos de COVID-19 em meados de março, as visitas foram pausadas temporariamente. Todas seguiram as medidas 
sanitárias e de distanciamento social da OMS.

Município Nº da Lei

Armação dos Búzios
• Lei nº 1.623 - dispõe sobre o atendimento preferencial e diferenciado aos profissionais da 
contabilidade no âmbito das repartições públicas do município
 • Lei nº 1.622 - institui o Dia do Profissional da Contabilidade no calendário oficial do município

Arraial do Cabo • Lei nº2.294 – institui o Dia do Profissional da Contabilidade no calendário oficial da cidade

Cabo Frio • Lei nº 3.247- institui o Dia do Profissional da Contabilidade no calendário oficial da cidade

Duque de Caxias • Lei nº2.973 - institui o Dia do Profissional da Contabilidade no calendário oficial da cidade

Itaperuna • Lei nº 935 - Institui o Dia do Profissional da Contabilidade no calendário oficial da cidade
• Lei nº 936 - Institui o Dia do Contador no calendário oficial da cidade

Nova Friburgo • Lei nº 4.384 - institui o Dia do Profissional da Contabilidade no calendário oficial da cidade

Petrópolis • Lei nº 7.941 - institui o Dia do Profissional da Contabilidade no calendário oficial da cidade

Conquistas: Leis publicadas até o momento

“fomos muito bem recepcionados em todas as prefeituras de esti-
vemos. Participaram de nossas reuniões prefeitos, secretários, ve-
readores. Algumas também trouxeram os contadores que atuam 
na própria prefeitura. Foi de grande relevância!” celebra.



INTEGRAÇÃO

16     l     VALOR CONTÁBIL

Reunião de delegados alinha projeto de aproxi-
mação com as prefeituras como foco para 2021

Búzios aprova atendimento preferencial aos 
profissionais registrados no CRCRJ

Diante do novo papel preponde-
rante assumido pelos Delegados 
do CRCRJ – de representação e 
articulação política-institucional 
em suas regiões –, no dia 04 de 
março foi realizada uma reunião 
de acompanhamento das visitas 
às municipalidades já realizadas e 
apresentação da agenda com os 
próximos passos. 

A pauta que está sendo apresen-
tada às prefeituras engloba uma 
série de demandas, como aten-

Após articulação política do 
CRCRJ com APCCAA (Associação dos 
Profissionais da Contabilidade de 
Cabo Frio, Arraial do Cabo e Arma-
ção dos Búzios, foram publicadas:

 • Lei nº 1.623 - dispõe sobre o 
atendimento preferencial e di-
ferenciado aos profissionais da 

dimento preferencial aos pro-
fissionais da contabilidade nas 
repartições públicas, garantia de 
assento ao CRCRJ nos conselhos 
municipais de contribuintes, par-
ticipação da classe contábil na 
elaboração de legislações locais 
que impactem o cotidiano de 
trabalho, apoio do Conselho na 
estruturação e regularização dos 
Fundos da Criança e do Adoles-
cente e do Idoso e oferta de ca-
pacitação gratuita aos servidores 
que atuam na área contábil.

“Essa aproximação com as prefei-
turas é fundamental, e ninguém 
melhor do que vocês, Delegados, 
na liderança do projeto. Afinal, 
vocês conhecem as demandas 
locais, os possíveis entraves e os 
melhores caminhos para alcan-
çarmos essas melhorias que be-
neficiarão todos os profissionais 
da contabilidade, as próprias ad-
ministrações públicas, com ga-
nhos para toda a sociedade”, afir-
mou o Presidente Samir Nehme.

contabilidade no âmbito das re-
partições públicas do município

 • Lei nº 1.622 - institui o Dia do 
Profissional da Contabilidade no 
calendário oficial do município

