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temos muito a agradecer a Deus e a 
todos que acreditaram que, com União e 
Cooperação, ampliaríamos nossas con-
quistas. E foi o que realizamos juntos!

Cada Câmara, Comissão, Grupo de 
Trabalho, Delegado e Funcionário, assim 
como membros sindicais e de Associações, 
e Confrades e Confreiras da ACCErJ, se 
doaram ao máximo e, mesmo com nossas 
diferenças de pensamentos, conseguimos 
quebrar paradigmas tornando o CrCrJ 
mais democrático e universal.

sabemos que temos muito ainda por 
fazer, mas a certeza que também cons-
truímos um pouco a mais, que realizamos 
em dois anos de mandato boa parte do 
que prometemos para quatro anos, por 
si só comprova, de forma inegável, que 
avançamos na busca incansável de nossa 
merecida Valorização Profissional!

Aprendemos com todos e todas que pu-
deram doar seu tempo e seu talento para 
esta causa, revelando o elevado poder de 
entrega também desta gestão.

Agradecimento especial aos membros 
de nosso brilhante e honroso Plenário e 
Conselho Diretor, composto por Profissionais 
talentosos e comprometidos e que dignifi-
cam nossa Profissão; saibam que foi uma 

honra caminhar ao lado e aprender tanto 
com cada um de vocês. muito obrigado, 
de forma institucional, e mais ainda de 
forma pessoal!

Especial agradecimento, também, aos 
87 funcionários, com maior destaque 
para aqueles que mais ampararam e 
caminharam lado a lado da Presidência: 
Julianna Miranda, Damiana Delegá, 
Felipe Ribeiro e Luiz Cláudio, a vocês, 
toda a minha gratidão.

terminamos a gestão 2018-2019 na 
certeza de que me esforcei para ser o 
porta-voz de líderes e que em nenhum dia 
esmoreci ou desanimei naquilo que Deus 
colocou em meu coração: dignificar nossa 
Profissão e fazer o possível para buscar a 
Valorização Profissional unindo diversos 
atores, e, assim, pavimentando o caminho 
para as novas gerações fazerem muito 
mais do que a nossa!

Parabéns a todos e todas que fazem de 
nosso CrCrJ um órgão proativo, atuante 
e pujante para nosso reconhecimento cada 
vez maior perante a sociedade. 

Gratidão!

Waldir ladeira – Presidente do CRCRJ

Queridos amigos e amigas,

EDItorIAl

Gratidão é a palavra de  
ordem neste final de mandato!
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No dia 9 de novembro aconteceu o Fórum da 
Comissão de Assuntos Tributários do CRCRJ na 
Universidade Veiga de Almeida (UVA), Campus 
Tijuca. O evento é uma ação conjunta do CRCRJ e da 
Universidade, na cadeira de Graduação de Ciências 
Contábeis, coordenada pela Professora Maria Regina 
Menezes Alves e pelo Coordenador de pós-graduação, 
Professor Cláudio Sameiro. 

"O CRCRJ criou a Comissão de Assuntos Tributários 
para levar discussão a esses pontos que são tão caros 
e relevantes para a sociedade: carga tributária, a forma 
de você entregar as obrigações acessórias ou apurar 
impostos – que hoje, no Brasil, é desumano. As pessoas 
têm capacidade tributiva, mas chega em um limite que 
ninguém consegue mais pagar imposto", pontuou o Vice-
Presidente do CRCRJ e Coordenador da Comissão, Samir 
Nehme, na abertura do evento, ao fazer uma contextua-
lização da Reforma Tributária.  

Dividido em duas partes, o fórum teve nove palestras 
que provocaram apartes e debates, refl etindo o interesse 
dos participantes sobre a Reforma Tributária, que tem 
duas Propostas de Emenda à Constituição – PEC 45 
e PEC 110, ambas discutidas 
no Congresso Nacional. "Sem 
a reforma do IRPF (Imposto de 
Renda sobre Pessoa Física) não 
haverá reforma Tributária no 
Brasil", enfatizou o Professor e 
Contador Especialista no assunto 
Paulo Henrique Pêgas, que fez uma 
das palestras mais aplaudidas.

O Contador e especialista em 
Tributação Márcio Costa usou uma 
fi gura de linguagem para falar da 
proposta que está sendo discutida 
no Congresso Nacional.  "Não é uma 
reforma de um cômodo de nossa casa, 
mas a reforma da casa inteira”.

A parte da manhã foi fi nalizada 
por Vitor Freire, advogado espe-
cialista em Direito Tributário, que 

abordou a unifi cação de cinco impostos (IPI – federal, PIS 
– federal, Cofi ns – federal, ICMS – estadual e ISS – muni-
cipal) no IBS Nacional, que prevê percentual de 20% ao 
que já existe. “Isso não diminui sua força de arrecadação, 
porque a única mudança preestabelecida é tão somente 
a nominal para IBS”, indicou, em aparte, o Contador José 
Miguel Rodrigues, também membro da Comissão. 

O IBS terá base de cálculo uniforme em todo País e as 
entidades federativas terão autonomia para fi xar alíquotas 
aplicadas nas operações. Ele será a soma do valor dos 
impostos federal, estadual e municipal. Muda-se a forma 
de cobrança  de taxas saindo da produção para o consumo. 

Após o almoço, o painel “Principais pontos relacionados 
ao imposto Simples Nacional e sua Fiscalização”, mediado 
por Nascif Jr., Especialista em Tributação e Contabilidade 
e Empresário Contábil, teve a participação do Contador, 
Mestre em Ciências Contábeis José Miguel Rodrigues 
e de Daniel Mariz Gudiño, Advogado Especialista em 
Direito Tributário, que defendeu atuação mais incisiva 
do Profi ssional da Contabilidade como gestor. 

No painel "O Encontro entre o Direito e a Contabilidade 
Tributária", o Advogado e Especialista em Direito Tributário 

Heitor Ferreira afi rmou que "não 
existe a possibilidade de um advo-
gado sem a participação de um 
Contador do seu lado e vice-versa". 

"A regressividade do Imposto 
de Renda Pessoa Física (IRPF)" e a 
Reforma Tributária foram os temas 
abordados pelo Professor, Contador 
e Mestre em Ciências Contábeis, 
Paulo Henrique Pêgas. Ele tocou nos 
pontos factíveis para uma ação mais 
efetiva de propostas de emenda à 
Constituição, invocando que não é 
questionamento político avançar 
atualmente numa reforma neces-
sária porque "todas as tentativas 
há 24 anos nunca deram em nada 
para a evolução via impostos da 
questão social". 

eVeNtos

Fórum da Comissão de Assuntos tributários 
faz sugestões à Reforma tributária

Membros da Comissão tributária do CRCRJ 
liderados pelo Vice-Presidente Samir Nehme 
e os Coordenadores da Universidade Veiga 
de almeida
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PERito – Jarbas Barsanti salientou em sua palestra Adoção do Fluxo de Caixa que 
diante de todo o trabalho Contábil, cabe ao Perito Judicial obedecer a determinação 
do juiz. Ao dirimir dúvidas, Barsanti enfatizou que “a adoção do Fluxo de Caixa é um 
instrumento trazido pelo pessoal da Economia e que a Contabilidade nasceu na Itália”. 

Pediu aos Contadores que sejam mais éticos ao pontuar que “o Perito Contábil apura o 
valor lastreado em premissas técnicas e de jurisprudência”, ao falar sobre a diferença 
entre Valor x Preço e Goodwill − equivale a preço futuro. Barsanti falou ainda que “os 
resultados futuros, após a data base, não afetam a participação a ser reembolsada; 
o futuro não pertence ao sócio retirante”.

As edições da ‘Quarta do Conhecimento’ do CRCRJ reuniram 
especialistas no dia 6 de novembro, quando expuseram sobre a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei no. 13.583/2019 que 
entra em vigor em agosto de 2020 –, e na data de 13 de novembro 
ocorreu palestra sobre Adoção do Fluxo de Caixa, Apuração de 
Haveres, Contratos Sociais com Cláusulas Específicas, Lei de 
Recuperação Judicial e Falências.

Uipiquer dos Santos, sócio fundador da empresa Serviços 
Tributários & BPO, Marcello Junqueira, da Advocacia Jurídica 
Especializada, e Heliezer Viana, Diretor da Mazars − Auditoria, 
Consultoria, Serviços de Assessoria Financeira, Serviços Fiscais 
e Terceirização de Processos de Negócios, e o Presidente da 
Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro, 
Jarbas Barsanti, destacaram a necessidade de os escritórios de 
Contabilidade, empresas e pessoas físicas terem maior cuidado e 
segurança no fornecimento de suas informações. 

O Auditor e Consultor Uipiquer deu um exemplo simples e 
objetivo que sinaliza os riscos existentes ao pedir, por exemplo, 
acesso à internet do aeroporto de São Paulo. No contrato desse 
serviço pago, descobriu que a empresa provedora de internet 
deteria informações sigilosas dele e que poderia repassar a 
terceiros. “Pelo contrato, estaria autorizando a provedora sem 
ter a condição do contraditório. Preferi ficar sem internet até 
carregar meu celular”, conformou-se Uipiquer.

“A Lei Geral de Proteção de Dados veio para proteger ao cidadão”, 
frisou Marcelo Junqueira, que foi complementado pelo Consultor 
e Diretor da Mazars, Heliezer Viana: “estamos numa era em que 
a raposa é quem toma conta do galinheiro”, salientando que ‘todo 

cuidado é pouco’ ao preencher fi chas analógicas às 
digitais. “Atente para as responsabilidades de quem 
está colhendo suas informações”, alertou.

eVeNtos

Quarta do Conhecimento
EsPECIAlIstAs AlErtAm soBrE 
FoRnECiMEnTo DE DADos

PERito – 
diante de todo o trabalho Contábil, cabe ao Perito Judicial obedecer a determinação 
do juiz. Ao dirimir dúvidas, Barsanti enfatizou que “a adoção do Fluxo de Caixa é um 
instrumento trazido pelo pessoal da Economia e que a Contabilidade nasceu na Itália”. 

