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Editorial

Em 2017,
queremos
fazer mais
I

Caro profissional da contabilidade,

niciamos 2017, último ano de nosso mandato, levando
mais conhecimento para a classe contábil. Ainda em
janeiro, foram duas edições da Quarta do Conhecimento,
e mais duas edições da Oficina
do CRCRJ. O Seminário
Itinerante de Contabilidade no
Setor Público continua sua missão de percorrer todo o Estado
do Rio, contando com três
novos encontros no bimestre.
Neste momento de renovação, queremos estar ao lado
dos profissionais que buscam
novas oportunidades no mercado de trabalho, incentivando-os a estarem sempre mais
qualificados e atualizados.

inicial, de trabalhar pelo aprimoramento cultural e técnico
da categoria, foi atingido com êxito.
Nesta edição, você poderá conhecer melhor as ações de
nossa gestão à frente do Conselho, e o que realizamos em
prol da classe. Mas, sabemos
que ainda há mais a ser feito,
especialmente em termos de
valorização profissional.

O profissional da contabilidade
investe tempo e recursos
para se especializar, preza
pelo conhecimento e por
ferramentas de qualidade,
dedica-se ao seu trabalho e,
muitas vezes, não recebe o
reconhecimento que merece,
por parte do cliente e da
sociedade como um todo

Em 2017, mais precisamente no dia 31 de março,
comemoraremos os 70 anos
da fundação do CRCRJ.
Certamente, em 1947, o grupo
de contabilistas que se reuniu para concretizar este sonho
não imaginava em qual patamar chegaríamos. O objetivo

O profissional da contabilidade investe tempo e recursos
para se especializar, preza pelo
conhecimento e por ferramentas de qualidade, dedica-se ao
seu trabalho e, muitas vezes,
não recebe o reconhecimento
que merece, por parte do
cliente e da sociedade como
um todo. Nosso objetivo é que
todos os profissionais saibam
de seu valor, e que valorizem a
nossa profissão.

Que neste ano consigamos
fazer ainda mais. E que todos
os profissionais da contabilidade fluminenses possam usufruir dos projetos e oportunidades que oferecemos.

Obrigada e boa leitura,
Vitória Maria da Silva
Presidente do CRCRJ
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Eventos

Em busca de um Rio melhor
Seminário discute participação de MEs
e EPPs nas licitações municipais

O

Observatório Social do Município do Rio de Janeiro (OS
Rio) começou a sair do terreno dos sonhos de cidadãos
idealistas e dos projetos embrionários para virar realidade.
O seminário “Observatório Social: transparência e participação de mês e EPPs na contratação do município do Rio
de Janeiro”, realizado no dia 15 de fevereiro, na sede da
Associação Comercial do Rio (ACRio), apontou caminhos
para que as microempresas e empresas de pequeno porte,
sediadas na capital do estado, participem das licitações da
prefeitura. Essa é uma das premissas do projeto dos observatórios sociais, incentivado pelo Programa de Voluntários
da Classe Contábil (PVCC) do CRCRJ.

A mesa de abertura do encontro foi comandada pelo
presidente da ACRio, Paulo Protasio, e pelo vice-presidente
de Pesquisa e Estudos Técnicos do CRCRJ, Francisco José
dos Santos Alves, representando a presidente Vitória Maria
da Silva. Também marcaram presença o presidente e a diretora-executiva do Observatório Social do Brasil (OS Brasil),
Ney da Nóbrega Ribas e Roni Enara, respectivamente.
"É difícil que as pessoas saibam a importância do profissional da contabilidade para o controle dos gastos públicos. Também por isso, temos o Programa de Voluntariado
da Classe Contábil, um dos braços da ação social do
Conselho, porque percebemos a importância de marcar a
nossa atuação na sociedade", ressaltou o vice-presidente
Francisco José dos Santos Alves.
Durante os debates, representantes do CRCRJ, da
Fundação Getulio Vargas, do Sebrae, do OS Rio e OS Brasil,
além de convidados, explicaram a importância da participação dos pequenos e microempresários no processo.

Ney Ribas durante palestra no
evento do dia 15 de fevereiro, do
Observatório Social

De acordo com Tatiana Bastos, advogada e coordenadora do Grupo de Implantação do OS Rio, a questão é
prioritária. "Os municípios devem dar às micro e pequenas
empresas condições de concorrer para as compras públicas, o que fomenta a economia local e facilita o processo
de fiscalização das licitações por parte da sociedade civil".
Durante o evento, foi assinado um termo de parceria
entre a ACRio e o OS Brasil para a criação da sede do OS
Rio. "Acordamos pela manhã e vemos um país que não nos
dá alegria. Porém, hoje estamos nos unindo a mais de cem
cidades em um processo de transparência que vai mudar
essa realidade. Assinamos esse acordo para criar a sede do
Observatório Social do Rio, e não pensem que não vamos
brilhar novamente", exaltou o presidente da ACRio, Paulo
Protasio, que convidou a diretora da ACRio e ex-conselheira
do CFC Marta Arakaki para participar do ato de assinatura
do Termo de Parceria.
O presidente do OS Brasil, Ney da Nóbrega Ribas, agradeceu aos voluntários que vêm se unindo ao projeto do OS
Rio. "É com o anonimato desse trabalho que espalhamos a
semente chamada cidadania. O processo de transparência
no Brasil começa a caminhar e, com ordem, chegaremos
ao progresso".

Desafios da cidadania
Reunião define primeiros passos para formar Observatório

N

o dia 11 de janeiro, foi realizada a quinta reunião para
a criação do Observatório Social, na sede do CRCRJ.
De acordo com a coordenadora Tatiana Bastos, o grupo de
voluntários está mapeando as empresas que participaram
de licitações da Prefeitura do Rio em 2015 e 2016.

observatório social. É importante saber que estamos lidando
com uma grande capital, uma cidade que movimentou R$
26 bilhões em gastos em 2015, com mais de 3,5 mil processos para serem verificados. É um trabalho imenso e, por
isso, precisamos de voluntários", explicou Tatiana.

Além disso, o grupo monta um projeto piloto de monitoramento da alimentação escolar; capacita voluntários para
visitas a entidades que possam contribuir com o OS; e entra
em contato com conselhos profissionais, entidades e órgãos
da administração pública municipal.

