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EDITORIAL

É com muita honra e alegria que inicio o maior 
desafio de minha vida profissional: a presidên-
cia do Conselho Regional de Contabilidade do 

Rio de Janeiro. E, desta forma, a representatividade 
de mais de 53 mil Profissionais da Contabilidade.

Uma responsabilidade que será compartilhada com 
muitas pessoas, que dividem comi-
go o mesmo propósito: trabalhar 
para uma classe mais reconhecida 
e valorizada pela sociedade e por 
um CRCRJ mais forte.

Nossa gestão será participativa e 
todos estão convidados para so-
mar em nossas realizações. Ao lon-
go dos próximos dois anos, vamos 
intensificar de maneira expressiva 
a fiscalização, de modo que todos 
que exercem a profissão contá-
bil estejam regulares no CRCRJ, 
conforme dita a legislação. Inves-
tiremos em tecnologia, desenvol-
vendo sistemas e proporcionando 
mais comodidade e acessibilidade 
aos nossos Profissionais.

Ampliaremos a realização de cur-
sos e eventos, com foco, inclusive, 
no Ensino a Distância, por reco-
nhecermos a importância de valorizar a capacitação 
técnica. Continuaremos, junto a órgãos e poderes 
legislativo e executivo, lutando por prerrogativas 
profissionais, para melhorar cada vez mais o nosso 
trabalho, tão relevante para o desenvolvimento so-
cioeconômico do Rio de Janeiro e do Brasil.

Espero, ao fim desses dois anos, superar expec-
tativas e ter a certeza de que construímos muitos 
benefícios para a classe contábil, a qual tanto me 
orgulho de pertencer.

Por fim, a Revista Valor Contábil inicia essa nova 
gestão reformulada, com o objetivo de tornar-se 

mais leve e moderna. Criamos no-
vas editorias, como “perfil”, para 
trazer grandes figuras da Conta-
bilidade e mostrar aspectos de 
sua vida privada; e reduzimos os 
espaços de cobertura de eventos, 
pois eles já são amplamente divul-
gados em nossas redes sociais e 
site, além de ficarem disponíveis, 
na íntegra, na TV CRCRJ. Em “Es-
paço Aberto”, vamos compartilhar 
alguns dos comentários que rece-
bemos em nossas redes sociais, e 
essa página também poderá servir 
para recomendações de livros, fil-
mes e etc. Enviem sugestões para 
jornal@crcrj.org.br

Um grande abraço,

SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME
Presidente do CRCRJ

VISÃO DO
FUTURO

AMIGOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE,

Nossa gestão 
será participativa 

e todos estão 
convidados 
para somar
em nossas 

realizações.
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Um local espaçoso e acon-
chegante, em que o profis-
sional contábil possa reu-

nir-se com clientes, organizar sua 
rotina e usufruir caso não possua 
escritório próprio, more afastado 
do Centro do Rio de Janeiro ou es-
teja no início da carreira. Foi pen-
sando nessas e em outras possi-
bilidades que nasceu o projeto 
Espaço Compartilhado do CRCRJ, 
inaugurado no dia 27 de janeiro.

De livre utilização para profis-
sionais registrados e em situa-
ção regular, ele conta com: duas 

salas com estação de trabalho, 
computador e duas cadeiras, 
denominadas “escritório”; uma 
sala de reunião com mesa e seis 
cadeiras (“sala de reunião”), uma 
mesa para uso coletivo, com qua-
tro cadeiras (“coworking”) e uma 
bancada com dois lugares para 
uso preferencial de cadeirantes.

No mesmo local, está instalado o 
Centro de Memória e História da 
Contabilidade, contendo itens e in-
formações históricos da profissão.

Na inauguração, o Presidente do 
CRCRJ, Samir Nehme, ressaltou 

que esta é mais uma conquista 
que beneficiará os profissionais 
da contabilidade fluminenses.

“É uma honra participar de um 
momento tão importante. Temos 
o propósito que fazer com que o 
CRCRJ volte seus olhos para os Pro-
fissionais da Contabilidade. Nosso 
objetivo é que vocês possam usu-
fruir deste Espaço e, mais do que 
isso, que se sintam proprietários 
dele. Esta é a Casa do Profissional 
da Contabilidade!”, discursou.

Os primeiros contadores a utiliza-
rem o local foram Gabriel Mathias 

CRCRJ INAUGURA
ESPAÇO COMPARTILHADO DO 
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
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e Leidiana Mageski. Ela é 
moradora de Rio das Os-
tras e ele reside no mu-
nicípio do Rio de Janeiro. 
O CRCRJ foi um excelente 
ponto de encontro. 

“É, sem dúvidas, um espa-
ço muito útil!”, disse Lei-
diana. “Vai facilitar muito 
para os profissionais que 
precisam fazer um atendi-
mento rápido, por exem-
plo. Um suporte que o 
CRCRJ dá ao profissional”, 
complementou.

1) Os profissionais Gabriel Mathias e Leidiana Mageski foram os primeiros a utilizarem o Espaço Compartilhado

2) A inauguração do Espaço contou com a presença de Natasha Renz, responsável pela cessão do projeto

CONHEÇA AS REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO 
ESPAÇO COMPARTILHADO DO CRCRJ:

•  Aberto em dias úteis, das 10h às 17h

•  O uso do Escritório e da Sala da Reunião será mediante agendamento 
prévio através do Departamento de Desenvolvimento Profissional, pelo 
telefone (21) 2216-9548, ou presencialmente, na recepção do prédio, das 
9h às 17h.

•  Os demais espaços não precisam de agendamento prévio, sendo de livre 
utilização quando disponíveis

•  A utilização é limitada, por profissional, a no máximo duas vezes por 
semana, por um período máximo de duas horas para cada dia.

Conheça todos os detalhes na Resolução CRCRJ nº 542, disponível em 
nosso portal: www.crc.org.br
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A Contadora Vitória Maria 
da Silva, ex-presiden-
te do CRCRJ (gestão 

2014/2017) foi empossada Vice-
-Presidente de Controle Interno 
do Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC). Nesta entrevista, 
ela fala sobre suas expectativas 
na representatividade do Rio de 
Janeiro e os desafios do Contro-
le Interno na gestão do Sistema 
Contábil Brasileiro.
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e tenham a possibilidade de opi-
nar sobre quaisquer alterações 
legislativas que impactem nossos 
trabalhos, como, por exemplo, a 
Reforma Tributária. 