Pediu aos Contadores que sejam mais éticos ao pontuar que “o Perito Contábil apura o 
valor lastreado em premissas técnicas e de jurisprudência”, ao falar sobre a diferença 
entre Valor x Preço e Goodwill − equivale a preço futuro. Barsanti falou ainda que “os 

a raposa é quem toma conta do galinheiro”, salientando que ‘todo 
cuidado é pouco’ ao preencher fi chas analógicas às 

digitais. “Atente para as responsabilidades de quem 
está colhendo suas informações”, alertou.

diante de todo o trabalho Contábil, cabe ao Perito Judicial obedecer a determinação 
do juiz. Ao dirimir dúvidas, Barsanti enfatizou que “a adoção do Fluxo de Caixa é um 
instrumento trazido pelo pessoal da Economia e que a Contabilidade nasceu na Itália”. 

Pediu aos Contadores que sejam mais éticos ao pontuar que “o Perito Contábil apura o 

cuidado é pouco’ ao preencher fi chas analógicas às 
digitais. “Atente para as responsabilidades de quem 
está colhendo suas informações”, alertou.

auditório do CRCRJ sempre lotado, 
principalmente na Quarta do 
Conhecimento quando foi abordado o 
tema sobre os ‘nossos’ dados, informações 
hoje cotadas como ‘corrida do ouro’

Heliezer Viana

Uipiquer santos e Marcello Junqueira 

Jarbas barsanti recebe 
certifi cado do Coordenador da 
Comissão de Perícia, Ril Moura
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Conselheiros luiz ochsendorf e Carlos alexandre de Paiva (no alto) expuseram orgulho e muita emoção

eVeNtos

entrega da Carteira Profissional e Certificados 
ao Mérito reúne gerações de Contadores

A emoção marcou o evento realizado no dia 
11 de novembro, na sede do CRCRJ, reunindo 
os que estão iniciando a carreira e receberam a 
Carteira Profissional de Contador, e os veteranos 
com mais de 20 anos de atuação, agraciados com 
Certificados de Mérito. O Vice-Presidente de 
Registro, Carlos Alexandre de Paiva, representando 
o Presidente Waldir Ladeira, conduziu a Cerimônia, 
ao lado de Neide Peres, representante dos Técnicos 
em Contabilidade. 

O Conselheiro Ouvidor Luiz Antônio Ochsendorf, 
paraninfo da turma, destacou os três pilares do 
CRCRJ: Registro de Profissionais e Empresas 
Contábeis; a Fiscalização do exercício da Profissão 
Contábil; e, o Desenvolvimento Profissional. “Nossa 
Profissão merece respeito e nós sabemos do nosso 
valor e quão importante é para a sociedade”, frisou.

Ariane Gabriela Chagas dos Santos de Azevedo fez 
o Juramento do Profi ssional de Ciências Contábeis e 
recebeu a Carteira Profi ssional ao lado de sua colega Laís 
Batista Guimarães. Receberam o Certifi cado ao Mérito os 
profi ssionais Ana Maria de Faria Franco, Jeremias Teles, 
Juscelino Cristóvão Pereira, Jonas Lincoln do Amaral, José 
Luiz Gonçalves e  Paulo Roberto de Morais, por mais de 
20 anos na profi ssão e 70 de idade, e ficam isentos da 
anuidade, desde que mantidos os Registros Profi ssionais.

Carlos Alexandre de Paiva entregou a Placa do 
CRCRJ que prestigia o paraninfo, o Ouvidor Luiz 
Antônio Ochsendorf, que declarou, emocionado: 
“todos devem pensar com a cabeça e coração sempre 
antes de fazer algo, porque isto reforça a homenagem 
que o CRCRJ faz a esses profissionais da Contabilidade. 
Um dia, quem sabe, seremos nós a estar aqui 
recebendo a homenagem”.

O Programa de Voluntariado da 
Classe Contábil do CRCRJ (PVCC/
RJ) promoveu um evento no dia 

25 de novembro para detalhar as 
regras de deduções no Imposto de 
Renda devido em doações, no qual 

receberam membros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA) e do 
Fundo Municipal para Atendimento 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FMADCA).

Os Conselheiros Sandra Pedroso, 
Coordenadora do PVCC/RJ, e Jorge 
Ribeiro, Vice-Presidente de Pesquisa 
e Estudos Técnicos, abriram o debate, 
que teve a participação de represen-
tantes da Prefeitura Municipal do Rio 

de Janeiro, Firjan, Furnas, Universidade 
Federal Fluminense (UFF), entre 
outros, apresentando sugestões para 
aumentar a arrecadação em apoio 
às instituições.

O tributarista Carlos Santiago, 
da Receita Federal de Cabo Frio, 
dirimiu dúvidas sobre as dedu-
ções no Imposto de Renda por 
doações, principalmente para os 
Fundos Municipais da Criança e do 
Adolescente. “É importantíssimo este 
benefício fi scal para as instituições, 
por ser dedutível no imposto de renda 
devido”, destacou Santiago.

Voluntariado da Classe Contábil tira dúvidas 
sobre deduções no Imposto de Renda para doações  
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a Conselheira Sandra Helena Pedroso  e  
representantes do CMDCa e FMaDCa
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O CRCRJ torna-se referência também no cooperativismo, reconhecido 
como um importante instrumento de desenvolvimento socioeconômico, 
ao promover o I Fórum dos Profissionais Contábeis das Sociedades 
Cooperativas, no dia 27 de novembro, na sede da entidade. 

O evento é uma iniciativa da Comissão do Profissional Contábil das 
Sociedades Cooperativas, que reuniu profissionais e Acadêmicos da 
Contabilidade, da Advocacia, das Universidades e do Setor da Saúde 
para debater os rumos do cooperativismo na área.

Com um programa extenso, os participantes compartilharam experiên-
cias e conhecimento, promoveram o debate e a refl exão sobre os  impasses 
causados pelas inúmeras alterações na legislação e na Constituição Federal, 
as difi culdades na criação de uma cooperativa e os cuidados necessários 
na Escrituração Fiscal, entre outros temas.

O Vice-Presidente de Estudos Técnicos, Jorge Ribeiro, e o 
Conselheiro e Coordenador da Comissão, Marcos Diaz, destacaram 
a importância do evento para ampliar o conhecimento do Contador 
sobre o eficiente caminho que é o Cooperativismo, principalmente 

no âmbito econômico, no qual as 
cooperativas de crédito têm se 
destacado no sistema financeiro. 

“A criação da Comissão possi-
bilita dar maior ressonância ao 
tema, para que a cooperativa seja 
um esforço comum em que todos 
trabalham em prol da ascensão 
social e econômica na comuni-
dade na qual vivem”, afirmou o 
Conselheiro Marcos Diaz.

“Estamos numa nova era, 
um novo marco legal do ato 
cooperado, eliminando o ‘olhar 
desviado’ quanto às cooperativas 
que é uma grande realidade para 
o Brasil”, afirmou o advogado e 
especialista em cooperativismo, 
Paulo Renato Fernandes da Silva, 
que dá suporte à Comissão.

I Fórum dos Profissionais Contábeis 
das sociedades Cooperativas

CoMIssÃo DAs 
CooPeRAtIVAs Do CRCRJ

eVeNtos

Conselho debate 
ética e corrupção

"Ética e cidadania, comba-
tendo a corrupção no Brasil", 
foi o tema do debate promovido 
pelo Programa de Voluntariado da 
Classe Contábil do CRCRJ no dia 
10 de dezembro.  O Conselheiro 
Joper Padrão falou sobre Ética, 
enquanto Francisco de Andrade, 
Assessor de Educação Fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
do Rio de Janeiro, fez diagnós-
ticos da corrupção. O debate 
foi fi nalizado por Vicente Bruno 
Cavalcanti de Oliveira, Analista 
Tributário da Receita Federal 
do Brasil, que discorreu sobre 
"Cidadania Fiscal".

O consenso de todos é que 
cada cidadão deve contribuir 
fazendo a sua parte, atentar 
não somente para os políticos, 
mas para a sociedade e o Estado 
como um todo. “Sociedade e 
Estado não são contraponto. O 
estado é a forma mais organi-
zada da sociedade”, disse Vicente 
Bruno, frisando que a educação 
é uma garantia no combate à 
corrupção e estabelecimento da 
ética à cidadania para que haja 
direitos e deveres.

Integrantes da Comissão do 
Profissional Contábil das Sociedades 
Cooperativas – Marcos Diaz, Samuel 
Joaquim de Oliveira, Astrogildo 
Gomes de Oliveira, Paulo Renato 
Fernandes da Silva, José Ribamar 
do Amaral Cypriano, Vitor Avelino 
e Neli Nogueira Barcellos. 

Membros da Comissão Contábil no primeiro Fórum das Sociedades Cooperativas

Contadores e especialistas no encontro 
que debateu ações da sociedade
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eVeNtos

Incentivo à
pesquisa em Ciências 
Contábeis em dupla 
premiação reforça
a qualificação

A entrega do IX Prêmio Contador 
Américo Florentino e XX Prêmio Contador 
Geraldo de La Rocque, realizada no dia 
28 de novembro, na sede do Conselho, 
sob a coordenação do Vice-Presidente 
de Pesquisa e Estudos Técnicos, Jorge 
Ribeiro, refletiu os avanços consolidados 
no incentivo à busca de aprimoramento 
profissional contínuo. 

O Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, 
que tem doutorado na área e é Professor, 
afirmou que esta premiação é um grande 
legado para assegurar a manutenção às 
pesquisas. “Esta premiação sinaliza que 
cada vez mais pessoas estarão envolvidas 
com pesquisas, reforçando a importância 
de nossa Profissão”, finalizou.

