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Editorial

Esperanças

renovadas
Caros colegas,

O

ano que se encerra foi um período complicado para
todos. O Brasil passou – e ainda passa – por dificuldades econômicas, políticas e financeiras. No Estado
do Rio de Janeiro, a situação é ainda mais grave. Toda a
população sente esses efeitos, e o profissional da contabilidade também não passa ileso.
Costumo dizer que aquilo que falta para nosso país
é Contabilidade, com C maiúsculo. Por isso, investimos
nossos esforços em demonstrar a importância da classe
e da profissão para a sociedade. Fizemos campanhas
institucionais, publicamos notas de esclarecimento
e repúdio e continuamos o trabalho de levar conhecimento aos profissionais em todo o Estado.
Um passo importante nesse sentido foi o recente
lançamento, em versão piloto, do projeto de Ensino a
Distância do CRCRJ. Um sonho que, com a ajuda de
cada um de vocês, se tornará realidade. Conhecemos
as dificuldades de muitos em comparecer presencialmente aos nossos cursos e eventos, por isso, este
momento é um verdadeiro marco para a nossa gestão.
Afinal, a nossa valorização começa no interior de cada
um, e sentir-se capacitado tecnicamente é o primeiro
passo para isso.

Em 2016, ampliamos a realização de eventos,
promovemos mais de 300 cursos, muitos deles pontuados para o Programa de Educação Profissional
Continuada (PEPC). Prosseguimos fortes com o trabalho da Fiscalização, com foco orientativo, e do Registro
Profissional. Nos preocupamos em realizar mais eventos voltados à área pública e também investimos na
capacitação dos profissionais que atuaram na prestação de contas eleitorais.
A chegada de 2017 nos dá a esperança necessária
para continuarmos com o trabalho que estamos realizando desde 2014. Queremos você, profissional da
contabilidade, atuante e confiante. Certo de que seu
trabalho é indispensável para as empresas, seja no
setor público ou privado.
Utilize a “desculpa” do ano novo para mudar o
que você deseja no seu município, no nosso Estado,
no Brasil. Junte-se a nós na luta pela criação da
Controladoria, compartilhe sua indignação contra a corrupção, use seu conhecimento técnico para o controle
social, valorize-se e busque ser valorizado.
Esteja conosco em 2017. Nós vamos continuar
investindo em você.

Boas festas e um ano novo de muita paz.
Vitória Maria da Silva
Presidente do CRCRJ
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Quarta do Conhecimento:
Eventos

fechamento do ano
Edições sobre IFRS e Inteligência
Emocional encerraram o
calendário de 2016

O

projeto Quarta do Conhecimento do CRCRJ encerrou
seu primeiro ano com duas palestras com conteúdos
distintos: uma de capacitação técnica e outra como lição
de vida. No dia 16 de novembro, o professor José Miguel
Rodrigues falou sobre a aplicação das Normas Internacionais
de Contabilidade em pequenas e médias empresas brasileiras. Já no dia 23, a consultora Fabiana Lobo discorreu sobre
Inteligência Emocional.
"Tem gente que coloca todo o seu foco e energia nas dificuldades, mas há outras pessoas que se preocupam com as
soluções. Na grande maioria das vezes, as emoções prejudicam as pessoas, ao invés de ajudarem, mas isso pode ser
revertido. Entenda que tudo que você é hoje, tudo que você

possui, para o bem e para o mal, é responsabilidade sua",
orientou Fabiana.
O professor José Miguel foi categórico para uma plateia
lotada na sede do CRCRJ: "Temos dificuldade de mão de obra.
Os profissionais precisam se capacitar. Na verdade, sempre
precisaram, pois a profissão exige atualização constante, mas,
atualmente, as transformações são imensas, com a chegada
das Normas Internacionais. Não há receita de bolo, só muito
trabalho e responsabilidade", aconselhou.
Para José Miguel, é fundamental ler as resoluções e
procurar aplicá-las no dia a dia. "O Conselho Regional de
Contabilidade oferece diversos cursos, todos gratuitos. Todo
ano, novas normas surgem".
Fabiana Lobo, em palestra motivacional para o fim do ano,
falou sobre felicidade. "Estudos mostram que 95% da população não se preocupa com desenvolvimento pessoal e profissional, porém, a felicidade não é o conformismo. Felicidade é
a realização de sonhos", explicou a consultora.

Por uma melhor gestão pública
Seminário discute caminhos para a transição da Gestão Municipal

O

s Desafios da Transição na Gestão Municipal foi o tema do
seminário realizado pelo CRCRJ, em seu plenário, no dia 5
de dezembro. Cinco palestrantes foram divididos em dois painéis para uma plateia lotada de profissionais da contabilidade que
atuam no setor público. No primeiro ciclo, foram analisados os
aspectos técnicos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais. Já no segundo painel, o tema foi a transparência e o
acesso à informação.

do desenvolvimento, porém, os ministérios concedem o dinheiro
e não acompanham o processo, o que resulta em tomadas de
conta e possível responsabilização dos profissionais contábeis".

Na abertura, a mesa contou com o vice-presidente de
Pesquisa e Estudos Técnicos do CRCRJ, Francisco José dos
Santos Alves; com o vice-presidente do Interior, Cezar Stagi, e
com o coordenador da Comissão da Área Pública do CRCRJ,
Gustavo Cretton.

No segundo painel, Marcelo Paluma, auditor federal do
Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU, e Sérgio
Carvalho, do Tribunal e Contas do Estado, discorreram sobre a
exigência legal de os entes governamentais manterem portais
de transparências atualizados e de livre acesso aos cidadãos.
Segundo eles, a maioria dos municípios do Estado ainda não consegue cumprir essa obrigação.

"A situação do país é grave, mas não entendo por que os profissionais da contabilidade não são procurados, não têm espaço
na mídia para explicar o que está acontecendo e o que está sendo
feito para melhorar", afirmou o vice-presidente Francisco.
A primeira palestrante, a profissional da contabilidade e professora da Universidade de Brasília, Diana Vaz de Lima, explicou
que as Normas Internacionais não são um problema em si. "O que
ocorre é que há 50 anos se faz contabilidade sob regime de caixa,
quando o que se está implantando é o regime de competência.
É preciso se atualizar e também ter cuidado para que gestores
irresponsáveis não afetem o profissional", recomendou Diana. "Se
o profissional não recebe as informações, deve registrar isso em
documentos, pois a responsabilidade será do gestor público".
Para o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas
da União (TCU) no Rio de Janeiro, Márcio Emmanuel Pacheco,
muitas vezes falta controle sobre como os recursos públicos federais repassados aos municípios são aplicados. "O TCU é indutor
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Em seguida, o auditor de Controle Externo do Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM), Josué Vieira, apresentou as contas de 2015 da gestão do prefeito Eduardo Paes.
Ele reconheceu problemas na questão da previdência dos servidores municipais, com perda de caixa.

"É um prazer muito grande para nós a oportunidade de oferecer palestras como essas para nossos profissionais e ver a plateia
cheia", concluiu o conselheiro Gustavo Cretton.

O vice-presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos do CRCRJ, Francisco José dos Santos
Alves (ao meio), entrega certificados aos palestrantes do Seminário Josué Vieira, Diana Vaz
de Lima, Elias Martins e Márcio Emmanuel Pacheco

Eventos
O público lotou o auditório do SINDICONT-Rio
durante os dois dias do Fórum Sped

Fórum promove troca de
informações sobre Sped
Encontro com profissionais da
contabilidade aconteceu durante dois dias

P

ara um auditório lotado, 20 especialistas apresentaram
palestras, comandaram discussões e responderam questionamentos da classe contábil no Fórum de Sped, realizado
nos dias 24 e 25 de novembro, na sede do SINDICONT-Rio. O
encontro reafirmou a necessidade de aprimoramento dos profissionais em um momento de transformações dos velhos livros de
registros para o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

de encerramento do encontro discorreram sobre o Simples
Nacional, com a participação de auditores fiscais, professores
e consultores.
O secretário-executivo do Comitê Gestor do Simples
Nacional, Silas Santiago, informou durante o Fórum de Sped,
que, a partir do dia 12 de dezembro, as empresas com débito
até maio de 2016 e que, por esse motivo, foram excluídas em
setembro do sistema, poderão optar pelo parcelamento especial
da dívida em 120 meses. "Se houver débito de junho deste ano
em diante, o valor não estará calculado nesse parcelamento.
O que não impede de negociar de forma normal a quitação do
débito, mas não dentro do sistema especial", adiantou Santiago.

