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flaviodcalvin Foi um evento por demais interessante. 
Inovação tecnológica e valorização da classe contábil 
além mar nos abre horizontes e novas experiências. 
Parabéns, CRCRJ!!!

Post: cards sobre a I Jornada Internacional da 
Contabilidade do CRCRJ (01/06)

anacristinapassoscabral O profissional contábil valori-
zado pelo serviço que exerce.

Post: Retirada de materiais promocionais com a Fecomércio (12/06)

broutsourcingcontabilidade Excelente iniciativa e que 
será um sucesso. Parabéns aos presidentes!

Post: Vídeo da inauguração da Sala do Contador (09/06)

profmarilda Atuação importante para nossa sociedade!!!

Post: CRCRJ ao vivo no Bom Dia Rio (10/05)

anacarla.souzafranca essa campanha deve ser 
contínua, para que todos valorizem a nossa classe. 
Parabéns pela iniciativa.

Post:  Vídeo do Presidente do CRCRJ anunciando campanha “Contador legal é 
contador registrado”, da Fecomércio (27/05)

icaro.rocha Parabéns presidente pelo excelente traba-
lho. Sou estudante de contabilidade e venho acompa-
nhando seus trabalhos através das redes sociais. Fico 
muito realizado e grato, por todas as realizações feitas 
por você, sempre valorizando a nossa classe. Torço 
para o nosso conselho ter mais presidentes como 
você, almejando sempre o melhor para o profissional 
e para a profissão!!!

Post: Vídeo da inauguração da Sala do Contador (09/06)
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EDITORIAL

O encerramento do primeiro semestre de 2021 vem 
acompanhado da esperança de que estamos 
mais adaptados ao “novo normal” e mais próxi-

mos de passar por essa terrível pandemia de Covid-19. 
No Estado do Rio de Janeiro, junho finalizou com 27,48% 
da população vacinada com a primeira dose e 10,18% to-
talmente imunizada. No âmbito do CRCRJ, estamos total-
mente adaptados, com a manutenção de nossos serviços 
à classe contábil, implementação de ferramentas tecno-
lógicas e as capacitações a distância. A partir de 1º de ju-
lho, iniciaremos o autoatendimento pelo WhatsApp, mais 
uma facilidade aos nossos registrados, e também vamos 
reabrir ao público o Espaço Compartilhado do Profissional 
da Contabilidade e a Biblioteca Ivo Malhães de Oliveira. 

Nesta edição da Valor Contábil, pautamos a expansão 
das ações de autorregularização da Receita Federal. Final-
mente, é palpável a aproximação do órgão com a classe 
contábil. Diversas reuniões estão sendo realizadas entre 
representantes da RFB e do Sistema CFC/CRCs, para que 
os contadores, principais interlocutores entre o contri-
buinte e o fisco, sejam atores de destaque para o sucesso 
dos projetos. Confira detalhes em nossa matéria de capa. 

Para a entrevista, conversamos com o novo Secretário de 
Fazenda do Estado do Rio, Nelson Rocha, grande conhe-
cido da classe contábil, por ter sido Presidente do CRCRJ 
na gestão 2002-2005. Estamos otimistas com o possível 
avanço da parceria entre o Conselho e o órgão, de modo 
a contribuir com o aumento da arrecadação do Estado e, 
na outra ponta, conquistar mais prerrogativas profissio-
nais, como o tão sonhado atendimento preferencial aos 
profissionais da contabilidade.

Esse atendimento, inclusive, já é realidade em municípios 
da região dos lagos, como Búzios, Arraial do Cabo e, mais 

recentemente, São Pedro da Aldeia. Veja essas e outras 
informações do interior na editoria “Integração”.

Nosso especial aborda um tema extremamente relevan-
te para toda a sociedade: sustentabilidade. O profissional 
contábil tem um compromisso inadiável com o desenvol-
vimento de ações sustentáveis, demonstrando, através 
de seu trabalho técnico, como elas são importantes para 
as organizações, inclusive de forma estratégica. Seja para 
economizar recursos a médio prazo, para atrair novos 
investidores ou colhendo frutos de publicidade positiva. 

Por fim, temos uma ótima novidade: a inauguração da 
sala do contador na Junta Comercial (Jucerja), que ofere-
cerá atendimento exclusivo mediante agendamento pré-
vio. A ideia é que nossos profissionais possam agendar, 
pelo site ou aplicativo do CRCRJ, um atendimento diferen-
ciado, feito por contadores, para destravar processos e 
solucionar problemas na JUCERJA. O sucesso do projeto 
já é tão grande que estamos com horários esgotados, e 
agora pleiteando a ampliação. 

Para acompanhar essas e outras novidades e ficar sem-
pre por dentro do CRCRJ, nos siga nas redes sociais e 
participe dos grupos de WhatsApp e Telegram. Desejo a 
todos uma excelente leitura!

SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME
Presidente do CRCRJ

BOAS
NOTÍCIAS

AMIGOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE,



ESPECIAL

O COMPROMISSO 
INADIÁVEL DO 
CONTADOR COM A 
RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL 

As discussões sobre o futuro 
do meio ambiente e o que 
será deixado para as novas 

gerações está ganhando cada vez 
mais espaço nos últimos anos. Por 
conta disso, governantes, empre-
sários, profissionais e cidadãos 
estão colocando em pauta solu-
ções mais sustentáveis para insti-
tuições públicas e privadas a fim 
de uma melhor visão estratégica 
sobre o papel coletivo na adminis-
tração de recursos naturais. 

Celebrado em 05 de junho, o Dia 
Mundial do Meio Ambiente tem 
esse mesmo intuito — de relem-
brar que  o desenvolvimento sus-
tentável não somente é necessário, 
como inadiável.

Como suporte para a tomada 
de decisão de gestores públicos 
e privados, a contabilidade está 
cada vez mais atenta às deman-
das sociais. E isso inclui esferas 
de compliance, governança e de 
responsabilidade ambiental.

Para a Conselheira e Coordena-
dora da Comissão de Sustenta-
bilidade do CRCRJ, Patrícia Sena, 
o profissional da contabilidade, 
responsável pelo registro e inter-
pretação de dados empresariais, 
é um agente essencial para essa 
transformação.

“Nós temos uma missão: quando 
as pessoas pensarem em susten-
tabilidade empresarial, devem 
lembrar do profissional da conta-
bilidade”, afirma. “Para além das 
questões técnicas cotidianas, a 
contabilidade precisa defender 
atitudes éticas, que visem o cres-
cimento econômico da empresa 
sem causar ainda mais danos ao 
meio ambiente”, complementa.

A contabilidade ambiental, en-
quanto uma nova tendência, mos-
tra-se cada vez mais importante 
para as empresas, já que danos 
ecológicos são irreversíveis e po-
dem também causar perdas eco-
nômicas. Atualmente, sustentabi-
lidade, diversidade e governança 

andam lado 
a lado a fim 
de construir 
uma boa 
reputação 
das orga-
n i z a ç õ e s 
frente aos 
investidores, e 
isso é o que vem 
sendo demons-
trado pela maior 
atenção ao índi-
ce ESG – Envi-
ronmental, Social 
and Governance 
(em português, 
Ambiental, Social e 
de Governança), que 
engloba critérios para 
investidores que não visam 
somente o lucro, mas também 
consideram o modo como a orga-
nização lida com questões além 
das econômicas. 

Para o Vice-Presidente de Pesqui-
sa e Estudos Técnicos do CRCRJ, 
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ESPECIAL

professor e mestre em Ciências 
Contábeis Luiz Antônio Ochsen-
dorf, as empresas que são enga-
jadas com pautas socioambientais 
não apenas constroem uma boa 
reputação, como também podem 
estar mais propensas à resiliência 
em momentos de crise. 