Ainda em busca de apoio institucional e financeiro, o
OS Rio não está constituído como pessoa jurídica. Tatiana
acredita que a formalização do OS Rio será importante para
alavancar a cidadania no estado. "A criação do Observatório
Social da capital incentivará novas iniciativas semelhantes em cidades do Interior. Para isso, o apoio do conselho
(CRCRJ) tem sido fundamental", avaliou.

"Estamos em busca de um estrutura física mínima e
autonomia financeira, o que é o primeiro passo para um
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Encontro elucida a importância da
Educação Continuada

O

Encontro Sobre o Programa de Educação Continuada,
realizado no dia 14 de fevereiro na sede do CRCRJ,
contou com cinco palestras sobre o tema. Cerca de 70 profissionais participaram do evento, que teve como principal
objetivo explicar as alterações na Norma – NBC PG 12 (R2)
– ocorridas no fim de 2016.
A mesa de abertura do evento foi comandada pelo
vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do
CRCRJ, Waldir Ladeira, e contou com o vice-presidente de
Fiscalização, Gil Marques Mendes; com o vice-presidente
de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), Nelson Zafra; com o conselheiro Jorge
Ribeiro, membro da Comissão de Educação Continuada do
CRCRJ (CEPC); com os diretores do Ibracon Rio de Janeiro,
Paulo Buzzi; com o representante do CRCRJ no CFC,
Marcelo Cavalcanti; com o representante da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), Madson Gusmão; e com a auditora da KPMG e membro da CEPC, Carla Ballangero.

Eventos

Entre os assuntos abordados, as
alterações na NBC PG 12 (R2), que
estabelece as regras do Programa

Nelson Zafra participou de uma das
palestras realizadas no Encontro Sobre
o Programa de Educação Continuada

explicou o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional
do CFC, Nelson Zafra. Ele fez um resumo da evolução da
Norma que rege o Programa, desde sua criação até os dias
atuais. Atualmente, são exigidos 40 pontos anuais, com o
cumprimento mínimo de 8 pontos por meio de aquisição
de conhecimento. Estão obrigados ao programa os auditores independentes, os responsáveis técnicos de empresas
sujeitas à auditoria pela CVM, pelo Banco Central do Brasil
(BCB) e pela Susep, e das empresas consideradas de grande
porte. “A partir de 2018, os peritos contábeis estarão abrangidos pela Norma, e a tendência é que ela seja para todos
os profissionais da contabilidade dentro de pouco tempo”,
ressaltou Zafra.

"Educação Continuada é a base de qualquer trabalho e,
na nossa profissão, é preciso se atualizar constantemente",

Em sua apresentação, o conselheiro Jorge Ribeiro falou
sobre as atribuições da Comissão de Educação Continuada
do CRCRJ (CEPC), como validar os processos das capacitadoras que oferecem cursos pontuados, bem como o credenciamento e a fiscalização dos mesmos. Também ministraram
palestras o diretor do Ibracon Rio de Janeiro, Paulo Buzzi; o
representante da CVM, Madson Gusmão; e o representante
da Susep, Thiago Pedra Signorelli.

Bloco K em pauta

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)", explicou.

"Selecionamos com zelo as palestras deste evento sobre
Educação Continuada que, mais do que uma obrigatoriedade, é uma prova de responsabilidade do profissional da
contabilidade tanto para seu desenvolvimento e crescimento profissional, como para o bem de seus clientes e do
país", destacou o vice-presidente Waldir Ladeira.

Oficina do CRCRJ elucidou aspectos
sobre o registro de estoques no Bloco K

A

advogada e pós-graduada em Direito Tributário Drª.
Ana Cristina Martins ministrou, no dia 17 de fevereiro,
a Oficina do CRCRJ com o tema “Os desafios do Bloco K
no SPED Fiscal”. Segundo ela, mesmo ainda em processo
de implantação, que só deverá estar concluído em 2019, o
Bloco K já requer cuidado dos profissionais da contabilidade.

"Para a indústria, além do estoque mensal, terão que
ser registrados todos os insumos para a produção daquele
produto, como mão-de-obra, energia elétrica, matérias primas, etc... Já os atacadistas e demais equiparáveis à indústria, como os importadores, também terão que recolher o

Ela também ressaltou
que a fiscalização passará
a ter um amplo acesso aos
novos informes das empresas, facilitando as informações de cruzamento de saldos com a parte de inventário da companhia. "Todo o
controle de produção industrial ficará nos bancos de
dados da Receita Federal", Advogada Ana Cristina Martins esclareceu questões
disse Ana Cristina. Assim, o sobre o Bloco K no SPED Fiscal
profissional da contabilidade
precisará ficar mais atento e precisa, desde já, alinhar com
seus clientes quais mudanças devem ser feitas agora para
melhor controle das informações de estoque.
Revista do CRCRJ
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CRCRJ esclarece envio de declarações ao COAF
Prazo para apresentação negativa é 31 de janeiro do ano subsequente

Durante a Oficina do Conhecimento, Carlos Alexandre Gonzalez alertou para possíveis
ilícitos cometidos por clientes

A

s Declarações de Ocorrência
e de Não Ocorrência de
Operações ao COAF — Conselho
de Controle de Atividades
Financeiras — é uma obrigação
acessória do profissional da contabilidade com objetivo proativo,
visto que nas multiformes atividades do mercado, cabe esta
ação protetiva da sua atividade
profissional.

Vice-presidente de
Fiscalização, Ética e Disciplina
do CRCRJ, Gil Marques
Mendes ressalta que,
sempre que o profissional
da contabilidade suspeitar
de qualquer ocorrência
dentro das suas atividades
profissionais, deverá fazer a
comunicação positiva em um
prazo de até 24 horas

O prazo para apresentação da declaração negativa é
dia 31 de janeiro do ano subsequente. A partir deste ano,
ela deve ser feita diretamente
no site do Conselho Federal de
Contabilidade (http://sistemas.
cfc.org.br), cabendo ao profissional fazê-la de forma tempestiva. Caso seja feita posteriormente, ele poderá receber penalização, contudo, é importante fazê-la, porque informará ao CFC que não houve qualquer ocorrência suspeita na contabilidade de seu cliente.
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O
vice-presidente
de
Fiscalização, Ética e Disciplina
do CRCRJ, Gil Marques Mendes,
ressalta que, sempre que o profissional da contabilidade suspeitar de qualquer ocorrência
dentro das suas atividades profissionais, deverá fazer a comunicação positiva em um prazo
de até 24 horas. Nesse caso,
deve ser informada direto no
site do SISCOAF https://siscoaf.
fazenda.gov.br
“Profissional, proteja suas
atividades, faça a comunicação
ao COAF”, ressalta o vice-presidente Gil.