"Em breve, vamos ver os ganhos que os profissionais terão
com os sistemas digitais. Não basta mais cumprir as obrigações acessórias no prazo, mas sim, prestar as informações
completas, exatas e transparentes", afirmou o auditor fiscal da
Secretaria da Receita Federal e supervisor do Sped, Jonathan
Formiga no primeiro de quatro painéis.
Josenildo Soares, auditor fiscal da Receita, ressaltou que
o Sped não tem o objetivo de aumentar impostos. "O público-alvo da Receita é o profissional contábil. O Sped é a forma
de racionalizar e facilitar esse trabalho com as ferramentas da
tecnologia da informação", destacou.
Ainda no primeiro painel, mediado pelo conselheiro do
CRCRJ Alexandre Andrade, participou o coordenador do Grupo
de Trabalho do Sped no CFC, Paulo Roberto da Silva. O segundo
painel foi aberto pela vice-presidente do CRCRJ, Márcia Tavares.
"Temos aqui a elite do Sped para trazer informação completa e
de qualidade para os profissionais do Rio", ressaltou Márcia.
No segundo painel do dia, Margarida Barreto, auditora fiscal
do Trabalho e coordenadora técnica do eSocial, explicou que os
profissionais da contabilidade serão os mais impactados pelo
novo sistema. "Trazer o mundo trabalhista para a escrituração
digital é uma nova forma de cobrir eventos e obrigatoriedades
do trabalho", esclareceu. Para ela, o eSocial brasileiro não tem
parâmetros no mundo. "São mais de 40 milhões de trabalhadores, mais de 8 milhões de empresas, mais de 80 mil escritórios contábeis, mais de 500 mil empresas de TI e mais de
6 mil entes governamentais. Um universo imenso", enumerou
Margarida.
Também palestraram o supervisor do eSocial na Receita
Federal Samuel Kruger e o analista técnico de Política Sociais
Orlon Sávio Santos. No segundo dia do Fórum, o primeiro painel
tratou da tributação municipal e estadual, enquanto as palestras

O secretário-executivo do Comitê Gestor
do Simples Nacional, Silas Santiago

Ele também recordou que, desde 1º de janeiro de 2016,
a Certificação Digital passou a ser obrigatória também para
empresas optantes pelo Simples Nacional com mais de cinco
funcionários e que a certificação digital poderá ser exigida para
entrega da GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social);
para recolhimento do FGTS; ou para declarações relativas ao
eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas).

Ação social
Durante os dois dias de
evento, foram recolhidas
1.058 latas de leite em pó,
trazidas pela plateia, e que
foram doadas ao Instituto
Nacional do Câncer (Inca).
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Eventos

Aprovados no Exame de Suficiência
recebem carteira em solenidade

CRCRJ entrega carteira a 44
profissionais da contabilidade
Formandos receberam registro de
representantes do Conselho

O

CRCRJ entregou 44 carteiras profissionais, no dia
24 de novembro, para os recém-formados que,
no exame de suficiência do órgão, obtiveram êxito. O
encontro, em tom festivo para os novos profissionais
e familiares, foi realizado na sede do SINDICONT-Rio.
A mesa solene foi formada pela presidente do
CRCRJ, Vitória Maria da Silva; pelo vice-presidente
de Desenvolvimento Profissional, Waldir Ladeira, que
também foi o paraninfo da turma; pelo vice-presidente
de Registro Profissional, Marcelo Oliveira, e pela presidente do SINDICONT-Rio, Lygia Sampaio.
"Estamos realizando um sonho, que é entregar as
carteiras junto com os familiares em uma linda cerimônia. Assim como vocês, que estão recebendo, merecem suas carteiras profissionais, suas famílias também
merecem. Isso nos emociona, e só tenho a recomendar
a todos que exerçam essa profissão com zelo, ética e
responsabilidade", discursou a presidente.

Cleber de Oliveira
Silva recebe a carteira profissional
da presidente do
SINDICONT-Rio
Lygia Sampaio
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Presidente do CRCRJ,
Vitória Maria da Silva
e a profissional da
contabilidade, Eliane
dos Santos Costa

Para Waldir Ladeira, a profissão ainda necessita
de reconhecimento da sociedade. "Nós cuidamos do
patrimônio das empresas. Os mais ousados dizem que
somos os médicos das empresas. Lutamos por mais
reconhecimento, remuneração, como as demais profissões, mas precisamos ter o mesmo respeito dado
à medicina, à engenharia e ao direito", reivindicou o
paraninfo da turma. "Nunca deixe que digam que vocês
não são capazes de algo. Façam pós-graduação, continuem se aperfeiçoando. Temos mais de dez funções na
contabilidade", recomendou o vice-presidente Ladeira.
Marcelo Oliveira, vice-presidente de Registro
Profissional, reforçou a mensagem do aprimoramento.
"Apesar de estarem aptos a atuar, não acabou o tempo
do aprendizado para vocês, sobretudo, conhecimentos
multidisciplinares, que vão abrir portas", orientou. Para
a presidente do SINDICONT-Rio, o trabalho é árduo,
mas compensa. "Lembrem-se que o sucesso vai exigir
renúncias pessoais, de momentos com a família, mas
isso traz muita satisfação no fim", aconselhou Lygia
Sampaio.

Reconhecimento
Eventos

Social

14ª edição do Certificado Empresa
Cidadã premiou empresas e
profissionais da contabilidade

O

CRCRJ entregou a 51 empresas, de 66 concorrentes de todo Brasil, o Certificado Empresa Cidadã,
em cerimônia no dia 23 de novembro, no auditório da
Fecomércio, no Flamengo, Zona Sul do Rio. O projeto,
em sua 14ª edição, tem apoio da Firjan, da Fecomércio
e da UFRJ e premia ainda os profissionais da contabilidade das empresas que apresentam soluções sustentáveis e informações contábeis e socioambientais de
qualidade.
"A certificação mostra que há 14 anos estávamos
no rumo certo, na questão da transparência e da ética",
salientou o vice-presidente Operacional do CRCRJ,
Samir Nehme.
Formaram a mesa de honra do evento, além do
vice-presidente Samir, o coordenador do projeto e da
Comissão de Balanço Socioambiental do CRCRJ, conselheiro Jorge Ribeiro; o diretor da Fecomércio, Natan
Schiper; o diretor da Firjan, Sérgio Yamagata; e a

Representantes das empresas
premiadas recebem certificados

Da esq. para direita: Jorge Ribeiro dos Passos Rosa, coordenador do Certificado
Empresa Cidadã; Natan Schiper, diretor da Fecomércio; Samir Nehme, vice-presidente
Operacional do CRCRJ; Araceli Cristina Ferreira, professora doutora da UFRJ e membro
da Comissão Empresa Cidadã do CRCRJ; e Sergio Kunio Yamagata, diretor da Firjan

professora doutora da UFRJ, Araceli Ferreira, membro
da Comissão que analisa as informações das empresas.
"Somos os maiores empregadores, pagadores de
impostos e participamos desse sonho profético ao
sermos pioneiros nesse prêmio", conclamou Natan
Schiper. Para o diretor da Firjan, Sérgio Yamagata, a
questão socioambiental traz em si a responsabilidade
com a ética e a transparência nas ações das empresas.
A professora Araceli ressaltou a importância da UFRJ
no processo de avaliação dos premiados. "Gostaríamos
de agradecer ao CRCRJ a confiança em nós depositada
para a análise técnica dos conteúdos dos concorrentes.
Isso, além de nos orgulhar, é de fundamental importância para nosso setor de mestrado e doutorado".
O ex-funcionário do CRCRJ Antônio Guimarães
recebeu uma placa em homenagem aos anos de trabalho dedicado à organização do
certificado Empresa Cidadã. Logo
a seguir, a professora doutora
de Ciências Contábeis da UFRJ,
Yara Cintra, proferiu uma palestra
sobre os novos desafios profissionais. A outra apresentação da
noite foi ministrada pela conselheira Rosangela Dias Marinho,
coordenadora do PVCC/RJ, sobre
Observatórios Sociais.
Entre as empresas certificadas,
também receberam o certificado
órgãos estatais, como o Banco do
Brasil, a Agência de Fomento do
Estado do Rio e a Cedae; concessionárias, como a CEG e empresas
geradoras e distribuidoras de energia; além de empresas privadas,
como o Bradesco e a Unimed de
várias localidades do país.
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Eventos

Olho no futuro
Recém-formados e alunos de
Ciências Contábeis recebem prêmios
por alto rendimento acadêmico

F

ormandos em Ciências Contábeis e alunos do 4°
período, todos com alto grau de aproveitamento em
seus cursos, foram laureados pelo CRCRJ em cerimônia no
dia 14 de dezembro na sede do Conselho. Foram entregues
seis diplomas para os alunos que cumprem a graduação e
23 certificados, livros e placas para os recém-formados. O
evento contou com uma homenagem póstuma ao profissional da contabilidade, Manuel Messias Pereira Lima, patrono
da turma, e foi prestigiado pelos familiares dele, como a
esposa, Norma Varanda Pereira Lima e a filha, a conselheira
Ana Luiza Pereira Lima.

