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Homenagens, 
agradecimentos  
e grandes 

eventos

Obrigada e boa leitura,

Vitória Maria da Silva
Presidente do CRCRJ

Caro colega,

Em setembro, tivemos a oportunidade de participar 
do maior evento da classe contábil: a vigésima edi-

ção do Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC), 
na cidade de Fortaleza (CE). Oito mil congressistas es-
tiveram presentes, aprimorando seus conhecimentos 
técnicos, confraternizando e participando das centenas 
de atividades durante os quatro dias em que abalamos 
a cidade nordestina.

É sempre um prazer muito grande participar dos 
Congressos Brasileiros de Contabilidade e, na abertura, 
pudemos caminhar – via tecnologia 3D – pela trilha 
traçada desde o primeiro, em 1924, aqui no Rio de 
Janeiro, até os dias de hoje. Um momento muito emo-
cionante, quando passou um filme em nossas mentes, 
incluindo todas as mudanças em nossa profissão ao 
longo das décadas.

A delegação do Rio de Janeiro se fez presente e 
mostrou a força da contabilidade em nosso Estado. Fo-
ram conselheiros, delegados, profissionais e estudan-
tes. Você saberá mais sobre este monumental evento 
em nossa matéria de capa. Mas não perca o próximo, 
que será em 2020!

Mês de grandes emoções, em setembro também 
comemoramos o centenário do Sindicato dos Contabi-
listas do Município do Rio de Janeiro (SINDICONT-Rio), 
primeira entidade representativa de nossa classe no Bra-
sil. Eu, que tive a honra de presidi-lo entre 2006 e 2010, 
não consigo mensurar em palavras o que representou ter 
sido a primeira mulher presidente. Aquele 25 de abril, dia 

de nossa posse, representava um marco na direção da 
entidade. Naquela ocasião, vencemos. Naquele momento, 
alteramos a história. E hoje, olhando ao redor, todas as 
nossas entidades congraçadas da classe contábil de nos-
so Estado – CRCRJ, SINDICONT-Rio, SESCON, UNIPEC e 
APJERJ – são presididas por mulheres.

A atuação sindical livre é uma grande conquista para 
o povo brasileiro e para nossa democracia. Mas é hora 
de pensarmos em como avançar para novas conquistas 
e trazê-las para nosso dia a dia. De nada adianta cobrar-
mos transparência e controle se não agirmos assim, de 
modo ético e honesto. Nosso Brasil precisa destacar 
estes valores para poder superar este momento tão di-
fícil. Neste sentido, estamos estimulando a criação dos 
Observatórios Sociais pelo nosso Estado, e abordamos 
o assunto nesta edição da revista.

Agradeço imensamente o recebimento do Troféu 
SINDICONT-Rio, edição 2016, fruto do reconhecimen-
to de todos esses anos de luta dedicados em prol da 
classe contábil. Também não posso deixar de externar 
minha honra em ter recebido o prêmio Personalidade do 
Ano 2015 da Federação dos Contabilistas do Estado de 
São Paulo (Fecontesp). É com muita alegria que vejo 
todos os nossos avanços ao longo do tempo. E com o 
coração cheio de esperança que tenho a certeza de que 
continuaremos em movimento.
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Encontro anual busca diálogo entre 
instituições de ensino e profissionais da 
Contabilidade

Aproximar professores e alunos de Contabilidade das 
demandas de um mercado de trabalho que está 

cada vez mais dinâmico e exigente. Esse é um dos ob-
jetivos do Encontro Anual de Dirigentes e Docentes dos 
Cursos de Ciências Contábeis promovido pelo CRCRJ. 
No dia 3 de setembro, as palestras foram no auditório da 
Universidade Estácio de Sá (Unesa), campus Menezes 
Côrtes, no Centro, e contou com representantes de ins-
tituições de ensino públicas e privadas.

A presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva, o  
coordenador do evento, Conselheiro Luiz Francisco 
Peyon, a coordenadora adjunta de Gestão na Unesa, 
Conselheira Cláudia Basílio e a coordenadora de Ciên-
cias Contábeis da Unilasalle, Gabriela Barreto, compu-
seram a mesa de abertura. 

“Nós, os profissionais, precisamos todos os dias 
nos reciclar. Então, é lógico que um aluno e 
um professor também precisem se atualizar 
constantemente. Diversos aspectos de nos-
sa profissão são dinâmicos e há uma res-
ponsabilidade grande em fazer Contabilidade 
com zelo, para se obter sucesso. À univer-
sidade, cabe preparar o aluno para o mer-
cado de trabalho. Então, é preciso que elas 
dialoguem com o mercado, buscando iden-
tificar o que ele precisa e espera”, avaliou a  
presidente Vitória.

Com palestras sobre a tecnologia da 
informação; as oportunidades na carreira 
contábil; o observatório social; e as jovens 
lideranças contábeis, o encontro foi coor-
denado pelo conselheiro Luiz Francisco Peyon. “Quere-
mos trazer o aluno para ‘dentro de casa’, o que é uma 
das atribuições do Conselho. A educação continuada, 
da mesma forma, é um dos nossos parâmetros e obje-
tivos”, esclareceu Peyon.

Um dos destaques foi a palestra sobre o processo de 
avaliação das universidades realizado pelo Ministério da 
Educação, ministrada pelo coordenador da Unigranrio, 
Paulo Sant’Anna. “O aluno, dentro do modelo de avalia-
ção feito hoje, é responsável por aproximadamente 70% 
da nota da instituição”, alertou Sant’Anna. 

Para falar sobre o mercado de trabalho no Brasil, que já 
possuía 1,236 milhão de empresas em 2013 e conta com 
553 mil profissionais para essa demanda, o vice-presidente  
de Registro Profissional do CRCRJ, Marcelo Oliveira, foi 
incisivo. “A profissão tem mudado drasticamente com as 
Normas Internacionais (IFRS). As empresas precisam de 
políticas de transparência e os profissionais da contabili-
dade são imprescindíveis nesse sentido”, afirmou.

Com 20 anos de experiência no meio empresarial con-
tábil e 10 como docente, Marcelo acredita que é preci-
so mais diálogo entre mercado e academia. “Os desafios 
para construir essa sinergia são inúmeros, mas é preciso 
unir mercado e instituições de ensino em uma mesma 
mesa. Isso resultará em profissionais mais bem formados, 
o que é do interesse do mercado”, analisou.

Um exemplo prático pode ser visto na própria Unesa, 
segundo a conselheira Cláudia Basílio. “Temos um con-
vênio da Receita Federal no qual os alunos, no Núcleo de 
Apoio Contábil Fiscal, prestam serviços à comunidade, 
por exemplo, durante a declaração do Imposto de Renda. 
Todos sabemos que a legislação tributária muda muito e 
não podemos parar de estudar“, orientou Cláudia.

Da teoria à prática

Também no evento, a conselheira Rosângela Marinho, 
coordenadora do PVCC/RJ, apresentou os Observatórios So-
ciais e sensibilizou o público objetivando a criação nos muni-
cípios (veja mais informações na página 17). 

Última palestrante, Fernanda Carvalho, membro 
da Comissão Jovens Lideranças Contábeis do CRCRJ, 
falou da transparência que a sociedade brasileira 
vem exigindo. “A Contabilidade faz parte desse novo  
cenário. É preciso que o profissional de Ciências Con-
tábeis participe desse processo de limpeza que o Brasil 
começa a trilhar”, concluiu Fernanda.

Da esq. para a direita: a professora 
Gabriela Barreto, a presidente Vitória Maria 

da Silva, o conselheiro Luiz Francisco 
Peyon e a conselheira Cláudia Basílio
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Governo do Estado alerta para 
documento em branco e pode suspender 
Inscrição Estadual de inadimplentes

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ), 
em parceria com o CRCRJ, reuniu cerca de 150 pro-

fissionais de Contabilidade no dia 6 de setembro para 
orientar sobre a criação de uma malha-fina de fiscali-
zação, motivada pela entrega da Guia de Informação e 
Apuração do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (GIA-ICMS) em branco. Segundo o governo, que 
passa por dificuldades de caixa, empresas poderão ter a 
Inscrição Estadual suspensa no fim do processo, o que, 
na prática, implicaria no impedimento de funcionar. 

“Estamos criando uma malha-fina semelhante à da 
Receita Federal no Imposto de Renda e todas as empre-
sas já foram notificadas por carta. Essas empresas en-
tregaram a  GIA em branco por três meses seguidos ou 
alternados, mas sabemos que elas receberam e emitiram 
documentos fiscais. Quem ficar sem a inscrição estadual 
será impedido de comprar, vender ou abrir nova empresa 
com o mesmo quadro societário”, alertou a auditora fiscal 
da Receita Estadual Cristiane Calazans.

Este foi o segundo encontro promovido pelo  
CRCRJ, que contou com palestras dos auditores Cristiane  
Calazans e Raphael Lacerda. O vice-presidente Operacional 
do Conselho, Samir Nehme, explicou que a reunião ante-
rior, realizada em 31 de agosto, foi  gravada e está dispo-
nível na TV CRCRJ, no Youtube. “Menos da metade dos 
contribuintes do Estado do Rio estão em dia com a GIA. O 
governo ampliou o prazo em mais de um mês para facilitar 
a vida do contribuinte. Estamos orientando os profissio-
nais para que levem essa questão aos seus clientes e es-
sas palestras foram motivadas porque recebemos muitas 
notificações”, explicou Samir.