Para esclarecer aspectos
sobre o tema, o COAF foi tema
da primeira Oficina do CRCRJ
de 2017, com apresentação do
chefe do Departamento de Fiscalização, Carlos Alexandre
Gonzalez. O conteúdo na íntegra está disponível na TV
CRCRJ, no Youtube.

Eventos

DIRF, DMED e DIMOB
em debate
Leônidas Quaresma, auditor da RFB,
ministra as primeiras edições da
Quarta do Conhecimento de 2017

O

projeto Quarta do Conhecimento, do CRCRJ, apresentou em janeiro e fevereiro duas palestras do auditorfiscal da Receita Federal, Leônidas Quaresma. Para uma plateia de cerca de 80 profissionais da contabilidade, na sede
do Conselho, Quaresma detalhou as quatro mudanças na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF),
no dia 25 de janeiro. No dia 8 de fevereiro, explicou os
cuidados e procedimentos com a Declaração de Serviços
Médicos e de Saúde (DMED) e a Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), além de tirar mais
dúvidas sobre a DIRF.
"A Receita queria atualizar mais a DIRF, porém, o eSocial está para entrar em funcionamento, e ele contempla
muito mais informações, de modo que se avaliou que seria
um gasto desnecessário de recursos mexer muito na DIRF
nesse momento. De qualquer forma, quatro mudanças
foram feitas", esclareceu Quaresma.
O programa da DIRF foi homologado e liberado aos profissionais para download um dia depois da primeira palestra
de Leônidas, já com as atualizações que ele detalhou. A
primeira tem relação com as sociedades em conta de participação - SCP, em que o sócio ostensivo deverá discriminar e identificar todos os sócios e o valor dos lucros e
dividendos distribuídos a cada um deles. Outra mudança se
refere à pensão alimentícia, na qual, além de informar quem
foi descontado, será preciso identificar o nome, o CPF e os
valores pagos a cada um dos beneficiados.
"A terceira alteração diz respeito a rendimento recebido acumulado (RRA), caso, por exemplo, de um ganho
de causa judicial. Se você ganha uma causa, recebe a indenização devida e paga um advogado, precisará discriminar
na declaração o CPF dele e o valor pago", exemplificou
Leônidas.
A última atualização da DIRF para 2017 se refere aos
planos de saúde. "Quando o empregado participa de plano
de saúde empresarial, a empresa tem que informar o CPF,
o nome do empregado, dos dependentes e os valores. No
caso de reembolso, muito comum em serviços médicos, há
um campo específico na declaração para informar o valor".

à declaração do cliente, tudo certo. Se houver diferença
de valores, os dados vão para a malha fina", ressaltou
Quaresma.
"Cair na malha não é demérito para ninguém. Sabemos,
na Receita, que 95% caem por desinformação e não por
má-fé. O objetivo da malha é corrigir esses erros que, muitas vezes, são contra o próprio contribuinte", esclareceu o
auditor.
Em relação à DIMOB, Leônidas Quaresma explicou que
foi corrigida uma injustiça. "Escritórios de advocacia que
vendiam ou administravam imóveis já eram obrigados a
declarar, por serem pessoas jurídicas, porém os corretores
– pessoas físicas – não estavam obrigados a declarar estas
informações. Isso acabou: a partir deste ano, os corretores de imóveis com registro no Cresci precisarão informar o
valor das comissões recebidas e de quem foram recebidas,
com nome e CPF. Como no caso dos médicos, se autônomo, as informações irão para a declaração de Imposto
de Renda de Pessoa Física destes profissionais em 2018”.

Leônidas Quaresma
ministrou palestras
da Quarta do
Conhecimento nos
dias 25 de janeiro e 8
de fevereiro

A DMED precisa ser feita por empresas médicas: hospitais e clínicas. No caso de médicos particulares, essas
informações serão prestadas na Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física do médico. "Tanto em um caso como
no outro, se o médico informar e esse valor corresponder
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Opinião

Custo Tributário
do Brasil
A

tual estudo da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) demonstra que o
Brasil é o país com a maior carga tributária em toda América
Latina e Caribe. No entanto, o que nem sempre aparece é
o chamado “custo tributário do país” que é representado
pelos altos gastos das empresas com tecnologia, pessoal,
contingências fiscais e etc.

Os gastos com tecnologia são diretamente proporcionados pelo desenvolvimento de diversos sistemas para
atender às exigências fiscais, principalmente, dos SPEDs
- Sistema Público de Escrituração Digital -, que são basicamente sistemas para o cumprimento das obrigações acessórias criados pelos Fiscos de todas as esferas. É o fisco
empurrando para o contribuinte o dever de fiscalização
que é dele. Sistemas complexos que têm demandado das
empresas grandes esforços de capital, com a justificativa
de combate à sonegação de tributos.
Além disso, as alterações da legislação, que para buscar
atender à divisão de recursos entre os entes da federação,
exigem do contribuinte novos investimentos em contratação de pessoal, treinamento, e principalmente, assunção
de novos riscos de pagamento de multas por descumprimento de tantas obrigações acessórias impostas.
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Exemplo disso foi a comentada Emenda Constitucional
87/2015, também conhecida como a Emenda do Comércio
Eletrônico; deixando de lado a questão se é justa ou não, ela
na prática gera para as empresas um maior custo tributário,
pois, além de ter que ajustar os sistemas para as novas exigências, faz com que as empresas tenham que lidar com a
legislação de todos os estados da federação o qual ela vende,
o que antes não era necessário, pois a lógica do ICMS é que
o tributo seja devido ao estado de origem.
Todos esses custos, “invisíveis” à população, impactam
diretamente a economia, canalizando recursos que poderiam ser aplicados no desenvolvimento de novos negócios
ou simplesmente redução de custos. O que poderia gerar
um ciclo virtuoso na economia, de redução de preços,
aumento de vendas e geração de empregos.

Joelson Fagundes Jr.
Contador, Mestre em Ciências Contábeis especialista em
Contabilidade Tributária, Finanças e Controladoria. Professor
e palestrante nos cursos de Graduação e Pós-Graduação
nas áreas Tributária-Fiscal, Controladoria e Finanças na
Trevisan Escola de Negócios.