"Esse evento é uma das iniciativas que tomamos para
mostrar que acreditamos no futuro, na
nossa juventude. Vocês
são a nossa esperança
de um país melhor para
nossos filhos, netos e
gerações futuras", discursou a presidente do
CRCRJ, Vitória Maria
da Silva, para a plaNorma Varanda Pereira Lima, viúva do patrono
Manuel Messias Pereira Lima, homenageado durante
teia lotada de estudano evento, recebe condecorações das mãos da
presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva
tes, recém-formados e
familiares.
A mesa de abertura do encontro contou com a presença
da presidente, Vitória Maria da Silva, além do vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Waldir Ladeira; do
representante do CRCRJ no CFC, Marcelo Cavalcanti; da
conselheira Ana Luiza; da presidente do SINDCONT-Rio,
Lygia Sampaio; da presidente do SESCON-RJ, Selma Gama;

Formandos recebem Certificado de Mérito

do presidente eleito do SESCON, Arnaldo dos Santos
Júnior; de Adílson Félix, representante da Unipec; e do auditor da Ernst & Young, Roberto Matorelli, que palestrou para
os jovens profissionais e estudantes.
"Eventos como este nos dão um prazer muito grande.
Sempre trabalhamos pela classe contábil, mas estamos,
cada vez mais, trazendo os estudantes para dentro do
Conselho. Isso nos possibilita unir a experiência e o conhecimento dos mais antigos com a vontade e força dos que
estão chegando agora. A casa é de vocês", conclamou o
vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Waldir
Ladeira.
Antes da entrega dos prêmios
aos estudantes e recém-formados,
a conselheira Ana Luiza, que também é membro da Comissão da
Área Pública do CRCRJ e auditorageral do Ministério Público, contou
um pouco trajetória do pai, Manuel
Messias, homenageado da noite.
A mãe dela, Norma, recebeu uma
placa em homenagem ao marido e
um buquê de flores das mãos da
presidente. "Ele foi um exemplo
para a família, por isso, fico tão
emocionada nesta homenagem",
resumiu Norma Varanda Pereira Lima.

A filha de Manuel Messias
Pereira Lima, Ana Luiza Pereira
Lima, conselheira do CRCRJ

Foram premiados alunos e recém-formados da Unilasalle;
Universidade Castelo Branco; Estácio de Sá; Moraes Junior/
Mackenzie Rio; Unigranrio; São Judas Tadeu; Universidade
Federal Rural do Rio; Trevisan Escola de Negócios; Unisuam;
Faculdades Integradas de Jacarepaguá; Veiga de Almeida;
UFF; Universo e Unimep.

conhecimento

Segundo Nabil Ahmad Mourad, atualização
profissional pode oferecer uma gama
enorme de serviços especializados

E

m palestras realizadas no plenário do CRCRJ e em Nova
Iguaçu no dia 29 de novembro, Nabil Ahmad 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), ressaltou
que a contabilidade feita no Brasil ainda é "muito errada".
"Há livros que ainda serão publicados no país e que
já estão ultrapassados em relação ao que se faz hoje na
Europa. O profissional depende muito mais do seu empenho
pessoal para progredir, participando dos cursos oferecidos

Novembro Azul:

todos contra o câncer
de próstata
Doença pode ser evitada com prevenção
e exame de toque

O

CRCRJ comemorou o Novembro Azul, mês da campanha contra o câncer de próstata, com duas palestras sobre a saúde do homem, no dia 28 de novembro. O
evento foi organizado pela Comissão da Mulher Contabilista
do CRCRJ. "Cada vez mais pesquisas apontam que, mais
do que genética, a saúde é consequência das escolhas e
hábitos que temos ao longo da vida. Por isso, é tão importante fazer os exames preventivos, bem como manter
uma alimentação balanceada e praticar atividades físicas.
Segundo o INCA, o câncer de próstata é o segundo mais
comum entre os homens. E ainda há um agravante: os
homens vão menos ao médico", lembrou a coordenadora
da comissão, a conselheira Maria de Fátima Moreira.
Na primeira palestra, o urologista Dr. João Luiz Schiavini
mostrou um panorama das doenças que podem afetar a
próstata. "Além do câncer, é preciso falar da hiperplasia
benigna, que atinge a todos os homens com o avanço da
idade. Em relação ao câncer em si, não basta fazer exame
de PSA (o antígeno prostático, presente no sangue), mas
o exame de toque, sempre muito evitado por preconceito,
é fundamental para garantir a saúde masculina", ressaltou.
"No Brasil, temos uma morte por câncer de próstata
a cada 45 minutos. Este ano serão 61,2 mil casos novos,

pelo CRCRJ e do CFC, do que confiar em fórmulas mágicas", alertou Nabil, que participou da implementação do
IFRS na Europa e conduz projetos de implementação na
América Latina.
"Adquirir conhecimento sobre as Normas Internacionais
(IFRS) e sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade
(NBCs) é o diferencial que vai fazer o profissional se destacar. Em relação às empresas de pequeno e médio porte
brasileiras, isso é incipiente, mas elas deverão chegar lá em
breve", orientou.
Nabil reitera a necessidade, inclusive, de especialização em diferentes áreas, como Instrumentos Financeiros,
Seguros, Petróleo, Agricultura, Mineração, Cálculos de
Impairment e Provisões, entre outras. “É muito importante
entendermos que nós, profissionais da contabilidade, possuímos uma grande oportunidade de prestações de serviços especializados. Isso aumenta consideravelmente nossos ganhos e nosso status na sociedade. É preciso evoluir
nos conhecimentos de finanças aplicados à contabilidade.
Isso é vital para a prestação de um bom serviço”, concluiu.

com 14 mil óbitos e um novo caso descoberto a cada 10
minutos. É uma questão muito grave e que pode ser evitada
com prevenção", alertou o médico.
Na segunda palestra, a médica geriatra Drª. Márcia
Umbelino dos Santos falou do cuidado com os mais velhos,
do aumento da expectativa de vida e como isso traz mais
riscos de câncer de próstata. "Um homem que hoje tem 70
ou 80 anos de idade, na maioria das vezes, nunca foi ao
urologista. Fazer exame de toque então, seria inimaginável
no passado recente. É preciso alertar para isso".
"Apesar de não ser um órgão vital e ser pequeno, a
próstata causa muitos problemas na geriatria. A dificuldade
de urinar, por exemplo, é comum entre os idosos. Ou então,
eles têm dificuldade de esvaziar a bexiga e se levantam
muitas vezes à noite, causando risco de queda", exemplificou a médica.

Da esq. para a direita: conselheira Flávia Domingos, conselheira
Cláudia Basílio, conselheiro Vicente Muniz, Dr. João Schiavini,
Drª Márcia Umbelino e conselheira Maria de Fátima Moreira
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Eventos

É hora de ampliar

Opinião

A Profissão de Contador

deixará de existir?

A

conceituada e idônea Ernst & Young esclareceu que
a infeliz publicação veiculada com a expressão acima
ocorreu por erro de versão do inglês para português. Algum
tempo atrás, o Sebrae também incorreu no mesmo equívoco, se retratando depois de nossos protestos.
Esses fatos ocorridos, deixam-nos na dúvida, pois onde
há fumaça há fogo.
A bem da verdade, e para que não haja a menor dúvida
quanto à solidez e à perenidade de nossa profissão, vamos
esclarecer o que de fato ensejou essas estapafúrdias
declarações.
A Receita Federal, em reunião com as entidades
Fecomércio, Firjan, CDL, Sescon-RJ, e outras, inclusive
Unipec, a qual representei como Presidente, comunicou
que estava se aprimorando para dispensar as pequenas
e médias empresas de contabilidade fiscal, considerando
que também são tributadas pelas vendas e serviços, –
Receita Bruta – cuja fiscalização compete aos Estados e
Munícipios, desonerando a Receita Federal desse encargo.
A Receita Federal esclareceu ainda que adotará esse
procedimento porque 90% da arrecadação dos tributos
federais corresponde a 10% das empresas, e está assoberbada de encargo para fiscalizar 10% da arrecadação.