A análise foi feita pelo Conselhei-

ro após verificar, nos últimos três 
anos, as empresas que possuem 
ações em bolsa e receberam o 
Certificado Empresa Cidadã, do 
CRCRJ, em 2021. Ao todo, foram 
59 reconhecidas para 63 inscritas. 
Dessas, 11 possuem ação em bol-
sa. “Nota-se que, por terem essas 
preocupações, elas têm mais resi-
liência para enfrentar períodos de 

crise. No ano passado, o Ibovespa 
(Índice da Bolsa de Valores de São 
Paulo) variou 3% positivo, e essas 
11 empresas variaram, na média, 
cerca de 11% positivo”, explicou.

Para além dessa questão, o 
CRCRJ ainda acredita nas trans-
formações individuais que podem 
ser proporcionadas pelos profis-
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sionais da contabilidade através 
de ações diárias em suas casas 
e escritórios. Pensando nisso, foi 
criada a Comissão de Sustentabi-
lidade, uma maneira de divulgar 
boas práticas para conscientiza-
ção interna e externa.

“O desafio é estabelecer uma re-
lação próxima das empresas com 
a sustentabilidade, para que pos-
samos propagá-la. Uma empresa 
contábil tem, em média, 100 em-
presas-clientes. E quantos funcio-
nários elas têm?”, observa Patrícia, 
que complementa: “Se analisar-
mos  o nível de impacto nas famí-
lias, o poder de agregar e fazer um 
benefício em prol do meio ambien-
te e de uma sociedade sustentável, 
organizada e mais limpa para os 
nossos filhos e netos, é algo bem 
impactante”.

Uma reestruturação interna está 
em andamento no CRCRJ para 
promover a redução do gasto de 
água, energia e a implementação 
de coleta seletiva, além de tam-
bém propor a conscientização so-
bre questões técnicas a respeito 
das demonstrações contábeis. E, 
para isso, um dos objetivos da Co-
missão é promover cursos pontu-
ados pelo Programa de Educação 
Profissional Continuada (PEPC) 
sobre padrões da GRI - Global 
Report Initiative, uma maneira 
de estimular para que os profis-
sionais da contabilidade tenham 
interesse pelo tema.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Em sua 18ª edição, o Certificado 
Empresa Cidadã engloba em-
presas de diversos segmentos e 
incentiva a elevação da qualida-
de das informações contábeis e 
socioambientais publicadas em 
relatórios anuais dessas institui-
ções. São certificadas empresas 
brasileiras de todos os portes, 
incluindo organizações sem fins 

lucrativos, que divulgam seus ba-
lanços no mais alto nível de infor-
mações socioambientais exigido 
pelo regulamento da premiação.

“Se analisarmos o 

nível de impacto nas 

famílias, o poder de 

agregar e fazer um 

benefício em prol 

do meio ambiente 

e de uma sociedade 

sustentável, organizada 

e mais limpa para os 

nossos filhos e netos, é 

algo bem impactante”

Patrícia Sena - Conselheira e 
Coordenadora da Comissão de 

Sustentabilidade do CRCRJ

“Este projeto, que foi criado em 
2001, foi ganhando cada vez mais 
peso dentro e fora do CRCRJ, atin-
gindo organizações de todos os 
cantos do país, independente-
mente do porte ou segmento, e se 
tornou uma verdadeira chancela 
sobre a qualidade das informa-
ções contábeis e socioambientais 
prestadas. Sem dúvidas podemos 
dizer que o objetivo dos criado-
res da Certificação — incentivar a 
elevação da qualidade dessas in-
formações — foi atingido”, ressal-
tou o presidente do CRCRJ, Samir 
Nehme, durante a solenidade de 
entrega do Certificado em feve-
reiro deste ano. 

A próxima meta, para além da 

aproximação técnica do CRCRJ 
com pautas socioambientais e di-
vulgação para os profissionais, é 
também ampliar, a nível nacional, 
a premiação. “Em minha opinião, 
precisamos certificar cada vez 
mais organizações. Quantas em-
presas no Brasil têm esse tipo de 
potencial de ser certificada? Parte 
dos nossos esforços desse ano 
vai ser buscar essa ampliação”, 
destacou Ochsendorf.

Ciente dessas questões, o Sistema 
CFC/CRCs começou a editar, em 
2019, o Relato Integrado, iniciativa 
que padroniza os relatórios que 
atendem aos tema de governan-
ça ambiental, social e corporativa, 
para promover uma referência 
metodológica na divulgação das 
informações financeiras e não fi-
nanceiras das instituições. 

O documento é mais uma forma 
de dar transparência às ações e 
informações da entidade, para 
aprimoramento da qualidade dos 
dados e facilidade de acesso por 
parte da sociedade.

“As empresas precisam, no míni-
mo, ter um planejamento estra-
tégico voltado para sustentabi-
lidade, aí sim vamos criar esses 
padrões da GRI. E então esse 
relatório integrado, que é um do-
cumento muito conciso de toda 
a estratégia, reúne a parte da 
governança e desempenho, e a 
perspectiva de uma organização 
em todo o seu ambiente externo 
e interno”, reitera Patrícia.
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OPINIÃO
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A arbitragem, após a promulgação 
da Lei 9.307, de 23 de setembro 
de 1996 (Lei 9.307/96) trouxe o 
método de resolução de conflitos 
que, aliado à capacidade de res-
ponder com celeridade à urgência 
das disputas e a obrigatoriedade 
de confidencialidade das questões 
de determinadas relações comer-
ciais, surge como uma importante 
ferramenta para agilizar, entre ou-
tros, a resolução de disputas em 
sociedades por quotas de respon-
sabilidade limitada.  

Em sendo o contador um expert 
nesta matéria ele pode perfeita-
mente atuar, desde que seja de 
confiança das partes divergentes, 
pois detém o conhecimento técni-
co necessário.

O Código Civil brasileiro apresenta 
mudanças significativas na legisla-
ção de responsabilidade, especial-

mente no que se refere à socieda-
de (por quota) de responsabilidade 
limitada, que foi renomeada para 
sociedade limitada. 

Uma das mudanças introduzidas pelo 
Novo Código Civil é a substancial fle-
xibilidade no tocante à exclusão de 
membros da sociedade limitada.  A 
exclusão pode agora ocorrer se os se-
guintes requisitos forem cumpridos:

a) a exclusão do quotista ina-
dimplente (um sócio que não 
integralizar sua contribuição 
ao capital social da empresa, 
conforme estabelecido no 
contrato social, dentro de 30 
dias a contar de sua notifi-
cação), por maioria de votos 
dos cotistas;

b) exclusão extrajudicial, através 
de alteração contratual, nos 
casos em que há previsão ex-
pressa de exclusão por justa 
causa em uma das cláusulas 
do contrato social: quando 
um ou mais quotistas com-
prometerem a continuidade 
das atividades da empresa 
através da prática de ações 
de gravidade irrefutável;  

c) exclusão judicial: a pedido 
dos demais quotistas, no caso 
de descumprimento grave de 
responsabilidades ou incapa-
cidade superveniente; e

d) exclusão de pleno direito, 
caso o quotista tiver sido 
declarado falido ou tiver 

Jarbas Barsanti é perito judicial na área econômico-contábil, sócio fundador da Corte Arbitral do Rio de Janeiro, Membro da Comissão de 
Pericias do CRCRJ  e Presidente do Alto Conselho da Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro – APJERJ.