Olha o Leão
DIRPF

Auditor fiscal da RFB Leônidas Quaresma
dá dicas sobre a DIRPF 2017

P

ara quem baixou o programa da Declaração do Imposto
de Renda de Pessoa Física (DIRPF) em 23 de fevereiro,
primeiro dia disponível, a data de 28 de abril parecia muito
distante. Para a Receita Federal (RFB), entretanto, a mania
do brasileiro – de entregar tudo na última hora – é um
inconveniente. "Aproximadamente 30% dos contribuintes
declaram nos dois últimos dias", ressalta o auditor-fiscal e
responsável pela DIRPF no Rio, Leônidas Quaresma.
A Declaração deste ano traz algumas novidades. A principal delas é que, ao contrário do ano passado, não será
preciso baixar dois programas. "Antes, era preciso baixar
um programa de Declaração e outro de Transmissão, agora é
apenas um ", explica Quaresma. Outra alteração em relação
ao ano passado é a idade dos dependentes: a partir de 12
anos – não mais 14 –, precisarão possuir CPF para informa
-lo na Declaração.

Outra mudança, e que facilita a vida do profissional da
contabilidade, é que o sistema reconhece CPFs e CNPJs
a partir da primeira identificação dos titulares. Na prática,
após identificar o contribuinte ou fonte pagadora, basta
digitar os números dos CPFs ou CNPJs para o sistema os
reconhecer em novos campos a serem preenchidos.
"Também conseguimos implantar a atualização automática do programa. Até o ano passado, se o programa
enviado estivesse desatualizado, o declarante precisaria baixar o novo e recomeçar o trabalho. Agora, o próprio sistema
informatizado informa que o programa está desatualizado e
o atualiza automaticamente", explica Leônidas.
Também ficou mais fácil encontrar, em uma lista de 20
tipos de rendimento, quais serão preenchidos. "Antes, era
preciso percorrer essa lista e ir selecionando passo a passo.
Agora, basta começar a escrever, por exemplo: poupança.
Quando se começar a digitar 'pou...', o sistema já direcionará para o campo devido", detalha.

DICAS DO LEÔNIDAS
•

Todos querem saber da restituição. O primeiro
lote é sempre dos idosos, não importa quando
declararam. A partir do segundo, o contribuinte
vai descobrir a previsão de pagamento, de
acordo com a data de envio da declaração. É preciso entrar no site da RFB, em 'acesso rápido';
'dados e estudos'; 'restituição' e 'cronograma'.

•

Para o profissional da contabilidade, o sistema
marcará “automaticamente" a última declaração
encerrada a ser entregue, facilitando o trabalho;

•

Fiquem atentos a todos os rendimentos do
declarante e dos dependentes. Esses erros são a
maior razão para cair na malha fina;

•

Antecipe sua declaração, porque isso garante
sua restituição antes dos outros e evita congestionamento do sistema.
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Itinerante

Calendário do Seminário
Itinerante do Setor Público de
2017 inicia com três cidades
Programação é destinada, principalmente, a servidores das secretarias
de Fazenda, Controle Interno e Desenvolvimento Econômico

Evento é voltado a profissionais da
área pública das prefeituras

O

s meses de janeiro e fevereiro começaram com mais
três edições do Seminário Itinerante de Contabilidade
no Setor Público, em diferentes cidades. O primeiro município a receber o ciclo de palestras no ano foi Carmo, na
região central fluminense, nos dias 31 de janeiro e 1° de
fevereiro. O evento ocorreu no Centro Cultural Professor Jair
Nunes Machado. Em seguida, foi a vez de São José de Ubá,
no Noroeste Fluminense, nos dias 6 e 7 de fevereiro, na
Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) da cidade. No
final de fevereiro, no dia 20, as palestras foram realizadas na
Câmara de Vereadores da cidade de Miguel Pereira.
Evento direcionado a profissionais que atuam na área
pública das prefeituras, o Seminário contou com a palestra
"Do Contabilês ao Português: entendendo a informação contábil", ministrada pelo vice-presidente de Desenvolvimento
Profissional do CRCRJ, Waldir Ladeira, e com um curso de
Contabilidade voltada ao Setor Público.
Os próximos eventos de 2017 estarão disponíveis no
site www.crc.org.br, nos boletins informativos enviados por
e-mail ou na página do CRCRJ no Facebook. Em março,
está prevista a realização de três edições do Seminário nas
cidades de Barra do Piraí nos dias 14 e 15, em Vassouras
nos dias 27 e 28, na região Sul Fluminense, e em São João
de Meriti, nos dias 28 e 29, na Região Metropolitana.
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Números do Seminário
Itinerante do Setor Público

Carmo – 31 de janeiro e 1º de fevereiro

33 participantes
São José de Ubá – 6 e 7 de fevereiro

21 participantes
Miguel Pereira – 20 de fevereiro

93 participantes

Volume foi obtido por meio da participação
de profissionais da contabilidade e
estudantes nos cursos do CRCRJ

A

PVCC

PVCC arrecada
mais de 15
toneladas em
alimentos não
perecíveis em
2016
Foram 20 instituições beneficiadas por campanhas
em 2016 com a arrecadação de alimentos

s ações sociais realizadas pelo CRCRJ em 2016, dentro do Programa de Voluntariado da Classe Contábil
(PVCC), arrecadaram cerca de 15,76 toneladas de alimentos não perecíveis. O volume foi levantado pelo Conselho
por meio da participação de profissionais da contabilidade
e estudantes nos cursos oferecidos pelo órgão. Ao todo,
foram 322 cursos durante o ano passado.

Internacional de Combate à Corrupção (9 de dezembro), o
apoio ao movimento, com um ato na rua Primeiro de Março,
com exposição de faixa e distribuição de panfletos, juntamente com a divulgação do boletim informativo.

Nas programações realizadas na sede, o total arrecadado
chegou a 13,01 toneladas. Já no interior, o volume foi de
2,75 toneladas. Segundo informa Rosangela Dias Marinho,
coordenadora do PVCC, 20 instituições cadastradas foram
beneficiadas pelas campanhas realizadas ao longo do ano.
Outras 22 instituições indicadas pelas delegacias no interior
do Estado do Rio de Janeiro também foram contempladas
com as doações.