Esses estudos, a Receita Federal já vinha fazendo há
muito tempo, desde quando a única forma de tributação
era lucro real, e as declarações eram feitas em Formulários
I, II e III e Anexos A, B e C.
Essa simplificação de tributação gerou o lucro presumido, posteriormente limitado, com o advento da Lei
Complementar 123/06 – Simples.
Os profissionais da contabilidade ficam cada vez mais
sofisticados, graças aos Seminários, Congressos, Palestras
e Cursos, promovidos pelo CRCRJ, o que os credencia e
os qualifica para assessorar os gestores nas tomadas de
decisões.
O trabalho do profissional da contabilidade é imprescindível para as entidades de direito público e privado, as
empresas em geral e a sociedade como um todo. Os profissionais da contabilidade são, e continuarão sendo, os pilares da gestão econômica financeira do país, insubstituíveis,
por imprescindíveis que são.
Parodiando o saudoso colunista Ibrahim Sued, os cães
ladram e a caravana passa.

Vicente de Paulo Muniz
Conselheiro do CRCRJ

Treinando
Entrevista

emoções

Inteligência emocional pode ser desenvolvida
pelos profissionais da contabilidade
para superar momentos de crise

E

m 2016, o país enfrentou uma grave crise econômica e política. Neste momento, é natural que haja certa insegurança – tanto por parte das empresas quanto
dos próprios profissionais. O fim de ano e a chegada de
2017 são momentos propícios para reavaliar dificuldades emocionais e traçar novas metas para desenvolver a
carreira e a profissão. Para tratar sobre Inteligência Emocional, a revista do CRCRJ entrevistou Fabiana Lobo.
Ela é membro do INEXH, um dos principais Institutos
de Programação Neurolinguística (PNL) do mundo, pedagoga e head trainer do treinamento Desenvolvimento
e Liderança (DL) Rio de Janeiro.

1) Sabemos que os profissionais da contabilidade lidam com inúmeras situações de stress no dia a dia
e trabalham constantemente sob pressão. Quais
são os prejuízos para a inteligência emocional e o
que fazer para amenizá-los?
FL: Na realidade, é preciso ficar claro que o stress é
uma emoção que pode ser aproveitada como fonte
de energia, motivação e impulso, até mesmo para
alavancar e sair de uma situação de inércia, para alcançar desafios e vencer obstáculos. O que acontece normalmente é que nem sempre as pessoas o
utilizam de maneira positiva. Ou seja, o que poderia
ser aproveitado como algo positivo, na maioria das
pessoas, acaba sendo prejudicial. Então, se ela puder aproveitar esse stress como fonte de energia,
isso pode ser extremamente benéfico. Por isso, utilizar as emoções com sabedoria é tão fundamental,
ainda mais nos tempos de hoje.

Fabiana Lobo,
head trainer de
Desenvolvimento e
Liderança do INEXH

3) A chegada de um novo ano é momento de renovação e quando são traçados novos planos e objetivos. Como aproveitar a crise para crescer e se
aperfeiçoar?
O primeiro segredo na realidade é aproveitar a crise para crescer. A maioria tem o hábito de responsabilizar fatores externos pelos próprios resultados.
Colocam a culpa na crise e se acomodam. Quando
surgem boas oportunidades, não estão preparados.
Aqueles que investem em si mesmos, que olham
para o próprio autodesenvolvimento, para a própria evolução, que buscam uma maneira se esforçar
mais, quando a crise dá uma oportunidade, eles se
destacam. Farão parte da exceção.
Nós todos, em preceito básico da programação neurolinguística, temos potencialmente todos os recursos para agir efetivamente. Se sinto falta de ser mais
perseverante, é porque em algum momento da vida
esse recurso já esteve presente em mim, e eu sei o
benefício que ele me traz, por isso, sinto falta dele
agora. É uma questão realmente de investir em si
mesmo, aproveitar e se desenvolver e, aí então, ter
isso de forma mais habitual e mais natural.

2) Quais são os benefícios que a PNL traz para o profissional e para o ambiente organizacional como
um todo?

No caso do profissional da contabilidade, é importante pensar que hoje, todas as empresas precisam de
um bom profissional para indicar o melhor caminho
neste mercado turbulento. Acredito que esta seja
uma época muito propícia para investir em habilidades emocionais internas.

FL: Basicamente, a programação neurolinguística é
uma ferramenta de comunicação, para nos comunicarmos com os outros, com o universo e conosco
mesmos. Nossos comportamentos, escolhas, decisões e, principalmente, nossos hábitos, são adquiridos ao longo da vida. Tudo aquilo que você visa
adquirir, uma habilidade precisa de treino. Lidar com
situações habilmente, é algo que precisa de um esforço consciente, e fazer isso repetidas vezes até
que se torne automático, quando você possa simplesmente fazer e agir aproveitando comportamentos e pensamentos melhores, tomando decisões
mais adequadas de forma automática e habitual. Na
PNL, treinamos isso.

Não existe sorte, precisa-se de um plano de ação.
Começando o ano de um jeito e definindo como vai
terminar. E, para isso, a gente pode segmentar em
pequenas partes, estabelecendo metas para aquela
semana, mês ou ano. Muitas pessoas acordam no
dia sem saber o que querem dele: “O que espero
do dia de hoje?” A maioria não sabe. Não tem um
objetivo para aquele dia. Então o dia começa, passa
e, ao final, ele foi uma repetição do dia anterior, que
foi uma repetição do dia anterior ainda. Então vivem
365 vezes o mesmo dia. Se você puder, tenha um
planejamento para o dia, para os meses e até para o
ano. E se você estiver cercado de bons profissionais,
a sua chance de progresso aumenta muito.
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Dígitos cada
vez mais

digitais
Segundo especialistas, economia
privada do Rio não quebrou porque
migra para a era dos computadores

A

desburocratização. A migração dos velhos livros
em papel para sistemas digitais. O investimento
em processos mais ágeis – como o implantado pelo
Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, para
agilizar licenças de alvarás. Essas são as explicações
de especialistas para o fato de a economia privada do
Estado não ter afundado junto com as finanças públicas estaduais nos anos de 2015 e 2016.
"O Brasil enfrenta uma grande crise, e o Rio de
Janeiro, maior ainda. Sempre dependemos do petróleo,
mas, pior do que a perda dos royalties, foi a parada
da Petrobras, com reflexos em várias empresas do
ramo", avalia o presidente da Junta Comercial do Rio
de Janeiro (Jucerja), Luiz Velloso.
Entretanto, segundo dados apresentados por ele
em outubro, durante o Fórum Registro Mercantil, organizado pelo CRCRJ, a queda no número de abertura
de empresas entre janeiro e setembro de 2016, em
comparação com 2015, foi de apenas 8%. "A abertura de empresas em sociedade anônima, ou seja, as
mais complexas e que trazem mais investimentos, cresceu, no mesmo período, de 703 para 815 unidades
(15,9%). O Rio de Janeiro não parou e não vai parar",
afirma Velloso.

O Fórum de Registro Mercantil foi realizado em outubro no
auditório da Caixa Econômica Federal, no Centro do Rio

Para a presidente do Sindicato das Empresas
de Serviços Contábeis do Estado do Rio de Janeiro
(SESCON-RJ), Selma Gama, a mudança dos processos
contábeis ajuda a explicar o fenômeno. "Atualmente,
abrimos uma empresa em cinco dias. Em relação às
empresas de lucro real e lucro presumido, tudo está
no ambiente do Sped. Ainda arquivamos livros em
papel das empresas enquadradas no Simples Nacional,
porém, a fiscalização da Prefeitura do Rio já aceita o
print desses livros no ambiente Sped", explica Selma.
Outro movimento rumo à desburocratização feito
pela Jucerja é a criação da Rede Simples, já incorporada a 71 dos 92 municípios do Estado. Neste aspecto,
a simplificação digital da certificação do Corpo de
Bombeiros para empresas com baixo risco de incêndio
e pânico foi um passo importante para facilitar a vida de
empresários e profissionais da contabilidade.
"Sempre trabalhei no município do Rio e, há pelo
menos dois anos, tudo está em ambiente digital,
porém, a certificação dos bombeiros era um gargalo
burocrático quase intransponível", opinou o profissional
da contabilidade Paulo Moreira.
"Atualmente, o certificado do Corpo de Bombeiros
é emitido por um tratamento diferenciado aos casos
que envolvem menor risco. Em uma plataforma web,
esses usuários recebem as informações de segurança e
confirmam o cumprimento das exigências. Em seguida,
têm acesso ao Certificado de Aprovação Simplificado",
detalhou o major Ananias, do Corpo de Bombeiros.
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Capa
Palestra de Paola
Jacob, da Jucerja,
no Fórum Regional
Mercantil

Em tempo real
"Há dois anos, a Prefeitura do Rio não aceitava
documentos em ambiente de Sped. Tudo tinha que passar pelo papel para, em tese, virar verdade", recorda
Selma Gama. Porém, tudo isso já mudou, e a realidade
é cada vez mais digital. "Hoje, na maioria dos casos, o
fiscal vai ao ambiente do Sped, está tudo lá", relata a
presidente do SESCON.
Para a advogada e consultora do Sebrae-RJ, Cândida
Machado, o meio digital vem evoluindo, e não há mais
como conter a revolução. "Há pouco tempo, tínhamos
relatos de empresas com dificuldade para transmitir
dados para o sistema digital, pois eram muitas informações para um sistema ainda incipiente. Isso não acontece mais, até porque os órgãos reguladores foram se
aprimorando e mudando procedimentos para receber
com precisão esses informações contábeis", avaliou.