A Sefaz também esclareceu que as empresas que se 
inscrevem no Simples Nacional não estão isentas de pa-
gamento da tributação normal enquanto a Receita Federal 
não incluir o contribuinte no novo regime. “Não basta se 
inscrever no Simples Nacional, há um prazo para a Receita 
Federal aceitar ou não essa inscrição, enquanto isso, é 
preciso cumprir a lei tributária. Outra questão é daque-
les que não conseguem iniciar suas atividades um mês 
depois de conseguir a inscrição estadual. O mais correto 
é solicitar a paralisação da inscrição estadual na Sefaz, 
senão ficará devendo”, exemplificou Cristiane Calazans.

Oficina  
aborda ICMS A advogada tributarista Rose Marie De Bom ministrou 

palestra sobre a importância do sistema digital no 
ICMS na Substituição Tributária e na obrigatoriedade da 
emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-E), no dia 7 de 
outubro, no plenário do CRCRJ. 

“O município do Rio, o Estado e o Governo Federal já 
trabalham com o constante recebimento de arquivos mag-
néticos. A geração digital de profissionais, os mais jovens, 
já está trabalhando nesses escritórios de contabilidade e 
tem muito a contribuir”, avaliou a professora durante o 
evento, realizado no projeto Oficina do CRCRJ.

Para Rose Marie, as grandes empresas já estão 
adaptadas ao novo processo digital, porém, as peque-
nas e microempresas precisam investir nesta novida-
de, pois o investimento não é alto e as vantagens, 
imensas. O plenário ficou lotado e a professora tirou 
as dúvidas da audiência.

Rose Marie de Bom ressaltou a 
importância do sistema digital no ICMS

Evento aconteceu na 
Secretaria de Fazenda 

do Rio de Janeiro

A advogada Rose Marie de Bom ministra 
Oficina no plenário do CRCRJ
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O projeto Quarta do Conhecimento, do CRCRJ, recebeu 
quatro palestras entre setembro e outubro, no plenário 

da sede do conselho, no Centro do Rio. Foram abordados os 
planos de contas de acordo com a IFRS, a questão da perícia 
contábil e questionamentos sobre vantagens e desvantagens 
para os empresários de se enquadrarem no Simples Nacional. 
Esta última teve uma lotação tão grande que foi repetida, na 
edição mais recente do projeto quinzenal. 

No dia 14 de setembro, o mestre em Ciências Contábeis  
pela UFRJ, Carlos Eduardo da Silva, discorreu sobre as trans-
formações da profissão a partir da adoção das normas in-
ternacionais contábeis (IFRS) no Brasil. “O que ocorre é que 
entramos em um processo de harmonização das práticas 
contábeis em nível internacional e, se isso demanda maior 
conhecimento e estudo, também nos leva a maiores oportu-
nidades de trabalho e ganhos”, explicou.

A Conselheira do CFC e coordenadora da Comis-
são do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC),  
Sandra Maria Batista, explicou o trabalho pericial dos profis-
sionais da contabilidade, na edição do dia 28 de setembro. 
Para a palestrante, qualquer perícia é o ato de buscar a verda-
de por meio de provas. 

Conhecimento 
em todo lugar

“No nosso caso, precisamos sempre ter em vista o valor da 
empresa, o valor da dívida e a demonstração financeira. Somos 
instrumentos de Justiça e, mesmo quando contratados para 
prestar um serviço de perito assistente, temos responsabilidade 
com a verdade dos fatos”, ressaltou a palestrante.

Nas edições de outubro do Quarta do Conhecimento, em 5 
e 19 do mês, o palestrante do CRCRJ e professor universitário 
José Miguel Rodrigues da Silva pôs em números a suposta ar-
madilha para empresários, que seria o Simples Nacional. Para o 
especialista, nem sempre a empresa ganha ao ser enquadrada 
no sistema.

“Em 2013, os contribuintes do Simples Nacional entregaram 
à Receita Federal R$ 46 bilhões, mais do que o PIB de 
muitos países do mundo. Mas o total arre-
cadado pelo governo federal foi de R$ 
1 trilhão e 30 bilhões. Ora, se o go-
verno vier a beneficiar alguém, 
será o contribuinte do Simples 
Nacional?”, questionou o 
professor.

Para José Miguel, é  
preciso que o profissional  
da contabilidade tenha  
atenção às alíquotas e à  
possibilidade de mudar de  
regime de tributação, se for 
vantajoso para o seu cliente.

Faltando menos de um mês para 
as eleições municipais, o CRCRJ 

promoveu, no dia 8 de setembro, 
mais uma edição do Treinamento 
de Multiplicadores sobre Prestação  
de Contas Eleitorais – Eleições 
2016. O palestrante Elídio de Souza,  
coordenador de contas eleitorais 
e partidárias do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-RJ), tirou as últimas 
dúvidas dos profissionais da conta-
bilidade que atuam pela primeira vez 
no processo, um passo adiante na 
busca por transparência.

“Costumo dizer que, no Brasil, o 
que falta é Contabilidade. Felizmente, 
estamos vivendo esse momento em 

que os profissionais vão participar 
desde o início do processo eleitoral, 
o que trará transparência e dados 
seguros até mesmo para que os ju-
ízes eleitorais possam julgar caso a 
caso, além de abrir um novo nicho 
de mercado”, avaliou a presidente do 
CRCRJ, Vitória Maria da Silva.

Na palestra, dúvidas quanto às 
normas para a prestação de contas 
de material de campanha, por exem-
plo, foram esclarecidas por Elídio. 
“No caso do material de propagan-
da impresso entre candidatos, não 
há exigência de recibo eleitoral, mas 
será pedido um documento fiscal em 
nome daquele que custeou o mate-
rial”, pontuou o palestrante. 

De acordo com o conselheiro 

Wanderley Nogueira, além desta par-
ticipação efetiva no processo eleito-
ral, o Conselho também encaminha-
rá aqueles capacitados para auxiliar 
voluntariamente a Justiça Eleitoral 
no momento da análise da presta-
ção de contas em grau de recurso, 
o que também trará mais qualidade 
no julgamento das contas do pleito. 
“Outra novidade é que os partidos 
deverão, em breve, submeter-se à 
escrituração digital (SPED) em suas 
prestações de contas anuais, levan-
do a contratar profissionais da con-
tabilidade mesmo fora do período 
eleitoral, o que levará ao surgimento 
de mais oportunidades de trabalho”, 
adiantou Wanderley.

Últimos esclarecimentos
CRCRJ promoveu mais uma edição de Treinamento sobre 
Prestação de Contas Eleitorais

O professor José Miguel ministra 
palestra sobre Simples Nacional
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O coordenador de 
contas eleitorais e 

partidárias do TRE-RJ, 
Elídio de Souza



Em quatro palestras, proferidas no plenário do  
CRCRJ nos dias 15 de setembro e 26 de outubro,  

Nabil Mourad, diretor do IBEFAC / IACAFM (International  
Association of Certified Accountants and Financial  
Managers), instituição com sede no Reino Unido voltada 
para o ensino das Normas Internacionais de Contabilidade  
(IFRS), finanças e coaching financeiro, deixou claro dois 
pontos: é preciso que os profissionais da contabilidade 
se especializem em alguma área, e o conhecimento de 
finanças se tornou fundamental. 

O professor ressaltou que estamos diante de uma 
quebra de paradigma muito forte na profissão: “teremos 
que nos tornar consultores contábeis”, sentenciou.

Ele falou sobre o processo de adoção das IFRS no Brasil e 
afirmou que ainda existe uma demanda muito grande – em em-
presas de todos os portes - por profissionais e prestadores de 
serviços que possuam conhecimentos técnicos em IFRS e CPC. 

“O Brasil adotou o padrão internacional desde 2010, 
mas continua se aprimorando. Também existe a manu-

tenção das empresas que já adotaram.  As demonstra-
ções contábeis atualizadas com as mudanças que ocor-
rem constantemente na Norma Internacional, bem como 
novas implantações) no Brasil, como o eSocial, SPED, 
DECORE, entre outras”, complementou. 

Ele ainda afirmou que o Brasil, apesar da crise eco-
nômica, continua sendo um excelente país para inves-
timentos, por possuir juros elevados, sendo um grande 
atrativo para investidores. Por isso, é necessário que os 
profissionais estejam preparados para esta crescente de-
manda, que cobra por profissionais qualificados. 

Os profissionais brasileiros têm, portanto, uma gran-
de oportunidade de aumentar a receita. Porém, é ne-
cessário estudo e dedicação para ter um diferencial no 
mercado, especialmente neste momento, com grandes 
atualizações na área contábil, como alterações nos ins-
trumentos financeiros em 2018 (IFRS 9), nos contratos 
de leasing, em 2019 (IFRS 16), e no reconhecimento de 
receita, em 2018 (IFRS 15). 

Grandes 
oportunidades
Mercado brasileiro paga altos salários para 
profissionais com conhecimentos técnicos em 
IFRS, CPC e FinançasNabil Mourad em palestra  

no CRCRJ
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O CRCRJ premiou oito trabalhos acadêmicos na noi-
te do dia 28 de outubro, durante o VII Congresso 

Nacional de Administração e Contabilidade, realizado 
na Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, Zona Sul do 
Rio. Cinco dos premiados concorreram ao 17° Prêmio 
Contador Geraldo de La Roque e dois artigos de estu-
dantes e orientadores venceram o 6° Prêmio Américo 
Matheus Florentino. 