15,76

O ano contou também com a realização da campanha
de incentivo às doações para o Fundo do Idoso e para o
Fundo da Criança e do Adolescente. Toda a programação de
incentivo à participação voluntária foi realizada pelos meios
de comunicação do conselho.
A campanha teve início no ano passado, com objetivo
de sensibilizar e capacitar profissionais da contabilidade
para orientar clientes — pessoas físicas e jurídicas — na
realização de doações aos fundos, fazendo a devida dedução do Imposto de Renda.
Outras ações se destacaram na agenda social do CRCRJ,
como o Dia de Doar, em 29 de novembro, que incentivou
profissionais a doarem sangue, alimentos, roupas, brinquedos, recursos financeiros e também conhecimento e, no Dia

toneladas de alimentos não perecíveis
arrecadados

322
cursos oferecidos ao longo do ano passado

20
instituições cadastradas no CRCRJ
beneficiadas pelas campanhas

22

Outras
entidades contempladas com as doações

Revista do CRCRJ

11

Tributação

Novo Simples:
descomplicado?
Especialistas apontam vantagens e desvantagens do Novo Simples Nacional

D

e um lado, o Governo Federal e o Sebrae garantem que
o Novo Simples Nacional é vantajoso para empresários e para a classe contábil. De outro, muitos especialistas
veem desvantagens no novo modelo de tributação. Para o
vice-presidente Operacional do CRCRJ, Samir Nehme, por
exemplo, na prática, o Simples Nacional não existe mais.
"Primeiro porque não é mais simples calcular. Quem ficar
entre as faixas de R$ 3,6 milhões e
R$ 4,8 milhões de faturamento anual
terá que recolher ISS e ICMS. Na verdade, a burocracia engoliu a ideia, que
era ótima", destaca Nehme, autor de
dois artigos nos quais critica as novas
regras tributárias.

em todas as situações, recomendando-se consultar um profissional da contabilidade para que ele possa avaliar qual é a
melhor alternativa para a empresa", recomenda Santiago.

Nesse aspecto, a analista do Sebrae-RJ Juliana Lohman
aponta o aumento de trabalho para os profissionais da contabilidade e, consequentemente, maiores ganhos. "Haverá
ganho de clientela para os profissionais da contabilidade, o
que resultará em melhorias de
honorários. A redução de 20
faixas de alíquotas para apenas seis facilitará a vida desses profissionais. Além disso,
com o cliente pagando menos
impostos, poderá remunerar
melhor seu contador. Uma
empresa que pagava, por exemplo, R$ 1.642 mensais, pagará
R$ 1.228. Anualmente, é uma
redução de quase R$ 5 mil em
Silas Santiago
imposto", exemplifica.

"O Simples não é vantajoso
em todas as situações;
recomenda-se consultar
um profissional da
contabilidade para que
ele possa avaliar qual é a
melhor alternativa
para a empresa"

Representante do governo na discussão, o auditor-fiscal da Receita
Federal e secretário-executivo do
Comitê Gestor do Simples Nacional,
Silas Santiago, defende o projeto. "O
Simples Nacional sempre teve, desde o
início, duas grandes vantagens para a
microempresa e a empresa de pequeno
porte: a simplificação tributária, com o
pagamento unificado de oito tributos, dos quais seis federais,
um estadual e um municipal, e a significativa redução da carga
tributária".
Entretanto, também ele reconhece que nem sempre a
empresa deve se enquadrar no Simples. "Ele não é vantajoso
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A redução de impostos
também é apontada pela professora, consultora e sócia da
Inovar Consultoria Samanta Pinheiro como a grande vantagem para as empresas. "Uma clínica médica, que paga
16,93%, terá essa carga reduzida para apenas 6%. O
ganho é muito grande", opina.

O profissional da contabilidade e consultor especializado
na área tributária José Miguel Rodrigues da Silva é outro
crítico do Novo Simples Nacional. Para ele, é preciso muito
cuidado na hora de enquadrar a empresa nas faixas de tributação. "O fato de na última faixa ter que pagar ICMS e ISS
é um problema, nem tanto pelo ISS, mas o ICMS causa um
trabalho insano, quase impossível, eu diria. Um aumento de
trabalho em obrigações acessórias que não existiam. Nessa
última faixa, não há conforto nenhum para o profissional da
contabilidade e parece que o objetivo é extinguir o Simples",
argumenta.
Para José Miguel, a única vantagem para o profissional
da contabilidade é que ele poderá atuar mais como consultor para o cliente. "Como será preciso uma análise para se
descobrir se é vantajoso para o cliente se enquadrar ou não
no Simples, o profissional atuará como analista. Porém, isso
resultará também em mais trabalho e será preciso renegociar os contratos de honorários, o que, na economia atual do
Brasil, não será fácil", avalia.
Samanta Pinheiro concorda: "haverá uma série de custos, obrigações e encargos, logo, mais trabalho e, consequentemente, maior remuneração".

Sem sustos
De acordo com Silas Santiago, a grande vantagem do
Novo Simples é evitar o aumento abrupto de imposto com
nova metodologia. "A principal alteração diz respeito à instituição da tributação progressiva, pela qual a empresa paga
as alíquotas das faixas superiores apenas na parte do faturamento que ultrapassar as faixas anteriores. Ficará semelhante ao que ocorre hoje na tabela do Imposto de Renda,
com uma alíquota nominal e um valor a deduzir".

uma empresa ultrapassa uma das faixas de faturamento nas
tabelas do Simples Nacional. "Por exemplo, quando uma
empresa comercial ultrapassa a primeira faixa de faturamento, no valor de R$ 180.000, a alíquota efetiva passa de
4% para 5,47%. Na nova tabela, a partir de 2018, passará
de 4% para 4,01%, subindo paulatinamente até o final da
tabela. Isso fará com que as empresas percam o receio de
faturar mais e reconhecer esse faturamento".
Mas o próprio secretário-executivo do Comitê Gestor do
Simples Nacional reconhece que o Simples não é simples.
"Há alguma desvantagem nessa nova sistemática? Sim. É
a complexidade que a tributação progressiva trará ao sistema". Mas ele argumenta que "no Simples Nacional tudo
se resolve com alta tecnologia, pois as empresas e os profissionais da contabilidade precisam somente informar seu
faturamento, e o sistema de cálculo, chamado PGDAS-D,
faz tudo de forma automática, calculando os valores devidos e gerando as guias unificadas para pagamento".