Todas as demandas são importan-
tes. Vamos manter um canal aber-
to, via CRCRJ, para permanecer 
ouvindo a categoria e, juntos, pro-
curarmos a melhor solução. Nesse 
sentido, uma excelente ferramen-
ta que pretendemos utilizar mais 
são as audiências públicas.

3. Como a experiência na presidên-
cia do CRCRJ no período 2014/2017 
pode auxiliar no trabalho que será 
realizado no Federal?

Não só a experiência na gestão de 
2014/2017, mas toda a minha traje-
tória de vida dentro das Entidades 
de Classe, começando pelo Sindi-
cato dos Contabilistas do Município 
do Rio de Janeiro (SINDICONT-Rio), 
que considero uma escola de cida-
dania, onde iniciei minha vida de 
luta classista em prol da catego-
ria, tendo sido, inclusive, a pri-
meira mulher a presidi-lo.

Essa experiência foi o que 
me levou até o Conselho 

1. Vitória, o Rio de Janeiro estava há 
muito tempo sem um representan-
te no Conselho Diretor do Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC). 
Qual é a importância desta repre-
sentatividade para os Profissionais 
da Contabilidade Fluminenses?

Mesmo sem a representação no 
Conselho Diretor do CFC, estáva-
mos representados no plenário 
pelos nossos conselheiros efetivo 
e suplente, além da representati-
vidade do próprio presidente do 
CRCRJ nas reuniões mensais pro-
movidas pelo Federal.

Mas, é nítida a importância de as-
sumir uma Vice-presidência, tendo 
em vista que somos o segundo 
maior Conselho Regional em nú-
mero de profissionais, com mais 
de 53 mil registrados. Este reco-
nhecimento por parte do Sistema 
Contábil Brasileiro é fundamental.

2. Quais são as principais deman-
das dos Profissionais da Contabi-
lidade Fluminenses que, em seu 
entendimento, serão levadas ao 
Conselho Federal?

Entendo que uma pauta prioritá-
ria para o CFC é o estreitamento 
de relações com o Legislativo, ar-
ticulando que demandas da cate-
goria contábil possam se tornar, 
efetivamente, leis. 

Nesse sentido, temos uma briga 
antiga no Rio de Janeiro para a ex-
tinção de cobranças indevidas da 
GFIP (PL 96/2018) e a demanda por 
atendimento prioritário em órgãos 
como Receita Federal, Secretarias 
de Fazenda e Juntas Comerciais. 

Também é muito importante que 
os profissionais contábeis como 
um todo participem ativamente 

Diretor do CFC, o maior órgão 
da Contabilidade brasileira, e o 
fato de estar envolvida há tantos 
anos com a profissão e as de-
mandas classistas certamente é 
o diferencial para o trabalho que 
inicio este ano. 

4. Quais são os principais desafios 
do Controle Interno na gestão do 
Sistema Contábil Brasileiro?

Considero esta Vice-presidência o 
braço direito técnico da Presidência, 
especialmente na nova modelagem 
de governança que os órgãos de 
controle, como o Tribunal de Contas 
da União (TCU), estão exigindo.

Nosso objetivo é que o Conse-
lho Federal de Contabilidade 
permaneça sendo um grande 
exemplo de transparência e 
controle para as demais autar-
quias federais e entidades das 
esferas públicas e privadas.

Me sinto muito honrada 
pela responsabilidade 
que cabe ao Estado 
do Rio de Janeiro pela 
representatividade e 
por todos os demais 
Conselhos.

Controle, Transparência 
e Representatividade

Vitória Maria da Silva recebe diploma de posse do 
Presidente do CFC, Zulmir Breda

É nítida a 
importância de 

as sumir uma Vice-
presidência, tendo 
em vista que somos 

o segundo maior 
Conselho Regional
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VOCÊ SABIA?

O projeto atua em duas frentes: os profissionais 
da contabilidade e estudantes poderão entregar 
a doação de qualquer item novo ou usado em 
bom estado na sede do CRCRJ ou nas Delegacias.

Além disso, no período da campanha, a partici-
pação nos cursos gratuitos oferecidos pelo Con-
selho estará condicionada à entrega de um dos 
seguintes kits abaixo:

Kit 1: 1 caixa de lápis de cor

Kit 2: 1 tesoura ponta arredonda-
da + 1 régua em poliestireno 30 cm 
cristal + 1 cola branca 110g lavável

Kit 3: apontador simples (3 unida-
des) + lápis preto (3 unidades) + 1 
caderno brochura 96 folhas

Kit 4: 2 cadernos brochura 96 folhas.

FAÇA SUA PARTE PELO 
BEM DA EDUCAÇÃO NO 

RIO DE JANEIRO!

VOLTA ÀS AULAS

SOLIDÁRIA
CRCRJ promove campanha de 
doação de materiais escolares
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VOCÊ SABIA?

DENÚNCIA FISCAL 

ONLINE
Sistema digitalizado: CRCRJ recebe 

denúncias fiscais pelo site

Se você tem ciência do exercício ilegal da profissão contá-
bil, faça uma denúncia em nosso portal. Desta forma, você 
está auxiliando o fortalecimento da Profissão Contábil.

Em uma crescente de inovação, 
o CRCRJ possui, desde 2018, um 
sistema online de denúncias, 

realizado através do Portal. Nele, pes-
soas físicas ou jurídicas poderão fazer 
denúncias sobre o exercício irregular 
da profissão. O objetivo da iniciativa é 
promover uma regulação ainda maior 
da atividade contábil, com a intenção 
de coibir profissionais ilegais e valori-
zar o Profissional Contábil. 

“Esse exercício irregular poderá ser 
feito por profissionais com registro 
e sem registro ou por pessoas sem 
formação contábil. Caberá a apura-
ção das denúncias recebidas iden-
tificar os infratores da legislação da 
profissão contábil”, afirma o Chefe 
do Departamento de Fiscalização do 
CRCRJ, Carlos Alexandre Gonzalez.

Para fazer a denúncia, basta pre-
encher o formulário online, que 

pode ser identificado ou não. A 
diferença é que, nos casos de de-
núncia anônima, o denunciante 
não acompanha o andamento 
do processo.  É importante frisar 
que todas as denúncias são re-
vestidas de sigilo, onde somente 
os interessados identificados te-
rão informação sobre a sua tra-
mitação, de acordo com a Reso-
lução CFC 1309/10. 

No ano de 2019, o sistema de de-
núncia eletrônica recebeu uma 
média de 20 denúncias mensais, 
que resultaram no julgamento 
de 135 processos desse mesmo 
ano, dentre os quais: 32 proces-
sos foram julgados procedentes, 
48 arquivados e 55 em exigência. 
Foram realizadas 59 diligências 
fiscais, a partir de denúncias on-
line de 2019, no julgamento dos 
referidos processos.