O trabalho vencedor do Geraldo de La Roque tratou 
da qualidade de vida do profissional de Contabilidade e 
foi apresentado por Rosangela Ayres (UFRJ), que assi-
nou o trabalho com outros dois colegas. Já o primeiro 

Noite premiada
Solenidade de entrega dos prêmios Contador 
Américo Matheus Florentino e Contador Geraldo 
de La Rocque aconteceu durante Congresso de 
Contabilidade

lugar do Américo Matheus Florentino coube ao grupo 
de três estudantes da UFF de Macaé, que estudou a 
questão da Operação Lava-Jato na queda de desempe-
nho da Petrobras no mercado de ações.

“É importante ressaltar que esses prêmios são 
avaliados por uma banca completamente isenta, que, 
na verdade, nem sabe de quem ou de que instituição 
de ensino vem cada trabalho antes do resultado fi-
nal”, explicou o vice-presidente de Pesquisa e Estudos  
Técnicos do CRCRJ, Francisco José Alves, que presidiu 
a banca e comandou a mesa de apresentação dos es-
tudos. Os premiados receberam certificados e cheques.

Profissionais premiados durante o 
Congresso de Contabilidade
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Muitos que não conhecem a legislação acreditam 
que as religiões são isentas de obrigações fiscais e tri-
butárias. Para corrigir esse erro de interpretação, o CRCRJ 
promoveu, no dia 4 de outubro, no auditório do Minis-
tério da Fazenda, no Centro do Rio, o Seminário Gestão 
Jurídica e Contábil das Organizações Religiosas. 

Em palestras e debates pela manhã e à tarde, os con-
selheiros Luiz Francisco Peyon e Alexandre Andrade, além 
dos advogados e contadores Sergio e Marcelo Monello, 
do CRCSP, esclareceram à plateia de 300 profissionais 
de contabilidade, estudantes e representandes de orga-
nizações religiosas que essas entidades estão sujeitas a 
todas as normas referentes ao chamado terceiro setor.

“E no terceiro setor estão enquadradas as associa-
ções, as fundações, os partidos políticos, as coopera-
tivas, além das organizações religiosas. Estes precisam 
cumprir as normas fiscais previstas. A chamada isen-
ção para as organizações religiosas se refere apenas 
aos impostos dos templos e igrejas. Imposto de renda 
de um dirigente, por exemplo, tem que ser recolhido”, 
explicou Peyon.

Nem tudo 
é isenção

O conselheiro Luiz 
Francisco Peyon foi um dos 
palestrantes do encontro

“Taxas e contribuições também precisam estar em 
dia. A lei proíbe instituir impostos sobre templos de 
qualquer culto, mas somente para atividades restritas à 
questão religiosa. Se uma igreja abre um local de venda 
de lanche ou lembranças, por exemplo, tem que recolher 
ICMS, por exemplo”, recomendou Alexandre.

Para Marcelo Monello, a desorganização dos tem-
plos é o problema mais recorrente. “Veja o caso do 
voluntariado. Muitas vezes não há nenhum controle 
deste trabalho. Há ausência até de documentos, e uma 
má gestão contábil pode comprometer a boa reputação 
dessas organizações. A informalidade é um problema 
a ser combatido”, aconselhou. Após, Sérgio Monello 
aprofundou a discussão sobre os aspectos jurídicos  
da tributação.

Para a vice-presidente do CRCRJ, Márcia Tavares, o 
seminário foi fundamental para o profissional da con-
tabilidade, devido à complexidade da legislação sobre 
o terceiro setor. “Para melhor orientar seus clientes, o 
profissional precisa conhecer esses aspectos da lei e 
manter-se atualizado”.
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Seminário sobre terceiro 
setor orienta profissionais e 
religiosos sobre tributação



Em dia com o Leão
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Regime especial de repatriação de recursos foi 
tema de evento do CRCRJ

O auditor da RFB Leônidas Quaresma, 
o conselheiro Alexandre Andrade e o 

profissional da contabilidade Gerson Stocco
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O CRCRJ reuniu profissionais da contabilidade, no 
dia 22 de setembro, no auditório da Secretaria de 

Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), para alertar sobre a Lei 
13.254/16, que trata da repatriação de recursos no ex-
terior ou o Regime de Regularização Cambial e Tributária. 
O profissional da contabilidade e advogado tributarista 
Gerson Stocco, especialista na matéria, e o auditor da 
Receita Federal Leônidas Quaresma tiraram as últimas 
dúvidas dos profissionais cujos clientes possuem bens 
em outros países que não o Brasil e não declararam es-
ses valores. 

“Quem tem imóveis, aplicações financeiras, contas 
em bancos, sociedades comerciais e outras fontes de 
recursos, quaisquer tipos de ativos, precisa declarar ou 
pode ser enquadrado em crime de sonegação fiscal ou 
crime de evasão de divisas”, detalhou Gerson Stocco. 
“Para se regularizar, paga-se 15% de imposto e 15% de 
multa e resulta em anistia cambial, tributária e penal”.

Segundo os especialistas, a troca de informações 
financeiras em âmbito de autoridades fiscais interna-
cionais alcançou níveis de detalhamento nunca vistos 
antes, em função do processo de globalização e avanço 
da informática, o que resulta em melhor fiscalização. 
Os chamados paraísos fiscais estão, de certa forma, 

ameaçados. “Em 2017, 80 países vão trocar informa-
ções em tempo real. A motivação da Lei é arrecadar 
recursos, mas trata-se de uma oportunidade de regu-
larização, o que dá mais tranquilidade ao cliente e ao 
profissional da contabilidade“, explicou Quaresma.

O encontro foi realizado no Dia do Contador, e 
a presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva, en-
viou uma mensagem em vídeo aos presentes. “Você, 
profissional, merece mais de um dia. Somos os pila-
res da transparência quando transformamos simples 
números em informações confiáveis”, disse a presi-
dente na gravação. Para a vice-presidente do CRCRJ, 
Márcia Tavares, a palestra foi um exemplo da neces-
sidade constante do profissional da contabilidade es-
tar atualizado. “O profissional da contabilidade que 
não se atualizar, não adquirir novos conhecimentos, 
não conseguirá se manter no mercado de trabalho e 
no ambiente de negócios, pois nossa profissão está 
cada vez mais complexa!”, afirmou.
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O CRCRJ e a Junta Comercial do Rio de Janeiro 
(Jucerja) reuniram 250 profissionais e estudan-

tes de Ciências Contábeis, além de empresários, no dia 
25 de outubro, no auditório da Caixa Econômica Fede-
ral, no Centro, durante o Fórum Registro Mercantil. O 
encontro explicou o passo a passo que os profissionais 
da contabilidade precisam seguir para agilizar a aber-
tura e a baixa de empresas, processo que vem sendo 
desburocratizado com novas medidas tomadas no âm-
bito da informática e implantação de sistemas digitais.

A mesa de abertura foi composta pela presiden-
te do CRCRJ, Vitória Maria da Silva; pela presidente do  
SESCON, Selma Gama; e pelo vice-presidente da Jucerja, 
Antônio Florêncio. “Esse é mais um exemplo do trabalho 
de entrosamento que temos desenvolvido com os órgãos 
públicos, como a Jucerja", citou a presidente Vitória Maria, 
ao saudar os presentes.

Uma das novidades apresentadas foi a agilização 
dos processos para a obtenção da certificação do Cor-
po de Bombeiros para a abertura de lojas e escritórios. 
Para o presidente da Jucerja, Luiz Velloso, a medida 
quebra uma barreira. “É uma grande vitória para os pro-
fissionais e empresários. Era muito difícil obter o certi-

ficado do Corpo de Bombeiros, e podemos afirmar que 
hoje é totalmente digital”, comemorou Velloso.

“Empresas de baixo risco de acidentes e incêndios, 
que representam 92% do total do Estado do Rio, já 
podem usar a Rede Simples, cujos certificados são 
fornecidos com muito mais rapidez, agilidade e sem 
burocracias”, avaliou o representante da corporação, 
major Ananias.

Durante o Fórum , palestrantes orientaram a plateia 
sobre as vantagens e desvantagens nas opções de en-
quadramento das empresas, além das normas e docu-
mentos exigidos pelas instâncias municipais, estaduais 
e federais para os empreendedores.

“Este ano, já realizamos 94 eventos de formação e 
capacitação, além de cursos. Mais de cinco mil profis-
sionais de Contabilidade foram capacitados, e temos 
aqui nova oportunidade de capacitação e formação. É 
hora de tirarmos as dúvidas”, explicou a vice-presiden-
te do CRCRJ  Márcia Tavares.

Na ocasião, foram recolhidas dos participantes 340 
latas de leite em pó, que foram doadas para o Instituto 
Nacional do Câncer.

Fórum Mercantil em parceria com a Junta Comercial foi sucesso de público

Zerando dúvidas  

sobre Registro
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Público lotou o auditório da Caixa 
Econômica Federal
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CONTEÚDO CONTÁBIL TRIBUTÁRIO E GESTÃO 
EFICIENTE ACESSÍVEIS EM UM CLIQUE

Unidade de Negócio Rio de Janeiro: (21) 3554-2798
www.dominiosistemas.com.br

A GRANDE RESPOSTA PARA
O FUTURO DA CONTABILIDADE

Em comemoração e fechando a programação do  
Outubro Rosa, a Comissão da Mulher Contabilis-

ta do CRCRJ promoveu um encontro com três pales-
tras no dia 31 de outubro no plenário do Conselho, no  
Centro. Os temas abordados foram a prevenção e o 
tratamento do câncer de mama; a harmonização do 
ser (cuidados com detalhes como maquiagem, ves-
timenta e cabelo, que podem ampliar ou diminuir a  
autoestima das mulheres) e a sexualidade.