O evento também teve a participação 
do Professor do Departamento de Conta-
bilidade e do Curso de Mestrado em Ciências 
Contábeis da FACC/UFRJ, Moacir Sancovschi, 
dos Conselheiros Marcos Diaz e Ril Moura, 
da Representante do CRCRJ no Conselho 
Federal de Contabilidade, Diva M. Gesualdi, 
e da Presidente do FEDCONT, Lygia Sampaio.

A premiação consagrou 10 trabalhos. 
Apenas os três primeiros colocados de cada 
prêmio recebem valor em dinheiro. Todos 
os agraciados receberam certifi cação e 
terão seus trabalhos publicados na Revista 
Científi ca PENSAR CONTÁBIL.

A Certifi cação e os 
cheques simbólicos 
da premiação de R$5 
mil,  ao 1

o
, R$ 3mil 

para o 2
o
,  de R$2 mil 

para o 3
o
 colocados 

foram entregues pelo 
idealizador do Prêmio, 
Vice-Presidente de 
Pesquisa e Estudos 
técnicos, Jorge Ribeiro, 
e pelo Presidente do 
CRCRJ, Waldir ladeira

PrEmIAção Em DINHEIro 
E PUBlICAção NA rEvIstA 
PENsAr CoNtÁBIl são UmA 
FoRMA DE EsTÍMuLo À 
CIÊNCIA DA CoNtABIlIDADE
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eVeNtos

A Comissão da Área Pública do CRCRJ (CAP) 
promoveu, no dia 29 de novembro, mais uma etapa 
do evento Valorizando a Contabilidade Pública.  Com 
o tema Restrições Fiscais e Eleitorais para o Último 
ano de mandato dos Prefeitos, a edição foi transmitida 
ao vivo para 14 dos 15 Centros Regionais de Apoio 
Administrativo Institucional (CRAAIs) do Ministério 
Público do Rio de Janeiro (MPRJ)..

O Vice-Presidente Operacional do CRCRJ, Elias 
Martins, parabenizou a Conselheira e Coordenadora 
da CAP, Ana Luiza Lima, destacando que os temas 
abordados em cada etapa reforçam a necessidade 
do gestor público de olhar criticamente as contas de 
sua área. “A sociedade civil organizada está de olho, 
desejando maior efi ciência das contas públicas”, afi rmou 
Elias Martins, que é Coordenador Adjunto da Comissão.

Participaram da abertura três autoridades esta-
duais: o Procurador-Geral de Justiça do Ministério 
Público do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, 
o Controlador-Geral, Bernardo Barbosa, e a presidente 
do Tribunal de Contas (TCE-RJ), Mariana Montebello 
Willeman. “Não estamos aqui para ensinar nada a 
vocês, mas para aprendermos, todos juntos”, afi rmou 
Gussen. Ele foi endossado por Bernardo Barbosa, o 
qual salientou que “a qualifi cação do gestor público e 
de suas equipes é que irá evitar desvios.” Já a presidente 
do Tribunal de Contas observou que as eleições de 
2016 foram marcadas por muitos pareceres prévios 
contrários em relação às contas de fi nal de mandato. 

No painel “Regras da Lei de Eleições para o último 
ano de mandato dos prefeitos e a atuação do MPRJ”, 

a Coordenadora do Centro de Apoio Operacional  
das Promotorias Eleitorais (CAO Eleitoral do MPRJ), 
Miriam Lahtermaher, e a Subcoordenadora, Laura 
Cristina Maia Costa Ferreira, falaram das tipifi cações 
de abuso de poder político, que também representam 
improbidade administrativa, previstas na Lei nº 
9.504/97. “As condutas vedadas podem ser penalizadas 
tanto na esfera eleitoral como na seara administrativa, 
e até  mesmo no âmbito criminal”, frisaram. 

O Subsecretário de Auditoria e Controle da Gestão 
e da Receita do TCE-RJ, Julio Cesar dos Santos Martins 
encerrou essa etapa, abordando as várias regras da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que devem ser consideradas 
atentamente pelos gestores públicos em seu último ano de 
mandato, quando ocorrem vários abusos. O evento contou 
com a participação do Prefeito de Itaboraí, Sadinoel Oliveira 
Gomes Souza, que se juntou ao público na sede do MPRJ. 

Valorizando a Contabilidade Pública
DEbatE SobRE REStRiÇÕES FiSCaiS E ElEitoRaiS MobiliZa MPRJ

o Vice-Presidente do Conselho, Elias Martins (primeiro à esquerda) 
disse que a sociedade quer mais efi ciência nas contas públicas
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Com a proximidade das eleições de 
2020, a Comissão de Contabilidade 
Eleitoral do CRCRJ iniciou o debate 
sobre as prestações de contas elei-
torais promovendo  o Seminário “A 
Contabilidade e as Eleições 2020 
– desafi os e novidades”, no dia 3 de 
dezembro, na sede da entidade.

“Principais erros nas prestações 
de contas eleitorais de 2018” foi o 
tema da palestra do Coordenador 
de Contas Eleitorais e Partidárias 
do Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro (TRE/RJ), Elídio 
Souza Jr.. Ele lembrou que a pres-
tação de contas eleitorais, até pouco 
tempo, não era prerrogativa do 
Profissional da Contabilidade. “Isso 

mudou e hoje é de 90% o índice de 
aprovação da prestação de contas 
feitas por Contadores".

O Advogado Marcio Alvim 
Trindade Braga, Membro da Comissão 
de Direito Eleitoral da OAB-RJ, apre-
sentou uma “Análise nas Mudanças 
com a Lei nº 13.877/2019 para as 
eleições de 2020”. Ele observou que 
os tribunais regionais, com suporte 
do TSE, têm sido rígidos na auditoria 
de prestação das contas eleitorais. 
“Os Contadores devem se empenhar 
na busca de notas e recibos de todos 
os gastos na prestação de contas 
das próximas eleições”, concluiu.

Um dos temas mais controversos 
na atualidade, “Marketing Eleitoral 

Digital e seus Impactos para as 
Próximas Eleições”, foi abordado 
pelo especialista Nathan Ferreira. 
“A campanha na internet é uma 
realidade e veio para fi car, com seus 
acertos e erros”, afirmou. 

O Coordenador da Comissão de 
Contabilidade Eleitoral, Conselheiro 
Wanderley Nogueira, revelou que as 
sugestões elaboradas pelo grupo 
de trabalho do CRCRJ foram 
acolhidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, que remeteu o 
documento para a Justiça Eleitoral. 
“Se essas sugestões forem incorpo-
radas, possibilitarão uma atuação 
mais segura do Profi ssional da 
Contabilidade na elaboração da 
prestação de contas, gerando mais 
reconhecimento e visibilidade para a 
categoria Contábil”, afi rmou.

Os painéis foram mediados 
pelos membros da Comissão, o 
coordenador Wanderley Nogueira, o 
Conselheiro Marcos Diaz, Tania Scher, 
Nelson Oliveira, Guilherme Faria e 
Gustavo Montez, que receberam 
aplausos pelo trabalho realizado, 
o qual teve apoio institucional de 
Alessandro de Oliveira, Elizabeth 
Silva, Rose Afonso Filho, Luís Antônio 
Batista Rangel, Teresa Cristina da Silva 
Castro e Milton Santana. 

O evento Novembro Azul, tradicionalmente voltado 
para a prevenção do câncer de próstata, quebrou um 
tabu cultural entre os homens ao mostrar que há outros 
riscos crescentes. Realizado na sede do CRCRJ, em 25 de 
novembro, as doutoras Carmen Lúcia de Paula, do Inca/
RJ, a Psicóloga Carolina Soares e a Nutricionista Tatiana 
Fernandes aprofundaram o debate sobre a enfermidade.

 Depois de abordar vários aspectos sobre o câncer 
de próstata, as especialistas alertaram para um outro 
risco que vem crescendo entre os homens: o de câncer 
de mama. Segundo a doutora Lúcia de Paula, para cada 

100 mulheres com a possibilidade de câncer 
de mama ou câncer do colo do útero, também 
chamado de câncer cervical, um homem pode 
estar acometido da doença na mama.

“A maneira mais efi caz e barata para identi-
fi cação do câncer de próstata é via toque retal 
– há outras maneiras bem mais caras, como o 
ultrassom, tomografi a computadorizada, resso-
nância magnética todos acompanhados do PSA (antígeno 
prostático específi co), mas a mais efi ciente é a do toque”, 
disse a especialista do Inca Lúcia de Paula.

Novembro Azul reforça a importância da prevenção

eVeNtos

seminário debate prestação 
de contas eleitorais em 2020

Membros da Comissão de Contabilidade Partidária do CRCRJ e do Grupo 
de trabalho: trabalho reconhecido
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eVeNtos

Mais de 50 empresas e seus Contadores 
recebem certificação de empresa Cidadã

A 17ª Edição da Certifi cação 
Empresa Cidadã, em 11 de dezembro, 
reuniu representantes e contadores 
de 56 empresas (de 63 inscritas), que 
foram reconhecidas pela qualidade 
das informações socioambientais em 
seus relatórios, balanços, planilhas. 
Além das empresas, os Profi ssionais 
Contábeis responsáveis pelos rela-
tórios recebem o Diploma de Mérito 
Contábil – Empresa Cidadã. 

“Nós é que temos que nos dar 
valor. Não somos simples emissores 
de guias fiscais e sim  quem lida com 
o patrimônio de terceiros, organi-
zando, apontando erros, melhorias 
de gestão. Mas para sermos reconhe-
cidos, precisamos saber quem somos. 