O CONTADOR E A ARBITRAGEM

O procedimento arbitral cada vez mais tem necessitado de árbitros que tenham conhecimento técnico da 
matéria, fato este agravado pelo congestionamento do Poder Judiciário. A nossa economia exige cada 
vez mais uma modernização na dinâmica das relações comerciais.  Requer não apenas uma atualização 

da legislação em vigor, mas, sobretudo, um método de resolução de litígios rápido, de alta qualidade e eficaz, 
uma vez que os conflitos globais não podem esperar por disputas judiciais que perduram por anos.   

tido sua quota denunciada 
por execução judicial.

A existência nos contratos sociais 
das sociedades limitadas, de uma 
cláusula compromissória para que 
as partes submetam à arbitragem 
qualquer disputa que envolva apu-
ração de haveres de sócios, presta-
ções de contas e, prestações de con-
tas e questões comerciais, permite 
que se obtenha celeridade nessas 
disputas, somada à necessidade de 
preservar a confidencialidade de 
determinadas relações comerciais.

Nesta linha, o Contador tem função 
essencial como árbitro e solucio-
nador de questões extrajudiciais. 
Quem senão o contador pode re-
solver estas questões de fundo con-
tábil e econômico, de forma rápida 
eficiente e com um custo razoável.

Por esta razão devemos propagar a 
necessidade de incluir nos contra-
tos sociais uma clausula compro-
missória específica em que as par-
tes abram mão do procedimento 
judicial para um procedimento Arbi-
tral, que pode ser também solucio-
nado pela Mediação ou Conciliação

A exclusão de sócio pode, pois ser 
resolvida sem a necessidade de 
recorrer ao Poder Judiciário, garan-
tindo, assim, a resolução de confli-
tos de uma forma mais moderna, 
eficiente e rápida, além de assegu-
rar a confidencialidade e a manu-
tenção das atividades da empresa.



ENTREVISTA
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Novo Secretário de Fazenda 
do Estado do Rio de Janeiro, 
Nelson Rocha é contador, 

ex-Presidente do CRCRJ (gestão 
2002/2005) e já esteve à frente da 
pasta anteriormente (2002). Em en-
trevista à Valor Contábil, ele falou 
sobre as finanças do Estado, a mo-
tivação de ter aceitado esse desa-
fio em cenário de pandemia e crise 
econômica e abertura de portas à 
classe contábil. 
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2. O senhor assumiu a Fazenda 
em meio à pandemia, em um 
cenário de recessão econômica 
com aumento da inadimplên-
cia dos contribuintes e falência 
de empresas. Por que aceitou 
esse desafio?

R: Na verdade, a minha vida profis-
sional sempre foi pautada por de-
safios dessa natureza em situações 
de grave crise financeira. Aceitei 
essa missão de ajudar o Estado do 
Rio de Janeiro a recuperar sua situ-
ação econômica e ser novamente 
um lugar atrativo para se investir.

3) Além de já ter atuado ante-
riormente como secretário de 
Fazenda, o senhor também foi 
presidente do CRCRJ. Como essa 
experiência pode agregar nesse 
novo desafio?

R:  Antes de mais nada, gostaria 
de aproveitar essa indagação para 
destacar que ter sido presidente do 
CRCRJ é algo que me orgulha mui-
to. Pude contribuir com a categoria 
ao longo daquele período. Coinci-
dentemente, eu fui presidente do 
Conselho e secretário de Fazenda 
ao mesmo tempo, algo inédito. O 
fato de ser um profissional de con-
tabilidade e de ter ocupado a presi-
dência do CRCRJ me dá uma visão 
mais ampla das necessidades das 
empresas e da própria categoria. 
Quero usar essa experiência para 
alcançar os objetivos de crescimen-
to que buscamos na secretaria.

4) Sem dúvidas, é de grande valia 
ter um profissional de contabili-
dade à frente da pasta. Sendo os 
profissionais contábeis os gran-
des parceiros da Fazenda, como 
o senhor encara a viabilidade de 
implantar um serviço de atendi-
mento preferencial para conta-
dores devidamente registrados 
no CRCRJ e assim dar mais efici-
ência e celeridade aos andamen-
tos processuais da Fazenda?

1. Após acordo com a União, o 
Estado pagará suas dívidas pelo 
período de dez anos, estando 
suspensa nos primeiros 12 me-
ses e com parcelas gradativas 
nos nove anos seguintes. Outro 
ponto da proposta é a inclusão 
de bens negociáveis do governo 
no pagamento da dívida. Qual a 
expectativa do senhor com essa 
adesão, sendo a situação fiscal 
do estado de dívida três vezes 
maior que a receita? E como au-
mentar a arrecadação em cená-
rio de crise econômica agravada 
pela pandemia de Covid-19? É 
possível fazer isso sem aumentar 
a carga tributária? E, em termos 
de diversificação da receita, al-
gum planejamento da fazenda?

R: É importante dizer que, do ponto 
de vista da arrecadação, vamos rea-
lizar o nosso trabalho sempre sem 
aumento de carga tributária, não 
haverá majoração de alíquotas. Par-
timos sempre do princípio de que 
a sociedade não suporta mais au-
mento de impostos. A arrecadação 
vem crescendo atualmente, apesar 
do período pandêmico em que vive-
mos. É bom lembrar também que 
o PIB retomou patamares de antes 
da pandemia. Os números mostram 
que, no primeiro quadrimestre de 
2021, em comparação com o mes-
mo período do ano passado, houve 
um crescimento de 12,5% na recei-
ta. Isso sem considerar o Refis, nos-
so programa de refinanciamento de 
débitos tributários. Contando com 
o Refis, o aumento foi de 19,2%.  A 
expectativa de todos nós e o foco 
do meu trabalho é pelo reequilíbrio 
fiscal do estado. À medida em que 
a gente consiga alongar a dívida e, 
ao mesmo tempo, diminuir o paga-
mento do serviço dela ao longo do 
tempo, vamos criar, nos primeiros 
cinco anos, um superávit primário 
capaz de fazer face aos investimen-
tos tão necessários ao desenvolvi-
mento do estado.

R: Vale ressaltar que o atendimento 
sempre é do contribuinte, seja ele 
uma empresa ou um contador, que 
representa o seu cliente e atua di-
retamente com a secretaria. Com 
isso, nós estamos, sim, estudando 
essa possibilidade.

5) Sobre a desburocratização, 
uma das demandas da catego-
ria contábil é a unificação dos 
sistemas Fisco fácil e DEC para 
otimizar os trabalhos. Afinal, ao 
melhorar o relacionamento com 
o contador, a Fazenda atinge de 
modo muito mais eficaz o empre-
sário e comunica melhor com a 
sociedade. A Fazenda já avaliou 
essa possibilidade?

R:  Sim, estamos avaliando todas as 
possibilidades para diminuir e faci-
litar o cumprimento das obrigações 
acessórias. Inclusive já estamos cons-
tituindo um grupo de trabalho inter-
no para estudar a simplificação da 
legislação do ICMS, no que compete 
ao estado. Tudo o que puder ser feito 
para facilitar a vida do contribuinte e, 
consequentemente, do profissional 
de contabilidade, nós faremos.

6) Por fim, secretário, gostaría-
mos que o senhor deixasse uma 
mensagem para a classe contábil 
do Estado do Rio de Janeiro.

R:  Eu sempre digo que o profissio-
nal de contabilidade tem que ser 
mais protagonista, especialmente 
na relação com as secretarias de 
Fazenda. Não apenas a do esta-
do, mas também as dos municí-
pios e em âmbito federal. Então, 
a minha mensagem é: seja muito 
mais ativo do que você possa ser, 
pois contribuindo para o desen-
volvimento das empresas, você 
também está contribuindo para o 
progresso do estado e do país. É 
assim que nós vamos transformar 
o nosso Rio e renovar as esperan-
ças do crescimento econômico 
para que possamos voltar a ser o 
estado-símbolo desta nação.
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eSocial: instabilidades, adiamentos e implan-
tação para área pública
Entre os dias 10 de maio a 15 de junho, ocorreu a 
terceira fase do eSocial para empresas do grupo 3, 
relativa aos eventos periódicos, da folha de paga-
mento. Integram este grupo os Microempreende-
dores Individuais (MEI), as micro e pequenas empre-
sas optantes pelo Simples Nacional, as entidades 
sem fins lucrativos, o produtor rural pessoa física e 
os empregadores pessoas físicas (com exceção do 
doméstico). O sistema registrou diversas instabilida-
des, preocupando os profissionais da contabilidade, 
e o prazo limite não foi adiado.