 Para o Presidente do CRCRJ, 
Samir Nehme, a conquista é im-

portante e servirá de exemplo 
para outros municípios. “Nosso 
objetivo é buscar uma série de 
pautas institucionais, como es-
sas que conquistamos em Ar-
mação dos Búzios, em todos os 
municípios do Estado, para be-
neficiar todos os nossos 53 mil 
profissionais”, declara.
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Vice-Presidência de Interior e Delegacia de 
Itaperuna buscam aproximação com prefeituras 
do Noroeste Fluminense

Em busca de conquistas em Duque de Caxias

Durante o mês de março, o Vice-Pre-
sidente de Interior, Rafael Machado, 
junto com a Delegada em Itaperuna, 
Patrícia Telles, realizaram reuniões 
com representantes das prefeituras de 
Itaperuna, Varre-sai, Aperibé e Miraci-
ma para apresentação de projetos de 
gestão para 2021. Entre as autorida-
des envolvidas, estiveram o Prefeito 
de Itaperuna, Alfredo Paulo Marques, 
o Prefeito de Varre-sai, Silvestre Go-
rini, o Vice-Prefeito, João Batista de 

No dia 01 de março, o CRCRJ re-
alizou reunião de articulação na 
prefeitura de Duque de Caxias. O 
Vice-Presidente de Interior Rafael 
Machado e a Delegada Flávia Do-
mingos foram recepcionados pelo 
Vice-Prefeito, Wilson Reis, pelo Se-
cretário de Fazenda, Carlos Mello, 
e pelo Diretor de Planejamento Fa-
brício Abílio Duarte para o estreita-

Souza, o Secretário da Fazenda, Celso 
da Silva, o Prefeito de Natividade, Se-
veriano Rezende, o Presidente da Câ-
mara Municipal em Aperibé, Antônio 
Carlos Gomes, o Chefe de Gabinete 
da Prefeitura de Aperibé, Leonardo 
Moreira, o Prefeito de Miracema, 
Cólis Tostes, o Presidente da Câmara 
Municipal, Fabrício de Sá Xavier.

Os encontros tiveram como objetivo 
o estreitamento dos laços entre as 

mento da relação entre a prefeitura 
e o CRCRJ e o prestígio à classe 
contábil. Em pauta, foi discutida a 
solicitação de participação no Con-
selho Municipal de Contribuintes, 
apoio aos processos do REGIN, 
oferta de capacitação gratuita do 
CRCRJ aos profissionais da conta-
bilidade que atuam na administra-
ção pública local e atendimento 

prefeituras do noroeste fluminense e 
a classe contábil na região. Entre as 
demandas apresentadas, estavam a 
participação no Conselho Municipal 
de Contribuintes, apoio aos proces-
sos do REGIN, atendimento priori-
tário nas repartições públicas aos 
profissionais contábeis registrados e 
habilitados e capacitações gratuitas 
voltadas para os profissionais da re-
gião que atuam nas prefeituras.

prioritário nas repartições públicas 
ao profissional contábil devidamen-
te registrado e habilitado.

O Coordenador da Comissão de Es-
critórios Contábeis do CRCRJ, Mau-
rício Luz, e os membros da Comissão 
Jovem do CRCRJ Jean Gihel, Mauro 
Benevenuto e Flávio Pires também 
estiveram presentes na ocasião. 
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Prazo de pagamento da anuidade 2021 
é prorrogado para 31 de maio

Primeiro Seminário de BPO Financeiro 
é sucesso de audiência 

Pelo segundo ano consecutivo, o 
Conselho Federal de Contabili-
dade determinou a prorrogação, 
até 31 de maio, para pagamento 
da anuidade sem acréscimos. 

De acordo com a Deliberação 
CFC nº 12, de 26 de março de 
2021, A parcela decorrente de 
parcelamentos já realizados, re-
ferentes à anuidade de 2021 
ou de exercícios anteriores e 
a débitos de qualquer nature-

Business Process Outsourcing. É o 
que significa a sigla BPO Financei-
ro, uma solução de terceirização da 
gestão financeira para empresas, 
apontada como novo campo de atu-
ação para profissionais da contabili-
dade. Esse foi o tema de seminário 
realizado pelas Comissões de BPO 
Financeiro, Tecnologia e Inovação 
Contábil e Jovens Lideranças do CR-
CRJ, de forma híbrida, no auditório 
da Câmara dos Dirigentes Lojistas 
(CDL) Niterói, no dia 18/03. 