Qual o caminho?
Se está tão mais simples abrir e fechar empresas, qual a melhor opção para o empreendedor
e o profissional da contabilidade? A julgadora da
Jucerja, Paola Jacob, tem dicas importantes.
"É preciso que os profissionais da contabilidade e seus clientes tenham em mente que o
microempreendedor individual (MEI) é uma pessoa física e que, por isso, tem vantagens tributárias. Se ele cresce como empresa e quer migrar
para uma EIRELI ou LTDA, há dois caminhos: dar
baixa na MEI ou pedir transformação", explicou
Paola.

Profissionais da
contabilidade durante
palestras do Fórum
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Foco na

desburocratização
L

uiz Paranhos Velloso é carioca, formado em Engenharia Mecânica com pós-graduação em administração pública pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ/CEPERJ). Assumiu a Presidência da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) em 1º de
janeiro de 2015, onde vem atuando em busca da desburocratização do órgão, da facilitação da atuação dos
empreendedores e em consonância com as demandas da
classe contábil.
1) A Jucerja está buscando desburocratizar processos
para dar mais agilidade a eles. Quais são as principais
iniciativas nesse sentido?
A Jucerja vem investindo forte na Tecnologia da Informação e firmando convênio com outros órgãos,
visando desta forma simplificar o registro quanto à
legalização de empresas simples, tornando-o célere
no Estado do Rio de Janeiro. Estamos finalizando a
modernização do nosso sistema de registro empresarial, que contará ainda com novo portal e protocolo web, que possibilitará a tramitação na Jucerja de
todo o processo de forma digital.
2) Este ano, o órgão já enfrentou duas greves de servidores. Qual foi o impacto disso no trabalho e de que
maneira está sendo solucionado?
Apesar da greve instaurada, os serviços não ficaram paralisados. Conseguimos, com muito esforço
dos servidores que não aderiram à greve e com total
apoio de nossos vogais, manter a Jucerja funcionando. Para tanto, foram priorizados os processos de
constituição de empresas.
Ressalto ainda que, mesmo com a limitação de pessoal, as Delegacias tiveram um relevante papel para
continuidade dos serviços prestados pela Jucerja,
tendo em vista que não participaram da greve. Com
a colaboração, apoio, dedicação e compreensão de
todos os servidores, os prazos para registro foram
regularizados em tempo recorde após o fim da greve.
3) Uma das principais demandas da classe contábil é
um atendimento agilizado e agendado ao profissional
da contabilidade, algo que já foi acordado entre a
Jucerja e o CRCRJ. Esse acordo já está em vigor?
Qual é a importância disso para ambos os órgãos? E
da aproximação do profissional da contabilidade com
a Junta?
O CRCRJ é um grande parceiro da Jucerja, representado tanto em nosso conselho de vogais quanto no
Comitê Gestor de Integração do Registro Empresarial
– COGIRE, além de seus associados terem relevante
papel no desempenho no registro empresarial. Temos
estreitado cada vez mais essa parceria. A presidente
Vitória Maria da Silva solicitou que a Jucerja implan-
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Presidente da
Jucerja, Luiz
Velloso

tasse um atendimento agendado para facilitar e tirar
dúvidas dos profissionais contábeis. Nossa previsão é
que, ainda no presente exercício, atenderemos através
de agendamento, que será realizado em nossa página
na internet.
4) Fale um pouco sobre a iniciativa do REGIN e como ele
vem facilitando a vida de empresários e profissionais
da contabilidade.
A Jucerja, acatando determinação do governador Pezão, vem procurando desburocratizar ao máximo o processo de registro e legalização empresarial. O REGIN
permite o compartilhamento de informações dos órgãos
conveniados, evitando assim que o empresário e/ou seu
profissional da contabilidade tenham que se deslocar
para cada ente visando regularizar a situação da empresa. Hoje, através do sistema REGIN, vários municípios
conveniados eliminaram o procedimento em papel, gerando suas licenças e alvarás no próprio sistema. Nossa
expectativa é atingir 80 municípios integrados até março de 2017, principalmente, agora, com a integração
do Corpo de Bombeiros ao REGIN, que é uma grande
novidade de forte impacto na legalização dos negócios
considerados de baixo risco no Estado do Rio.
5) A Jucerja tem dados que possam refletir a crise econômica do país? Número de registros de falências ou
mesmo de abertura de empresas que tenham sido reduzidos? Se sim, que números seriam esses, temos algum
exemplo para quantificar a questão na área comercial?
Analisado o comparativo dos dados de negócios registrados na Jucerja no período janeiro a setembro de
2015, em relação ao mesmo período de 2016, notamos
que, apesar da pequena queda na abertura de empresa,
e aumento no fechamento, entendemos que o Estado
foi resiliente, face à grave crise econômica vigente, talvez pelo importante papel da realização das Olímpiadas
em nossa capital, que representou 42% dos negócios
registrados na Jucerja.
Importante ressaltar que a Jucerja possui em seu banco
de dados atualmente 569.473 empresas ativas, e no
que tange às empresas falidas e em recuperação judicial, esses dados são apontados no registro específico
da empresa, não estando disponíveis por período estatisticamente, mas podemos afirmar que não são significativos em função do volume de empresas ativas.
É importante destacar que é normal a confusão entre
o número de lojas fechadas com o número efetivo de
empresas fechadas.

Desta vez os municípios de Porciúncula, Niterói, Mesquita e Casimiro
de Abreu tiveram palestras ministradas por membros do CRCRJ

O

ano de 2016 encerrou com mais quatro edições
do Seminário Itinerante de Contabilidade no Setor
Público, nos meses de novembro e dezembro. Foram
realizadas palestras em Porciúncula, nos dias 8 e 9 de
novembro, que reuniram dez pessoas; em Niterói, nos
dias 29 e 30 de novembro, com participação de 49 pessoas; Mesquita, nos dias 6 e 7 de dezembro e Casimiro
de Abreu, nos dias 13 e 14.
Evento direcionado a profissionais da área pública
nas cidades e prefeituras, o Seminário contou com duas
palestras: "Do Contabilês ao Português: entendendo a
informação contábil", ministrada pelo vice-presidente
de Desenvolvimento Profissional do CRCRJ, Waldir

Ladeira, e "A contabilidade na prática municipal", que
foi ministrada pela conselheira e membro da Comissão
da Área Pública do CRCRJ, Rosângela Dias Marinho,
além de um curso sobre Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.
A presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva, participou da abertura dos seminários. Os eventos são destinados, principalmente, aos servidores das Secretarias
de Fazenda, Controle Interno e Desenvolvimento
Econômico.
O projeto terá continuidade e visitará diversos municípios em 2017. Fique ligado no site www.crc.org.br e
nos boletins informativos enviados por e-mail.

Itinerante

Mais quatro cidades recebem
Seminário Itinerante do
Setor Público

PVCC

PVCC encerra 2016 com ações de
cidadania e incentivo à criação de
novos Observatórios Sociais

A coordenadora do
PVCC/RJ Rosangela
Dias Marinho durante
a palestra no evento
Empresa Cidadã

O

Programa de Voluntariado da Classe Contábil,
PVCC/RJ segue ativo no trabalho de incentivar a
classe contábil a se envolver em ações voluntárias para
a consolidação de uma sociedade mais justa e solidária.
Coordenado por Rosangela Dias Marinho, o programa
realizou outras ações entre novembro e dezembro.
O subprograma
“Rede Nacional de Cidadania
Fiscal – Observatórios Sociais” participou, no dia 8 de
novembro, da eleição da nova diretoria do Observatório
Social de Teresópolis. No dia seguinte, o programa levou
participantes à 14ª reunião de mobilização para a criação do Observatório Social em Araruama. No dia 7 de
dezembro, uma reunião na sede do Conselho mobilizou
participantes para a criação do Observatório Social na
capital do Estado. Somadas às duas cidades, Três Rios,
Piraí, Volta Redonda e Campos também devem contar com observatórios em um futuro próximo, aponta
Rosângela. “O CRCRJ apoia o movimento, em cumprimento ao objetivo do Subprograma I, a Rede Nacional
de Cidadania Fiscal”, explica.

conselheiro Luiz Antônio, a ação tem como foco orientar a sociedade em questões relacionadas ao controle,
planejamento e organização das finanças pessoais, e
sensibilizar quanto aos riscos do endividamento pessoal
e familiar e consumo consciente.
No período, o PVCC deu o pontapé inicial em uma
campanha de incentivo a doações ao Fundo dos Direitos
das Crianças e do Adolescente, e também ao Fundo
do Idoso. A ideia da ação é sensibilizar e capacitar os
profissionais para atuarem, junto aos clientes – pessoas físicas e jurídicas – orientando no sentido da doação aos fundos, deduzindo do imposto de renda devido.
No dia 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate
à Corrupção, realizou manifestação de apoio ao movimento, com exposição de faixa e distribuição de panfletos na rua Primeiro de Março, além de divulgação de
boletim informativo.