Porém, a suspensão temporária da implantação 
da nova versão S-1.0 do eSocial, que estava pro-
gramada para o início de maio, adiou o envio dos 
eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) 
pelas empresas do Grupo 1, previstos para o mês 
de junho, bem como os eventos de folha dos em-
pregadores/contribuintes pessoas físicas (exceto 
doméstico). A nova data de início da obrigatorie-
dade de envio desses eventos será definida em 
portaria a ser publicada. 

ALTERAÇÕES NA EFD-REINF

A suspensão temporária da implantação da versão 
S.1.0 do eSocial também impactou a EFD-Reinf, com 
as seguintes alterações:

• Suspensão da implantação do evento R-2055, que 
faz parte da versão 1.5.1 dos leiautes da EFD-Reinf;

• As informações de aquisição de produção rural de-
vem continuar a ser prestadas no eSocial utilizando 
o evento S-1250, até que a versão S-1.0 entre em 
produção;

• O envio de eventos por pessoas físicas, nas situa-
ções permitidas, também fica suspenso. 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL 
PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS:

No mês de julho, é chegada a vez da implantação do 
eSocial para órgãos públicos. A Portaria SEPRT/RFB/ME 
nº 71 prorrogou os prazos. Agora, a fase 1, no dia 21 
de julho, é para o envio do evento da tabela S-1010. 
Confira o novo cronograma abaixo:

FASES 
(ART. 3º) GRUPOS (ART 2º)

1º GRUPO 2º GRUPO
3º GRUPO 
Pessoas 
Juridicas

3º GRUPO 
Pessoas 
Fisicas

4º GRUPO

1ª FASE 
(Eventos de 
tabelas)

08/01/18 16/07/18 10/01/19 10/01/19

21/07/21 (a partir 
das oito horas). O 
prazo final para envio 
do evento da tabela 
S-1010 é até o inicio 
da 3ª fase de imple-
mentação

2ª FASE 
(Eventos não 
periódicos)

10/03/18 10/10/18 10/04/19 10/04/19
22/11/21 (a partir 
das oito horas)

3ª FASE 
(Eventos 
periódicos

10/05/18 10/01/19 10/05/21 19/07/21
22/04/22 (a partir 
das oito horas)

4ª FASE (Even-
tos de SST)

13/10/21 (a 
partir das oito 
horas)

10/01/2022 (a 
partir das oito 
horas)

10/01/2022 (a 
partir das oito 
horas)

11/07/22 (a 
partir das oito 
horas)

11/07/2022 (a par-
tir das oito horas)

*O empregador doméstico fica obrigado ao envio do evento S-2210 do leiaute a partir dessa data.
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VOCÊ SABIA?

JUNTA COMERCIAL 
DO RIO DE JANEIRO 
LANÇA PLANTÃO DE 

ATENDIMENTO EXCLUSIVO 
AOS PROFISSIONAIS DA 

CONTABILIDADE

No mês do profissional da con-
tabilidade, a Junta Comercial 
do Rio de Janeiro atendeu 

ao pleito do CRCRJ e do SESCON RJ, 
criando um plantão de atendimento 
exclusivo aos contadores e técnicos 
de contabilidade, principais usuários 
dos serviços da Jucerja. 

“O profissional da contabilidade é 
peça central para a desburocratiza-
ção e a melhora no ambiente de ne-
gócios do Estado e presta um serviço 
essencial para a manutenção de em-
presas e arrecadação do governo. Ba-
seado nisso, articulamos com a Junta 
esse atendimento prioritário, por en-
tender que os profissionais da con-
tabilidade merecem um tratamento 
exclusivo para atender suas dúvidas 
e facilitar a resolução de questões 

com a Jucerja” relata o presidente do 
CRCRJ, Samir Nehme. 

Devido à pandemia de Covid-19, o 
projeto iniciou de forma reduzida, 
com agendamento em um dia por se-
mana  e em horários espaçados. Con-
forme houver aumento da demanda, 
esse plantão poderá ser estendido 
para mais dias.

O atendimento, realizado na sede da 
Jucerja, é restrito para esclarecimento 
de dúvidas sobre processos em tra-
mitação na Junta Comercial. É reco-
mendado que os profissionais levem 
os dados e demais documentos do 
processo em curso, para apresentar 
no dia do atendimento. 

A sede da Jucerja fica localizada na Avenida Rio Branco, 
nº 10 - 12º andar - Centro - RJ

O agendamento deve ser feito no app ou 
site do CRCRJ, onde também será possível 
consultar os horários reservados. 
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CAPA

A adoção de medidas que 
estimulem a conformida-
de tributária é uma ten-

dência em todo o mundo. A ideia 
é possibilitar às pessoas físicas e 
jurídicas o correto cumprimento 
da legislação e das obrigações de 
forma espontânea, sem a neces-
sidade de instaurar procedimen-
tos de fiscalização e litígio, que 
prejudicam o contribuinte e abar-
rotam o Fisco. A Receita Federal 
do Brasil (RFB) vem ampliando 
sua atuação nesse sentido, e pre-
tende envolver mais a classe con-
tábil, tendo em vista ser a princi-
pal interlocutora com as pessoas 
jurídicas em todo o país.

Nos últimos meses, três ações fo-
ram implementadas, e o Sistema 
Contábil Brasileiro (Sistema CFC/
CRCs), convocado para apoiar em 
sua divulgação: a regularização 
de Escriturações Contábeis Fis-
cais (ECFs) para empresas do Lu-
cro Presumido nos anos-calendá-
rio 2018 e 2019, a Operação Fonte 
Não Pagadora, para regularização 
de divergência de fontes pagado-
ras, e a correção da Declaração 
de Débitos e Créditos Tributários 
Federais (DCTF) omissas ou com 
valores zerados incorretamente.

OPERAÇÃO FONTE NÃO PAGADORA E REGULARIZAÇÃO DE 
ECFS PARA EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO ESTÃO NO 
CENTRO DA AÇÃO

“Estamos investindo energia em 
uma importante mudança de pa-
radigma, fundamentada na cultu-
ra da conformidade, a exemplo 
do que já ocorre nos principais 
órgãos de administração tributá-
ria e aduaneira ao redor do mun-
do”, afirma Flávio Coelho, Supe-
rintendente da 7ª RF da RFB. 

“Na 7ª Região Fiscal, lançamos o 
Programa Regional de Conformi-
dade, para oferecer orientação 
aos contribuintes do RJ e ES para 
autorregulação tributária e adua-
neira, antes do início do procedi-
mento fiscal. Em âmbito nacional, 
destacamos a Portaria RFB nº28, 
que institui o Comitê Gestor res-
ponsável pela criação e o funcio-
namento do Programa de Con-
formidade Cooperativa Fiscal da 
RFB”, completa.