Ajude a Fiscalização do CRCRJ e fortaleça a 
Profissão Contábil!
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José M
iguel Rodrigues

Entretanto, cabem muitos alertas 
técnicos quanto a ele, mas, acima 
de todos está o seguinte: serviço 
de elaboração de declaração de Im-
posto de Renda não é mera datilo-
grafia ou digitação de documentos. 
Temos que ter em mente trata-se 
de um serviço de consultoria. Essa 
questão, embora pareça evidente, 
confunde clientes pelo fato de não 
entenderem o que é exatamente 
essa prestação de serviço.

Além disso, para maioria das 
pessoas, a DIRPF é para apre-
sentarmos ao Fisco as 
rendas do contribuin-
te, mas isso é um 
ledo engano! O Fisco 
sabe muito bem e 
em detalhes quais 
são as receitas de 
cada um dos contri-
buintes através 

do aparato tecnológico que possui. 
Na verdade, essa declaração é a 
apresentação das origens e aplica-
ções de recursos que demonstram a 
evolução do patrimônio das pessoas 
físicas, logo, o principal interesse é o 
patrimônio e como foi a sua evolu-
ção e, em complemento, como fo-
ram gastos o restante dos recursos. 

Em consequência disso, perce-
bemos que é necessário muito 
cuidado com o registro do patri-
mônio na Declaração de Rendas. 
Aliás, o movimento patrimonial “a 

descoberto” é uma das principais 
formas de cair na “malha fina”. 
Nesse ponto, também mere-
ce destaque que a Receita 
Federal passou a apostar no 
controle das notas fiscais e 

demais documentos eletrôni-
cos de aquisição e gastos para 

verificar se os contribuintes 
têm um padrão de consumo 

incompatível com as 
receitas declaradas. 

Na mesma medi-
da de relevância, 
estão os emprés-
timos. O Fisco 

está preocupa-
do em identi-
ficar as ope-
rações dessa 
natureza que 

não são reais, 

*José Miguel Rodrigues é Empresário Contábil, professor, palestrante e consultor. É Mestre em Ciências Contábeis pela 
UERJ e Pós-Graduado em Administração Financeira e em Direito Tributário.

UM NOVO OLHAR SOBRE A DECLARAÇÃO 
DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA*

Nós, contadores, exercemos uma profissão que tem a possibilidade de estender honorários fixos para 
fontes variáveis decorrentes de diversos serviços, mas, em destaque, nesse cenário, há um serviço que 
ultrapassa a barreira dos escritórios de contabilidade e abraça todos os demais profissionais da nossa 

categoria. Tamanha é a magnitude dele que muitos de nós brincam que é nossa oportunidade de fazermos 
nosso 14º ou até 15º rendimento mensal. Trata-se do período da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa 
Física. Para esse serviço, se fizermos um investimento adequado em divulgação, temos um retorno financeiro 
certo e excelente. 

exigindo dos contribuintes os com-
provantes das operações, visando 
penalizar as que entender serem 
fraudulentas e visam manipular 
informações para “tapar” buracos 
quanto ao confronto de receitas 
e crescimento patrimonial, sendo 
assim, não basta mais fazermos 
somente o cruzamento entre as 
declarações de quem faz a doação 
com a de quem recebe. Logo, se 
você elabora DIRPF, você deverá 
estar apto a auxiliar seu cliente na 
confecção dessas operações.

Por outro lado, se vivemos um 
momento de cenário de elevada 
fiscalização, isso nos possibilita 
performar financeiramente nos-
sos clientes que são profissionais 
liberais e autônomos, justamente 
em decorrência das deduções 
legais permitidas em livro caixa, 
pois, se de um lado o fisco controla 
o contribuinte para evitar desvios 
de conduta através dos gastos, 
por outro lado, ele vê eletronica-
mente a legalidade das despesas 
legitimamente registradas no 
Livro Caixa Eletrônico. 

Por fim, vemos claramente que to-
das essas questões nos permitem 
desenvolver excelentes serviços 
consultivos de elaboração de de-
claração de rendas que não são 
digitação, mas sim, elaboração da 
Declaração de Imposto de Renda.



Baixe agora mesmo!

Lançamos nosso aplicativo 
e nele você pode:

- Inscrever-se em cursos

- Receber notícias relevantes

- Atualizar seus dados cadastrais

- Emitir boletos de anuidade para 
manutenção da regularidade 
profissional
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C om o lema “Coragem para 
Inovar”, a Gestão CRCRJ 
2020/2021, liderada pelo 

presidente Samir Nehme, terá 
como foco a construção de um 
Conselho com grande percepção 
de valor pelo profissional da con-
tabilidade e a entrega de uma ca-
tegoria contábil mais reconhecida 
e valorizada pela sociedade. 

Esse posicionamento foi planeja-
do ao longo dos meses de janeiro 
e fevereiro, por meio de reuniões 
do Conselho Diretor e plenárias, e 
a administração já conta com um 

GESTÃO 2020/2021 É EMPOSSADA E TEM COMO COM-
PROMISSO AÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REGISTRO, FISCA-
LIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA

extenso calendário de eventos; 
metas estabelecidas para aumen-
to de registros de pessoas físicas 
e jurídicas; foco na ampliação da 
atuação da fiscalização e o desen-
volvimento de um sólido projeto 
de Ensino a Distância, além de 
ações de visibilidade. 

“Nossas ações serão pautadas no 
objetivo maior: fazer com que a 
profissão tenha uma visibilidade 
diferente na sociedade. E mos-
trar um Conselho forte e atuante, 
buscando convênios, parcerias 
em que o valor do trabalho do 

profissional contábil seja bem vis-
to pela sociedade de forma geral”, 
resume o Presidente Samir Neh-
me, empresário contábil e conse-
lheiro do CRCRJ desde 2014.

De modo a valorizar o profissional 
registrado e regular com o Conse-
lho, um parâmetro foi definido: é 
preciso intensificar a fiscalização 
ao leigo, que exerce a profissão ile-
galmente, não só no município do 
Rio, mas em todo o Estado; e chan-
celar a qualidade dos profissionais 
e escritórios contábeis, registrados 
e regulares, que são completamen-
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te aprovados pela fiscalização do 
CRCRJ, por não possuírem penali-
dades técnicas nem éticas.