Parcelamento
Outra questão que incomoda o vice-presidente do CRCRJ
Samir Nehme é o parcelamento proposto pelo governo para
as empresas que estão em débito com o Simples. "Apesar
de ser um alívio o parcelamento em 120 meses, não compreendo o motivo de o governo ter feito isso apenas até
maio de 2016, quando a lei foi aprovada em novembro,
dezembro. Quem está com dificuldade para pagar, continua. Tenho clientes que falam 'paguei essa parcela, mas o
que faço com as dívidas que ficaram?'", argumenta Nehme.

Essa alteração, segundo Santiago, evitará um problema
que ocorre hoje, que é o súbito aumento de alíquota quando

BACKUP
EM NUVEM

BACKUP EM NUVEM, A
GARANTIA DE
PROTEÇÃO TOTAL
CONTRA QUALQUER
IMPREVISTO.

Unidade de Negócio RJ:
(21) 3554-2798
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Críticas

Legislação

O ISS e o alcance da expressão serviços
no contexto da LC nº 157/2016
A Lei Complementar (LC) nº 157, publicada em
30.12.2016, alterou a LC nº 116 de 2003, disciplinadora do
Imposto Sobre Serviços (“ISS”) em âmbito nacional, inserindo alguns itens na chamada Lista Anexa, na qual são
arrolados os serviços subsumidos ISS.
Dentre os serviços incluídos, alguns chamam especial
atenção, pois importam incidência do imposto municipal
em relações jurídicas ainda novas para nosso ordenamento
jurídico, como a “disponibilização, sem cessão definitiva,
de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio de
internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras
de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei n.º
12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeitas ao ICMS), nos
termos do item n.º 1.09”.
O ISS é um imposto de competência municipal e tem alicerce
no art. 156, III da Constituição Federal, que assim dispõe:
“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
(...)
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.”
Da simples leitura do dispositivo constitucional é possível extrair que a competência municipal é limitada aos serviços não compreendidos no art. 155, II, eis que estes são
sujeitos à tributação pelo Imposto sobre Operações relativas
à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(“ICMS”); e definidos em lei complementar.
O inciso III, do art. 156, da CF, supratranscrito, se presta
a determinar quais serviços serão tributáveis pelo ISS. Mas,
de outro modo, não define ou conceitua o termo ‘serviço’.
É dizer, em síntese: para que qualquer atividade figurar na
Lista Anexa, é requisito que ela seja efetivamente um serviço, não cabendo à lei complementar conferir a determinada atividade a natureza jurídica de serviço.
Para fins de aferição se determinada atividade possuía
ou não natureza jurídica de serviço, tínhamos como regra
norteadora a verificação se a prestação em análise configurava um “fazer” em favor de outra pessoa. Isto é, o conceito
de serviço sempre esteve intimamente relacionado com um
facere, segundo a doutrina italiana, ou uma “obrigação de
fazer” à luz da legislação civil brasileira.
Ocorre que, a inclusão de algumas atividades pela Lei
Complementar nº 157/2016 no rol de serviços passíveis de
tributação pelo ISS repercutiu na flexibilização daquele conceito, visto que a “disponibilização, sem cessão definitiva,
de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da
internet (...)” tangencia uma obrigação de fazer.
Embora se afigure questionável a flexibilização do conceito de serviço para incluir novas atividades que não sejam
intrinsecamente relacionadas com uma obrigação de fazer,
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tal mudança de paradigma já fora manifestada pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento pontual do RE nº 651.703/
PR, conforme trecho abaixo transcrito:
“Essa contraposição confere segurança jurídica ao sistema, num país onde se decidiu atribuir competência tributária aos Municípios. Consequentemente, o STF, no julgamento do RE 547.245/SC, ao permitir a incidência do
ISSQN nas operações de “leasing” financeiro e “leaseback”,
sinalizou que a interpretação do conceito de “serviços” no
texto constitucional tem um sentido mais amplo do conceito
de “obrigação de fazer”. Portanto, “prestação de serviços”
não tem por premissa a configuração dada pelo Direito Civil.
É conceito relacionado ao oferecimento de uma utilidade
para outrem, a partir de um conjunto de atividades imateriais, prestado com habitualidade e intuito de lucro, podendo
estar conjugado ou não à entrega de bens ao tomador.” (RE
651.703/PR) – Informativo 841 STF
Ao contrário de outrora, quando o próprio STF retirou de
cena a incidência do ISS sobre locação de bens móveis, justamente porque entendera não ser uma obrigação de fazer,
senão uma obrigação de dar, logo, fora do alcance do ISS, a
decisão do STF, acima, parece demonstrar uma mudança de
vento, passando o órgão supremo da justiça brasileira a alargar o conceito de serviços, e, portanto, de alguma maneira,
permitindo que atividades que não necessariamente gerem
uma obrigação direta de fazer sejam consideradas ‘serviços’ para, consequentemente, poderem ser submetidas
ao Imposto Sobre Serviços. Parece, pois, ser a tendência
mais contemporânea.
De lembrar, outrossim, que a LC nº 157/2016, nesta
esteira, inseriu atividades outras que também podem permitir, em seu seio, a mesma discussão de essência, tais como
o item 25.05 “cessão de uso de espaços em cemitérios
para sepultamento”. Mais uma vez presente a figura da cessão e não de uma obrigação de fazer sobre o prisma físico.
Por fim, não é demais que os serviços incluídos na Lista
Anexa através da Lei Complementar nº 157/2016, somente
poderão ser objeto de cobrança de ISS quando forem inseridos em Lei Municipal. Sem Lei específica, no particular,
o Município não pode cobrar o ISS sobre aquelas atividades. A LC outorga poderes ao ente tributante, mas somente
quando exercido este direito através de lei própria é que
Município pode passar a exigir o ISS.

Gerson Stocco de Siqueira
Sócio fundador da Gaia, Silva, Gaede & Associados
Advogados no Rio de Janeiro. Profissional da Contabilidade,
Pós-Graduado em Auditoria e Controladoria pela Fundação
Oswaldo Aranha. Advogado especialista em Direito Tributário.

Marcio de Lima e Silva Borzino.
Consultor Tributário, Advogado do escritório Gaia, Silva,
Gaede & Associados Advogados no Rio de Janeiro. Membro
do GETi – Grupo de Estudos de Direito Tributário Internacional.