No dia 08 de junho, o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e 
a Receita realizaram uma reunião 
para tratar da Operação Fonte 
Não Pagadora. O objetivo era am-
pliar a comunicação com a classe 
contábil e, assim, aumentar a efe-
tividades das ações voltadas para 
a conformidade fiscal. Algumas 
das mudanças anunciadas no en-
contro, que contou com a presen-

ça do Presidente do CRCRJ, Samir 
Nehme, são: a identificação dos 
contadores responsáveis por em-
presas selecionadas em opera-
ções de autorregularização, para 
estabelecer contato com eles, 
e envio de e-mail de alerta aos 
profissionais contábeis informan-
do que há mensagem nova no 
e-CAC, e que deve ser consultada.

“É um novo formato de interação 
e de integração entre o Fisco fe-
deral e as entidades que repre-
sentam o exercício da atividade 
contábil. O que nós vislumbra-
mos, mais adiante, é avançarmos 
mais, de forma a anteciparmos 
esse processo de comunicação, 
em que a Receita Federal, ao 
identificar uma situação reinci-
dente de inconsistência, já previa-
mente adiante ao Conselho essa 
situação para realizar as ações de 
sua competência”, esclareceu o 
subsecretário de Fiscalização da 
RFB, Jonathan Oliveira. 

O presidente do CFC, Zulmir Breda, 
ressaltou a importância da par-
ceria, pontuando que a integra-
ção beneficia o fisco, a classe 
contábil e o contribuinte. Já o 
Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, 
complementou que o Conselho 

RECEITA FEDERAL APOSTA EM 
AUTORREGULARIZAÇÃO E ENVOLVE 
CLASSE CONTÁBIL NO PROJETO
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prioriza levar a informação aos 
profissionais da contabilidade 
através de seus meios de comu-
nicação, e que o protagonismo 
da categoria fica cada vez mais 
evidente, especialmente se tra-
tando de ações de conformidade 
tributária.

REGULARIZAÇÃO DE ECF SEM 
MOVIMENTAÇÃO: 58 MIL EM-
PRESAS NOTIFICADAS

Para os contribuintes que tive-
ram inconsistências entre dados 
fiscais que indicam atividade eco-
nômica, sem informar as receitas 
na ECF, foi concedido até o dia 12 
de julho para autorregularização, 
através da retificação da ECF, sem 
penalidades. O procedimento 
deve ser feito online, sem neces-
sidade de comparecer a uma uni-
dade de atendimento da Receita. 

A Comunicação foi feita através 
do e-CAC com parâmetro 10.001 
para 58.110 empresas, com foco 
no Lucro Presumido. O 1º lote de 
comunicação trata dos anos-ca-
lendários 2018 e 2019. Os dados 
fiscais foram recolhidos através 
do cruzamento entre a ECF e 
outras informações, como NFe-, 
e-Financeira, DIRF, DECRED, EFD-
-Contribuições e EFD-ICMS IPI.

Como medidas de suporte aos 
contribuintes, a RFB disponibili-
zou comunicação do parâmetro 
objetivo, via caixa postal, com 
dados trimestrais, orientação de 
como proceder para ação espon-
tânea de conformidade, link pró-
prio na página da RFB com orien-
tações complementares e vídeo 
de como acessar e retificar a ECF.

“Pelo que apuramos, são cerca de 
4 mil empresas afetadas no Esta-
do do Rio de Janeiro. Importante 
que os profissionais se antecipem 
e orientem os clientes correta-
mente. Passado o prazo de regu-
larização, as autuações fiscais vão 

começar”, afirma o Presidente Sa-
mir Nehme. 

No mês de setembro, a Receita 
realizará regularização de ofício 
para as Escriturações sem retifi-
cação. Já em novembro, haverá 
nova ação de comunicação para 
regularização espontânea, des-
sa vez para tratar do ano-calen-
dário 2020. 

A não apresentação da ECF, ou 
a sua apresentação com incor-
reções ou omissões, acarretará 
aplicação de multas: equivalente 
a 5% sobre o valor da operação 
correspondente, limitada a 1% do 
valor da receita bruta no período 
a que se refere a escrituração, 
aos que omitirem ou prestarem 
incorretamente as informações 
referentes aos registros e respec-
tivos arquivos.

OPERAÇÃO FONTE NÃO PAGA-
DORA: PRAZO DE REGULARIZA-
ÇÃO É 25 DE JULHO

A segunda etapa da Operação 
Fonte Não Pagadora busca a au-
torregularização de empresas 
com divergência entre os valores 
de Imposto de Renda Retido na 
Fonte (IRRF) informados em DIRF 
na comparação com os valores 
confessados em DCTF, recolhidos 
aos cofres públicos ou objetos 
de compensação, referentes aos 
anos-calendários 2018 e 2019. 

Ao todo, foram enviadas 11.438 
comunicações via e-mac e caixa 
corporativa, com o detalhamen-
to de todas as divergências en-
contradas. As mensagens pos-
suem também as orientações 
necessárias para regularização. 
Esses contribuintes terão até o 
dia 25 de julho de 2021 para a 
autorregularização. A partir do 
dia 2 de agosto, aqueles não re-
solveram as divergências serão 
autuados. Para facilitar o pro-
cesso de ajuste, a empresa será 

informada sobre as divergências 
por código e por mês.

ESCANEIE O QR CODE 
E SAIBA MAIS 

A primeira etapa da Operação 
Fonte Não Pagadora, realizada 
em 2020, focou no combate à 
falta de recolhimento de IRRF 
de pessoas jurídicas. Nessa fase, 
mais de 25 mil empresas foram 
notificadas e mais de R$175 mi-
lhões regularizados.

Agora, a segunda fase, que envol-
verá diretamente a categoria con-
tábil, terá como próximos passos 
o envio de e-mails de alerta da 
RFB para contadores mapeados, 
informando que a Receita enviou 
uma mensagem no e-CAC, indi-
cando as empresas que apresen-
tam algum problema. O conteú-
do enviado por correio eletrônico 
não possuirá links nem informa-
ções detalhadas. 

Outras ações envolvem a defini-
ção de interlocutores regionais 
da própria Receita que possam 
esclarecer dúvidas, reuniões com 
o CFC, com a Federação Nacional 
das Empresas de Serviços Contá-
beis e das Empresas de Assesso-
ramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas (Fenacon), com os 
CRCs e com os Sindicatos das Em-
presas de Serviços Contábeis e 
das Empresas de Assessoramen-
to, Perícias, Informações e Pes-
quisas (Sescon). 
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CRCRJ SE CONSOLIDA COMO FONTE 
PARA VEÍCULOS DE IMPRENSA 
Com 97 participações em matérias jornalísticas dos principais 
jornais o Conselho  demonstra para a sociedade que profissio-
nais da contabilidade são os mais habilitados para orientar a po-
pulação sobre temas como gestão e imposto de renda

A valorização da classe con-
tábil passa pelo entendi-
mento da sociedade do 

papel do profissional da contabili-
dade e o fortalecimento de sua ima-
gem como especialista para uma 
série de temáticas. Com o objetivo 
de ocupar espaços nos veículos de 
comunicação e demonstrar a rele-
vância da classe em importantes 
discussões, o CRCRJ intensificou os 
esforços em divulgação, se posicio-
nando sobre diversos temas e , em 
especial, contribuindo em entrevis-
tas e pautas sobre imposto de ren-
da, empreendedorismo e gestão.

No primeiro semestre de 2021, o 
CRCRJ contabilizou a participação 
97 matérias na imprensa, em ve-
ículos como TV Globo, TV Record, 
TV Band, Revista Veja e nos jor-
nais Valor Econômico, O Globo, 
Extra, O Dia e muitos outros.  

Só de participação em programas 
televisivos, foram mais de 15 mi-
nutos no ar em entrevistas refor-
çando a autoridade do profissio-
nal da contabilidade ao orientar a 
população em pautas sobre a de-
claração do imposto de renda, a 
destinação do imposto para pro-

jetos sociais, compliance e sobre 
conceitos da gestão de recursos 
públicos e privados. 