Outras ações previstas para o 
mandato são: a promoção de pa-
lestras de incentivo ao registro 
para alunos de graduação em 
Ciências Contábeis, o estabeleci-
mento de um padrão de atendi-
mento na sede e nas delegacias, 
melhorias no prédio e concessão 

1) Os Conselheiros eleitos em novembro de 2019 foram empossados em ple-
nária no primeiro dia útil do ano
2) Conselheiros do CRCRJ na Plenária de Posse, em 02 de janeiro de 2020

NOVOS CONSELHEIROS E CONSELHO DIRETOR SÃO EMPOSSADOS

No primeiro dia útil de 2020, 02 de janeiro, o novo Conselho Diretor do CRCRJ e os 16 conselheiros eleitos em novembro de 2019 
foram empossados em Plenária.

O presidente eleito, Samir Nehme, assume a direção da entidade no mandato 2020-2021 ao lado dos vice-presidentes: Waldir 
Ladeira (vice-presidente), Ilan Renz (vice-presidente de Desenvolvimento Profissional), Ademilton Dantas (vice-presidente de Re-
gistro Profissional), Carlos Alexandre de Paiva (vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina), Luiz Antonio Ochsendorf Leal 
(vice-presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos), Elias Martins (vice-presidente Operacional), Rafael Machado (vice-presidente de 
Interior) e José Antônio Felgueiras (vice-presidente de Controle Interno), da representante dos Técnicos em Contabilidade, Gena-
ína Lopes, e do Ouvidor do CRCRJ, Jarbas Barsanti.

Em discurso, o Presidente Samir agradeceu a confiança dos presentes, em especial ao ex-Presidente Waldir Ladeira, que agora assume 
a Vice-Presidência; e se comprometeu a trabalhar arduamente pela valorização e pelo reconhecimento da Classe Contábil, intensifican-
do ações de Fiscalização, Registro e Desenvolvimento Profissional.

O Conselho Diretor exerce mandato até 31 de dezembro de 2021. Os conselheiros eleitos, até 31 de dezembro de 2023. 

“É importante também falar sobre 
entregas que já realizamos neste 
início de gestão, como a inaugura-
ção do Espaço Compartilhado do 
CRCRJ, o Aplicativo do Conselho e 
as inúmeras agendas de reuniões, 
por exemplo, com Receita Fede-
ral, Secretaria de Fazenda e Junta 
Comercial do Rio de Janeiro, para 
alavancar a celebração de convê-
nios”, ressalta Nehme. 

3) Samir Nehme assume como Presidente do CRCRJ, em sucessão a Waldir 
Ladeira (à esquerda), Presidente na Gestão 2018/2019

imediata do registro de Pessoa Fí-
sica, melhorando a percepção do 
profissional registrado.

No que toca o Desenvolvimento 
Profissional, os cursos presen-
ciais gratuitos serão mantidos, 
mas a gestão pretende investir na 
consolidação de um grande pro-
jeto de Ensino a Distância, pro-
porcionando mais capilaridade 
da Educação Continuada. 
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Novidades
Para a entrega da Declaração ano-base 2019, três 
novas regras se destacam: o fim da dedução de 
empregado doméstico – o que, prevê-se, aumen-
tará a arrecadação do governo em cerca de R$700 
milhões. O benefício, concedido até o último ano, 
possibilitava abater os gastos dos patrões com a 
previdência dos empregados domésticos no teto 
de R$1,2 mil, mas não foi prorrogado.

Os contribuintes que tenham recebido mais de R$200 
mil no ano-base deverão, obrigatoriamente, informar 
o número do recibo da declaração do ano anterior. 
Tal informação até então era opcional.

A terceira alteração diz respeito às restituições, 
que passarão a ser pagas em cinco lotes, não mais 
em sete. O primeiro será em maio e os demais nos 
meses subsequentes, até setembro.

NOVAS REGRAS DO 
IMPOSTO DE RENDA

O leão está batendo à porta. Nos meses de março e abril, os Profissionais da Contabilidade dedi-
cam-se à entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), cujo prazo inicia em 2 
de março e se estende até 30 de abril. As novas regras foram divulgadas pela Receita Federal no 

dia 20 de fevereiro e o CRCRJ traz um resumo dos principais pontos de atenção. Confira:

Obrigatoriedades
Sem reajuste na Tabela do IR, o valor da de-
claração permanece o mesmo: está obrigado 
quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 
R$28.559,70 em 2019.

Do mesmo modo, também devem declarar contri-
buintes que receberam rendimentos isentos, não tri-
butáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja 
soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado.

A respeito de atividade rural, a obrigatoriedade é 
para receita bruta em valor superior a R$142.798,50.

Além disso, quem obteve ganho de capital na alie-
nação de bens ou direitos, sujeito à incidência do 
imposto, ou realizou operações em bolsas de va-
lores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 
quem tinha, até 31 de dezembro de 2019, a pos-
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os bens, como endereço, número 
de matrícula, IPTU e data de aqui-
sição de imóveis; além do número 
do Renavam de veículos. Caso 
tenha feito os registros na de-
claração anterior, os dados 
serão importados automa-
ticamente para a DIRPF 
2020.

Os valores para dedução 
também não sofreram al-
terações: permanecem 
sendo de R$2.275,08 
por dependente; nas 
despesas com educa-
ção, o valor é de R$ 
3.561,50 por depen-
dente. Já as deduções 
de despesas médicas 
continuam sem limite.

Malha fina
Existem três principais 
razões para cair em malha 
fina: primeiro, omissão de 
informações sobre rendimen-
tos. Em segundo lugar, dedução 
indevida de Previdência oficial ou 
privada, seguida por incompatibi-
lidade entre valores com despe-
sas médicas e receitas declaradas.

São menos frequentes, mas tam-
bém merecem atenção: informa-
ções divergentes das fontes paga-
doras , comissão de rendimentos 
de Aluguéis e pensão alimentícia 
com indícios de falsidade. 

se ou a propriedade de bens ou 
direitos de valor total superior a 
R$ 300 mil; e quem passou à con-
dição de residente no Brasil em 
qualquer mês do ano passado 
e nessa condição encontrava-se 
em 31 de dezembro de 2019.

O contribuinte que optou pela 
isenção do IR incidente sobre o ga-
nho de capital auferido na venda 
de imóveis residenciais cujo pro-
duto da venda seja aplicado na 
aquisição de imóveis residenciais 
localizados no país, no prazo de 
180 dias, contado da celebração 
do contrato de venda, também 
precisa prestar contas ao Fisco.