A primeira palestra teve como tema 
“Entendo o BPO Financeiro”, com o 
conselheiro Fabiano Castro e Elian-
dro Prado, membro da Comissão de 

za, com vencimento a partir de 
26/3/2021, será prorrogada 
para 31 de maio de 2021.

No entanto, ficam mantidos os 
critérios de aplicação de atuali-
zação monetária, multa e juros 
estabelecidos na Resolução CFC 
n.º 1.605, de 26 de novembro de 
2020, e na Resolução CFC n.º 
1.546, de 16 de agosto de 2018, 
para parcelamentos requeridos a 
partir de 31 de maio de 2021.

BPO Financeiro e CEO e Founder 
da OmegaPrice. Segundo Castro, 
existem diferentes níveis de entre-
ga de BPO, sendo o primeiro foca-
do em tesouraria; o segundo, que 
ele classificou como “terceirização 
padrão”, que também inclui con-
trole e gestão de inadimplência e 
relatórios de movimentações; e o 
terceiro, “premium”, que abrange o 
aconselhamento estratégico.

O segundo painel abordou “Como 
integrar ferramentas para melho-
rar a produtividade da sua empresa 
contábil”, com Deolindo Oliveira, 
membro das comissões de Inovação 
e de BPO, CEO e Founder da Nu-

vem Contábil, e Rodrigo Umbelino, 
Head de implantação de novas tec-
nologias da Nuvem Contábil. Com 
abordagem prática, apresentaram 
ferramentas e deram dicas aos pre-
sentes, que assistiram de forma pre-
sencial e online.

O dia foi encerrado com um Talk 
Show com a Comissão Jovem, em 
que debateram o futuro da profis-
são e a integração com o CRCRJ. O 
bate-papo teve a presença de Rafa-
el Machado, Fabiano Castro, Edilson 
Jr, Jean Giehl, Monique Alatrach, 
Natalia Souza e Isadora Alves. O 
evento está disponível na íntegra na 
TV CRCRJ, no Youtube. 

Painel de Encerramento do Seminário BPO Financeiro, realizado de forma híbrida

A determinação atende ao plei-
to do CRCRJ, enviado através 
de ofício no dia 24 de março, 
solicitando a ampliação do pra-
zo. Acesse www.crc.org.br para 
emitir sua guia e conferir as mo-
dalidades de pagamento: à vis-
ta, em até três vezes no boleto 
bancário ou em até 18 vezes no 
cartão de crédito.
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Em destaque, a influenciadora Beth Mendonça, e ao lado as demais participantes da Live Comemorativa ao mês da mulher

Mulher e suas versões
Em comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher (8 de março), a Co-
missão CRCRJ Mulher realizou uma 
live no dia 25 de março com o tema 
“Mulher e suas versões: bela, possí-
vel, digital e equilibrada”.

Conduzida pela Coordenadora da 
Comissão, Ilan Renz, também Vice-
-Presidente de Desenvolvimento 
Profissional do CRCRJ, o evento 
online contou com as seguintes 
palestrantes: Adilene Sousa, Ad-

ministradora Hospitalar; Renata 
Brandão, Ouvidora do Sistema Fe-
comércio-RJ, Lucia Helena, cirurgiã 
dentista especializada em harmoni-
zação orofacial, e Beth Mendonça, 
influenciadora digital.

Na abertura, que também contou 
com a participação do Presidente 
Samir Nehme, Ilan Renz declarou: 

“Importante lembrar que o Dia In-
ternacional da Mulher tem em sua 

origem a luta por direitos trabalhis-
tas, e que, apesar de termos avan-
çado muito nos últimos anos, ainda 
há um longo caminho a ser percorri-
do. Por isso, é importante que essa 
data sirva como estímulo não só ao 
debate de ideias, mas também que 
tenhamos ações práticas que gerem 
mudanças futuras”.