Eu tenho orgulho da Profi ssão que 
escolhi”, afi rmou Waldir Ladeira, 
lembrando que é preciso autoestima 
e resiliência para os Contadores 
alcançarem a condição que a Classe 
merece junto à sociedade.

O Vice-Presidente da Firjan 
destacou a relevância da iniciativa. 
“Esse é um projeto vencedor porque 
ressalta a importância da transpa-
rência nos relatórios das informações 
socioambientais que, neste momento, 
é inclusive uma forma de dar mais 
competitividade às empresas”, pon-
tuou Luiz Césio Caetano.

“Cada vez mais teremos ações 
sociais contabilizadas nas empresas 
e instituições de capitais privado e 

misto”, observou o Conselheiro Jorge 
Ribeiro, destacando que o projeto 
ganhou foro nacional devido ao seu 
peso, especialmente pela relevância 
do tema socioambiental. 

Ele foi endossado pelo dirigente 
da Fecomércio, Nathan Schipper, 
para quem o evento é uma prova cabal 
da necessidade de gerar emprego 
com foco na sustentabilidade e na 
cidadania. “Esse é o momento de refor-
çarmos o exercício da cidadania. Um 
País como o nosso, com 220 milhões de 
pessoas, tem que produzir empregos. E 
só nós, empresários, vamos conseguir 
fazer isso. É preciso que o governo nos 
dê condições, e a gente vai cumprir 
com nossa tarefa de cidadão”. 

Sob o comando do Conselheiro Jorge Ribeiro, o “Empresa Cidadã” foi sucesso total

A REVISTA DO CRCRJ - VALOR CONTÁBIL | 11
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Fazendo um balanço da gestão 2018/2019, o 
Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, pontua duas pala-
vras para definição do Conselho: democrático e universal. 

 “Temos certeza que realizamos muito! Fortalecemos 
a presença do CRCRJ em Desenvolvimento Profissional, 
com 934 cursos presenciais e 282 eventos. Destes, desta-
camos a realização da 58ª CONCERJ e XIV Prolatino, 
que reuniu 1.200 congressistas em 2018, numa grande 
parceria CRCRJ, CFC e SINDICONT-Rio.

Ampliamos nossa atuação no interior do Estado, 
demonstrando que o CRCRJ é, de fato, para todos: reno-
vamos os representantes regionais, nossos Delegados, 
investimos em tecnologia para capacitação a distância, com 
os cursos EAD e o Webinar CRCRJ, criamos o projeto das 
Convenções de Contabilidade Itinerante, em parceria com 
as Associações de Profissionais da Contabilidade, atingindo 
mais de 1.000 participantes nas edições em Três Rios e 
Nova Iguaçu (CONCIT Baixada). Outra inovação foi a 
criação do Café com a Classe Itinerante, um importante 
movimento da administração para que os Profissionais da 
Contabilidade falem abertamente sobre suas reivindica-
ções”, afirma o Presidente. 

As palavras dele, ao se despedir da presidência do 
CRCRJ, refletem também o pensamento dos demais 
integrantes do Conselho Diretor, que pontuam questões 
prioritárias que nortearam a ação de suas Vice-Presidências, 
bem como os avanços e conquistas consolidadas.

A começar pelo número de eventos realizados em 2019, 
mobilizando um enorme contingente de profissionais e 
estudantes de Contabilidade para debater temas rele-
vantes para o segmento e para o país. “Há vários desafios 
para realizar um evento e que começam na concepção do 
projeto: imaginar como o evento deve ser entregue para 
a Categoria. O da captação dos recursos vem em seguida 
e a gente precisa dos parceiros. Para a mobilização da 
Categoria devemos mostrar a todos a importância do 
evento, dos temas a serem discutidos e como isso pode 
impactar produtivamente na vida profissional de cada um. 
Não é fácil, mas quando a gente vê o projeto entregue e 
o resultado todas as dificuldades são recompensadas”, 
afirma o Vice-Presidente Samir Nehme, que esteve na 
coordenação dessas atividades. 

Além da 58ª CONCERJ + XIV Prolatino, uma das 
maiores realizações da gestão 2018/2019, destaca-se 
a organização de um evento inovador: o 1º Encontro de 
Estudantes e Jovens Lideranças de Ciências Contábeis 
do Rio de Janeiro, “um grande movimento pelo futuro da 
profissão, com mais de 2 mil participantes, em outubro de 
2019. Sem dúvidas, um evento que entrará para a história 
da Contabilidade Fluminense!”, define o Presidente Ladeira.

Qualificação é fundamental
Para o VP de Registro Profissional, Carlos Alexandre 

de Paiva, a qualificação foi e continua sendo a grande 
prioridade. “O Profissional tem que estar cada vez mais 
qualificado, porque o mercado hoje está mais exigente. 
Temos que mostrar o valor da Profissão Contábil nos 
aperfeiçoando sempre - sendo contador, consultor, gestor, 
perito. Temos que mostrar nosso valor a sociedade”, salienta.

Ele vê com preocupação a queda no percentual de 
aprovação no Exame de Suficiência.  “Considerando 
a taxa média nacional abaixo de 50%, temos somente 
cinco estados acima de 40% no último exame. Entendo 
que o estudante deixa a faculdade com muita defasagem, 
confirmando que onde o coordenador não é Bacharel em 
Ciências Contábeis, o percentual de aprovação é menor”, 
diz Paiva, que também defende uma participação maior 
da Profissional mulher. “Hoje temos no CRCRJ diversas 
ações voltadas à profissional Contábil. As mulheres sempre 
tiveram e terão importância. São profissionais competentes 
e a cada dia mostram seu valor à profissão”, finaliza. 

Fiscalizar é preciso
Questão-chave na defesa do profissional, a 

Fiscalização vem sendo ampliada e reiterada no CRCRJ. 
“O Programa de Fiscalização adotado pelo CRCRJ fiscaliza 
os profissionais cadastrados no Conselho, nas empresas, 
nos órgãos públicos, escritórios de contabilidade, nas 
empresas de auditoria e perícia em um período de três 
anos”, explica o Vice-Presidente de Fiscalização, Ética e 
Disciplina, Gil Marques. 

Ele contabiliza que nos últimos cinco anos houve mil 
denúncias e foram autuados mais de 200 profissionais 
em processos apurados.  “Tivemos 503 penalidades 

CRCRJ mais forte e democrático
QuALiFiCAção, éTiCA E inTEgRAção FoRAM PonTos ChAVEs nA 
Ação DA DIrEtorIA Do CrCrJ qUE ENCErroU sEU CIClo Em 2019
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Gil Marques, Carlos alexandre de Paiva, Elias Martins, Samir Nehme, Waldir ladeira, ademilton Dantas, Neide Peres, 
Jorge Ribeiro, Francisco Peyon, José antonio Felgueiras e antonio Ranha

CAPACAPA

disciplinares e 1.742 penalidades éticas nesse período. 
Também houve fiscalização em 739 escritórios, com 
profissionais autuados sem registro e 56 leigos no exer-
cício profissional”, complementa. 

Para ele, é importante que haja uma Fiscalização 
Orientativa.  “Para levar conhecimento e oportunidade 
ao Profissional no exercício regular, os fiscais avaliam os 
trabalhos desenvolvidos através de checklist, buscando 
amostragem para mensuração e qualificação das 
Demonstrações Contábeis. É concedida nova opor-
tunidade para o profissional se adequar às Normas 
Brasileiras de Contabilidade, via documento fiscal, com 
prazo de 60 dias para regularização. Se não houver 
ajustes das observações oferecidas pela fiscalização, 
são tomados procedimentos quanto a lavratura de auto 
de infração”, conclui.

O Presidente do CRCRJ ressalta o trabalho realizado 
pelo Departamento e pela Câmara de Fiscalização do 
CRCRJ, ao afirmar que “na Fiscalização, superamos 
todas as metas do Conselho Federal de Contabilidade, 
totalizando mais de 10 mil fiscalizações, agendamentos e 
emissão de autos de infração, notificações e ofícios fisca-
lizatórios. Também investimos em tecnologia e criamos o 
sistema de denúncias online, em nosso portal”.

Formando especialistas
O impacto da automação nos Serviços Contábeis 

foi outro tema que gerou ações por parte do CRCRJ, 
como destaca o Vice-Presidente de Desenvolvimento 
Profissional Antonio Ranha. “A automação dos serviços 
Contábeis e o Estado, cada vez mais, fazendo correlações 
de todas as alterações junto a seus sistemas (o famoso 

SPED), fazem com que o Contador se preocupe não 
somente com a parte contábil, mas ainda com os processos 
no âmbito da Contabilidade, para que possam ser captadas 
as informações e as extras informações no dia a dia para 
melhor qualidade do seu serviço”, pontua Ranha. 

O que reforça o trabalho do CRCRJ em promover 
treinamentos em atividades que proporcionem melhor 
qualificação para o Contador atuar como Assessor e 
Consultor. “Novas tendências de mercado vêm surgindo, 
bem como novas necessidades. O Contador não precisa 
ser mais um generalista e sim um Especialista. Com 
esse objetivo, o Programa de Educação Profissional 
Continuada vem categorizando, segregando as ativi-
dades dos Contadores para que os cursos produzidos 
nas regionais ou mesmo pelas Capacitadoras possam 
ajudar ao Contador se habilitar nas especialidades do 
seu dia a dia”, destaca Ranha.

integração é palavra de ordem
Com 54 mil Profissionais da Contabilidade no Estado 

do Rio de Janeiro, o CRCRJ vem se desdobrando para 
reforçar a interação com os Profissionais de todas as 
regiões. Uma das ferramentas adotadas foi o Café com 
a Classe Itinerante, que já se consagrou como um espaço 
de integração e troca de experiências. 