O Conselho aproveitou a realização da 14ª edição
do Certificado de Empresa Cidadã para apresentar o
trabalho do PVCC, com foco em Observatório Social,
no dia 23 de novembro. No dia 29, o convite foi à doação: o Dia de Doar convocou profissionais a doarem
sangue, alimentos, roupas, brinquedos, recursos financeiros e também conhecimento, abraços e sorrisos a
instituições atendidas pelo CRCRJ.
Educação Financeira foi o tema de mais um programa realizado pelo PVCC. Sob responsabilidade do
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Ação contra corrupção
realizada no dia 9 de dezembro

H

á muito tempo, as pessoas que almejam cargos
eletivos nos Poderes Executivo e Legislativo confiam suas prestações de contas aos profissionais da
contabilidade por este Brasil afora, por lhes conferirem
melhor aptidão aos registros das receitas e despesas
e aos cálculos aritméticos e de rateios que devam ser
realizados.
Os operadores do Direito igualmente recorrem ao
profissional contábil durante a campanha, com o intuito
de as notas técnico-contábeis embasarem suas defesas
jurídicas.
Diferente não é a opinião dos servidores da Justiça Eleitoral, que reivindicam que as análises técnicas
das prestações de contas de candidatos devam ser realizadas por profissionais da contabilidade (servidores
públicos ou pessoas da sociedade em
geral pertencentes à classe contábil).

profissional tão somente na entrega final da prestação
de contas.
Nas eleições municipais deste ano, veio a boa novidade à classe contábil: por determinação da Resolução
nº 23.463/2015, a arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais devem ser acompanhadas,
desde o início da campanha eleitoral, pelo profissional
da contabilidade, que realiza os registros contábeis,
auxilia o candidato na elaboração da prestação de contas de campanha e a assina, juntamente com ele, da
Resolução nº 23.463/2015 do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). A esperança
é de que essa prerrogativa, excelente
oportunidade para o exercício do profissional contábil, venha para ficar.

A esperança que essa
prerrogativa, excelente
oportunidade para o
exercício do profissional
contábil, venha para
ficar.

As normas expedidas pelo TSE
que disciplinam sobre prestação de
contas anuais dos partidos políticos
obrigam-lhes a manterem escrituração contábil da movimentação financeira, que permitam a aferição da
origem de suas receitas e aplicação de suas despesas,
sob a responsabilidade do profissional da contabilidade.

Assim, era questão de tempo a obrigatoriedade
de o profissional da contabilidade também atuar nas
prestações de contas de candidatos a cargos eletivos,
o que se deflagrou nas Eleições Gerais de 2014, em
que se exigiu a assinatura do profissional da contabilidade juntamente com a do candidato na prestação de
contas final a ser entregue à Justiça Eleitoral. Víamos,
contudo, a fragilidade da norma incipiente, uma vez
que tal exigência, na prática, reduzia a assinatura do

Além dessa oportunidade, no ano
de 2015, o TSE atualizou a norma de
contabilidade dos partidos políticos
(Resolução nº 23.464/2015), em que
se obrigou a adoção da escrituração
digital e o encaminhamento das prestações de contas anuais pelo Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED),
que requererá igualmente a atuação do
profissional contábil. Um brinde a todos!

Caros amigos, entendamos que essas oportunidades neste momento de crise por que passamos revestem-se da mais alta responsabilidade social, em que a
Sociedade deposita no profissional da contabilidade a
confiança de que os registros contábeis pertinentes à
arrecadação e aplicação de recursos de candidatos e
partidos políticos merecem, porquanto profissionais da
contabilidade que somos, revestirmo-nos de zelo, diligência, honestidade e capacidade profissional, deveres
esculpidos no Código de Ética, do qual não nos devemos afastar jamais.

Elídio de Souza Freire Jr.
Coordenador de contas eleitorais
e partidárias do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro – TRE/RJ
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Legislação

O profissional da contabilidade e as
prestações de contas eleitorais

Comissão de Perícia

Assistente Técnico em Processos
Criminais – oportunidade
de mercado para atuação do
Contador

A

processualística civil tem consagrada a figura
do assistente técnico e como deve ser sua
atuação no decorrer da produção da prova pericial.
Assim, o contador atuando como assistente técnico
em processos cíveis que envolvam as matérias relacionadas à Ciência Contábil já é bastante conhecido,
disseminado e de domínio de todos (pelo menos se
supõe isso!).

processo, dependendo do momento da produção da
prova pericial pelos peritos oficiais. Em ambas as
funções, o assistente técnico atuaria esclarecendo
ao seu contratante sobre o material probante técnico, bem como na detecção de eventuais erros
ocorridos nos exames periciais.
O assistente técnico seria um
tipo de corregedor pericial!

A motivação principal aqui é chamar a atenção
Suas conclusões são apresentadas em um parepara a oportunidade de os contadores atuarem tamcer técnico e seguem o mesmo
bém como assistentes técnicos em
regramento disciplinado aos peritos
processos criminais! Apesar da sua
oficiais e objetivam prover maior
Suas conclusões são
previsão legal desde a edição da
e melhor esclarecimento técnico
apresentadas em
Lei 11.690/2008, que modificou
possível.
a redação do art. 159 do Código
um parecer técnico
Como o juiz forma sua convicde Processo Penal, facultando ao
e seguem o mesmo
ção
pela livre apreciação das provas
Ministério Público, ao assistente
regramento disciplinado
produzidas,
pode-se considerar o
de acusação, ao ofendido, ao queaos peritos oficiais e
parecer
técnico
como mais um meio
relante e ao acusado o direito à forobjetivam prover maior
de prova, pois o juiz poderia fundamulação de quesitos e à indicação
e melhor esclarecimento
mentar sua decisão nas conclusões
de assistente técnico, pouco se
técnico possível.
apresentadas no parecer técnico
sabe sobre como é de fato a sua
de
um assistente técnico em detriatuação em processos criminais.
mento das conclusões do laudo periMas, quem é o assistente técnico?
cial do perito oficial.
Qual sua função?
Para finalizar, olhando pelo lado da prova pericial,
Assistente técnico é o profissional que desemque normalmente é soberana em qualquer demanda
penha uma atividade especializada em determinada
judicial, a reunião das conclusões da perícia oficial
área do conhecimento referente a exames periciais
acompanhada das conclusões da assistência técrealizados ou realizáveis em um processo judinica, a torna mais robusta e melhor fundamentada
cial. No nosso caso aqui, seria um contador com
para formação da convicção do juiz.
conhecimentos especializados em temas relativos à
Contabilidade que atuaria sobre exames periciais em
processo de natureza criminal.
Álan Teixeira de Oliveira
Contador, Perito Criminal Federal da
Nessa natureza de processo, o assistente técnico
Polícia Federal e Professor da UFRJ e do
pode assumir duas funções: na fase pré-processual
UNILASALLE/RJ. Doutor em Contabilidade pela USP. Integrante da Comissão de
(administrativa) do processo e na fase judicial do
Perícia Contábil do CRCRJ.

18 Revista do CRCRJ

dos estudantes
N

os meses de novembro e dezembro, duas escolas
visitaram o CRCRJ, por meio do projeto de integração CRCRJ-Escola, que tem como objetivo estreitar, desde a faculdade, a relação com os futuros profissionais contábeis. No dia 28 de novembro, a visita
foi dos alunos da Unicarioca e, no dia 16 de dezembro,
foi a vez dos alunos da Ferlagos (Cabo Frio) e Unilagos
(Araruama).
Os universitários puderam conhecer como funcionam os departamentos do CRCRJ, e assistiram apresentações de José Vicente de Paula,
Fátima Barcellos e Carlos Alexandre Gonzales, que

Ferramenta do CRCRJ

oferece acesso gratuito e
facilitado a publicações da
área

A

Base Atena é uma ferramenta, oferecida gratuitamente pelo CRCRJ, de acesso a fontes confiáveis
de pesquisa a periódicos científicos em contabilidade e
gestão, com toda a facilidade da tecnologia da informação e da internet.
Na base de dados, os usuários podem conferir diversas publicações, como a revista Sociedade,
Contabilidade e Gestão (SCG), publicação indispensável à disseminação de conhecimento produzido por
pesquisadores, professores, gestores e atores sociais
e políticos comprometidos com o desenvolvimento
de temas de contabilidade e gestão relevantes para a
sociedade.
O portal utiliza o Sistema
Eletrônico de Editoração de Revistas
(OJS 2.2.3.0), sistema de código
aberto para administração e publicação de revistas desenvolvido,
com suporte, e distribuído gratuitamente pelo Public Knowledge
Project, sob a licença GNU General
Public License.

representaram, respectivamente, os setores de Registro,
Desenvolvimento Profissional e Fiscalização.
No local, os estudantes assistem a palestras
apresentadas por representantes dos setores de
Desenvolvimento Profissional, Registro, Fiscalização
e Comunicação. Também podem conhecer o gabinete
da Presidência da instituição, a biblioteca Ivo Malhães
de Oliveira e o Centro de Memória e História da
Contabilidade. Quem lidera a visita é o chefe do departamento de Registro, José Vicente de Paula.