Ficam dispensados de serem in-
formados os saldos em contas-
-corrente abaixo de R$ 140, os 
bens móveis, exceto carros, em-
barcações e aeronaves, com va-
lor abaixo de R$ 5 mil; valores de 
ações, assim como outro ativo fi-
nanceiro, com valor abaixo de R$ 1 
mil e as dívidas dos contribuintes 
que sejam menores do que R$ 5 
mil em 31 de dezembro de 2019.

Lembretes
Desde o ano passado, a inserção 
do CPF para todos os dependen-
tes, independentemente da ida-
de, já é obrigatória.

Permanece facultativa a inclusão 
de informações detalhadas sobre 

FAÇA O BEM COM A DOAÇÃO DO IR DEVIDO AOS FUNDOS MUNICIPAIS

Atenção, Profissional da Contabilidade! Vamos cumprir nosso papel social orien-
tando os contribuintes a destinarem parte do Imposto Devido ao Fundo Munici-
pal da Infância e da Juventude e ao Fundo do Idoso?

Esclareça que essa ação pelo bem coletivo não custará um real e poderá fazer 
a diferença na vida de muitas pessoas! Para mais informações, escaneie o QR 
Code e confira o material informativo do Programa de Voluntariado do CRCRJ: 

http://voluntariadocontabil.cfc.org.br/img/fundos.jpg

Os dados são do 
Anuário Estatístico 
sobre Declaração de 
Imposto de Renda
e a Malha Fina, publicado pela 
Secretaria da Receita Federal.
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Processo seletivo de 
novos Delegados do CRCRJ

Novo Delegado em Macaé
Empossado no dia 02 de fevereiro, o novo Representante Regional 
do CRCRJ na jurisdição de Macaé é o Contador Carlos Fernando Viei-
ra de Lima.

Ele é Contador e Técnico em Contabilidade, pós-graduado em Direito 
Tributário e Auditoria Tributária pela UFRJ. Atualmente, é sócio-adminis-
trador da Elo Contabilidade Ltda, membro da diretoria da AMACON – As-
sociação Macaense de Contabilistas e delegado do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio de Janeiro – jurisdição Macaé.

A nova Delegacia funciona na R. Augusto de Carvalho, nº 87, no Centro do 
município. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, de 9h às 
12h e das 14h às 16h. O plantão do Delegado, mediante agendamento 
prévio, é nas terças-feiras, de 14h às 16h30.

Os contatos são:
(22)2762-9579 e delmacae@crcrj.org.br

Foram publicados, em janeiro e em fevereiro, Editais de Convocação de Registro de Candidatura para Dele-
gados Representantes do CRCRJ nas seguintes localidades: 

Campos dos Goytacazes, Itape-
runa, Nova Friburgo, Ararua-
ma, Niterói, São Gonçalo, Jaca-
repaguá, Petrópolis, Três Rios, 
Angra dos Reis, Resende, Volta 
Redonda, Barra do Piraí, Campo 
Grande, Duque de Caxias, Nova 
Iguaçu e São João de Meriti.

O objetivo é renovar os Delegados 
representantes regionais do Con-
selho de acordo com o Capítulo III 
(do Processo de Escolha do Delega-
do) da Resolução CRCRJ nº 537/19.

Podem candidatar-se Contadores e 
Técnicos em Contabilidade que pre-
encherem os seguintes requisitos:

I - Cidadania brasileira;

II - Habilitação profissional na for-
ma da legislação em vigor; 

III - Idoneidade moral e conduta 
ilibada;

IV - Não ser empregado ou conse-
lheiro do CRCRJ; 

V - Não ter realizado nenhum ato 
de improbidade administrativa no 
CFC ou em qualquer CRC, apurado 
em processo transitado em julgado; 

VI - Não ter, nos últimos 5 anos: 
a) Destituído de cargo, função ou 
emprego, por efeito de causa re-
lacionada à prática de ato irregu-
lar na administração privada, ou 
de improbidade na administração 
pública, declarada em decisão 

transitada em julgado; b) sofrido 
penalidade disciplinar ou ética, 
transitada em julgado, precedida 
de processo de fiscalização, apli-
cada por Conselho de Contabi-
lidade; c) condenado por crime, 
transitado em julgado, enquanto 
persistiremos efeitos da pena.

VII - Estar com seu registro ativo 
e em situação regular no CRCRJ 
quanto a débitos de qualquer na-
tureza, inclusive referente à orga-
nização contábil da qual é sócio 
ou proprietário.

Após o registro de candidatura, a 
Comissão de Avaliação dos Pedi-
dos auxiliará a Presidência na es-
colha dos novos Delegados.

Acompanhe as novas nomeações em nosso site: www.crc.org.br
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Sancionada Lei nº 7.941, que institui o Dia 
do Contador no município de Petrópolis
A prefeitura de Petrópolis sancio-
nou a Lei nº 7.941, de 12 de feve-
reiro de 2020, que institui o Dia 
Municipal do Contador, no dia 22 
de setembro.

A data comemorativa foi instituí-
da por ter sido criado nesta data, 
em 1945, o primeiro curso de en-
sino superior em Contabilidade, 
na Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).

Isso só foi possível graças à as-
sinatura do Decreto-lei nº 7.988, 
em 22 de setembro de 1945, pelo 
então presidente Getúlio Vargas, 
que determinou a criação de um 
curso com duração de quatro 
anos e seguindo regime anual. Do 
primeiro ao terceiro ano, o aluno 
deveria cursar cinco disciplinas. 
No último ano de estudo, eram 
ministradas seis disciplinas.

Antes, tanto o curso de Conta-
bilidade quanto o de Contador 
eram técnicos, sem validade de 
ensino superior.

Para a Delegada do CRCRJ em 
Petrópolis, Carolina Licht, trata-
-se de um importante reconhe-
cimento para os profissionais da 
região, que totalizam mil Profis-
sionais da Contabilidade, entre 
técnicos e contadores.

“Essa data é muito importante 
para a Classe. É maravilhoso que 
tenhamos conquistado o reco-
nhecimento disso para os Profis-
sionais de Petrópolis”, afirma.

Saiba mais sobre elas em nosso site: www.crc.org.br

DATAS COMEMORATIVAS DA CONTABILIDADE

A CLASSE CONTÁBIL BRASILEIRA POSSUI
TRÊS DATAS COMEMORATIVAS:

• 12 de janeiro: comemorado o Dia do Empresário Contábil

• 25 de abril: é o Dia do Profissional da Contabilidade, con-
templando Técnicos em Contabilidade e Contadores

• 22 de setembro: Data para celebrar os Contadores, Ba-
charéis em Ciências Contábeis.
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Demandas dos Profissionais da 
Contabilidade são levadas para 
3ª edição do Fórum Fisco Cidadão

O Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, realizou visi-
ta técnica ao Conselho Regional de Administração 
(CRA-RJ) no dia 15 de janeiro. O objetivo foi estreitar 
relações, realizar parcerias e conhecer o Sistema In-
tegrado de Fiscalização e Autoatendimento.