“Acredito que demos passos importantes no caminho 
da valorização profissional, especialmente no interior. A 
ideia é que haja continuidade dessas ações, buscando mais 
capacitação, relacionamento com as associações repre-
sentativas, Delegados e diretamente com o Profissional, 
como é o caso do Café com a Classe Itinerante”, observa 
o Vice-Presidente de Interior, Ademilton Dantas.
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Ele observa que o Presidente Ladeira tem estimulado as 
ações, que são uma ampliação de um trabalho que começou 
em gestões anteriores. “Fizemos sete reuniões com as 
Associações e Entidades Sindicais nesses dois anos, uma 
parceria de sucesso na realização das CONCITs de Três Rios 
e da Baixada, e, principalmente, a certeza de que estamos 
unidos e cooperando por um único objetivo: a valorização 
e o reconhecimento da Classe Contábil”, avalia Dantas.

Reconhecimento e pesquisas acadêmicas
Em um mercado altamente competitivo e em transfor-

mação, a geração e a disseminação do conhecimento na 
área contábil são fatores preponderantes para fortalecer 
a Categoria. Cumprindo mais um de seus papéis na defesa 
desse segmento, o CRCRJ fez importantes conquistas 
ao incentivar e promover pesquisas, estudos técnicos e 
o aprimoramento profissional contínuo.

“Os principais avanços foram os processos de pesquisa, 
que se consolidaram em maiores ganhos de escala na 
área Contábil”, afirmou o Vice-Presidente de Pesquisa 
e Estudos Técnicos Jorge Ribeiro. Entre as conquistas 
de 2019 está a qualificação da Publicação Acadêmica do 
CRCRJ, Pensar Contábil, que recebeu classificação A4 
da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior), fundação vinculada ao Ministério da 
Educação. “Foi o reconhecimento da CAPES da evolução da 
publicação,  frente ao nível de pesquisas da Área Contábil 
e da qualidade do conteúdo gerado”, afirmou.

Mais ágil e mais transparente 
Essa é a visão do Vice-Presidente Operacional Elias 

Martins, que destaca as medidas adotadas pelo CRCRJ 
para, mesmo em um cenário crítico, seguir adiante 
alinhado aos princípios de transparência, ética, eficiência, 
integridade, equidade e accountability. “Aderimos à melhor 
performance dos proventos aplicados pelos registrados no 
Conselho, via licitações, utilizando o sistema Comprasnet, 
do Governo Federal, em substituição ao sistema 
Licitações-e, do Banco do Brasil. Apoiamos participação em 
cursos dos funcionários do Departamento e apresentamos 
informações pertinentes à nossa área e das Gerências no 
Portal da Transparência”, relata. 

“Ou seja, fizemos mais com menos. E com as contra-
tações via licitações reforçando a automação, traremos 
para o CRCRJ economia aproximada de R$ 1 milhão em 
cinco anos”, calcula Elias Martins. Em relação a adoção 
de novas tecnologias, ele pontua que várias medidas 
foram tomadas com êxito. “Uma delas deve gerar efeitos 

positivos internos e externos em 2020: a contratação 
e desenvolvimento do aplicativo, em parceria com a 
SPW, para as plataformas Android e IOS, aumentando 
a aproximação do Profissional ao CRCRJ”, explica. 

Ele cita ainda três importantes atividades do DPTI: 
o Portal Balcão de Talentos, o Sistema para cadastro de 
Curadores junto com o projeto do sistema de cadastro 
de funcionários de escritórios em cursos, e a expansão 
da rede principal, possibilitando sinal de wi-fi do CRCRJ 
para uso no espaço profissional. “Tivemos ainda a imple-
mentação e disponibilidade no Portal para emissão 
de certificados de participação em cursos e eventos, 
bastando que o participante informe seu CPF”, conclui 
o Vice-Presidente Operacional.

Controle interno fortalecido
A Vice-Presidência de Controle Interno objetiva 

fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as 
políticas e as diretrizes estabelecidas para o CRCRJ 
e suas atividades, bem como evitar, detectar e tratar 
qualquer inconformidade que possa ocorrer. Por isso, 
precisa estar completamente alinhado aos demais 
setores, com destaque para a Contabilidade e o 
Departamento Administrativo. 

Mensalmente, o Departamento de Controle Interno 
analisa, verifica e acompanha os balancetes mensais; os 
processos de licitação; processos de abertura de crédito 
adicional suplementar, especial ou extraordinário, entre 
outras atribuições. 

“Na gestão, o Controle Interno foi fortalecido, apesar 
da pequena estrutura que temos disponível. É uma grande 
responsabilidade, pelo fato de o Conselho ser uma autar-
quia federal e ter legislação específica, mas com controle 
e transparência obtivemos bons resultados”, pontua o 
Vice-Presidente da área, José Antonio Felgueiras.

“Nenhuma dessas conquistas seria possível sem o apoio 
dos Conselheiros, Delegados, Funcionários e integrantes 
das Entidades Congraçadas. Buscamos, a todo momento, 
uma gestão completamente aberta e participativa, e nosso 
legado é justamente o incentivo à participação de todos os 
Profissionais da Contabilidade, com União e Cooperação, 
para um CRCRJ de e para todos nós!

Restam, é claro, desafios que não superamos nestes 
dois anos de gestão, principalmente pela questão temporal, 
que nos limitou. No entanto, estes deverão ser vistos como 
verdadeiro impulso para a próxima administração, que, 
com certeza avançará muito mais”, finaliza o Presidente 
do CRCRJ, Waldir Ladeira.
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eLeIÇÕes

aS ElEiÇÕES DoS CoNSElHEiRoS 
FoRaM EXClUSiVaMENtE oN liNE

A Chapa 1 foi vencedora das eleições para a composição de 
1/3 do CRCRJ, realizadas entre os dias 19 e 20  de dezembro, 
de forma exclusivamente online. Foram eleitos 8 Conselheiros 
efetivos e 8 Suplentes, por quatro anos, e dois conselheiros com 
mandato complementar de dois anos.

O processo eleitoral foi conduzido pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), representado pelo Coordenador da 
Comissão Eleitoral do Rio de Janeiro,  Conselheiro Wanderley 
Wesley Nogueira Marques. 

Para o Conselheiro Wanderley, surpreendeu positivamente o bom quórum alcançado, apesar de 
ter apenas uma chapa concorrente – foram 28.431 votos no total. Mas, a expectativa, é que o número 
de Profissionais votantes cresça a cada pleito.

eleição da Chapa 1 renova 
um terço do Conselho

MANDATO DE 1º/01/2020 A 31/12/2023

EFETiVos

Contador Ademilton Ferreira Dantas RJ-100869/O

Contador Carlos Alexandre de Paiva RJ-050306/O

Contador Luiz Francisco Peyon da Cunha PE-011726/O-3T-RJ

Contador Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro RJ-042819/O

Contador Cezar Augusto Carneiro Stagi RJ-048385/O

Contadora Patrícia Januário de Sena Lemos Martins RJ-076125/O

Contador Rafael da Silva Machado RJ-091078/O

Técnica em Contabilidade Genaina Gama Lopes RJ-051796/O

sUPlENtEs

Contador Fabiano Corrêa de Castro RJ-108068/O

Contador Jorge Luiz Rodrigues de Almeida RJ-078322/O

Contador Sergio Arthur Ribeiro da Silva RJ-047988/O

Contadora Manuella Mariano Lopes Rodrigues RJ-123401/O

Contadora Claudia Marchioti Nicolau dos Reis RJ-079235/O

Contador José Alves Alvarenga RJ-076728/O

Contador Edilson Conrado Ferreira Junior RJ-108831/O

Técnica em Contabilidade Lacilda Mara Pereira Ferreira RJ-081636/O

MANDATO COMPLEMENTAR 1º/01/2020 A 31/12/2021

Contador José Vicente de Paula RJ-053513/O

Contadora Ellen de Oliveira Mello RJ-100877/O

eleição da Chapa 1 renova 
um terço do Conselho
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Diante de tantos acontecimentos recentes 
e operações que envolvem casos de corrupção 
e lavagem de dinheiro, o movimento que tem se 
observado no Brasil é marcado pelo repúdio 
da sociedade e pela cobrança acerca 
da exemplar punição aos criminosos. 
Apesar de aumentar o pessimismo dos 
agentes quanto a confi abilidade, esse 
processo acaba agregando algo posi-
tivo ao ambiente de negócios à medida 
que desperta e sensibiliza todos os 
stakeholders  envolvidos. Toda essa 
situação pode representar passos 
importantes em direção a um novo 
caminho, regido pela ética, integridade, 
confi ança e transparência.

A detecção e a prevenção de atos 
ilegais se constituem ainda em um dos 
maiores desafi os para as organizações 
públicas e privadas. E essa, claramente, 
não é uma particularidade brasileira, pois 
ocorre em todas as partes do mundo, 
independente da importância política ou 
econômica do país no cenário mundial. 
Nesse contexto, além de se destacar a 
edição de leis mais severas e identifi car 
e punir com mais efetividade os respon-
sáveis – assunto amplamente divulgado 
e debatido –, é também importante 
criar mecanismos que previnam essas 
condutas criminosas. Um dos meios 
que podem ser utilizados para coibir 
essa prática é assumir uma postura cética, 
pois uma visão imparcial, cautelosa e questionadora pode 
permitir menores perdas e resultados mais efi cientes.

No âmbito da Contabilidade, o ceticismo profi ssional 
dos auditores é uma decorrência natural e necessária, 
pois esses profi ssionais precisam ter um olhar muito 
mais crítico sobre tudo o que examinam, dada a sua 
importância para assegurar a governança e os controles 
das organizações.

Com a Lei n.º 11.638/2007, o Brasil passou a adotar as 
normas internacionais de Contabilidade, mais comumente 
conhecidas por IFRS, introduzindo inovações tanto para as 
demonstrações contábeis quanto para as práticas contá-

beis. Isso trouxe implicações relevantes no dia a dia do 
Profi ssional da Contabilidade, exigindo-lhe o exercício 
apurado e permanente da boa técnica no julgamento 

dos fatos apresentados para o reconhecimento, a 
mensuração, a apresentação e a evidenciação 

destes para a qualidade da informação contábil-
fi nanceira, útil e de propósito geral.