“Precisamos do autocuidado e deixar-se cuidar, 
incentivando nossos círculos de amizade, porque o 
cuidado é fundamental em nossas vidas”, destacou a 
coordenadora da Comissão, Maria de Fátima Moreira.

“A cada ano, 50 mil novos casos de câncer de 
mama surgem no Brasil, e é preciso que saibamos que, 
além de podermos evitar, com prevenção, temos direito  
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Encontro Outubro Rosa conscientizou 
as profissionais da contabilidade sobre o 
câncer de mama

aos tratamentos”, aconselhou a psicóloga e professora  
Glória Alves.

Contadora de formação, Anna Britto, segunda pales-
trante do encontro, resolveu investir na carreira de coach  
de estilo e visagista (estudo das expressões faciais). 
“Somos, mulheres e homens também, seres sistêmicos, 
corpo e espírito, então podemos valorizar o que temos 
de melhor através do que vestimos, como cortamos o 
cabelo ou usamos maquiagem, joias”, disse Anna.

Na terceira palestra, a professora de terapia se-
xual e de pompoarismo, Leila Campos, explicou que 
a forma reprimida como as mulheres foram educadas 
durante séculos ainda influencia na saúde física e se-
xual delas. “Como a mulher pode reconhecer um sinal 
de problema com seu corpo se muitas nem o conhe-
cem?”, questionou antes de aconselhar que as mulhe-
res se toquem, se elogiem e se amem.

CRCRJ      Rosa
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Profissionais da 
contabilidade, conselheiras 
e colaboradoras do CRCRJ 
participaram do Encontro



Solenidade de abertura do 20º CBC reúne os 
congressistas para apresentação rica em tecnologia

Foto: CFC

Caminhada da Cidadania 
aconteceu durante o 

20º CBC

Foto: CFC
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Quatro dias de encontro, 190 atividades técnicas e 
científicas e palestrantes reconhecidos nacional e 

internacionalmente em busca de um objetivo, explícito 
no tema do 20° Congresso Brasileiro de Contabilidade  
(CBC): Contabilidade: Transparência para o Controle Social.

“As pessoas têm pleiteado mais transparência nos 
gastos públicos e nas relações entre o governo e as em-
presas. A contabilidade é, por excelência, a ciência ca-
paz de prover a população com essas informações, de 
maneira qualificada e compreensível”, disse o presidente  
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e do 20º 
CBC, José Martonio Alves Coelho.

O encontro, realizado a cada quatro anos pelo CFC, 
aconteceu entre 11 e 14 de setembro no Ceará e reuniu 
oito mil congressistas na solenidade realizada no audi-
tório principal do Centro de Eventos do Ceará. Na aber-
tura, um vídeo em 3D recordou a história dos congres-
sos anteriores. A presidente do CRCRJ, Vitória Maria 
da Silva, participou ao lado dos presidentes dos demais 
26 conselhos regionais, além de autoridades públicas, 
como o Governador do Ceará, Camilo Santana, e da 
classe contábil, como a Contadora norte americana 
Olivia Kirtley, Presidente da International Federation of 
Accountants (Ifac) e o Contador holandês Hans Hooger-
vorst, Presidente do International Accounting Standards  
Board (Iasb).

Antes da solenidade, na manhã do domingo, dia 11 
de setembro, mais de quatro mil congressistas participa-
ram, na orla da praia de Iracema, em Fortaleza (CE), da 
Caminhada da Cidadania. A presidente do CRCCE, Clara 
Germana Rocha, como anfitriã do encontro, agradeceu a 
presença dos profissionais e estudantes no evento.

BRASIL MAIS deSenVoLVIdo
Participante do evento, o Ministro do Tribunal de 

Contas da União (TCU), Augusto Nardes, ressaltou a 
importância dos profissionais da contabilidade no mo-
mento pelo qual passa o país. “Se todos escutassem 
mais os conselhos dos profissionais da contabilidade, 
o Brasil e nossas empresas estariam em outro patamar 
de desenvolvimento”, afirmou Nardes, que ainda fez 
questão de destacar o papel dos profissionais na im-
plantação do Simples Nacional. 

“Quando cheguei ao Congresso Nacional, fui o 
primeiro presidente e fundador da Frente Parlamentar 
da Micro e Pequena Empresa e busquei a ajuda dos 
profissionais da contabilidade para que pudéssemos 
implantar a Lei do Simples Nacional. Hoje, 20 anos 
depois, agradeço o empenho da classe na criação, 
aplicação e no êxito da lei. Começamos com 600 mil 
empresas e já somos mais de 10 milhões de micro e 
pequenas empresas”.

Congresso Brasileiro de Contabilidade reúne mais de 8 mil profissionais 
e estudantes no Ceará

Em resposta à sociedade



Foto: CFC

O vice-presidente 
de Desenvolvimento 
Profissional, Waldir 

Ladeira, participou do 
20º CBC

Foto: CFC

A Presidente do 
CRCRJ com parte da 
delegação do Estado 

do Rio de Janeiro
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Nardes disse ainda que o país vive um novo momento, 
o da transparência. “Há mais de 800 anos, na Inglaterra,  
já haviam estipulado que o Estado não poderia gastar mais 
do que arrecada. Quando presidente do TCU, busquei 
auxílio de organismos internacionais para fazer com que 
essa regra fosse cumprida. E fiz com que fosse. Em 2014, 
rejeitamos as contas do governo federal e, em 2015, os 
erros continuaram; novamente as rejeitamos. É necessário 
que os governos ouçam os profissionais da 
contabilidade”, disse.

Outro destaque foi a participação 
do ex-ministro-chefe da Controladoria-
-Geral da União e professor de Direito  
Processual na Escola Superior do  
Ministério Público do DF, Jorge Hage, 
no painel “Controle e Transparência no 
Combate à Corrupção”. 

RIo de JAneIRo pReSente
O CBC contou com a participa-

ção de 331 representantes do Rio de  
Janeiro, entre eles, 32 conselheiros 
do CRCRJ, como o vice-presidente de 
Desenvolvimento Waldir Ladeira. “De-
batemos três trabalhos científicos sobre práticas da 
gestão pública, depreciação e ativos mobilizados. Além 
disso, como coautor, apresentei dois estudos sobre 
marca, valoração e exposição do produto, que foram 
aprovados”, explicou.

Para Waldir Ladeira, o tema do CBC reflete bem as 
demandas da sociedade brasileira: “a busca da boa 

gestão pública, o controle entre arrecadação, custeio e 
investimento. O equilíbrio dessas contas é mais que um 
anseio, é uma necessidade”. 

O conselheiro do CRCRJ Wanderley Nogueira cha-
mou a atenção para os vários painéis e fóruns apre-
sentados no CBC, como o 2º Fórum de Prestação de 
Contas de Campanhas Eleitorais, o 4º Fórum Nacional 
da Mulher Contabilista e painéis da área Pública. 

“A busca da boa 

gestão pública, 

o controle entre 

arrecadação, custeio 

e investimento. o 

equilíbrio dessas 

contas é mais que 

um anseio, é uma 

necessidade”. 

O vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional, 

Waldir Ladeira, apresenta 
trabalho científico

Foto: CFC



O vice-presidente de 
Controle Interno, Antonio 

Ranha, apresenta painel 
durante o 20º CBC

Peça sobre 
educação 
financeira foi 
sucesso de 
público

A presidente Vitória Maria da Silva entregou 
premiações durante o 20º CBC

Foto: CFC

Foto: CFC

Foto: CFC
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“O congresso foi muito bom, plural, abordando diver-
sos aspectos da nossa profissão, além do tema central. 
Só lamento que o local do próximo congresso não tenha 
sido decidido, como sempre foi feito, na plenária final. 
Acho que o Conselho Federal deveria, além de escolher o 
local por uma Comissão, abrir uma consul-
ta online para os profissionais opinarem 
na escolha do local para próximo Con-
gresso”, sugeriu Wanderley.

O conselheiro Marcelo Cavalcanti, 
representante indicado pelo CRCRJ na 
Câmara Técnica do CFC, atuou junto 
ao mesmo órgão do CBC e foi painelis-
ta no debate sobre os aspectos fiscais 
das normas contábeis do IFRS. 

“Quanto às normas internacionais, 
abordei três aspectos de legislação tribu-
tária ainda não regulamentados no Brasil 
os IFRS 9, 15 e 16, sobre instrumentos 
financeiros; reconhecimento de receita 
e arrendamento mercantil, respectiva-
mente. É importante que os profissionais 
comecem a trabalhar com essas novas 
normas antes mesmo da regulamenta-
ção”, aconselhou Cavalcanti.

O vice-presidente de Controle Interno do CRCRJ, 
Antônio Ranha, coordenou um workshop sobre a ela-
boração dos contratos de prestação de serviços entre 
os contadores e clientes. “Até elegemos o subtema: 
‘como blindar seu negócio e ser feliz’, pois fizemos a 
orientação dos cuidados a seguir nesses contratos. 
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“Até elegemos o 

subtema: ‘como 

blindar seu negócio e 

ser feliz’, pois fizemos 

a orientação dos 

cuidados a seguir 

nesses contratos. 