Conscientização sobre Doação de Medula
Foi a partir de um relato recebido 
na Ouvidoria do CRCRJ, de uma 
profissional da contabilidade que 
recém descobriu que possui Leu-
cemia – um câncer que ocorre na 
formação das células sanguíneas, 
dificultando a capacidade do orga-
nismo de combater infecções, que 
o Conselho deu início a uma cam-
panha em suas redes sociais de in-
centivo à doação de medula óssea.

Intitulada “Coragem para Doar”, a 
campanha aponta que de acordo 

com o INCA, a leucemia ocupa o 
9º lugar como câncer mais comum 
entre homens, e o 11º entre mu-
lheres. E, entre os métodos de tra-
tamento, o transplante de medula 
óssea desponta como mais eficaz, 
além de ser opção de tratamento 
para mais de 80 tipos de doenças.

Para saber mais e ajudar no compar-
tilhamento da campanha, confira o 
QR CODE.
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Reunião de entidades congraçadas 
acontece de forma híbrida
Com o objetivo de apresentar as 
ações do CRCRJ em tempos de 
pandemia e aprimorar a aproxima-
ção entre as entidades representa-
tivas da classe contábil fluminense, 
aconteceu no dia 05/03, a Reunião 
de Entidades Sindicais e Associa-
ções de forma híbrida – presen-
cial, na sede do CRCRJ, e online. 
O encontro foi conduzido pelo 
Presidente Samir Nehme e pelo Vi-
ce-Presidente Waldir Ladeira, com 
participação, ainda, do Vice-Presi-
dente de Interior, Rafael Machado, 
do Vice-Presidente de Registro, 

Ademilton Dantas, e da Vice-Presi-
dente de Desenvolvimento Profis-
sional, Ilan Renz.

Entre os pontos debatidos, as ações 
em conjunto planejadas para 2021, 
os avanços conquistados pela ca-
tegoria nos últimos anos, inclusive 
em cenário de pandemia, com a 
demonstração da essencialidade 
da profissão contábil e os próximos 
passos, com união e cooperação, 
em busca de mais prerrogativas 
profissionais e valorização por par-
te da sociedade.

Na ocasião, o Presidente Samir apre-
sentou o resultado financeiro do 
CRCRJ no ano de 2020, destacando 
o superávit apesar das condições ad-
versas, que resultaram em aumento 
da inadimplência, redução na arreca-
dação e na evolução do número de 
registros. “A partir de esforços cole-
tivos, foi possível realizar ajustes em 
nosso orçamento, reduzindo despe-
sas e fazendo um novo planejamen-
to. Para 2021, esperamos colocar em 
prática todas as ações que precisa-
ram ser adiadas, em prol dos profis-
sionais da contabilidade”, declarou.

Reunião de entidades congraçadas apresentou resultados do CRCRJ e discutiu ações em conjunto em cenário de pandemia

O Presidente do CRCRJ Samir Nehme e o Controlador-Geral 
do Município do Rio de Janeiro, Gustavo Bramili

Visita institucional ao 
Controlador-Geral do 
Município do Rio
No dia 31/03, o Presi-
dente do CRCRJ, Samir 
Nehme, se reuniu com 
o Controlador-Geral do 
Município do Rio de 
Janeiro, Gustavo Bra-
mili, para apresentar a 
pauta institucional que 
está sendo levada a to-
dos os municípios do 
Estado, de apresenta-
ção da classe contábil 
e demandas como me-
lhoria no ambiente de 
negócios e facilitação à 