Agende a visita da sua Instituição!
Basta enviar um e-mail para
registro@crcrj.org.br e solicitar agendamento.

Jornal Nota 10
mais acessível
Jornal Nota 10 é reformulado para
ficar mais acessível e atraente

O

CRCRJ decidiu reformular o Jornal Nota
10, sua publicação bimestral voltada ao estudante,
futuro profissional da contabilidade. Agora o jornal é
totalmente online, e pode
ser acessado por meio do aplicativo Leitor 10,
disponível para IOS e Android, ou diretamente
pelo site www.crc.org.br/jornalnota10. A facilidade de ter o conteúdo na palma da mão aprimora a experiência do estudante e o coloca em
contato constante com conteúdo relevante para
sua formação profissional.
A abordagem do Jornal Nota 10 também
sofreu uma modernização. A linguagem agora
é mais leve, jovem, e os conteúdos são ainda
mais didáticos, trazendo dicas, entrevistas e
matérias especiais com profissionais contábeis
consagrados, que compartilham suas experiências de mercado.
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Atualidades

CRCRJ mais próximo

Atualidades

Sem fronteiras para o

conhecimento
CRCRJ lança plataforma de
Ensino a Distância

D

esde o dia 29 de novembro, profissionais da contabilidade do Rio de Janeiro contam com uma
plataforma de Ensino a Distância (EAD) elaborada
pelo CRCRJ. Os primeiros cursos disponíveis são
Contabilidade para Iniciantes, Departamento Fiscal para
Iniciantes, e eSocial: Regras de Envio das Informações
Trabalhistas. Todos gratuitos.

é superar esse número, uma vez que, por sua natureza
flexível, permite também que profissionais do interior
do Estado tenham acesso ao conteúdo proposto.

“A intenção é oferecer o conteúdo a colegas do
Estado que não dispõem de tempo para assistir nossos
cursos nas delegacias e na sede”, diz Waldir Ladeira,
vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do
Conselho. Para ele, a versatilidade da plataforma é a
grande virtude do projeto, uma vez que ela permite
ao profissional estudar em qualquer horário do dia e
da noite, de acordo com sua programação diária. “Ele
pode montar sua própria agenda de aprimoramento”,
completa.

Os primeiros três cursos foram oferecidos com 100
vagas cada, mas em 48 horas, o número de interessados superou a capacidade ofertada. Segundo Andrade,
até meados do mês de dezembro, a programação já
contava com mais de 800 inscritos.

O coordenador do projeto, conselheiro Alexandre
Andrade, explica que entre janeiro e novembro, os
cursos presenciais contaram com 10.891 inscritos. A
expectativa com a plataforma de EAD, adianta Ladeira,

Para ter acesso aos cursos
pela plataforma EAD, acesse
http://www.crc.org.br/ead

Cadastro de peritos: novo
prazo para inscrição

O

Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC)
está com prazo estendido. Agora, os profissionais da contabilidade que exercem a atividade de
perícia podem se cadastrar voluntariamente até 31
de dezembro de 2017. A resolução nº 1.513, de 21
de outubro, alterou a data inicial, que era de 31 de
dezembro deste ano.
A partir de 1º de janeiro de 2018, o ingresso no
CNPC estará condicionado à aprovação em Exame
de Qualificação Técnica, constituída pelo CFC
pela Portaria nº 218, de 17 de novembro de 2016.
Previsto para acontecer no segundo semestre de
2017, o Exame está de acordo com o disposto na
Norma Brasileira de Contabilidade NBC PP 02.
Sua permanência no Cadastro dependerá do
cumprimento de pontuação obrigatória do Programa
de Educação Profissional Continuada (PEPC). Faça
seu cadastro em http://cfc.org.br/registro/cnpc/
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“Os cursos ofertados foram criados a partir de pesquisas realizadas com os profissionais do setor em
atuação no Rio de Janeiro, com objetivo de captar as
áreas de interesse de aprimoramento”, conclui Andrade.

Conselheiro ministra palestra
sobre as inovações no CPC

O

Conselheiro do CRCRJ, Jarbas Barsanti participou, no dia 2 de dezembro, do I Fórum do Distrito Federal de Perícia Contábil, promovido pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília. Ele esclareceu aos profissionais da área
Conselheiro do CRCRJ
as diversas mudanças trazidas pelo Novo
Jarbas Barsanti
Código de Processo Civil (CPC), em vigor
desde março de 2016, para a perícia contábil.
Para Barsanti, é importante que os peritos estejam atentos à nova legislação, que, segundo ele, trouxe benefícios
para a regulamentação da área e da própria carreira. “As
normas obrigam o profissional contábil a buscar uma nova
conscientização sobre o seu trabalho”, esclarece.
Entre as novas regras, estão diferentes prazos para atendimento dos serviços, a ampliação da perícia simplificada, e
novas responsabilidades ao perito, principalmente em relação a prazos e a qualificação dos serviços prestados.
“Além disso, o novo Código estabeleceu uma atuação
muito mais presente do assistente técnico”, explica Barsanti.
Para ele, o sucesso do evento se deve ao interesse dos presentes por esse novo mercado de atuação.

CRCRJ fomenta criação de
disciplina de Contabilidade voltada
às entidades sem fins lucrativos

U

ma grande conquista para o CRCRJ em 2016:
aproximar ainda mais as instituições de ensino
ao Conselho e, assim, contribuir para a chegada
de um profissional mais preparado ao mercado de
trabalho. Prova disso é o resultado de uma batalha travada pela Câmara de Pesquisa e Estudos
Técnicos, na figura do Conselheiro Luiz Francisco
Peyon, de inserir nas grades curriculares dos cursos
de Ciências Contábeis das instituições de ensino
do Estado a disciplina “Contabilidade aplicada às
entidades sem fins lucrativos”. Em reunião realizada na sede do Conselho no dia 6 de dezembro,
voltadas aos coordenadores de curso, foi debatida
a ementa da disciplina.

Atualidades

Terceiro Setor em debate
“Percebemos que existe hoje uma carência
de professores para ministrarem essa disciplina.
Pensando nisso, o CRCRJ atuou de modo a capacitar esses profissionais durante o ano de 2016”,
afirma Peyon. Este ano, foram realizados três grandes eventos sobre o tema: o Seminário do Terceiro
Setor, o Seminário Marco Regulatório do Terceiro
Setor – Remuneração de Dirigentes e Prestação de
Contas em Debate e o Seminário Gestão Jurídica e
Contábil das Organizações Religiosas.
Além disso, Peyon ministrou a palestra “Terceiro
Setor: novo Marco Regulatório e Contabilidade” em
Jacarepaguá, Araruama e Cabo Frio. “Essa é uma
grande conquista para a gestão, que criará, inclusive,
novas oportunidades de trabalho para o profissional
da contabilidade. A legislação é própria. Ela não é a
mesma aplicada às empresas e aos entes governamentais. O Terceiro Setor compreende uma gama de
organizações como associações, fundações, igrejas,
partidos políticos e cooperativas", detalhou.

Delegacias
De olho no futuro

U
Cabo Frio

ma palavra que não existe no português falado e escrito no Brasil: literacia. Esse é o mote da
palestra proferida pelo conselheiro do CRCRJ e professor universitário Luiz Antônio Leal no dia
25 de novembro, em Cabo Frio, Região dos Lagos do Estado.

"Literacia é usual no inglês como 'literacy'. Mais ou menos é como ser 'letrado' em algo e ter
algum aprofundamento em determinado assunto. Neste caso, em educação financeira. Por exemplo, se eu dou aula de educação financeira, explico os conteúdos e premissas, eu sei trabalhar com
orçamento, mas se eu invisto em ações, tenho poupança, eu aplico o conhecimento. É usar na prática um conhecimento aprofundado", explicou Luiz Antônio, membro do Programa de Voluntariado
da Classe Contábil (PVCC) do CRCRJ.
Segundo o conselheiro, uma das maiores preocupações da economia mundial atualmente é com
a questão do endividamento. "Há muita apreensão com os problemas previdenciários, e ter uma boa
educação financeira minimiza isso".