É importante salientar que, em 2010, 
foi concluído o processo de convergência 
das normas de auditoria brasileira 
para o padrão internacional (Normas 
Internacionais de Auditoria – ISAs). 

Desde então, todas as empresas de audi-
toria brasileiras estão praticando as mesmas 
normas de auditoria que estão em vigor nas 
maiores economias mundiais. Além disso, 
a implementação da Lei Anticorrupção no 
Brasil (Lei n.º 12.846/2013) trouxe, também, 
barreiras aos atos corruptivos ao impor 
responsabilização objetiva, nos âmbitos civil 
e administrativo, à empresa que praticar o ato 
lesivo. Todos esses mecanismos legais vieram 
para inibir fraudes e punir severamente atos 
ilícitos nas empresas.

Nesse âmbito de combate a corrupção 
e fraudes, é importante mencionar que se 
encontra em discussão no Brasil a adoção 
da nova norma internacional – a Noclar 
(Non-Compliance with Laws and Regulations – 
Resposta ao Descumprimento de Leis e 
Regulamentos). Essa norma orienta conta-
dores de empresas e auditores independentes 
a comunicarem às autoridades competentes, 

ao identifi carem, no exercício de suas funções, desvios de 
leis e regulamentos, como práticas de corrupção, lavagem 
de dinheiro e sonegação de impostos. Entretanto, para 
que essa norma possa ser adotada, são imprescindíveis 
alterações no ambiente regulatório, para que o Profi ssional 
da Contabilidade tenha preservada a sua independência e 
assegurada a proteção ao exercício profi ssional, necessárias 
e garantidas na nossa Carta Magna (Art. 5º, inciso XIII).

No tocante à prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
fi nanciamento do terrorismo, o Sistema CFC/CRCs, com 
o intuito de manter a correta aplicação da lei brasileira 
e de estimular o comportamento ético e a adoção de 
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nesse contexto, 
no exercício 
do ofício, o 
Profi ssional da 
Contabilidade 
assume 
importância ímpar, 
já que tem acesso 
às informações 
e transações 
realizadas 
por pessoas, 
empresas, 
entidades e órgãos 
públicos.”

Zulmir Breda
Presidente do CFC
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política de prevenção para mitigar o risco do exercício 
profi ssional, editou, em julho de 2013, a Resolução CFC 
n.º 1.445, aplicável aos profi ssionais e às organizações 
contábeis, no ambiente dos serviços prestados de asses-
soria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento 
ou assistência, de qualquer natureza.

Desde então, realizou ações de divulgação e cons-
cientização para o desenvolvimento do pensamento 
crítico para o cumprimento do dever de informar ao Coaf 
sobre as situações de ocorrência de operações suspeitas 
de crime de lavagem de ativos. A linha adotada foi de 
“conheça o seu cliente e acompanhe suas operações”, por 
meio de procedimentos previstos, acompanhamento, 
capacitação, informes e publicação de cartilhas. 

Em geral, as fraudes ocorrem devido a uma opor-
tunidade existente e à convicção de que o ato não 
será detectado e, se for, que não será punido. Assim, 
implementar bons controles internos, políticas de 
governança e monitoramento ativo de todas as tran-
sações são ações fundamentais para minimizar os riscos 
de atos contrários às normas legais vigentes e afastar 
os oportunistas mal intencionados.

Nesse contexto, no exercício do ofício, o Profi ssional 
da Contabilidade assume importância ímpar, já que 
tem acesso às informações e transações realizadas 
por pessoas, empresas, entidades e órgãos públicos, 
posição que permite a ele analisar e revisar essas 
transações, verifi cando se são consistentes dentro 

do contexto operacional – origem e aplicação; se são 
aderentes às boas práticas e à legislação; ou se existem 
potenciais indicadores de erros ou fraudes que possam 
comprometer a fi dedignidade e a comparabilidade da 
informação divulgada.

É inegável que o papel do Profi ssional da Contabilidade 
traz consigo uma grande responsabilidade para produzir 
e apresentar relatórios contábil-fi nanceiros úteis, rele-
vantes, confi áveis, compreensíveis, comparáveis e de 
propósito geral. À medida que exerce a profi ssão pautada 
nos princípios éticos, estará resguardando o interesse 
público, os interesses de seus clientes ou empregadores, 
sem prejuízo da sua dignidade e independência profi s-
sional e, assim, contribuirá para o restabelecimento da 
confi ança e para um ambiente de negócios favorável, bem 
como para a retomada do crescimento econômico e do 
desenvolvimento do nosso País.

E, assim, perfilho-me a acompanhar aqueles que 
lutam para que o exercício da Profissão Contábil seja 
exercido pelos Colegas, pautados em princípios éticos 
e na prática da boa técnica, do pensamento crítico, do 
ceticismo e do julgamento profissional, para que, de fato, 
haja mitigação do risco ao exercício profi ssional e sejam 
mantidas a fi dedignidade das informações contábil-
fi nanceiras divulgadas e a confi ança nos negócios.

Zulmir ivânio breda
Presidente do CFC

leia o artigo 
na íntegra em 
www.crc.org.br
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Você é a primeira mulher a assumir a presi-
dência da AIC (organização de contabilidade 
internacional mais antiga do mundo, fundada 
em 1949)  e o segundo profissional brasileiro 
a alcançar esse posto – o primeiro foi Antonio 
Carlos Nasi, de 1999 a 2001. Na sua visão, o 
que isso vai representar para a Categoria 
Profissional? Quais os impactos você acredita 
que isso poderá ter em relação a questão do 
Gênero na Categoria Profissional? 

Maria Clara Bugarim – Nós, mulheres, somos 
incansáveis por natureza. Desde o início da eman-
cipação feminina, soubemos, inteligentemente, o 
momento certo de lutar. Estamos, cada vez mais, 
determinadas a não nos deixar abater diante das 
situações adversas, conscientes de que, com união, 
é possível concretizar nossos objetivos. Nossa meta 
é nos fortalecermos coletivamente, multiplicarmos 
nossas competências, valorizarmos os nossos 
serviços e aumentarmos a nossa credibilidade 
perante a sociedade, como construtoras de uma 
Pátria mais justa e igualitária. Nós não somente 
queremos ocupar o merecido espaço sociopolítico 
brasileiro, mas exercer em plenitude a nossa cida-
dania enquanto mães, profissionais competentes, 
esposas, cidadãs, mulheres. E assumir a Presidência 
da AIC é mais uma prova de que as mulheres vieram 
para mostrar o seu potencial, tanto no âmbito profis-
sional quanto pessoal. Estou aqui por nós, pela voz 
feminina da Classe Contábil. 

o sistema CFC/CRCs tem hoje sete mulheres 
presidentes. Você acredita que essa postura 
vem influenciando a AIC e outras CFCs da 
América Latina?

MC – Com toda a certeza. No Sistema CFC/
CRCs a luta das mulheres sempre esteve à frente 
do seu tempo. Quebramos muito paradigmas. E 
é importante ressaltar que uma das primeiras 

mulheres a escrever essa história foi Eny Pimenta 
de Moraes, em 10 de junho de 1947, sendo a 
primeira Profissional a ser registrada em um 
Conselho Regional de Contabilidade, que, por 
coincidência, é do Rio de Janeiro. Desde então, 
sempre buscamos romper barreiras. Para se ter 
uma ideia, na década de 50, representávamos 1,3% 
da Classe Contábil. Em 1980, chegamos a 20%. Já 
em 2000, atingimos a marca de 31% e, atualmente, 
somos 42,8%. Na composição do Plenário do CFC, 
também fizemos história. Em 1956, tivemos a 
nossa primeira Conselheira, representada por 
Numa Freire dos Santos Pereira. Desde então, 
mais de 50 mulheres já estiveram presentes nas 
composições dos mandatos. E, em 2006, eu fui 
eleita, com muito orgulho, a primeira Presidente do 
Conselho Federal de Contabilidade. E, agora, como 
Presidente da AIC mostramos que toda essa luta 
vale a pena e ainda há muito o que conquistarmos. 

Quais mudanças que você pontuaria como 
fundamentais no mercado brasileiro para a 
maior participação da mulher no segmento das 
Ciências Contábeis?  

MC – Segundo o Ministério da Educação, em 
2016, as alunas nos cursos de Ciências Contábeis no 
País somavam 205.300, enquanto os homens apenas 
150.125. Como eu disse: estamos a romper barreiras! 
É interessante ressaltar também que grande parte 
das conquistas das mulheres na área Contábil se deve 
ao legado do projeto “Mulher Contabilista”, criado 
há quase 30 anos, que impulsionou a participação 
feminina em espaços, até então, predominantemente 
masculinos. Uma outra conquista é que, a partir 
desse ano, as mulheres conquistaram o direito de 
usar “Contadora” no feminino em nossa carteira de 
identidade profissional, uma luta das mulheres do 
Sistema CFC/CRCs, encabeçada pela Presidente do 
CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar. 

Momento certo de lutar

PrImEIrA mUlHEr A AssUmIr A PrEsIDÊNCIA DA AssoCIAção 
INtErAmErICANA DE CoNtABIlIDADE (AIC), mArIA ClArA BUGArIm 
FALA soBRE PRoJETos E DEsAFios

Presidente da Associação 
interamericana de Contabilidade (AiC)

MaRia ClaRa bUGaRiM



A REVISTA DO CRCRJ - VALOR CONTÁBIL | 19

eNtReVIstA

Quais os maiores desafios que você acredita 
que terá na sua gestão, uma vez que estará não 
somente representando os profissionais do Brasil, 
mas de toda América Latina?