Participaram o Presidente do CRA-RJ, Wallace Vieira, 
o ex-Presidente do CRA-RJ e Vogal da Junta Comer-
cial Jorge Humberto Sampaio, o Superintendente 
do CRA-RJ, Leonardo Fuerth, o Chefe da Fiscalização 
do CRCRJ, Carlos Alexandre Gonzalez, a Gerente da 
Fiscalização do CRCRJ, Mara Freitas, o Coordenador 
de Fiscalização do CRA-RJ, Paulo Cesar Coelho, o Co-
ordenador de Tecnologia da Informação do CRA-RJ, 
Rômulo Fidelis, e a Assessora Especial da Presidên-
cia do CRA-RJ, Berenice Lima.

CRCRJ realiza visita técnica ao CRA-RJ

CRCRJ e CRA-RJ trocaram experiências em registro e fiscalização 
durante visita técnica

O Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, e o Presidente do SESCON, Renato Mansur, participam da 
reunião Fisco Cidadão

Realizada no dia 12 de fevereiro, 
a terceira edição do Fórum Fisco 
Cidadão, evento da Secretaria de 
Fazenda do Estado do Rio de Janei-
ro (Sefaz-RJ), contou com a presen-
ça do Presidente do CRCRJ, Samir 
Nehme, que levou uma série de 
demandas e apresentou a propos-
ta de assinatura de convênio ope-
racional entre as entidades para 
intercâmbio de informações, reali-
zação de ações de educação fiscal e 
estabelecimento de canal de comu-
nicação direto.

As demandas apresentadas fo-
ram: a não suspensão da ins-
crição estadual por período de 
inatividade para contribuintes 
com objeto social de prestação 
de serviços e comércio; correção 
sistêmica no registro de opera-
ções em cartão de crédito, o qual 
recorrentemente tem imputado 
operações erradas ao contribuin-
te; e prazo de disponibilização de 
arquivos XML para cinco dias, ten-

do em vista a grande quantidade 
de profissionais que prefere uti-
lizar o programa Fisco Fácil para 
obter os arquivos de NF-e.

A Sefaz-RJ também apresentou 
novidades, como o aprimora-
mento da interface de justifica-
tiva do Aviso Amigável; a imple-
mentação de uma interface para 
obtenção de informações de ISS 
dos municípios; e a criação da 

Comunicação de Divergências, 
que será uma espécie de notifi-
cação de informação que pode 
vir a ser uma irregularidade.

No que toca a solicitação de Con-
vênio, este foi mais um movi-
mento do Conselho em busca do 
aprimoramento de suas ações de 
fiscalização, assim como já foi plei-
teado junto à Receita Federal e à 
Junta Comercial do Rio de Janeiro.
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Com o objetivo de fortalecer a Fiscalização do CRCRJ 
para valorização do Profissional da Contabilidade e 
proteção à sociedade, o Presidente Samir Nehme reu-
niu-se com o Presidente da Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro (Jucerja), Vitor Hugo Feitosa, no dia 07 
de fevereiro, e apresentou uma proposta de assinatura 
de Termo de Cooperação Técnica entre as entidades.

A ideia é que haja uma comunicação entre as bases 
de dados cadastrais dos órgãos para verificação da 
regularidade dos Profissionais da Contabilidade no 

momento do registro de sociedades contábeis na 
Junta e na responsabilidade técnica de empresas 
de quaisquer segmentos.

“Nosso entendimento é que essa parceria contri-
buirá grandemente para as duas instituições, tanto 
no sentido da valorização do Profissional da Con-
tabilidade registrado, que cumpre suas atividades 
legalmente; quanto para a Junta Comercial, auxi-
liando, inclusive, no combate a fraudes”, afirma o 
Presidente Samir Nehme.

Conselho busca Convênio com Junta 
Comercial para troca de informações 
cadastrais 

O Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, reuniu-se com o novo Supe-
rintendente da 7ª Região da Receita Federal do Brasil (RFB), Flávio 
José Coelho, no dia 05 de fevereiro. O objetivo foi apresentar o 
Conselho, a força da Classe Contábil Fluminense e estreitar rela-
cionamento com o órgão diante da nova administração, além de 
pleitear um canal direto de comunicação que beneficie os Profis-
sionais da Contabilidade.

“O CRCRJ vem recebendo inúmeras solicitações a respeito de in-
consistências no sistema da RFB, com prejuízos em suas rotinas de 
trabalho. Um canal direto facilitaria a comunicação dessas ocorrên-
cias, com ganhos tanto para nossos profissionais quanto para a Re-
ceita, que demandará menos esforços em serviços de atendimento 
ao contribuinte”, elucidou o Presidente Samir.

O Chefe da Divisão de Integração com o Cidadão, Ricardo Sedeu, 
o Superintendente Flávio Coelho, o Presidente Samir Nehme e 
a Assessora do Presidente Cândida Machado, também partici-
param do encontro

Em busca de parceria com 
a Receita Federal

Delmir Custódio, Assessor da Jucerja, Mara Freitas, Gerente de Fiscalização do CRCRJ, Carlos Alexandre Gonzalez, Chefe da Fiscalização do CRCRJ, Samir Nehme, 
Presidente do CRCRJ, Vitor Hugo Feitosa, Presidente da Jucerja, José Carlos Sarmento, Procurador do Estado, William Rocha, Procurador do Estado, Cândida 
Machado, Assessora do CRCRJ, e Suzana Mileto, Assessora da Jucerja

VALOR CONTÁBIL     l     19
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CRCRJ sedia workshop sobre 
o relatório doing business

O Presidente da Jucerja, Vitor Hugo Feitosa

O Contador Arnaldo dos Santos Jr., Presidente do 
SESCON Rio de Janeiro na gestão 2017/2018 e de-
tentor da Medalha Orlando Martins Pinto, maior 
honraria do CRCRJ, foi homenageado com a Moção 
de Aplausos do Conselho, entregue durante a reu-
nião plenária do dia 28 de janeiro. A indicação foi do 
Contador Gustavo Cretton, Conselheiro na gestão 
2016/2019. Em sua fala, ele ressaltou que a atuação 
de Arnaldo fortaleceu o empresariado contábil e a 
profissão contábil como um todo.