Delegacias

Delegacias

Sede

CRCRJ promove encontro com representantes de sindicatos
e associações

N

o dia 9 de fevereiro, no plenário do CRCRJ, foi realizado um encontro com representantes de Sindicatos
e Associações da área contábil para fortalecer a união dos órgãos em prol dos profissionais da contabilidade. Na ocasião, a presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva, reafirmou a importância de estreitar cada
vez mais essa relação para benefício da classe: “Fazemos sempre questão de promover esse momento para
que vocês se sintam totalmente íntimos da nossa casa, facilitando essa troca de experiência que trazem
ideias e soluções em favor dos nossos profissionais”.

Araruama

Cabo Frio

Reunião com secretário da Fazenda

O

conselheiro Ademilton Dantas e o delegado do CRCRJ em Cabo Frio, Ramires Rodrigues, reuniramse no último dia 10 de fevereiro com o secretário de Fazenda do município, Clesio Guimarães, com o
fiscal da Fazenda, Carlos Saraiva, e com o assessor da Junta Comercial do Rio de Janeiro (Jucerja), Delmir
Custódio, para tratar sobre a implantação do REGIN e da delegacia da Jucerja no local.
Cabo Frio também recebeu, no dia 16 de fevereiro, o curso sobre Análise das Demonstrações Contábeis,
que foi ministrado pela professora Adriana Valente.

Delegado do CRCRJ toma posse como presidente da
Associação de Araruama

N

o dia 10 de fevereiro foi realizada a solenidade de posse do presidente da Associação de Contabilistas
de Araruama (ACA), Fillipe dos Santos Silva, delegado do CRCRJ no município. Participam do evento
o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Waldir Ladeira, o vice-presidente de Pesquisa e Estudos
Técnicos, Francisco José Alves, a conselheira representante do CRCRJ no CFC, Diva Gesualdi, e o conselheiro Ademilton

Nova Iguaçu

São João
de Meriti

Encontro de profissionais

U

m encontro entre profissionais da contabilidade de São João de Meriti e proximidades aconteceu no
último dia 3 de fevereiro no município da Baixada Fluminense. Participaram do encontro o prefeito da
cidade, Dr. João, o secretário de Fazenda e contador, Alexandre Victorino, o delegado do CRCRJ de São
João de Meriti, Carlos Moraes, e a conselheira do CRCRJ Flávia Domingos, para viabilizar e desburocratizar
anseios da classe.

Presidente se reúne com Associação dos Contabilistas da
Região Metropolitana

A

presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva, e o delegado do CRCRJ em Nova Iguaçu, Jorge Miguel de
Moura, reuniram-se com a Associação dos Contabilistas da Região Metropolitana (ASCOM) no dia 27
de janeiro, na sede do Conselho, para discutir ações em conjunto para o ano de 2017.
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CRCRJ presta contas
aos profissionais da
contabilidade
Conheça os números do CRCRJ em 2016

O CRCRJ divulgou um balanço da atual gestão da presidente Vitória Maria da Silva, entre 2014 e 2016. A prestação
de contas é importante para que o profissional da contabilidade saiba como estão sendo aplicados os recursos oriundos das anuidades. Os dados, enviados por e-mail para toda

Dívidas pagas:

Desenvolvimento profissional:

34.945
participantes

cursos de
2014 a 2016

56

cursos pontuados
em 2016

706

573

573

633

qualificação
técnica geral

BCB

SUSEP

Responsável
Técnico

pts.

pts.

35
Edições do Seminário Itinerante
do Setor Público

16 Revista do CRCRJ

pts.

pts.

1.136
participantes

fonte: Departamento de Desenvolvimento Profissional do CRCRJ
dezembro 2016

A Educação Continuada é, além de uma responsabilidade do profissional contábil, uma obrigatoriedade normativa do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) em muitas das atividades empreendidas por
esses profissionais. A cargo do departamento de
Desenvolvimento Profissional, nela são oferecidos
cursos na área fiscal, contábil, gestão, entre outros,
inteiramente gratuitos. Entre 2014 e 2016 foram 953
cursos, um total de 11.207 horas/aula que beneficiaram 34.945 profissionais. Destes, 56 tiveram pontuação para o PEPC. Além dos cursos e palestras em
universidades, o Seminário Itinerante de Contabilidade
do Setor Público passou por 35 municípios do estado
do Rio, atingindo 1.136 profissionais.

953

a base cadastrada, tratam do investimento em capacitação
profissional, a quitação de dívidas trabalhistas acumuladas
em outras gestões, os eventos realizados neste período, a
fiscalização, a execução de processos jurídicos e os dados
atualizados de registros profissionais.

A atual gestão do CRCRJ realizou o depósito judicial de
R$ 1.540.477,57 referentes a 13 pagamentos de dívidas
trabalhistas pendentes de gestões anteriores. Em 2016, o
CRCRJ ajuizou 2.569 ações de execução fiscal para reduzir a inadimplência das anuidades dos exercícios de 2011 a
2013, bem como multas eleitorais e multas de infração do
mesmo período. As custas judiciais desses procedimentos
foram de R$ 67.835,84.

13

pagamentos em
processos trabalhistas

6

funcionários

R$ 1.540.477,57
Valor pago em indenizações trabalhistas
adquiridas em gestões anteriores

R$ 67.835,84
Custas judiciais em sede de
execução fiscal em 2016

R$ 1.698.313,41
Total geral de despesas com indenizações
trabalhistas adquiridas em gestões anteriores e
custos de execução de valores devidos ao CRCRJ

Seminários, fóruns e palestras. Foram 364 eventos, que percorreram todas as regiões do estado, entre
janeiro de 2014 e dezembro de 2016, realizados pelo
CRCRJ. Mais de 20 mil profissionais foram beneficiados
de forma inteiramente gratuita.

20.437
participantes

29 364

municípios
abrangidos

eventos entre
2014 e 2016

A alteração na DECORE e o início da fiscalização
eletrônica mudaram o perfil do setor de fiscalização do
CRCRJ. O objetivo foi orientar o profissional para o melhor
exercício da profissão e não apenas punir. De janeiro de
2014 a agosto de 2016 foram lavrados 861 documentos (355, DECORE) e julgados pouco menos de 2 mil
processos.

861

autos de
infração lavrados
R$

1.841 18.169

393.048,08

em multas aplicadas

Jurídico:
Maior atividade do setor jurídico garantiu mais de
2 mil processos de execução, entre janeiro de 2014 e
agosto de 2016. O total arrecadado alcançou quase
R$ 1 milhão.