MC – O Brasil possui muitos projetos para a 
América Latina. Mas a nossa principal meta é o 
combate à corrupção. Assim que assumi o cargo, 
a AIC assinou um acordo de cooperação técnica 
com o Ministério da Transparência do Brasil para 
unir esforços ao combate à corrupção nos países 
da América Latina e Caribe. A minha ideia é criar a 
Rede Contábil Latino-Americana de Integridade, 
que tem como objetivo aperfeiçoar e ampliar ações 
de controle e participação social para a melhoria da 
responsabilização de agentes públicos e privados 
e, consequentemente, fomentar o combate à 
corrupção. Por meio de ações integradas, eventos 
regionais, apoio mútuo e intercâmbio de experiên-
cias e informações, queremos capacitar os agentes 
da América Latina e Caribe na detecção de fraudes 
e prevenção de irregularidades. Caminhamos no 
combate à corrupção e não podemos fazer isso 
isoladamente. É um esforço em conjunto, e o Brasil 
será o nosso maior parceiro. 

Como fazer para que as melhores práticas em 
Contabilidade sejam   compartilhadas e disse-
minadas no Continente? Nesse sentido, quais 
as lições que o Brasil tem a dar e quais as lições 
a aprender com outros países?

MC – Acredito que seja por meio do intercâmbio 
de boas práticas, encontros e debates integrados 
para o aprimoramento da Contabilidade na América 
Latina. Tivemos uma experiência muito rica neste ano, 
na Colômbia, com a realização da XXXIII Conferência 
Interamericana de Contabilidade (CIC), que contou 
com uma palestra muito importante do Presidente do 
CFC, Zulmir Breda, sobre os mecanismos de combate 
à corrupção. Em 2021, será a vez de o Brasil receber 
esse encontro, em Bento Gonçalves (RS). Acredito que 
o envolvimento dos Profissionais da Contabilidade 
em momentos assim pode contribuir e muito para o 
desenvolvimento sustentável das regiões.

 
Quais os pontos mais importantes, na sua visão, 
que devem ser priorizados para alavancar o cres-
cimento e aprimoramento das Ciências Contábeis 
no Hemisfério sul?

MC – A participação de representantes da Classe 
Contábil em organismos internacionais, a troca de 
experiências entre os países e a implantação de boas 
práticas são os principais caminhos. 

Voce falou que é fundamental estar sintonizada 
com o futuro, buscando conciliar a profissão aos 
avanços tecnológicos. Quais os maiores desafios 
nesse sentido, uma vez que inteligência artificial 
é apontada como uma ferramenta poderosa para 
o Contador do futuro, mas que também pode 
reduzir empregos?

MC – Não vamos perder empregos. O que está 
acontecendo é a reformulação do perfil profissional. 
Estamos avançando com a tecnologia, e novas 
oportunidades surgem para aqueles que buscam 
capacitação e aprimoramento. A tecnologia não 
veio para nos reduzir e, sim, é uma grande aliada 
no que diz respeito ao aumento da otimização do 
nosso tempo, tornando-nos profissionais cada vez 
mais estratégicos, analíticos, versáteis, ou seja, 
imprescindíveis para o sucesso das empresas. 

Quais os maiores desafios para alcançar maior 
convergência e harmonização das normas inter-
nacionais de Contabilidade aplicadas no mundo, 
frente a questões como corrupção?  

MC – Os desafios estão na busca pela transpa-
rência, na atuação com ética e responsabilidade 
social. É preciso seguir com o nosso trabalho de 
forma digna, íntegra e correta. É assim que muda-
remos o mundo. 

Quais os cinco mandamentos que você acredita 
que todo jovem profissional deve se ater – e que 
os profissionais mais experientes jamais deveriam 
esquecer?
• Trabalhe sempre calcado na ética.

• Seja dedicado e busque a excelência.

• Pratique o controle social e lembre-se de que 
atuamos em prol do desenvolvimento sustentável 
do nosso País. 

• Esteja à frente do tempo e preparado para as 
transformações.

• E o mais importante: somos humanos. Podemos 
errar, mas nunca desistir. Seja resiliente na vida, 
no trabalho. Acredite e siga em frente. 
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integrantes do CRCRJ vão ao interior levar conceitos 
e atender as demandas locais

Jorge Ribeiro, Carolina licht , Rosangela inocêncio, 
Samir Nehme e  ademilton Dantas em Café Petropólis

O Café Com a Classe Itinerante do CRCRJ foi na 
Associação Profi ssional dos Contabilistas de Petrópolis 
na região serrana – no dia 12 de novembro, na Câmara 
dos Vereadores de Barra do Piraí, em 27 de novembro 
e no último do ano ocorreu na Federação dos 
Contabilistas dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e Bahia – FEDCONT RJ/ES/BA.

O Vice-Presidente do Conselho, Samir Nehme, 
o Presidente da Academia de Ciências Contábeis o 
Estado do Rio de Janeiro (ACCERJ), Aroldo José Planz, 
o Vice-Presidente de Interior, Ademilton Dantas, o Vice-
Presidente de Registro, Carlos Alexandre de Paiva, o 
Vice-Presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos, Jorge 
Ribeiro, a Presidente da Associação dos Contabilistas 
de Petrópolis (APCP), Rosângela Mathias Inocêncio 
e a Delegada na região, Carolina Licht Kronemberg, 
participaram do evento em Petrópolis. Os represen-

tantes do Conselho fizeram entrega de Certificados 
de Mérito aos Profissionais que completaram 70 anos 
com 20 de profissão e registro ativo, sem nunca ter 
sofrido infração técnica ou ética.

Em Barra do Piraí o encontro objetivou dar 
oportunidade de os Profi ssionais daquele muni-
cípio apresentarem demandas da região para os 
Conselheiros do CRCRJ, que marcaram presença na 
Câmara de Vereadores da cidade: o Vice-Presidente 
de Interior, Ademilton Dantas, o Vice-Presidente de 
Registro, Carlos Alexandre de Paiva, o Diretor de 
Relações Institucionais do CRCRJ, Felipe Ribeiro, o 
representante do Sicomércio, Jorge Guilherme Aida 
Aiex, e os Vereadores Caca Muniz e Cristiano Almeida, 
mais a Delegada de Barra do Piraí, Elizabeth Soares, o 
Vice-Presidente da JUCERJA, Alexandre Velloso e o 
Assessor de Gabinete da JUCERJA, Delmir Custódio.

Conselho vai ao interior e faz Café 
com a Classe Itinerante na FeDCoNt

lygia Sampaio, Presidente da FEDCoNt RJ, ES e ba recebe o 
Presidente do Conselho, Waldir ladeira, o VP de interior ademilton 
Dantas, que ouviram sugestões de Contadores no último Café do ano

Já no Rio, foi a Federação dos Contabilistas dos 
Estados do Rio deJaneiro, Espírito Santo e Bahia – 
FEDCONT RJ/ES/BA, sob a Presidência de Lygia 
Sampaio que recebeu o Café com Classe  Itinerante 
do CRCRJ no dia 23 de novembro. Este evento, disse 
o presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira “ocorre 
como se fosse uma  prestação de contas informal, 
onde os Contadores, Sindicalistas e Sindicalizados, 
Conselheiros e Associados se encontram para tomar 
um cafezinho e apresentam reivindicações, sugestões, 
elogios, críticas e demandas factíveis em favor da 
Classe da Contabilidade”.

No encontro da Federação dos Contabilistas, 
Ladeira afi rmou ser importante ouvir colegas e amigos 
neste tipo de evento, porque dentro do CRCRJ “todos se 
tornam uma ilha, e quem vê melhor são os Profi ssionais 
que estão de fora, porque podem dar testemunho para 
uma melhor gestão”. 

iNtEGRaÇÃo
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Nos dias 10 e 11 de dezembro foi reali-
zada a Reunião de Delegados do CRCRJ no 
plenário, ocasião que contou com a partici-
pação dos representantes das Delegacias do 
Conselho em 21 municípios do Rio de Janeiro. 
O encontro teve como principal objetivo o 
balanço geral das ações desenvolvidas pelas 
jurisdições durante o ano, além de também 
traçar metas para 2020.

A reunião ressaltou as grandes reali-
zações do CRCRJ em 2019: Convenção 
de Contabilidade Itinerante em Três Rios, 
que reuniu cerca de 500 participantes, e a 
Convenção de Contabilidade Itinerante na 
Baixada, com 450 congressistas, inovadores 
eventos que foram resultado do objetivo da 
gestão em interiorizar o CRCRJ.

 O Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, e 
o Vice-Presidente, Samir Nehme, prestigiaram 
o encontro onde exaltaram o trabalho exer-
cido pelos Delegados em cada jurisdição 
e seu papel crucial junto ao Conselho. O 
Vice-Presidente de Interior, Ademilton 
Dantas, ainda apresentou o levantamento de 
atendimentos, eventos, cursos e reuniões de 
iniciativa das delegacias.

O Vice-Presidente de Fiscalização, Ética 
e Disciplina, Gil Marques, ponderou também 
as novidades adotadas pelo setor durante 
a gestão e também destacou as próximas 
mudanças que virão a partir de 2020 nas 
Delegacias do CRCRJ.

Reunião de Delegados 
discute balanços da 
gestão e traça metas 
para 2020

A segunda edição do Fórum Fisco Cidadão, da Secretaria 
de Fazenda Estadual, realizada no dia 6 de novembro, tratou 
das novidades que todos devem atentar em 2020. O CRCRJ 
foi representado pelo Vice-Presidente, Samir Nehme, que 
apresentou um documento com as demandas da categoria 
contábil recolhidas em evento realizado no dia 11 de outubro, 
na sede do Conselho.