Ex-Presidente do Sescon Rio de Janeiro é 
homenageado com Moção de Aplausos

O Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, convidou os presentes membros do SESCON Rio de Janeiro para participar da entrega: 
Conselheiro Antonio Ranha, propositor Gustavo Cretton, Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional, Ilan Renz – 
também Vice-Presidente do SESCON; ex-Conselheira Neide Peres, Conselheira Patrícia Sena e Conselheiro Edilson Jr.

O CRCRJ recebeu, em 18 de feverei-
ro, em sua sede, o Workshop para 
qualificação dos respondentes 
do Doing Business 2021, ranking 
do Banco Mundial. A proposta do 
encontro foi analisar e discutir os 
indicadores fornecidos pelo rela-
tório Doing Business, que avalia as 
regulações que permeiam as ativi-
dades empresariais em 190 países. 
O evento teve início com fala do 
Conselheiro Antonio Ranha, sobre 
o desafio da desburocratização 
e os impactos para a Classe Con-
tábil: “No período analisado pelo 
relatório, foram necessárias 1.501 
horas no ano para as empresas 
brasileiras quitarem todas as obri-
gações tributárias. Nossa expecta-
tiva é que, em um movimento de 
desburocratização, o profissional 
possa atuar efetivamente como 
um consultor e contribuir de ma-
neira eficaz na tomada de decisão 
e o futuro das organizações”.

Com foco nas ações de redução 
de tempo e custos para abertura 
de empresas, o workshop seguiu 
com palestra da representante do 

Departamento Nacional de Regis-
tro Empresarial e Integração (Drei), 
Anne Caroline Nascimento, que fa-
lou sobre a importância do correto 
preenchimento do questionário 
do Banco Mundial. A representan-
te falou ainda das mais recentes 
ações de redução do tempo de 
abertura de empresas no Brasil, 
com expectativa de melhora para 
o próximo relatório Doing Busi-
ness, gerando atração de inves-
timentos internacionais e conse-
quente geração de empregos.

O presidente da Junta Comercial e 
Conselheiro do CRCRJ, Vitor Hugo 
Feitosa, mostrou os avanços da 
instituição na diminuição do tem-
po de abertura de novos negócios, 
como o recorde de 36 minutos 
registrado em dezembro de 2019. 
Feitosa falou ainda sobre projetos 
em andamento, como a imple-
mentação do Biovalid, tecnologia 
que possibilita validação biométri-
ca via celular e que utilizará dados 
cadastrais do Renavan. 
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“Contrato Verde e Amarelo e os 
Reflexos na Área Trabalhista” foi 
o tema do Webinar realizado no 
dia 28 de janeiro com a advoga-
da Cândida Machado e mediação 
da Vice-Presidente de Desenvolvi-
mento Profissional do CRCRJ, Ilan 
Renz. Para conferir esta e as ou-
tras edições, acesse:

www.crc.org.br/ead

Realizado nos dias 18 e 19 de fevereiro em Brasília (DF), pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), o Seminário de Gestão, Planejamento 
Estratégico, Governança e Diretrizes Gerais do Sistema Contábil reuniu 
Presidentes, Vice-Presidentes, Diretores e Assessores dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade para alinhamento em diversas questões.

A diretoria do CRCRJ participou do evento, que contou, em seu en-
cerramento, com a Solenidade de Posse do Federal, que reconduziu o 
Contador Zulmir Breda à Presidência, e empossou a Conselheira repre-
sentante do Rio de Janeiro no CFC, Contadora Vitória Maria da Silva, como 
Vice-Presidente de Controle Interno.

Seminário de Gestão, 
Planejamento Estratégico, 
Governança e Diretrizes 
Gerais do Sistema Contábil é 
realizado em Brasília

Luiz Antonio Leal, Vice-Presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos; Rafael Machado, VP de Interior; Waldir 
Ladeira, Vice-Presidente; Ilan Renz, VP de Desenvolvimento Profissional; Samir Nehme, Presidente; Vi-
tória Maria da Silva, VP de Controle Interno do CFC; Ademilton Dantas, VP de Registro; Genaina Gama, 
representante dos Técnicos; Elias Martins, VP Operacional; e Carlos Alexandre de Paiva, VP de Fiscalização

Webinar elucida Contrato 
Verde e Amarelo

A palestrante Cândida Machado (de verde) e a media-
dora Ilan Renz, VP de Desenvolvimento Profissional

O CRCRJ realizou a primeira edi-
ção da Quarta do Conhecimento 
de 2020 no dia 15 de janeiro. A 
palestra teve como tema IFRS 
na Prática, apresentado por 
Anderson Fumaux, contador e 
mestre em Contabilidade, espe-
cialista em IFRS, Controladoria 
e Finanças e perito contábil no 
Ministério Público do Rio de 
Janeiro. Após o evento, o pales-
trante realizou o lançamento 
do livro “IFRS na Prática”, de sua 
autoria, publicado pela editora 
Freitas Bastos.

Entre os temas abordados, 
Apresentação das Demons-
trações Contábeis, Estoques, 
Ajuste a Valor Presente, Ativo 
Imobilizado, Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos, Arrenda-
mento Mercantil, entre outros.

Confira a apresentação na ín-
tegra em www.youtube.com/
tvcrcrj/

Anderson Fumaux tirou dúvidas dos participantes, 
que lotaram o auditório do CRCRJ

Primeira Quarta 
do Conhecimento 

de 2020 aborda 
IFRS na Prática
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ANA LUIZA
AUDITORA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONSE-
LHEIRA NO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE E FAIXA PRETA EM KARATÊ,
POR QUE NÃO? 

A na Luiza Lima é quem 
estreia a editoria Perfil e, 
nesta entrevista, conta o 

quanto as pessoas costumam se 
espantar quando descobrem que 
além de Contadora, ela é Faixa 
Preta Terceiro Dan em Karatê, 
esporte que pratica há mais de 
trinta anos. O início foi incenti-
vado pelo primo e a trajetória no 
Karatê continuou em família:  foi 
durante os treinos de Karatê que 
Ana Luiza conheceu seu marido. 

A conquista da faixa preta veio 
após quatro anos no esporte. 
Além da graduação, ela coleciona 
medalhas e campeonatos. Já foi 
Campeã Brasileira e Bicampeã 
Carioca no esporte e, no ano 

passado, venceu mais um cam-
peonato, que a presenteou com 
bem mais que uma medalha. “Eu 
me desafiei a voltar a competir, 
me condicionei a um treinamento 
em muitos níveis e conquistei o 
campeonato, o que para mim 
representou uma grande supera-
ção. Foi uma competição contra os 
meus próprios medos e expectati-
vas” conta a atual Campeã Carioca 
de Karatê na Categoria Master.  