Em uma das entrevistas, conce-
didas para o telejornal Bom dia 
Rio, da TV Globo (um dos desta-
ques de audiência da programa-
ção da emissora), o presidente 
do CRCRJ, Samir Nehme, esteve 
seis minutos no ar, ao vivo, sen-
do  entrevistado pelas âncoras 
do telejornal. É o CRCRJ mos-
trando à sociedade a essenciali-
dade da profissão contábil!
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CRCRJ ganha representação no Conselho de 
Contribuintes de Niterói
A Delegada do CRCRJ em Niterói, 
Patricia Rebel, tomou posse no 
Conselho de Contribuintes do 
município no dia 23 de junho 
como representante do CRCRJ.

Na ocasião, estavam presentes 
o Vice-Presidente de Interior, 

profissional da contabilidade é o 
principal interlocutor entre o con-
tribuinte e o fisco, e temos cer-
teza que o Conselho tem muito 
a acrescentar nas discussões do 
órgão”, declara o Vice-Presidente 
de Interior, Rafael Machado.

Rafael Machado, a Secretária de 
Fazenda de Niterói, Marília Or-
tiz, e, de forma virtual, o Prefeito 
Axel Grael.

“A participação da Delegada no 
Conselho de Contribuintes de 
Niterói é uma conquista, afinal, o 

Vice-Presidente de Interior, Rafael Machado, junto com a Secretária de Fazenda de Niterói, Marília Ortiz (ao centro), e a Delegada do CRCRJ em 
Niterói, Patrícia Rebel, na posse do Conselho dos Contribuintes do município

São Pedro da Aldeia aprova atendimento 
preferencial aos profissionais 
registrados no CRCRJ
O prefeito de São Pedro da Aldeia 
homologou duas leis em benefí-
cio da classe contábil local: a Lei 
nº 2.935, de 19 de maio de 2021, 
que dispõe sobre o atendimento 
preferencial aos profissionais da 
contabilidade no âmbito das re-
partições públicas do município; 
e a Lei nº2.934, de 19 de maio de 
2021, que inclui no calendário de 
datas comemorativas o dia muni-
cipal do profissional da contabili-

extremamente importante ho-
mologada em São Pedro da Al-
deia. Além de ser um reconheci-
mento à categoria, a garantia de 
atendimento prioritário é uma 
forma de aprimorar o trabalho 
do profissional da contabilidade. 
Agradecemos e parabenizamos a 
câmara municipal e a prefeitura 
de São Pedro da Aldeia por esse 
avanço”, declara o Presidente do 
CRCRJ, Samir Nehme.

dade (25 de abril) e o dia do con-
tador (22 de setembro).

A Lei nº 2.935 garante aos profis-
sionais registrados e regulares no 
CRCRJ, atendimento preferencial, 
prioritário e diferenciado no exer-
cício da profissão.

“Essa é uma demonstração de 
como estamos avançando na 
região dos lagos. Após Búzios, 
agora também temos essa lei 



INTEGRAÇÃO

16     l     VALOR CONTÁBIL

Em busca de conquistas em Cabo Frio

CRCRJ retoma projeto Café com a Classe

No dia 09 de junho, o CRCRJ 
realizou reunião de articula-
ção com o Vereador do muni-
cípio de Cabo Frio Thiago Vas-
concelos, com o objetivo de 

O projeto Café com a Classe, que tem como objetivo 
aproximar o CRCRJ dos profissionais da contabilida-
de,  foi retomado. Sua primeira edição de 2021 foi 
realizada no dia 15 de junho, em Campos dos Goyta-
cazes, na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) local. 
O evento foi limitado a 25 participantes, respeitando 
o distanciamento social e as regras sanitárias.

Na ocasião, o Presidente Samir Nehme e o Vice-Pre-
sidente de Interior, Rafael Machado, homenagearam 
o ex-Delegado de Campos, Roberto Nascimento, e 
entregaram certificados de mérito aos profissionais 
que completaram 70 anos, com registro ativo e sem 
infrações técnicas ou éticas em suas carreiras.

Estiveram presentes o Presidente da CDL de Campos, 
José Francisco Rodrigues, a Delegada do CRCRJ na ju-
risdição, Fabiana Almeida, a Presidente do Sindicato 
dos Contabilistas de Campos, Aparecida Henriques, 
e os Conselheiros Ivanildo de Carvalho e José Alves.

Também participaram o Pre-
sidente da APCCAA, Nascif Jú-
nior, o Diretor da APCCAA Ro-
berval Júnior e o Assessor do 
Vereador, Fábio Ramos.

apresentar a pauta institucio-
nal e demandas locais, como 
atendimento preferencial em 
repartições públicas aos pro-
fissionais registrados.

O Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, reunido com o Vereador de Cabo Frio Thiago Vasconcelos, o Assessor Fábio Ramos, o Diretor da APCCAA 
Roberval Júnior e o Presidente da APCCAA Nascif Júnior

O Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, o Vice-Presidente de Interior, 
Rafael Machado, os Conselheiros José Alves e Ivanildo Carvalho e o 
Diretor de Relações Institucionais Felipe Ribeiro com os participantes 
do Café com a Classe
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CRCRJ recebe vereador Rafael Aloisio 
para fazer proposta de convênio com a 
Câmara Municipal
No dia 09 de junho, o Presidente 
do CRCRJ, Samir Nehme, recebeu 
em seu gabinete o Vereador do 
Rio de Janeiro Rafael Aloisio.

municipal”, e a proposta de um 
convênio entre o CRCRJ e a Câmara 
de Vereadores para aprimoramen-
to das atividades contábeis.

O encontro pautou o apoio da clas-
se contábil e do Conselho na revi-
são e elaboração de projetos de lei, 
a exemplo da “reforma tributária 

2º Seminário de BPO Financeiro acontece em 
Cabo Frio
A segunda edição do Seminário 
de BPO Financeiro e Tecnologia 
Contábil aconteceu de forma hí-
brida em Cabo Frio no dia 25/05. 
A programação contou com três 
palestras e um talk show e, a 
abertura, com participações de 
autoridades da prefeitura e da 
classe contábil.

O Vice-Presidente de Interior do 
CRCRJ, Rafael Machado, também 
coordenador da Comissão Jo-
vem, falou sobre a inovação em 
criar a primeira Comissão de BPO 
Financeiro do país: “Quando en-
tramos como Conselheiros, em 
2020, víamos um potencial de 
mercado para o profissional da 
contabilidade ainda não explo-
rado. Por isso, criamos a única 
comissão sobre essa temática no 

país. O intuito é alertar para essa 
importância”, afirmou.

Coordenador da Comissão de 
BPO Financeiro, o Conselhei-
ro Fabiano Castro apresentou 
a experiência de sua empresa 
contábil na oferta do serviço. 
Ele pontuou os principais moti-
vos para terceirizar a atividade, 
como custo benefício, melhora 
da qualidade e da produtividade 
e o cliente ganha foco na ativida-
de principal dele. 

A segunda palestra foi apre-
sentada por Marcelo Fourny, 
Consultor SEBRAE nas áreas 
de planejamento estratégico e 
inovação, com o tema “Plane-
jamento e Gestão Empreende-
dora: o contador empresário”. 

Segundo o especialista, o em-
presário do século 21 tem como 
diferenciais: ter um propósito 
claro, conhecer pontos fortes e 
fracos, as dores de seu públi-
co-alvo, sua equipe no detalhe, 
identificar o que é processo e o 
que é estratégico, entender os 
impactos da transformação di-
gital e conhecer os resultados.