fiscalização. Também foi 
demonstrado interesse 
na oferta do CRCRJ em 
capacitar os profissio-
nais da contabilidade 
que atuam como ser-
vidores no município, 
e em utilizar o balcão 
de oportunidades do 
Conselho para divulgar 
as vagas de estágio na 
CGM direcionadas aos 
estudantes de Ciências 
Contábeis.
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Evento busca motivar profissionais baixados
“Eu acredito muito que é no mo-
mento mais desafiador que a gen-
te consegue sair da inércia. Assim, 
tivemos o insight de fazer uma ca-
pacitação para os profissionais da 
contabilidade, formados, que se 
esforçaram para atuar na profissão, 
mas que por algum motivo deram 
baixa no registro. Queremos nos re-
conectar com vocês. Mostrar que o 
CRCRJ está em constante evolução 
e de portas abertas. Hoje, temos 
certeza que é preciso ir além de nos-
sas funções regimentais, e estar ao 
lado dos contadores e técnicos em 
contabilidade do Rio”. Foi com essa 
frase que o Presidente do CRCRJ, 

Samir Nehme, deu as boas-vindas 
aos participantes da capacitação 
“Empreendedorismo, um caminho 
para o sucesso”, realizada no dia 
10/03 fruto de parceria com o SE-
BRAE Rio e oferecida de forma gra-
tuita e exclusiva aos profissionais da 
contabilidade que deram baixa no 
registro nos últimos anos.

 A baixa é requerida quando a pes-
soa deixa de atuar na área contábil, 
tendo em vista a obrigatoriedade 
de registro para exercício legal da 
profissão. O objetivo com a ação, 
além de oferecer conhecimento so-
bre Empreendedorismo com o con-

sultor do SEBRAE especialista no 
tema, Márcio Freire, era promover 
uma reaproximação e mostrar que 
é possível retornar para Contabili-
dade, por exemplo, atuando como 
consultor para empresas que pre-
cisarão se reinventar para superar a 
crise econômica.

“A economia é cíclica. Quando as 
empresas começarem a se reerguer, 
começarem a reabrir as portas, elas 
vão precisar de profissionais da con-
tabilidade atualizados, capacitados, 
prontos para assessorá-los”, afirmou 
o Vice-Presidente de Registro do 
CRCRJ, Ademilton Dantas, durante 
o evento online.

Lives sobre IRPF tiram dúvidas dos profissionais

“Contador Parceiro”: CFC e Sebrae lançam 
programa de capacitação gratuito

As tradicionais palestras do CRCRJ 
sobre a Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (DIRPF) migra-
ram para o ambiente virtual, mas 
continuam sucesso de público e 
cumprem seu objetivo: tirar as dúvi-
das dos profissionais da contabilida-
de e elucidar as novidades. Nos dias 
16 de março e 13 de abril, aconte-
ceram LIVES CRCRJ com Jorge Al-
berto, auditor da Receita Federal e 

Capacitar os profissionais da conta-
bilidade para atuarem em gestão e 
inovação visando à criação de uma 
rede de suporte e consultoria para os 
pequenos negócios. Esse é o projeto 
“Contador Parceiro: construindo o 
sucesso”, fruto da união do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e  do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), lan-
çado no dia 23 de abril.

“As ações do Sebrae se estendem a 
todos os estados, dando suporte a 
micros e pequenas empresas. Ago-

responsável pela Malha Fina na 7ª 
Região Fiscal da RFB (Rio de Janeiro 
e Espírito Santo).

Entre os pontos abordados pelo 
auditor, orientações sobre como 
declarar o Auxílio Emergencial e o 
Benefício Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e Renda (BEm), in-
formações sobre a Declaração Pré-
-Preenchida e os principais motivos 

ra, todos os profissionais da conta-
bilidade, dos mais de 5.500 mil mu-
nicípios que temos em nosso País, 
também terão a oportunidade de se 
capacitar com qualidade e eficácia”, 
declarou o presidente do CFC, Zul-
mir Ivânio Breda. 