Itaboraí

Delegacia de Itaboraí é descredenciada

A

Delegacia do CRCRJ em Itaboraí foi descredenciada. Os profissionais atendidos por esta jurisdição (Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá) podem entrar em contato com o setor de
Atendimento às Delegacias do CRCRJ, pelos telefones (21) 22169559/2216-9560 ou pelo e-mail
seade@crcrj.org.br.
A delegacia mais próxima passa a ser a de São Gonçalo, localizada na Rua Dr. Feliciano Sodré,
214, S/205 - Centro, cujos contatos são (21) 3856-3193 e delsaogoncalo@crcrj.org.br.
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Boletim Técnico

Boletim Informativo

O NOVO SIMPLES NACIONAL

A

Lei Complementar nº 155 trouxe profundas modificações no Simples Nacional, que alteram
significativamente a sistemática de cálculo, os limites e regras, o que poderia nos levar a chamá-lo de
“Novo Simples Nacional”.
Como forma de detalhar as novidades de forma
sistematizada, poderíamos segregá-las em três grupos, de acordo com o início da sua vigência.

Uma das maiores novidades relaciona-se à nova
sistemática de cálculo, que instituiu a partir de 2018
a tributação progressiva no Simples Nacional. Por
esse mecanismo, a empresa pagará as alíquotas das
faixas superiores apenas sobre os valores que ultrapassaram as faixas anteriores, criando-se a figura do
“valor a deduzir”, comum nas tabelas do Imposto
de Renda.

O primeiro, que já está em vigor, diz respeito
ao parcelamento especial em 120 meses dos débitos vencidos até a competência de maio de 2016,
que poderá ser solicitado durante 90 dias, e tem
a finalidade de alongar os débitos tributários das
microempresas e empresas de pequeno porte. O parcelamento tem parcela mínima de R$ 300,00, com
correção pela SELIC.

Essa modificação tende a eliminar o impacto do
aumento brusco da carga tributária quando a empresa
aumenta seu faturamento, podendo ter reflexos positivos nos índices de crescimento empresarial.

O segundo, com vigência a partir de 2017, cria
a figura do investidor-anjo no direito nacional, pelo
qual a micro ou pequena empresa poderá admitir aporte de recursos que não integrarão o capital
social, com a finalidade de fomento à inovação ou
investimentos produtivos. O investidor-anjo não será
considerado sócio, nem terá direito à gerência ou
voto na administração da empresa, sendo remunerado por seus aportes, correspondente aos resultados distribuídos, não superior a 50% (cinquenta por
cento) dos lucros. Em virtude disso, a empresa que
admitir aporte de investidor-anjo deverá apresentar a
Escrituração Contábil Digital (ECD).

A tributação de algumas atividades de serviços,
a exemplo de fisioterapia, arquitetura e urbanismo;
medicina, enfermagem; odontologia e engenharia,
dependerá do nível de utilização de mão de obra
remunerada de pessoas físicas (folha de salários)
nos últimos 12 meses, considerados salários, pró-labore, contribuição patronal previdenciária e FGTS.
Quando a relação entre salários e faturamento for
igual ou superior a 28%, a tributação será na forma
do Anexo III da LC 123/2006, e quando esse fator
for inferior a 28%, a tributação será na forma do
Anexo V.

O terceiro grupo, que entrará em vigor em
2018, eleva os limites do Simples Nacional e do
Microempreendedor Individual (MEI), além de, dentre outras medidas, instituir a tributação progressiva
e autorizar a opção por novas atividades.
O limite de faturamento anual do Simples
Nacional passará de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8
milhões, preservando-se a possibilidade da obtenção de recursos adicionais de exportação no mesmo
valor. Para os recolhimentos do ICMS e do ISS no
Simples Nacional, o limite máximo de receita bruta
anual permanecerá em R$ 3,6 milhões. Para o MEI,
o limite anual de vendas anual crescerá de R$ 60 mil
para R$ 81 mil.
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As atividades de micro e pequenas cervejarias,
micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e
de micro e pequenas destilarias passarão a poder
optar pelo Simples Nacional a partir de 2018.

Enfim, são mudanças importantes e significativas, e espera-se que produzam impactos positivos
no faturamento das empresas e na melhoria do
ambiente de negócios em nosso país.

Silas Santiago
Auditor Fiscal da Receita Federal e SecretárioExecutivo do Comitê Gestor do Simples Nacional

E

stamos fechando mais um ano de trabalho no
CRCRJ e o primeiro em que estou à frente da
vice-presidência do CRCRJ, área responsável pelos
setores Jurídico, Comunicação e Eventos. Como
costumo dizer, é o local de fazer acontecer. Levar
conhecimento para o profissional por meio de palestras de qualidade, divulgar o que é interessante
para a classe e lutar pela permanência dos bons
profissionais.

em futuro próximo, alcançamos 56 mil pessoas! E
lembro que nossa classe conta com 57 mil profissionais em todo o Estado!
Tivemos mais de 500 mil acessos ao portal do
CRCRJ, que no ano que vem estará totalmente reformulado, mais acessível e atrativo. Publicamos mais
de 1500 notícias, ao longo do ano, e mais de 300
boletins Informativos e Especiais. É muito material
com informação, notícias e divulgação de nossos
eventos.

Em 2016, nossa Comunicação deu um salto.
Buscamos nos aproximar do profissional da contabiliPor falar em eventos, eles foram os grandes
dade e ressaltar a importância dele para a sociedade.
destaques de 2016. Totalizaram 120, divididos em
Exemplo disso foram as duas campanhas instituciopalestras, fóruns e seminários, que alcançaram
nais promovidas este ano. A primeira, em
mais de 6.700 profissionais. Alguns
março, utilizou o slogan “Contabilidade:
destaques do ano foram o Seminário
quem leva a sério leva a melhor”, resde Prestação de Contas do Terceiro
"Em 2017
saltando a importância do profissional
Setor, o V Seminário da Área Pública,
continuaremos
para o trabalho dos empresários brao Seminário de Perícia, o Fórum de
esse trabalho
sileiros. A campanha foi divulgada em
Registro Mercantil e o Fórum Sped.
com ainda mais
250 mil exemplares de jornais impresTambém realizamos diversos eventos
inovações. Fique
sos, 156 spots de rádio, 122 busdoors
de prestação de contas eleitorais, com
com a gente.
em seis municípios e 44 outdoors em
treinamentos práticos para o profissioAcompanhe
cinco municípios. A segunda campanal que trabalhou nessa área.
nossas mídias para
nha institucional, realizada no dia 22
A Quarta do Conhecimento, projeto
de setembro – Dia do Contador, contou
não perder nada!"
totalmente inovador que criamos em
com busdoors em 20 veículos durante
2016 com o objetivo de promover duas
15 dias. Na data, a presidente Vitória
palestras mensais sobre temas como obrigravou uma mensagem de parabéns aos
gações acessórias, chegou a 20 edições. E a melhor
profissionais, e divulgamos a chegada do projeto
parte é que todos esses eventos foram gravados e
piloto de Ensino a Distância (EAD) no CRCRJ. Foi
estarão disponíveis na TVCRCRJ, no Youtube. Você
um dia de grandes emoções para o profissional da
poderá assistir quando puder, de onde estiver. É o
contabilidade!
CRCRJ rompendo fronteiras e levando conhecimento
Outro grande salto que demos foi em nosso
a todo lugar.
Facebook. Ultrapassamos 2 milhões de visualizaEm 2017 continuaremos esse trabalho com ainda
ções e 15 mil curtidas, com notório crescimento
mais inovações. Fique com a gente. Acompanhe nosdo engajamento de nosso público, que passou a
sas mídias para não perder nada!
acompanhar as postagens, comentar e compartilhar.
Transmitimos ao vivo trechos de eventos, algo que
Márcia Tavares Sobral de Sousa
será aprimorado para o ano que vem. Em uma de
nossas postagens, a Nota de Esclarecimento sobre a
Vice-presidente do CRCRJ
declaração de que a profissão de contador acabaria
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CRCRJ em Ação

Ações da vice-presidência:
foco em fazer acontecer

2017

Novo ano,
novas conquistas
O CRCRJ agradece a você, profissional da
contabilidade, por ter feito de 2016 um ano
de grandes vitórias. Em 2017, planejamos
ainda mais dedicação à classe e à profissão.
Vamos juntos conquistar nossos sonhos.
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