Em seguida, o tema abordado foi 
“O que fazer quando o estresse 
relacionado à pandemia reduz o 
engajamento de colaboradores 
e clientes”, com Solange Santos, 
especialista em Gestão de Pes-
soas e Neurociência. Encerrando 
o evento, aconteceu o Talk Show 
com a Comissão Jovens Lideran-
ças Contábeis. 

Evento aconteceu de forma híbrida: com participantes presenciais no hotel Malibu, e transmitido online pela TVCRCRJ
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Sala do Contador é inaugurada na 
Junta Comercial
Resultado de uma parceria entre 
o CRCRJ, Sescon Rio e Junta Co-
mercial do Rio de Janeiro (JUCER-
JA), a Sala do Contador foi inau-
gurada  no dia 09/06. Na sede 
da Jucerja, o espaço funcionará 
para atendimento exclusivo aos 
profissionais da contabilidade re-
gistrados e regulares, mediante 
agendamento prévio pelo site ou 
aplicativo do CRCRJ.

“Essa conquista é não só para a 
classe contábil, mas para o setor 
empresarial e a sociedade como 
um todo. Afinal, o profissional da 
contabilidade é o principal usuá-
rio dos serviços da Junta, e essa 

é mais uma iniciativa importante 
para destravar processos e me-
lhorar o ambiente de negócios 
do nosso Estado”, afirmou o Pre-
sidente do CRCRJ, Samir Nehme.

Por ser um projeto piloto, foram 
disponibilizados, à princípio, um 
dia por semana (quarta-feira) na 
parte da tarde. Após inaugura-
ção do sistema de agendamen-
to, rapidamente os horários até 
o final de julho esgotaram. “O 
fato de os horários terem sido 
preenchidos de forma imediata 
é a prova de que fizemos certo”, 
disse o Presidente da Jucerja, Af-
fonso D’Anzicourt.

Na inauguração, já foram realiza-
dos os primeiros atendimentos. 
A contadora Vera Roque foi a pri-
meira atendida, pelo Presidente 
Samir Nehme e pelo Presidente 
do Sescon, Renato Mansur. “Para-
benizo pela parceria, sem dúvidas 
é de grande valia. Consegui resol-
ver um processo de baixa de em-
presa que estava travado desde o 
ano passado”, comemorou.

 Agora, a meta é aprimorar e am-
pliar o projeto, disponibilizando 
mais horários. Acesse www.crc.
org.br e faça seu agendamento.

A sala do contador, localizada na sede da Junta Comercial, é resultado de uma parceria entre Jucerja, CRCRJ e Sescon Rio

A primeira profissional da contabilidade atendida na sala do contador, 
Vera Roque, com os Presidentes Samir Nehme e Renato Mansur 

Ao centro, o Presidente da JUCERJA, Affonso D’Anzicourt, discursa na 
inauguração da sala do contador
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Projeto de Lei que busca incluir cuidador 
de idosos como dedução no IRPF é 
debatido em Live CRCRJ
Aconteceu, no dia 19/05, live 
do CRCRJ com o Deputado Fe-
deral Otávio Leite, autor do PL 
nº 535/2021, que busca incluir 
no rol de deduções do Impos-
to de Renda Pessoa Física os 
pagamentos efetuados aos cui-
dadores de idosos e de pesso-
as com deficiência. Conduzido 

pelo Presidente Samir Nehme, 
o evento online teve como obje-
tivo apresentar o Projeto e abrir 
para discussão com a classe 
contábil outras possíveis dedu-
ções a serem incluídas.

Leite explicou a motivação do 
Projeto de Lei, justificando que 

o gasto com cuidador de idosos 
costuma ser bem alto e cada 
vez mais comum nas famílias 
brasileiras. “A população tem 
vivido mais tempo. Hoje, no Rio 
de Janeiro, cerca de 17% da po-
pulação tem mais de 60 anos”, 
informou o deputado. “E a ten-
dência, vale lembrar, é de cres-

Em parceria inédita com CRCRJ, Sebrae 
cria turma exclusiva para contadores 
do EMPRETEC
O Empretec é uma metodolo-
gia da Organização das Nações 
Unidas (ONU) que busca desen-
volver características de com-
portamento empreendedor e 
identificar novas oportunidades 
de negócios. Realizado em 40 
países, no Brasil, acontece sob 
responsabilidade do SEBRAE. 
A partir de uma parceria com 
o CRCRJ, foi criada uma turma 
exclusiva para contadores, de 
modo que a particularidades 
do empreendedorismo contábil 
serão levadas em consideração, 
com resultados ainda mais ex-
pressivos.

“Como empresário contábil, 
posso falar com propriedade. É 
muito comum que nós, que te-
mos tanto olhar e cuidado com 
as empresas dos nossos clien-

tes, não consigamos dedicar 
o mesmo tempo e as mesmas 
habilidades para desenvolver 
nosso próprio negócio. E é isso 
que queremos modificar com 
essa parceria”, declarou o Pre-
sidente do CRCRJ, Samir Neh-
me, em evento de lançamento 
do Seminário, realizado de for-
ma online no dia 23 de junho. 

Facilitador do programa, o em-
presário Bernardo Medina, es-
pecialista em estratégia, finan-
ças, governança e sucessão, 
conduziu o evento de sensibi-
lização, que também contou 
com a participação de Edilson 
Jr., empresário contábil e “em-
preteco” – como se denomi-
nam as pessoas que passam 
pelo programa.

Para fazer parte da turma, cujas 
vagas são limitadas, é preci-
so preencher um formulário 
de inscrição e passar por uma 
entrevista. Mais informações 
podem ser obtidas através do 
e-mail eventos@crcrj.org.br

ESCANEIE O QR CODE 
E SAIBA MAIS 
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cimento, por conta dos avanços 
da medicina. O custo do cuida-
dor não é barato, embora ne-
cessário”, completou.

Ao fim da transmissão, Otávio Leite 
se colocou à disposição do CRCRJ 
e da classe contábil para discutir 
essa e outras demandas, e solici-

tou apoio na divulgação do projeto, 
através do link: https://ircuidado-
res.com.br/ . Assista a live na ínte-
gra em www.youtube.com/tvcrcrj

Solenidade virtual dá boas-vindas aos aprova-
dos no Exame de Suficiência
Realizada de forma virtual no 
dia 15/05, a solenidade de bo-
as-vindas aos aprovados no 
Exame de Suficiência contou 
com a participação do Presi-
dente do CRCRJ, Samir Nehme, 
do Vice-Presidente de Registro, 
Ademilton Dantas, da Vice-Pre-
sidente de Desenvolvimento 
Profissional, Ilan Renz, do Vice-
-Presidente de Interior, Rafael 
Machado, do Diretor de Rela-
ções Institucionais, Felipe Ribei-
ro, e da Chefe do Departamento 
de Registro, Marinês Costa. Eles 
proferiram palavras de motiva-
ção e celebração aos presentes, 
que também compartilharam 
suas histórias e a alegria de ter 
obtido sucesso na prova.

A solenidade exibiu fotos dos apro-
vados e abriu espaço para depoi-
mentos, como o de Vanessa Pinhei-
ro, que motivou todos os presentes 
sobre a importância de acreditar 
nos sonhos: “eu estou muito feliz 
de estar participando dessa soleni-
dade. Foi tão difícil chegar até aqui. 
Eu trabalhava no Centro do Rio e 
uma vez, passando pelo CRCRJ, eu 
entrei, peguei informações só para 
ver como era. Eu tinha o sonho de 
fazer parte desse Conselho. Obri-
gada a minha família e parabéns a 
todos os aprovados!”

Também aprovado no Exame, 
Diego Villa Nova contou uma 
lembrança com o Conselho que 
o inspirou a se dedicar mais: “Há 

um tempo, teve um Café com a 
Classe em Campo Grande, que 
participei. Foi decisivo. Eu ganhei 
uma blusa do time do CRCRJ e 
pensei: ‘agora eu faço parte do 
time’. Dali para frente eu comecei 
a estudar e me dedicar mais. Es-
tou muito feliz de fazer parte da 
classe contábil!”, comemorou.