Entre as novidades anunciadas, está uma demanda do CRCRJ, 
a possibilidade de realizar parcelamento online dos débitos 
estaduais, e novos serviços de atendimento digital, caminhando 
para um processo de autorregularização do contribuinte.

“A ideia é termos, em pouco tempo, 100% das solicitações dos 
contribuintes automatizadas e 80% delas totalmente resolvidas 
pela internet”, adiantou o Subsecretário de Receita, Thompson 
Lemos. A unificação do DEC e Fisco Fácil, solicitada pelo CRCRJ, 
já está em estudo pela Secretaria, assim como a ampliação dos 
prazos das certidões para 180 dias. As demais demandas serão 
analisadas: fim do envio duplicado de informação; criação de um 
banco de dados unificado com a Receita Federal; manutenção 
do Conselho de Contribuintes como grau recursal da esfera 
administrativa; simplificação do ICMS e atendimento prioritário 
a Profissionais da Contabilidade na Sefaz-RJ e suas inspetorias.

FIsCo CIDADÃo
CRCRJ LEVA DEMAnDAs Ao FÓRuM 
FisCo CiDADão DA sEFAZ-RJ

Samir Nehme apresenta propostas à Sefaz-RJ

Delegados apresentaram ações em suas 
jurisdições e planos para 2020
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No dia 13 de dezembro, o Vice-Presidente de Desenvolvimento 
Profissional do CRCRJ, Antonio Ranha, foi nomeado Vogal Suplente 
do CRCRJ na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja). 
Na mesma ocasião, Affonso D’Anzicourt, membro da Comissão de 
Assuntos Tributários do CRCRJ, foi nomeado Vogal, na vaga do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Participaram do evento o Vice-
Presidente do CRCRJ e Vogal da Jucerja, Samir Nehme, o Presidente 
da Jucerja e Conselheiro do CRCRJ, Vitor Hugo Feitosa e o Presidente 
do Sescon Rio de Janeiro, Renato Mansur.

Conselheiro Antonio Ranha é nomeado Vogal da Jucerja

A reunião plenária do dia 11 
de dezembro foi marcada por 
várias homenagens. O Presidente 
Waldir Ladeira recebeu placas 
de agradecimento da Academia 
de Ciências Contábeis do Rio de 
Janeiro (ACCERJ), pelo apoio ao 1º 
Encontro de Estudantes e Jovens 
Lideranças Contábeis; da Federação 
dos Contabilistas do Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Bahia (FEDCONT – 
RJ/ES/BA), pelas realizações de sua 
gestão; e da Liga Futpro, pelo apoio 
do Conselho ao Campeonato Estadual 
de Escritórios Contábeis e também 
uma placa de agradecimento dos 
Conselheiros do CRCRJ.

O Vice-Presidente, Samir Nehme, e 
o Vice-Presidente de Desenvolvimento 
Profissional, Antonio Ranha, foram 
agraciados com Moções de Aplausos 
e Congratulações, respectivamente, 
das câmaras municipais de Duque de 
Caxias e do Rio de Janeiro.

Também houve entrega de 
Moções de Aplausos do CRCRJ a 
personalidades e entidades que 
contribuíram para o desenvolvi-
mento e o reconhecimento social 
da Profissão Contábil: ao Contador 
Fúlvio Abrami Stagi, in memoriam, 
entregue ao filho, Contador Cezar 
Stagi, por indicação do Delegado 
Ronaldo Gouveia; à Antonia Regina 

Leitão, Diretora Regional do SESC, 
representada por Sérgio Ribeiro, por 
indicação do Conselheiro Ouvidor 
Luiz Antonio Leal; ao Contador Aroldo 
José Planz, Presidente da ACCERJ, 
por indicação do Vice-Presidente 
de Desenvolvimento Profissional, 
Antonio Ranha; à Ivonete Costa, e 
ao Agente da Receita Federal em 
Cabo Frio, Carlos Tuñas, ambos por 
indicação do Delegado Fillipe dos 
Santos; ao Oficial do Registro Geral 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da Cidade do Rio de Janeiro (RCPJ), 
Jalber Buannafina, por indicação 
da Conselheira Ilan Renz; à União 
dos Profissionais e Escritórios de 
Contabilidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UNIPEC), na ocasião 
representada por sua Presidente, 

Damaris Amaral, por indicação 
da Conselheira Maria de Fátima 
Moreira; à Associação das Empresas 
de Serviços Contábeis de Volta 
Redonda (AESCON), na ocasião 
representada por seu Presidente, 
Leandro Glória, por indicação 
da Delegada Giselle Confort; à 
Associação dos Profissionais da 
Contabilidade de Petrópolis (APCP), 
na ocasião representada por sua 
Presidente, Rosangela Inocêncio, 
por indicação da Delegada Carolina 
Licht; e à Associação dos Profissionais 
da Contabilidade de Cabo Frio,  
Arraial do Cabo e Armação dos 
Búzios (APCCAA), na ocasião repre-
sentada por seu Presidente, Nascif 
Jr., por indicação do Conselheiro  
Luiz Francisco Peyon.

Homenagem dá o tom da Reunião Plenária do CRCRJ

todas as autoridades das instituições Contábeis do Rio prestigiaram a Plenária
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BoLetIM tÉCNICo

A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro 
tem implementado melhorias, facilitando o processo de 
autorregularização e disponibilizado novos serviços.

Através do Canal com o CRCRJ, gostaríamos de 
atualizá-los sobre as principais mudanças que ocor-
reram a partir de Outubro de 2019:

1) AVISO AMIGÁVEL X AVISO DE 
CobRaNÇa aMiGáVEl

Aviso Amigável - Trata-se de cruzamento de infor-
mações entre dados de vários sistemas da Secretaria ou 
informações  com outros entes, órgãos ou geradas por 
determinação legal para apontar indícios de sonegação 
fi scal. O objetivo é possibilitar a autorregularização antes 
da constituição do crédito tributário.

Quando a Resolução 265/2018 estava em vigor 
(19/06/2018 a 22/10/2019), o Aviso Amigável  era exigido 
antes do início de praticamente todas as ações fi scais, salvo 
as exceções legais.

A partir de 23 de Outubro de 2019, foi publicada 
a Resolução 75/2019 com novas regulamentações 
sobre o aviso amigável.  Em termos gerais, as principais 
alterações foram:
• As ações fi scais podem ser iniciadas sem a obrigato-

riedade do envio de Aviso Amigável;
• Os Avisos Amigáveis são  enviados/ analisados por 

equipe designada pela Subsecretaria de Receita;
• No caso de contribuintes que contestaram o Aviso 

Amigável, será realizada uma análise pela equipe de 
Auditores Fiscais.
Para contestação ou aceitação do Aviso 

Amigável é necessário seguir os procedimentos 
do Manual do Contador disponibilizado no site da 
Secretaria de Fazenda (item 19.5 deste Manual). 
Importante:  não  utilizar a opção  “justifi car”  para a 
contestação do Aviso Amigável.

Aviso de Cobrança Amigável – Caso o contribuinte 
receba um aviso de cobrança amigável através do DeC, 
ele deve verifi car os débitos que estão disponibilizados 
no Fisco Fácil (aba pendências).  Em regra, são créditos 
tributários já constituídos, como débitos declarados em 
GIA-ICMS ou Auto de Infração. A única exceção é a malha 
fi scal automática NFe saídas x EFD ICMS IPI, que também 
representa indício de sonegação fi scal.

Estes avisos também estarão disponíveis para leitura 
na aba “Alerta de notifi cações”, na primeira página do 
Fisco Fácil.

A autorregularização, nestes casos, oportuniza ao 
contribuinte o uso das reduções de penalidades previstas 
em lei, evita inscrição em dívida ativa e até a perda de 
benefícios fi scais.  

Por já estarem constituídos, os débitos tributários 
devem ser consultados no Fisco Fácil, sendo possível que 
tenham sido autorregularizados entre a apuração dos dados 
e a ciência da mensagem.  

Exemplo: Débito declarado em GIA-ICMS que foi pago.
Para informações sobre a autorregularização,   

seguir os procedimentos do Manual do Contador 
disponibilizado no site da Secretaria de Fazenda (itens 
7 e 9 deste Manual).

 
2) PaRCElaMENto

O parcelamento dos débitos declarados em GIA-ICMS, 
GIA-ST e EFD ICMS IPI, bem como os dos  Autos de Infração 
de contribuintes com Inscrição Estadual deve ser solicitados 
através do Sistema Fisco Fácil.  O parcelamento solicitado 
através do Fisco Fácil dispensa o pagamento de Taxa de 
Serviços Estaduais.

Caso o Auto de Infração esteja em processo de impug-
nação ou Recurso, a desistência deste somente poderá ser 
feita através do e-CNPJ da empresa ou de e-Procuração, 
com poderes outorgados para esta atividade. 

3) RECEbiMENto DE PUSH DE MENSaGENS 
PoR E-Mail – SiStEMa DeC

Esta funcionalidade do Sistema já está disponível desde 
Novembro de 2018, mas é muito importante a sua divul-
gação, pois verifi camos um alto índice de ciência presumida 
no Sistema DeC.

O contribuinte ou procurador poderá cadastrar 
no sistema  até 05 (cinco) e-mails  para recebimento de 
uma mensagem automática, sempre que houver novas 
mensagens sem ciência disponibilizadas no Sistema DeC.  
Ressaltamos que a ciência não é realizada através destes 
e-mails, mas sabemos da importância de que o contribuinte 
tenha agilidade no acompanhamento das mensagens e que 
o e-mail é um canal de comunicação efi caz

Alertamos da importância do acompanhamento das 
notifi cações, intimações, avisos e comunicados e informamos 
que os procedimentos para cadastramento estão disponí-
veis no Manual do DeC, na página da Secretaria Estadual 
de Fazenda.

sefaz-RJ: principais mudanças recentes

secretaria de Fazenda Estadual (sEFAZ-RJ)
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