Quando o cliente tem 

lucro, o prestador 

do serviço contábil 

não tem acréscimo 

financeiro.”

Quando o cliente tem lucro, o prestador do serviço 
contábil não tem acréscimo financeiro, mas, se há pre-
juízo, podem querer diminuir os honorários. Além disso, 
nós nos responsabilizamos, por escrito, pelas informa-
ções prestadas”, exemplificou Ranha.

FAMíLIA GAStão
O conselheiro e subcoordenador do PVCC/RJ, Luiz 

Antonio Leal, deu o toque artístico da delegação do Rio 
de Janeiro no CBC. Ele intermediou a participação do gru-
po teatral Ensinoemcena, com o espetáculo “O Drama da 
Família Gastão”, aplaudido por um auditório lotado. 

“Eu conheci o trabalho na Escola de 
Educação Financeira do Rio Previdência, 
e a peça é realmente muito boa, pois 
passa a mensagem da importância da 
economia familiar, ao mesmo tempo 
em que diverte e faz refletir”, disse  
Luiz Antonio.

No espetáculo, onde há alegria e 
tristeza, uma família com pai, mãe e 
um casal de filhos vivem as agruras 
de gastos financeiros desenfreados e 
as consequências disso. “Eles também 
interagem com a plateia, fazendo o pú-
blico participar ativamente da encena-
ção”, detalhou Leal.



O vice-presidente de Controle 
Interno, Antonio Ranha,  

o vice-presidente de Interior, Cezar 
Stagi, e o conselheiro Wanderley 

Nogueira

Parte da delegação 
do Rio posa em 
frente ao estande 
do CRCRJ com o 
presidente do CFC, 
Martônio Alves 
Coelho.

Foto: CFC

Foto: CFC

Foto: CFC

O vice-presidente de 
Registro, Marcelo 

Oliveira, e o conselheiro 
Jorge Ribeiro

O vice-presidente de 
Fiscalização, Gil Marques, 

e Ril Moura, membro da 
Comissão de Peritos

Foto: CFC
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tRABALhoS téCnICoS e CIentíFICoS: 
RIo de JAneIRo FeZ BonIto

Durante o CBC, ocorreram apresentações de tra-
balhos técnicos e científicos, inscritos previamente e 
avaliados por um Comitê Científico.  Os trabalhos fo-
ram divididos em áreas temáticas (auditoria e perícia, 
contabilidade e governança corporativa, contabilidade 
financeira, contabilidade governamental e do terceiro 
setor, contabilidade socioambiental e sustentabilidade, 
contabilidade tributária, controladoria, educação e pes-
quisa social em contabilidade, temas livres). 

Ao todo, foram 140 trabalhos apresentados, com 
premiações em dinheiro aos três melhores trabalhos 
científicos e aos três melhores trabalhos técnicos: R$ 8 
mil para o primeiro colocado, R$ 6 mil para o segundo 
e R$ 5 mil para o terceiro. 
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Com um trabalho científico em 1º lugar e um traba-
lho técnico em 3º lugar, o Rio de Janeiro foi o Estado 
com maior número de premiados, ao lado do Espírito 
Santo, ambos com dois trabalhos premiados. Os outros 
Estados premiados foram Ceará e Minas Gerais, cada 
um com um trabalho.

O próximo CBC acontecerá em 2020, e existem 
três cidades candidatas: Manaus/AM, Brasília/DF e Bal-
neário Camboriú/SC. Conforme informado pelo CFC na 
plenária final, a escolha ocorrerá após o trabalho de vi-
sita aos locais, a ser feita por uma comissão específica. 
Acompanhe e prepare-se para participar.

“Ao todo, foram 

140 trabalhos 

apresentados, com 

premiações em 

dinheiro aos três 

melhores trabalhos 

científicos e aos três 

melhores trabalhos 

técnicos.”



O CRCRJ realizou mais quatro edi-
ções do Seminário Itinerante de 

Contabilidade no Setor Público nos 
meses de setembro e outubro. Nos 
dias 20 e 21 de setembro, o evento 
passou pelo município de Bom Jesus 
de Itabapoana; 27 e 28, foi a vez da 
cidade de Iguaba Grande, em 18 e 
19 de outubro, Nova Iguaçu, e em 
25 e 26, Duque de Caxias. 

O evento conta com duas pales-
tras e um curso. O vice-presidente 
de Desenvolvimento Profissional do 

CRCRJ, Waldir Ladeira, ministrou 
a palestra “Do Contabilês ao Por-
tuguês: entendendo a informação 
contábil”. Também participou a con-
selheira e membro da Comissão da 
Área Pública, Rosângela Dias Ma-
rinho, com a palestra “A contabili-
dade na prática municipal”. Houve 
ainda o curso “Elaboração e análise 
das demonstrações contábeis apli-
cadas ao setor público”. 

A presidente do CRCRJ, Vitória 
Maria da Silva, profissionais das re-

giões e delegados do CRCRJ das 
localidades participaram da abertura 
dos seminários. Os eventos são desti-
nados, principalmente, aos servidores 
das Secretarias de Fazenda, Controle 
Interno e Desenvolvimento Econômico.   

Para o mês de novembro, o Semi-
nário Itinerante de Contabilidade do 
Setor Público passará pelas cidades de  
Porciúncula e Niterói. Mais informações 
em www.crc.org.br ou nos boletins in-
formativos enviados para os e-mails 
dos profissionais. Participem!

Seminário itinerante do Setor público passa 
por mais quatro cidades
Entre os meses de setembro e outubro, foi a vez de Bom Jesus de Itabapoana, Iguaba 
Grande, Nova Iguaçu e Duque de Caixas receberem o evento

eFd-ReInF
No dia 28 de setembro, o público lotou o auditório da Receita 
Federal em Nova Iguaçu para assistir à palestra EFD-Reinf: o 
que vem por aí? ministrada por Danilo Lollio, gerente de Le-
gislação da Wolters Kluwer Prosoft. O objetivo da palestra foi 
apresentar as exigências estabelecidas para a nova modalidade 
do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) .

tRIBUtoS 
Em setembro, a Universidade Estácio de Sá, em Nova Iguaçu, 
recebeu o professor Alberto Gonçalves para ministrar o curso so-
bre Tributos Retidos na Fonte (IRRF, CSLL, PIS, COFINS, INSS).
 
deMonStRAÇÕeS ContÁBeIS
O curso Análise das Demonstrações Contábeis foi ministra-
do pela professora Adriana Valente no dia 21 de setembro, 
na Universidade Federal Fluminense de Macaé. A professora 
abordou temas referentes à Estrutura Conceitual para Elabo-
ração e Divulgação do Relatório Contábil, Balanço Patrimo-
nial, entre outros.

XX enCon
No dia 21 de outubro, São Pedro da Aldeia recebeu a 20ª edição 
do Encon (Encontro dos Contabilistas do Litoral Fluminense). 
Sob o tema “Sem contador, não há empreendedor”, a progra-
mação contou com palestras sobre assuntos atuais e relativos 
ao universo contabilista. Uma rodada de negócios permitiu aos 
participantes fortalecer redes de contato com profissionais de 
regiões diferentes.
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Ações no Interior

Ocorrida no dia 30 de setembro, a Reunião de 
Delegados do CRCRJ debateu importantes aspectos 

para os municípios localizados no interior do Estado. Entre 
eles, as normas para emissão da DECORE, a fiscalização 
eletrônica, os cursos para a educação continuada e os 
treinamentos para prestação de contas eleitorais.

O encontro foi conduzido pelo vice-presidente 
de Interior do CRCRJ, Cezar Stagi, e contou com a 
presença da presidente, Vitória Maria da Silva, e dos 
vice-presidentes de Fiscalização e Desenvolvimento 
profissional, conselheiros Gil Marques Mendes e Waldir 
Ladeira, respectivamente. 

Em determinado momento, o vice-presidente da 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), 
Antônio Florêncio e o assessor da Junta, Delmir da Silva, 
participaram. Eles anunciaram a inauguração de uma filial 
da Junta no município de Nova Friburgo, a partir do dia 7 
de outubro. Outros assuntos discutidos foram o Regin e a 
Rede Simples, visando dar celeridade aos processos para 
abertura de empresas.

Após a reunião, os delegados prestigiaram o centenário 
do SINDICONT-Rio e a presidente do CRCRJ, Vitória Maria 
da Silva, que foi a homenageada da noite com o troféu 
SINDICONT.

Encontro alinhou processos e esclareceu 
temas como Decore, Prestação de Contas 
Eleitorais e adesão ao Regin e à Rede Simples

Interior em foco
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Conhecimento para  
o bem comum

O Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC/
RJ) promoveu um encontro, no dia 21 de setembro, 

com o objetivo de mobilizar os voluntários para o desen-
volvimento das ações dos subprogramas do PVCC. 

Hoje, são mais de 470 profissionais e estudantes 
cadastrados no Programa, mas poucos contribuem para 
o desenvolvimento das ações coordenadas pelo PVCC. 

Além do subprograma Rede Nacional de Cidadania Fiscal 
- Observatórios Sociais, que tem como subcoordenadora a 
conselheira Sônia Barbosa, o PVCC tem ainda outros três sub-
programas. A subcoordenadora e conselheira Sandra Pedroso 
está à frente do Incentivo a Doações aos Fundos:  Criança e 
Idoso; já o subprograma Educação Financeira é coordenado 
pelo conselheiro Luiz Antonio Leal. Campanhas como a ar-
recadação de agasalhos e alimentos para distribuição entre 
os que mais precisam estão dentro do subprograma Ações 
Locais, e sob a coordenação da conselheira Elismar Santos.