Sobre ser mulher no esporte, 
conta que, quando começou, 
era uma das poucas praticantes, 
mas que hoje têm muitas outras 
mulheres karatecas como ela. 
Questionada sobre como man-
tem a vida profissional e a prática 

do esporte, Ana Luiza é enfática: 
“o Karatê é sagrado”. Ela conta 
que concilia a agenda profissional 
e os momentos com a família em 
função do horário das aulas de 
karatê, para manter a rotina e 
prática do esporte. “Eu tenho o 
hábito de treinar à noite e acon-
tece de chegar do trabalho cansa-
da, mas supero e faço questão de 
ir, pois é essencial cuidar de nós”. 

O cuidado a qual Ana Luiza se 
refere vai além do preparo físico. 
Ela explica que o Karatê é um 
que esporte traz um equilíbrio 
emocional e psicológico muito 
importante. E que a prática habi-
tual favorece a uma mente plena, 
o que faz todo o resto fluir. 

Na contabilidade, Ana Luiza também tem 
uma trajetória vitoriosa. A profissional é con-
cursada há 23 anos, e hoje assume o cargo de 
analista de Controle Interno da Secretaria de 
Estado de Fazenda. 

Ana Luiza esteve no cargo de Auditora-Geral do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
por mais de 10 anos e fundou a Associação dos 
Servidores de Controle Interno do Estado do Rio 
de Janeiro (ASCIERJ), onde atuou na presidência 
no biênio 2013/2014, continuando suas ativida-
des como membro do Conselho Consultivo.

No CRCRJ, Ana Luiza coordenou a Comissão da 
Área Pública do CRCRJ de 2015 a 2019 e, atual-
mente, é Conselheira Suplente do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC). 
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REDES!

CONHEÇA O CRCRJ!
CONSELHO DIRETOR

Presidente: Samir Nehme

Vice-Presidente: Waldir Ladeira

VP de Desenvolvimento Profissional: Ilan Renz

VP de Pesquisa e Estudos Técnicos: Luiz Antônio Leal

VP Operacional: Elias Martins

VP de Registro Profissional: Ademilton Dantas

VP de Fiscalização, Ética e Disciplina:

Carlos Alexandre de Paiva

VP de Interior: Rafael Machado

VP de Controle Interno: José Antônio Felgueiras

Representante dos Técnicos em Contabilidade: 
Genaina Gama

Conselheiro Ouvidor: Jarbas Barsanti

Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina

Tel: 2216-9618

Presidente: Carlos Alexandre de Paiva

Integrantes Efetivos: Cezar Augusto Carneiro Stagi, 
Genaina Gama Lopes, Ivanildo Silva de Carvalho, Luiz 
Francisco Peyon da Cunha, Patrícia Januário de Sena 
Lemos Martins, Rafael da Silva Machado, Raimundo Aben 
Athar, Ril Moura, Sônia Regina Cardoso Barbosa e Vitor 
Hugo Feitosa Gonçalves

Câmara de Controle Interno

Tel: 2216-9629

Presidente: José Antonio Felgueiras da Silva

Integrantes Efetivos: Gil Marques Mendes, Jorge Ribeiro 
dos Passos Rosa e Mauro Moreira

Conselheiros Efetivos

Contadores: Ademilton Ferreira Dantas, Antonio Ranha da 
Silva, Carlos Alexandre de Paiva, Cezar Augusto Carneiro 
Stagi, Elias Costa Martins, Francisco José dos Santos Alves, 
Gil Marques Mendes, Ilan Rodrigues de Farias Renz, Jarbas 
Tadeu Barsanti Ribeiro, Jorge Ribeiro dos Passos Rosa, José 
Antônio Felgueiras da Silva, Luiz Antônio Ochsendorf Leal, 
Luiz Francisco Peyon da Cunha, Mauro Moreira, Patrícia 
Januário de Sena Lemos Martins, Rafael da Silva Machado, 
Raimundo Aben Athar, Ril Moura, Samir Ferreira Barbosa 
Nehme, Vitor Hugo Feitosa Gonçalves e Waldir Jorge 
Ladeira dos Santos 
Técnicos em Contabilidade: Genaina Gama Lopes, 
Ivanildo Silva de Carvalho e Sônia Regina Cardoso Barbosa

Conselheiros Suplentes

Contadores: Cássia de Oliveira Silva, Claudia Marchioti 
Nicolau dos Reis, Edilson Conrado Ferreira Junior, Evandro 
Queiroz Glória, Fabiano Corrêa de Castro, Fernando Amil 
de Oliveira, Giovane Colli Santos, Jayme Pina Rocio, Jorge 
Luiz Rodrigues de Almeida, José Alves de Alvarenga, José 
Vicente de Paula, Josir Simeone Gomes, Magno Tarcísio de 
Sá, Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Manuella Mariano 
Lopes Rodrigues, Marcos Diaz, Maria de Fátima Moreira, 
Paulo Buzzi Filho, Ricardo Lopes Cardoso, Sergio Arthur 
Ribeiro da Silva e Wanderley Wesley Nogueira Marques

Técnicos em Contabilidade: Damaris Amaral da Silva,  
Ellen de Oliveira Mello e Lacilda Mara Pereira Ferreira.

Vice-Presidência: Waldir Ladeira

Comunicação - Tel: 2216-9507   

Eventos - Tel: 2216-9542 

Jurídico - Tel:  2216-9500 

Câmara de Desenvolvimento Profissional

Tel: 2216-9529 

Presidente: Ilan Renz

Integrantes Efetivos: Francisco José dos Santos Alves, Ril 
Moura e Sônia Regina Cardoso Barbosa
Câmara de Pesquisa e Estudos Técnicos

Tel: 2216-9602

Presidente: Luiz Antônio Leal

Integrantes Efetivos: Antonio Ranha da Silva, Francisco 
José dos Santos Alves e Waldir Jorge Ladeira dos Santos
Câmara Operacional

Tel: 2216-9526

Presidente: Elias Costa Martins

Integrantes Efetivos: Cezar Augusto Carneiro Stagi, 
Genaina Gama Lopes e Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro
Câmara de Registro Profissional

Tel: 2216-6909 

Presidente: Ademilton Dantas

Integrantes Efetivos: Luiz Francisco Peyon da Cunha, 
Rafael da Silva Machado e Raimundo Aben Athar
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12 DE JANEIRO l DIA DO EMPRESÁRIO CONTÁBIL

SUCESSOSUCESSO

ESTABELECER
METAS  QUE
LEVAM AO