A solenidade está disponível na 
íntegra na TV CRCRJ, no YouTube.

Vanessa Pinheiro compartilhou sua trajetória durante solenidade
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CRCRJ participa de Rio mais Simples, evento 
do SEBRAE Rio sobre desburocratização

Prestação de contas anuais de partidos é tema 
de lives do CRCRJ

Com o objetivo de debater ini-
ciativas de desburocratização 
e simplificação na abertura de 
negócios no Estado do Rio, o SE-
BRAE realizou, na manhã desta 
quarta-feira (05/05), o evento Rio 
Mais Simples, que contou com 
a participação do Presidente do 
CRCRJ, Samir Nehme.

Ele utilizou dados do Doing Bu-
siness – que apontou que no 
Brasil as empresas desperdiçam 
1.501 horas por ano para lidar 

Um dos processos mais essen-
ciais durante o período eleitoral 
é a prestação de contas de par-
tidos políticos. E com a aproxi-
mação do prazo para entrega, 
encerrado em 30 de junho, a Co-
missão de Contabilidade Eleitoral 
e Partidária do CRCRJ promoveu 
duas lives com grandes especia-
listas para tirar todas as dúvidas 
sobre o tema. No dia 27 de maio, 
o Coordenador da Comissão, Nel-
son Cunha, convidou o Assistente 
de Contas Partidárias do TRE-RJ, 
Emanoel Pessôa, para falar sobre 

com a burocracia. “É preciso evi-
tar a ‘e-burocracia’. Simplesmen-
te tornar digitais os processos 
administrativos, sem uma re-
visão profunda, focada na sim-
plificação para o usuário, não é 
suficiente”, declarou. “Reforma 
tributária, redução das obriga-
ções acessórias, a exemplo do 
que a Secretaria de Fazenda do 
Estado fez, recentemente, com 
a DUB-ICMS, e simplificação de 
processos. São demandas ur-
gentes para a melhoria do am-

o assunto e esclarecer as ques-
tões dos profissionais atuantes. 

A ocasião contou com abertura 
pelo Presidente do CRCRJ, Samir 
Nehme, que destacou a relevância 
do tema, tendo em vista a neces-
sidade de capacitação constante 
do profissional da contabilidade 
que atua na área: “trabalhar na 
prestação de contas do processo 
eleitoral e dos partidos políticos 
tem uma carga de responsabili-
dade social importante, e é bem 
verdade que, desde que o Tribunal 

biente de negócios do nosso Es-
tado! ”, complementou.

Entre as autoridades presentes, 
o Diretor Superintendente do 
SEBRAE Rio, Antonio Alvarenga, 
o Secretário de Desenvolvimento 
Econômico do Rio, Leonardo So-
ares, o Deputado André Cciliano, 
Presidente da Alerj, e o Secretário 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Chicão Bulhões.

Regional tornou obrigatória a par-
ticipação do contador, a sociedade 
ganhou muito em termos de con-
trole, transparência e boa gestão”. 

No dia 17 de junho, foi a vez do 
tema: “orientações finais para en-
trega das contas anuais de partidos 
políticos”, abordado pelo Consultor 
Contábil Eleitoral e Partidário, Elídio 
Freire, pelo Conselheiro do CRCRJ e 
integrante da Comissão de Conta-
bilidade Eleitoral e Partidária José 
Alves de Alvarenga e pelo Coorde-
nador da Comissão, Nelson Cunha.

Emanuel Pessoa, Assistente de Contas Partidárias do TRE-RJ
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FABIANO CASTRO
A PAIXÃO PELA VELOCIDADE QUE INSPIRA OS NEGÓCIOS

O fascínio pela velocidade 
desde criança é o que mo-
tiva o empresário contábil 

Fabiano Castro a praticar Kart. Mas 
é a disciplina que o esporte deman-
da que torna a prática um importan-
te exercício para os negócios. “Dis-
ciplina é o alicerce para qualquer 
empreendimento dar certo. Trans-
forma nossas vidas, não só a carreira 
e o trabalho, mas também a saúde, 
através de alimentação e prática de 
exercícios físicos. Gosto de lembrar 
da constância e persistência, que 
também são dois grandes aliados 
quando o assunto é prosperidade. 
Uma das coisas que o esporte deixa 
muito claro é que não existe fórmu-
la mágica. Se quiser performar, tem 
que se dedicar” explica Fabiano, que 
também assume o posto de conse-
lheiro do CRCRJ. 

Ele conta que pratica Kart há tanto 
tempo, que não se recorda a primeira 
vez que sentou em um carro de cor-
rida. “Sempre gostei de tudo que en-
volve carro e velocidade. Me lembro 
que um dos meus sonhos de criança 
era ser piloto de stock car. Talvez por 
isso o interesse no Kart, que é uma 
corrida de “carro” mais acessível aos 
amadores“, conta. 

E por levar essa paixão pelo esporte 
há tanto tempo e com tanta dedica-
ção, as habilidades que a prática exi-
ge foram incorporadas ao trabalho 
como contador e também à função 
de CEO de sua empresa, a JR Con-
tabilidade. “Você precisa se prepa-
rar fisicamente e mentalmente para 
acelerar na pista. Caso você não faça 
isso, as dores musculares e a pressão 
da concorrência podem fazer você 
perder performance. Isso tanto faz 
se está com o volante na mão ou 
com a caneta”, explica Fabiano. 

Nas pistas, também é preciso tam-
bém tomar decisões no tempo certo. 
E é exatamente essa a característica 
que faz dos profissionais da contabi-
lidade parceiros tão essenciais para 
os empresários, pois são os consul-
tores em momentos de tomadas de 
decisão. Sobre isso, o empresário 
contábil reflete: “Quando é a hora 
de acelerar e frear? Se chegar muito 
rápido na curva pode rodar, se che-
gar devagar demais seu adversário te 
ultrapassa. No mundo dos negócios 
é exatamente assim. Ainda mais no 
Brasil que não é para amadores e um 
erro pode te tirar do jogo”. 

Outra reflexão sobre o esporte 
que se aplica ao mundo da conta-
bilidade é a estratégia de analisar 
o cenário e seus concorrentes. 
“Estudar a pista e os adversários 
antes da largada vai te permitir 
tomar as melhores decisões, que 
é exatamente como quando você 
estuda seu mercado, seus concor-
rentes e área de atuação antes de 

montar seu negócio ou inserir um 
novo produto”, salienta. 

Sobre o mercado contábil atual, 
o gestor considera imprescindível 
que as novas lideranças reconhe-
çam as oportunidades de cres-
cimento que o cenário brasileiro 
oferece, relacionando ao perfil dos 
empresários e ao sistema tributá-
rio do país. 

“O mercado contábil é um mar azul. 
Talvez o mercado que hoje tenha 
mais oportunidades de crescimen-
to em nosso país. Basicamente por 
dois motivos: nosso sistema tri-
butário é, provavelmente, o mais 
complexo do mundo. E segundo, os 
empresários são muito carentes em 
relação às informações estratégicas 
do negócio, assim como projeções, 
gestão de risco, precificação e etc. 
Informações que nós da contabili-
dade conseguimos extrair de forma 
rápida e segura”, pontua.  
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QUER MAIS UM MOTIVO PARA 
BAIXAR O APP CRCRJ?

Os profissionais da 
contabilidade registrados e em 
dia também poderão agendar, 
diretamente pelo aplicativo, 
seu plantão de atendimento 
exclusivo na JUCERJA.

Baixe agora mesmo!