Os voluntários foram convocados para a mobiliza-
ção no sentido da criação de Observatório Social nos 
municípios do Rio de Janeiro, que já é uma realidade em 
Niterói, São Pedro da Aldeia e Teresópolis. 

“Precisamos utilizar nossos conhecimentos de Ciên-
cias Contábeis na construção de uma sociedade mais 
justa e solidária”, afirmou a coordenadora do PVCC, con-
selheira Rosangela Dias.

O passo seguinte foi a realização do Seminário de 
Apresentação do Observatório Social para os Cidadãos 
do Estado do Rio de Janeiro, no dia 27 de outubro (saiba 
mais na matéria ao lado).

“Temos, como membros do PVCC, o dever de mobi-
lizar os cidadãos em prol da conquista do bem comum. 
No Observatório Social, por exemplo, a despesa pública 
é monitorada desde a publicação do edital de licitação 
até o pagamento da despesa, passando pelo acompa-
nhamento da entrega do serviço ou material, evitando 
desperdícios, má gestão e, claro, casos de corrupção”, 
comentou Rosangela.

PVCC-RJ em ação para a criação de 
Observatórios Sociais em todo o Estado

PV
C
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A coordenadora do PVCC/RJ e os 
Subcoordenadores explicam as ações 

do Voluntariado

O Seminário de Apresentação do Observatório Social aos Cida-
dãos do Rio de Janeiro, realizado no dia 27 de outubro no audi-

tório da Associação Comercial do Rio (ACRio), no Centro, represen-
tou o primeiro passo no sentido da sensibilização para a criação do 
Observatório Social da cidade do Rio de Janeiro. Sob a coordenação 
da conselheira Rosangela Dias Marinho, o Programa de Voluntariado 
da Classe Contábil (PVCC) apoia a iniciativa, que mostra resultados 
positivos em mais de cem cidades do país, inclusive em municípios 
fluminenses, como Teresópolis e Niterói.

“Estamos exercendo o nosso papel na promoção do controle 
social sobre as contas públicas para acabar com desperdícios, má 
gestão e corrupção. Nossa obrigação, no CRCRJ, é apoiar a cria-
ção e a manutenção de OS em todos os municípios, e a capital é 
fundamental nesse processo, já que é a maior e mais rica cidade do 
estado”, avaliou Rosangela.

Na mesa de abertura, além de Rosangela; Tatiana Bastos, da co-
missão organizadora do Observatório carioca; Roni Enara Rodrigues, 
coordenadora do Observatório Social do Brasil; a coordenadora do 
Comitê de Assuntos Tributários da ACRio, Marta Arakaki, o vice-
-presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos do CRCRJ, Francisco 
José dos Santos Alves, e Renata Ribeiro, da comissão organizado-
ra do Observatório de Araruama, saudaram a plateia. “Precisamos 
abandonar a ideia de que não somos responsáveis pelas ações do 
estado”, conclamou Tatiana em discurso emocionado.

Primeira palestrante, Roni Enara explicou o paradoxo social que é 
o mundo e o Brasil: “A cada cinco segundos, uma criança no mundo 
morre, de fome, por falta de cuidado, por doenças. Essas crianças 
morrem porque o atendimento não chega a elas e não chega por má 
gestão ou corrupção, pois há recursos para evitar tantas mortes”.

Os Observatórios Sociais, iniciativa surgida há pouco mais de 
dez anos, em Maringá, Paraná, já atuam em 110 cidades brasileiras, 
controlando os recursos gastos pelas prefeituras e casas legislativas 
municipais. O custo estimado de economia gira atualmente em R$ 
70 bilhões. Segundo os cálculos do Observatório Social do Brasil, 
cada real investido na criação e manutenção de um observatório 
rende R$ 17 em economia, ao evitar desperdícios e desvios de re-
cursos públicos.

Em outras palestras, representantes dos Observatórios das ci-
dade de São Paulo e Porto Alegre deram dicas e orientações para a 
criação do observatório da cidade do Rio. O encontro foi encerrado 
mostrando as iniciativas já implantadas no estado do Rio de Janeiro: 
São Pedro d'Aldeia, Teresópolis e Niterói.

Transformando  
indignação em atitude
Seminário realizado pelo PVCC/RJ 
apresentou os Observatórios Sociais

Seminário 
aconteceu na 
Associação 
Comercial do Rio.
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Tenho acompanhado atentamente a cobertura da 
imprensa e o esforço do governo federal para a 

aprovação do Projeto de Emenda Constitucional n.º 
241, a chamada PEC do Controle dos Gastos Públicos. 
Argumenta-se que a atual crise pela qual passa o país 
foi causada pelo descontrole dos dispêndios públicos, 
assim, se faz necessário estabelecer um teto para as 
despesas públicas, considerando que tal medida é es-
sencial para o Brasil voltar a crescer. 

O objetivo é buscar o ajuste fiscal, equilibrando os 
gastos públicos, limitando o crescimento do orçamento 
público à inflação do ano anterior, o que na prática signifi-
ca que as despesas terão expansão real igual 
a zero. Para os estados federados, o limite 
será imposto por conta da renegociação da 
dívida com o governo federal, o qual exige 
como uma de suas contrapartidas a limita-
ção de despesas semelhante ao que está 
proposto na PEC de Controle de Gastos.

Por outro lado, desde 2009 tramita, lenta-
mente, no Congresso Nacional - e longe dos 
holofotes, a PEC n.º 45/2009, que também 
trata de controle das despesas públicas, to-
davia sob outro prisma. O que se pretende 
com a aprovação da PEC Controle Interno é 
que os órgãos do sistema de controle interno 
da União, Estados, Municípios e Distrito Federal sejam es-
truturados e fortalecidos para desempenhar as atividades 
e atribuições de fiscalização e controle da execução orça-
mentária da receita e da despesa na Administração Públi-
ca, avaliando  os resultados da gestão e a aplicação dos 
recursos quanto à legalidade, legitimidade  economicidade 
e eficácia, com vista a atender o interesse da coletividade.

Para tanto, vislumbra-se três pressupostos: a defi-
nição das funções típicas e necessárias ao exercício do 
controle interno (ouvidoria, controladoria, auditoria go-
vernamental e correição); a continuidade dos órgãos de 
controle interno; e a vinculação do exercício das funções 
de controle interno por servidores públicos organizados 
em carreiras específicas. Espera-se que, ao esculpir tais 
requisitos no art. 37 da Constituição Federal, os órgãos 
de controle interno executem suas atribuições com au-
tonomia e independência, pois não ficarão à mercê da 
vontade circunstancial dos governos e governantes.

No âmbito do nosso Estado, com o apoio incon-
dicional do Conselho Regional de Contabilidade e da  

Associação dos Servidores de Controle Interno do Es-
tado do Rio de Janeiro, foi aprovada pelo parlamento 
fluminense a Emenda Constitucional n.º 69, que inspira-
da na PEC Federal do Controle Interno, impôs diretrizes 
para a implantação de um Sistema de Controle Interno 
cujas atribuições devem estar adequadas à visão con-
temporânea de controle interno e de gestão de riscos 
corporativos.

Assim, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro 
foi acrescido mais um item ao art. 77, o qual inaugura o 
capítulo da administração pública dispondo sobre a obri-
gatoriedade da observância dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e 
interesse coletivo pela administração direta, 
indireta ou fundacional, de quaisquer dos Po-
deres do Estado e dos Municípios.

Espera-se, portanto, que, com base no 
texto constitucional, seja implantada no es-
tado do Rio de Janeiro a Controladoria Geral, 
órgão central de controle interno, de natureza 
permanente, responsável por coordenar ativi-
dades inerentes às funções de ouvidoria, con-
troladoria e auditoria governamental, prestan-
do assessoramento imediato ao governador 
com vistas à defesa do patrimônio público, 
combate à corrupção e ao incremento da 

transparência da gestão e do controle social.

Está na hora de se voltar a atenção para a criação 
da Controladoria Geral do Estado, cujo tema não cons-
ta da pauta prioritária dos governantes, nem tampouco 
das notícias veiculados pelas diversas mídias, apesar de 
ser evidente que a ausência ou a fragilidade do controle 
favorece o desequilíbrio das contas públicas. 

Tão importante quanto estabelecer limite e teto para 
os gastos públicos é o fortalecimento do Sistema de 
Controle Interno aos moldes da Constituição Estadual, 
viabilizando a atuação dos órgãos envolvidos com inde-
pendência e autonomia, imprescindíveis para o acom-
panhamento, fiscalização e controle da qualidade das 
despesas, assim como para a avaliação dos resultados 
e da destinação dos recursos públicos. 

E quem vai controlar os 
limites estabelecidos?

Ana Luiza Pereira Lima
Conselheira do CRCRJ

Membro da Comissão da Área Pública do CRCRJ
Auditora-Geral do Ministério Público

“é preciso 

estabelecer um 

teto para as 

despesas públicas, 

considerando 

que tal medida 

é essencial para 

o Brasil voltar a 

crescer."
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A Comissão de Perícia do CRCRJ 
discutiu, em sua última reunião 

ordinária, a proposta de criação do 
Núcleo De Práticas Contábeis – NPC 
com a sua inclusão nas Diretrizes Cur-
riculares do Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) do Curso de Ciências 
Contábeis, Resolução CNE/CES 10, 
de 16 de dezembro de 2004, visando 
a contemplar a integração da teoria 
com a prática no Projeto Pedagógico 
dos cursos de graduação de todas 
as Instituições de Ensino Superior 
do Brasil. A proposta é inovadora e 
tem como objetivo melhor preparar o 
egresso para o mercado de trabalho, 
nos moldes do que existe no curso 
de Direito, que já contempla nas dire-
trizes curriculares do MEC o Núcleo 
de Práticas Jurídicas – NPJ.