A iniciativa, que será pontuada no 
Programa de Educação Profissional 
Continuada (PEPC), apresenta uma 
trilha composta por 13 módulos di-
vididos em quatro blocos, que serão 
liberados aos poucos. As trilhas são: 
posicionar-se frente às tendências 

para cair na malha fina – omissão de 
rendimentos do titular e dependen-
tes e inconsistências em informa-
ções como despesas médicas, por 
exemplo.

As lives estão disponíveis, na ínte-
gra, na TV CRCRJ. Acesse em www.
youtube.com/TVCRCRJ

de mercado; traçar estratégias ven-
cedoras de relacionamento digital; 
implantar técnicas de liderança; 
atuar em equipe; como ser parceiro 
dos pequenos negócios; implantar 
técnicas e ferramentas de gestão; 
realizar análise de viabilidade de ne-
gócios; e aplicar a LGPD.

O certificado de conclusão só pode-
rá ser emitido depois que todos os 
módulos forem completados. Todo 
o curso é oferecido na modalidade 
EAD e é gratuito. Saiba mais no por-
tal do CFC: www.cfc.org.br
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As oito horas de expedien-
te, sentada no escritório, 
não inibem a paixão pela 

dança nos tempos livres para Vir-
na de Oliveira. Aos 44 anos, ela 
atua na área contábil desde os 18. 
E, há 18 anos dedica um espaço 
na agenda para o hobby. 

“Eu sempre fui uma pessoa ativa, 
embora tenha um jeitinho meio 
quieto, meio calado e na minha. 
Mas, sou bem alegre. Gosto de 
dançar desde pequena, acho que 
já nasci dançando. É uma coisa que 
me dá muito prazer, é mais forte 
do que eu. Uma paixão”, conta. 

Virna já fez dança do ventre, cin-
co anos de Stiletto — uma dan-
ça praticada em salto alto — e 
atualmente vem se aventurando 
com o hip hop, além da paixão 
que possui pelos ritmos latinos. 
Durante a pandemia, o que sal-
vou a quarentena com as duas 
filhas também foi a dança, mas 
fora da aglomeração das acade-
mias – a atividade foi adaptada 
para os jogos de videogame que 
têm essa finalidade. 

A Chefe do Departamento de Fis-
calização do CRCRJ vê no contras-
te entre a dança e a rotina de tra-
balho uma maneira de se alinhar 
com suas maiores paixões, além 
da aproximação que promove 
com a família. Ela acredita que é 
através da atividade que canaliza 
as tensões provenientes do am-
biente corporativo. 

VIRNA DE 
OLIVEIRA
NOVA CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
FISCALIZAÇÃO DO CRCRJ COMPLETA 20 ANOS DE 
CASA E CONTA SOBRE SUA PAIXÃO PELA DANÇA

“É a minha válvula de escape, um 
momento meu, importante para 
aliviar as tensões do dia a dia. 
Ela faz o meu dia-a-dia ser mais 
leve, pois estou mais relaxada, 
bem-humorada, com mais ener-
gia”, destaca. “Quando estamos 
bem com nós mesmas, tudo flui 
melhor. E a sua relação com as 
outras pessoas também têm 
mais qualidade. A dança também 
desenvolve a nossa atenção, sa-
gacidade, agilidade, persistên-
cia. Pois, geralmente, temos 
que aprender uma coreografia 
e executá-la. E todas essas habi-
lidades, também utilizo no meu 
trabalho”, acrescenta.

HISTÓRIA NA CONTABILIDADE

A Contadora foi aprovada em 
concurso público e iniciou sua 
carreira no CRCRJ em 2001. Com 
20 anos de casa, chegou à Chefia 
do Departamento de Fiscalização, 
uma das mais relevantes e desa-
fiadoras áreas do Conselho. Para 
Virna, o sentimento é de gratidão 
e aprendizado para adaptação à 
nova rotina. “Quando alcançamos 
um cargo desse porte, ficamos 
felizes pelo reconhecimento do 
nosso trabalho. A equipe é muito 
boa, então, me sinto grata e moti-
vada para exercê-lo! “, conta.
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