O momento é oportuno porque, 
recentemente, os vice-presidentes do 
Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) das áreas de Desenvolvimento 

Operacional, Aécio Prado; de Desen-
volvimento Profissional, Nelson Zafra; 
e de Política Institucional, Joaquim 
Bezerra, se reuniram com o secretá-
rio de Educação Superior do MEC, 
Paulo Barone, para tratar da renova-
ção de convênio entre as entidades 
que cuidam da participação do CFC 
na avaliação dos cursos de Ciências 
Contábeis, bem como da participação 
do Conselho na construção do progra-
ma de apoio aos novos empreendedo-
res. Desde 2009, as entidades man-
têm um convênio por meio do qual o 
CFC avalia se os pedidos de abertura, 
reconhecimento ou renovação de re-
conhecimento de cursos na área da 
contabilidade estão de acordo com as 
demandas do mercado. 

Neste sentido, a Comissão de Pe-
rícia do CRCRJ está propondo que a 
direção deste submeta a proposta à 
apreciação do CFC, para que ele possa 
encaminhá-la ao MEC.

O conteúdo da proposta a ser 
apresentada para inclusão na Reso-
lução CNE/CES 10, de 16 de dezem-
bro de 2004, é a seguinte: Cancelar 
os Parágrafos 1º, 2º e 3º do Art.7º 
e incluir neste Artigo o Parágrafo 1º 
com a seguinte redação:

§ 1º O Estágio de que trata este 
artigo será realizado na própria 
instituição, através do Núcleo de 
Prática Contábil - NPC, que deverá 
estar estruturado e operacionaliza-
do de acordo com regulamentação 
própria, aprovada pelo conselho 
competente, podendo contemplar 
convênios com outras entidades ou 
instituições e escritórios/empresas 
de contabilidade, tributos, auditoria 
e perícia, importando, em qualquer 
caso, na supervisão das atividades 
e na elaboração de relatórios que 
deverão ser encaminhados à Coor-
denação de Estágio das IES, para a 
avaliação pertinente

Comissão propõe criação do  
núcleo de práticas Contábeis para  
as Instituições de Ensino Superior
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A Comissão de Perícia do CRCRJ entende que a iniciati-
va vai possibilitar uma melhor estruturação dos Projetos Pe-
dagógicos dos cursos de Ciências Contábeis a nível nacio-
nal, contemplando a convergência para os novos padrões 
internacionais - IFRS, gestão empreendedora e consultoria, 
SPEDs Contábil e Fiscal e as especializações de auditoria 
e perícia contábil. Isto tornará a atuação acadêmica mais 
eficaz na formação do egresso para o mercado de trabalho, 
bem como acarretará em um melhor desempenho dos alu-
nos no Exame de Suficiência do CFC e no ENADE.

Osmar Guimarães de Lima 
Presidente da Comissão de Perícia 

Sergio Barbosa - Membro Convidado 
da Comissão de Perícia

Núcleo de Práticas  
Contábeis - NPC

Contabilidade e gestão Tributos Perícia Auditoria

O NPC deverá ter a seguinte estrutura organizacional:
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Caminhada dos profissionais da Contabilidade chega à 7ª edição

obrigatoriedade do 
eSocial é adiada para 
2018

Adoção do Sistema, antes prevista para 
2017, será obrigatória a partir de 1º de 
janeiro de 2018

O uso do eSocial, Sistema de Escrituração Digital  
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhis-

tas, começará a ser obrigatório aos empregadores so-
mente a partir de 2018. O adiamento está em resolução 
do Comitê Diretivo do eSocial, publicada no Diário Oficial 
da União (DOU), do dia 31 de agosto.  

Para os empregadores e contribuintes com faturamen-
to no ano de 2016 superior a R$ 78 milhões, a adoção 
será a partir de 1° de janeiro de 2018. Já para os demais 
empregadores e contribuintes, o prazo estabelecido é 1° 
de julho de 2018. 

O eSocial vai unificar o envio de informações pelo em-
pregador ao governo em relação aos seus empregados. 
Instituído por decreto em dezembro de 2014, o sistema 
padroniza a transmissão, validação, armazenamento e 
distribuição de dados referentes às obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas dos funcionários. 

A resolução estabeleceu, ainda, que fica dispensada a 
prestação das informações relativas à saúde e segurança 
do trabalhador nos seis primeiros meses após as datas de 
início da obrigatoriedade para os empregadores.

Nem mesmo a chuva ou o frio impe-
diram que cerca de 200 profissio-

nais da contabilidade se mobilizassem 
na manhã de domingo, dia 25 de setem-
bro, para participar da sétima edição da  
Caminhada dos Profissionais da  
Contabilidade. Este ano, com um gosti-
nho especial: a comemoração aos 100 
anos do SINDICONT-Rio. O evento acon-
teceu no Aterro do Flamengo e também 
contou com torneio de futebol, verifica-
ção de pressão arterial, além do sorteio 
de cerca de 50 brindes.

“Contamos com a ajuda de patrocina-
dores e conseguimos muitos prêmios, que 

foram disputados com alegria. No jogo fi-
nal de futebol, o Sindicato ganhou de 6 
a 2 do time da Faculdade Mackenzie 
Rio. “Foi uma verdadeira festa”, con-
tou a organizadora do evento, a  
diretora de Contabilidade do  
SINDICONT-Rio, Sônia Mandarino.

A presidente do CRCRJ,  
Vitória Maria da Silva, prestigiou 
a festividade e ressaltou que a 
Caminhada demonstra a força da 
categoria para o município do Rio de 
Janeiro, além de contribuir para estimular 
práticas mais saudáveis na profissão, que tem 
como característica o stress elevado.

Atuando sempre em prol da classe contábil, o  
CRCRJ inicia sua aproximação com o profissio-

nal quando ele ainda está na faculdade. Isso é feito 
por meio do Projeto Integração CRCRJ-Escola, que 
leva alunos de Ciências Contábeis de instituições de 
ensino do estado do Rio de Janeiro para conhecerem 
a sede e a atuação do Conselho, e permite que eles 
entendam, desde cedo, a importância de pertencer a 
uma profissão registrada e fiscalizada. Nos  dias 23 
e 29 de setembro e 28 de outubro, respectivamen-
te, alunos das universidades Cândido Mendes Nova 
Friburgo, Unilasalle Niterói e Fundação São José  
Itaperuna participaram do projeto e assistiram a pales-
tras apresentadas por representantes dos setores de 
Desenvolvimento Profissional, Registro, Fiscalização  
e Comunicação. Quem lidera a visita é o chefe do 
departamento de Registro, José Vicente de Paula. Em 
seguida, eles conheceram o gabinete da presidente, 
a biblioteca Ivo Malhães de Oliveira e o Centro de 
Memória e História da Contabilidade.

CRCRJ mais próximo 
dos estudantes

AGENDE A VISITA DA SuA INSTITuIçãO! 
Basta enviar um e-mail para  

registro@crcrj.org.br e solicitar agendamento. 

Alunos da Cândido de Mendes 
visitam o gabinete da presidente

Profissionais da Contabilidade em caminhada para mostrar a força da 
categoria e celebrar o centenário do SINDICONT-Rio
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Emocionada, a presidente do CRCRJ, Vitória Maria da 
Silva, foi homenageada com o Troféu SINDICONT-Rio 

– Edição 2016, em recepção de gala na sede da entidade 
na noite do dia 30 de setembro. O evento encerrou as 
festividades pelos cem anos do Sindicato, o mais antigo 
da categoria no Brasil. A presidente Vitória foi a primeira 
mulher a presidi-lo, entre 2006 e 2010.

Em discurso, ela fez questão de enaltecer as cinco 
mulheres no poder das entidades contábeis no Rio de 
Janeiro: além dela e de Lygia Sampaio, presidente do 
SINDICONT-Rio, Damaris Amaral, presidente da Unipec, 
Selma Gama, presidente do SESCON, e Nina Verônica, 
da Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio de 
Janeiro (APJERJ). 

“Essa homenagem me tocou muito, sobretudo porque 
vem dessas mulheres fantásticas que atualmente dirigem 
nossas entidades de classe no Estado do Rio de Janeiro. 
A palavra-chave aqui é gratidão, a estas colegas que es-
tão comigo há tantos anos no Movimento das Mulheres 
Contabilistas, como Marta Arakaki e Diva Gesualdi, pri-
meira mulher presidente do CRCRJ. Neste momento, nos 
reunimos para celebrar o centenário de uma instituição 
de extrema importância e que tive a honra de presidir, 
alterando sua história. Depois de mim, outras mulheres 
continuaram a exercer um trabalho fantástico: Damaris 
Amaral e Lygia Sampaio “, agradeceu.

presidente do 
CRCRJ recebe troféu 
SIndICont-Rio

Vitória Maria da Silva foi a grande homenageada da noite em 
comemoração ao centenário do Sindicato

Fundado em 20 de setembro de 1916, o SINDICONT-Rio  
celebrou seu Jubileu de Jequitibá com vasta pro-
gramação, que contou ainda com a Caminhada dos  
Profissionais de Contabilidade, o torneio de futebol e o 
lançamento de um livro comemorativo. Na festa do dia 
30, embalada pela Orquestra Tabajara sob regência do 
maestro Jaime Araújo, a presidente Lygia Sampaio re-
cebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a maior 
comenda do município, entregue por um representante 
do vereador Jorge Manaia. Os outros 14 membros da 
diretoria do Sindicato também receberam certificados de 
Moção Honrosa.

“Nesse centésimo ano de atuação ininterrupta, nos-
so Sindicato continua na busca de melhores condições 
de trabalho para os profissionais e auxiliando nas atua-
lizações necessárias. Deixamos de ser os guarda-livros 
para nos tornarmos profissionais extremamente capa-
citados e braços fortes da administração pública e do 
setor privado”, celebrou Lygia.

Bolo comemora 
o centenário do 
SINDICONT-Rio

1. A presidente Vitória Maria da 
Silva homenageou as mulheres da 
contabilidade. Ao seu lado, Selma 

Gama, Lygia Sampaio, Damaris Amaral, 
Diva Gesualdi e Marta Arakaki

2. Vitória Maria da Silva recebe Troféu 
das mãos de Lygia Sampaio
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Boletim Informativo

Bem, desde o dia 1º de Janeiro deste ano de 2016, 
por meio do Convênio ICMS 92, de 20/08/2015, foi 

implementada uma nova sistemática de uniformização e 
identificação das mercadorias e bens passíveis de sujei-
ção aos regimes de substituição tributária e de antecipa-
ção de recolhimento do ICMS com o encerramento de 
tributação, aplicável a todas as unidades Federativas e 
relativos às OPERAçÕES SuBSEQuENTES, abrangendo 
a exigibilidade do DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQuOTAS 
- POR ENTRADAS INTERESTADuAIS DE BENS DESTI-
NADOS AO ATIVO IMOBILIZADO Ou AO uSO E/Ou 
CONSuMO DO ESTABELECIMENTO DE DESTINO.

Restou expressamente determinado nesse Convê-
nio ICMS 92/2015 que essas novas regras do ICMS-ST 
(retenções na fonte) continuariam a se aplicar a todos 
os contribuintes do ICMS, fossem optantes ou não pelo 
SIMPLES NACIONAL - Regime Especial unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições.

Por meio desse Convênio ICMS 92 foram aprovadas 
novas Listas das Mercadorias ou Bens sujeitos a essa 
sistemática da retenção na fonte para fins de recolhi-
mento desse imposto, conforme as mercadorias e/ou 
bens que, por sua especificação, estiverem relaciona-
dos nos Anexos II ao XXIX que o integram, devendo 
todas as Unidades Federativas brasileiras também ado-
tarem, por meio de suas legislações tributárias internas, 
essa sistemática de retenção também nas operações 
internas. E TUDO COM EFEITOS DESDE JANEIRO DES-
TE ANO DE 2016.

Em se tratando de OPERAÇÕES INTERNAS, o com-
promisso é o de que essas LISTAS (ANEXOS II AO 
XXIX DO CONVÊNIO ICMS 92) DAS MERCADORIAS 
SUJEITAS AO ICMS-ST SEJAM ÚNICAS EM TODO O 
TERRITÓRIO NACIONAL, sendo permitido que cada UF 
incorpore os itens que desejar às legislações internas 
do ICMS de cada Unidade Federativa brasileira, caso 
em que devem adotar os mesmos códigos CEST –  
CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SuBSTITuIçãO  
TRIBuTÁRIA -, NCM/SH e respectivas descrições cons-
tantes dos já mencionados Anexos.

É IMPORTANTE alertar que com relação às operações 
de venda de mercadorias ou bens pelo sistema porta a 
porta (telemarketing porta a porta), com relação às quais 

a retenção do ICMS se torna obrigatória independente-
mente de a mercadoria, bem, ou seus respectivos seg-
mentos estarem relacionados nos Anexos I a XXIX des-
se Convênio ICMS 92. E essa exigência não impede o 
detalhamento do item adotado por marca comercial, na 
hipótese de a unidade federada eleger como base de cál-
culo do imposto devido por substituição tributária ou de 
antecipação do recolhimento do ICMS com encerramento 
de tributação, o preço usualmente praticado no mercado.

E, concomitantemente a essa nova sistemática, eis 
que foi instituído um NOVO CÓDIGO, este denominado de 
CEST – CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SuBSTITuIçãO  
TRIBuTÁRIA –, o qual tem por finalidade identificar, 
em todos os documentos fiscais emitidos para o aco-
bertamento das circulações que ocorrerem, as merca-
dorias ou bens passíveis de sujeição aos regimes de 
substituição tributária e de antecipação do recolhimen-
to do ICMS, relativamente às operações subsequentes.

Nas operações com mercadorias ou bens listados nos 
Anexos II a XXIX desse Convênio ICMS 92, os contribuin-
tes do ICMS deverão mencionar o respectivo CEST (com-
posto de 7 dígitos) no documento fiscal que acobertar a 
operação, ainda que a operação, mercadoria ou bem não 
estejam sujeitos aos regimes de substituição tributária ou 
de antecipação do recolhimento do imposto.

RESSALVE-SE que, para as operações que envolve-
rem contribuintes que atuem na já citada modalidade 
vendas porta a porta, deverá ser observado tão-somen-
te o CEST previsto no Anexo XXIX, ainda que as mer-
cadorias estejam listadas nos Anexos II a XXVIII desse 
Convênio ICMS 92/15. 

A PRORROGAÇÃO, PARA 01/07/2017, DA OBRI-
GATORIEDADE DE MENÇÃO DO CEST EM TODOS OS 
DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS, FOI APROVADA 
PELO RECENTE CONVÊNIO ICMS 90, DE 12/09/2016, 
o qual alterou a redação do inciso I da cláusula sexta do 
Convênio ICMS 92/2015.

A eXIGÊnCIA do CeSt nAS notAS 
FISCAIS FoI noVAMente pRoRRoGAdA, 
AGoRA, FICAndo pARA 01/07/2017

Rose Marie de Bom

 Advogada Tributarista e Profª do CRCRJ
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A Câmara de Registro Profissional, em conjunto 
com o Departamento de Registro, são as áreas respon-
sáveis pela recepção, análise e despacho dos diversos 
processos que tramitam no setor de atendimento, tais 
como registros, transferências, alterações de cadastro, 
reestabelecimentos e baixas de registro, etc.

Em agosto de 2016 o CRCRJ registrou um volume 
de 56.915 profissionais, representados pelas seguintes 
faixas etárias:

No corrente ano, até setembro, já foram analisa-
dos e julgados um montante de 4.707 processos, 
sendo estes 3.925 de profissionais e 782 de socie-
dades e empresários.

Relevante também citar o trabalho proativo que 
estamos desenvolvendo na pesquisa de profissionais 
já falecidos, mas que ainda constam no cadastro 
como ativos. Esta pesquisa tornou-se possível porque 
a Receita Federal passou a disponibilizar esta infor-
mação e, anteriormente, o CRCRJ ficava à espera de 
algum parente fazer tal comunicação. 

Este tipo de verificação está conferindo a nossa 
base de dados uma maior consistência das informa-
ções cadastrais, já que estamos eliminando também, 
apoiado na Resolução CFC 1.494/15, valores pen-
dentes de anuidades que estão inscritos na dívida 
ativa e/ou em processo de execução, já que estes 
valores não serão recebidos. Vejamos o comparativo 
dos últimos três anos: 

Ano Quantidade de Baixas por falecimento

2014 182

2015 131

2016 617

Destaca-se que no ano de 2016 já cancelamos 617 
registros profissionais, representando uma elevação de 
97,12% em relação à soma dos dois anos anteriores.

Em uma análise rápida, poderíamos achar estranho 
este destaque, contudo, além de proporcionar uma pre-
visão orçamentária mais adequada, propicia economia 
aos cofres do CRCRJ, uma vez que inúmeras ações dei-
xarão de ser executadas em relação a estes registros, 
as quais, entre outras, destaca-se: cobrança com emis-
são de boleto e gastos postais; custas em execuções 
judiciais; custas cartorárias com protestos; etc.

Outra ação ativa do nosso Departamento é o de-
senvolvimento de ações para motivar que bacharéis já 
aprovados nos exames de suficiência e que ainda não 
tenham efetuado seu registro profissional, façam-o. O 
quadro a seguir demonstra o cenário atual deste tema. 

Dentre estas ações podemos destacar nossos conta-
tos institucionais a estes bacharéis, como: convite para 
efetivar seu registro e receber a carteira profissional em 
sessão solene, com a presença da Presidente e Conse-
lheiros; informação sobre o prazo final de registro consi-
derando o exame de suficiência em que foi aprovado, etc.

Concluímos com o Projeto de visita das instituições 
de ensino superior ao CRCRJ, que tem sido de grande 
valia e conhecimentos dos futuros profissionais. Em to-
das as turmas que recebemos, percebemos claramente 
a mudança de conceito e visão a respeito do CRCRJ. 

 

Marcelo oliveira

Vice-Presidente de Registro

Até 30 4.150 

31 a 40 13.332 

41 a 50 14.333 

51 a 60 12.108 

61 a 70 7.572 

Acima de 70 5.420 
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