2.569
processos
de execução

930.180,70

R$
total arrecadado

1.776 31
registros de profissionais
protestados

R$ 795.946,74
arrecadação

sociedades
protestadas

R$ 19.486,55
arrecadação

411 4
profissionais
executados

R$ 114.036
arrecadação

sociedades
executadas

R$ 710,93
arrecadação prevista

processos
julgados

fiscalizações
e agendamentos

R$

134.405,35

em multas recebidas

Registro:
Através de uma parceria firmada com a Receita Federal
do Brasil, o CRCRJ começou a reatrear os falecimentos
de profissionais que ainda tinham o registro ativo, mesmo
após o óbito. Isso permite números fidedignos e registros sempre atualizados no banco de dados do consellho,
o que beneficia diretamente quem paga sua anuidade. No
período, a Câmara de Registro analisou e relatou 18 mil
processos, entre baixas, falecimentos e novos profissionais
registrados.

17.964
novos profissionais
registrados

5.372
novas sociedades
registradas

169
1.886
Saldo positivo
de registros

processos analisados
e relatados pela Câmara de Registro

7.258
baixas sendo

723 falecimentos

1.204
baixas
em sociedades

R$

589.641,00
Saldo de registros
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Capa

Fiscalização:

Eventos:

Comissão de Perícia

Os novos desafios
das grandes Perícias
Contábeis no Brasil
A

promulgação no novo Código de Processo Civil - CPC, a
crise econômica, política e social, aliadas às apurações
de corrupções contra as antigas direções de grandes empresas estatais brasileiras provocaram mudanças radicais no
exercício da perícia técnica no Brasil, direcionadas a grandes
empreendimentos. Entender o processo e enfrentar os novos desafios é primordial para prosseguir
neste ramo.
O novo CPC, Lei nº 13.105/15,
vigente desde o ano passado,
ampliou a atuação do perito do
juízo e dos assistentes técnicos,
permitindo a nomeação de órgãos
técnicos ou científicos cadastrados
previamente cadastrados (art.156
CPC) e criando a figura do especialista (art. 464 CPC).

Neste contexto, a
Operação Lava Jato e suas
consequências para as
empreiteiras e empresas
estatais, impactaram também
a atividade contábil e pericial

As Normas Brasileiras de Contabilidades – NBC – PP01
e TP01, ambas vigentes desde 2015, ainda estão alinhadas ao antigo CPC e, portanto, desatualizadas. Por isso, a
Comissão de Perícias do CRCRJ está realizando um trabalho
objetivando apresentar uma proposta ao CFC para adequação das Normas ao novo CPC e às novas exigências do
mercado nacional.
Não obstante a toda essa mudança regulamentar, as provas técnicas em litígios, que outrora eram realizadas primordialmente na esfera judicial, atualmente se dividem na esfera
arbitral, cujos ritos são mais céleres, dinâmicos e objetivos,
porque não sofrem as exigências dos procedimentos exigidos
pela legislação que rege os procedimentos judiciais.
Neste contexto, um fato relevante iniciado em março
de 2014, a Operação Lava Jato, e suas consequências para
as empreiteiras e empresas estatais, impactaram também
a atividade contábil e pericial. Um exemplo foi a chegada
de empresas estrangeiras especializadas em expert witnesses (testemunhas especializadas), assistências técnicas e
periciais em engenharia, econômico-financeiro e contábil
de processos judiciais e arbitragens, já atuantes em grandes empreendimentos internacionais. São sociedades pluriprofissionais de grande porte que agregam principalmente
engenheiros e profissionais da contabilidade.
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No âmbito destas novas empresas, a necessidade de
profissionais da área contábil com profundo conhecimento
em desequilíbrio contratual e dos procedimentos de atuação
no mercado pericial nacional tem criado oportunidade de
trabalho, mas a falta de especialização dificulta o aproveitamento de profissionais brasileiros
nos contratos conquistados.
Isso revela para nosso meio
acadêmico e órgãos de classe
algo relevante e desafiador: a
necessidade de adaptação nas
grades dos cursos de pós-graduação e a inclusão na recém-criada
Educação Continuada para peritos
de disciplina que atendam às exigências dos mercados. No âmbito
dos profissionais: a busca pelas
novas parcerias multiprofissionais, deixando as ultrapassadas estruturas uniprofissional. E, no âmbito empresarial: a
visão dos empreendedores de pesquisar e absorver o “know
how” trazido pelas empresas estrangeiras e seus novos
produtos e ferramentas, que precisarão ser adaptados ao
modelo nacional.

Fique alerta!
O edital de exame de qualificação
técnica para peritos contábeis será
publicado em breve.

Osmar Guimarães de Lima Conselheiro do CRCRJ
Membro do CRCRJ na Comissão de Perícias do CFC
Membro do CRCRJ no Grupo de Estudo de Mediação e
Arbitragem do CFC
Presidente da Comissão de Perícia do CRCRJ.

Presidente se reúne com
governador
A criação da Controladoria Geral do Estado (CGE) foi um
dos temas debatidos entre a presidente do CRCRJ, Vitória
Maria da Silva, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando
Pezão, em reunião realizada no dia 23 de dezembro de 2016.
A presidente ressaltou a importância do órgão, e disse que
sua criação, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (ALERJ), daria credibilidade ao governo e que
os servidores de carreira estão prontos. “Eu fico muito triste,
governador, em ver que os profissionais da contabilidade não
são valorizados pelos nossos governantes. Nossa gestão está

Reunião com deputado
Nivaldo Mulim

Presidente se reuniu com
o deputado Nivaldo Mulim
e sua assessora parlamentar, Lúcia Maggio

Em outra reunião realizada em dezembro, a
presidente Vitória Maria
da Silva, junto com a conselheira Ana Luiza Lima,
teve uma conversa com o
deputado estadual Nivaldo
Mulim e sua assessora parlamentar, Lúcia Maggio. No encontro foram debatidos,
entre outros assuntos, as dificuldades enfrentadas pelos
profissionais da contabilidade em escritórios e os da área
pública. Outro ponto da conversa foi a crise financeira
enfrentada pelo estado do Rio de Janeiro.

Norma sobre a Educação
Profissional Continuada
é modificada
Uma importante mudança passou a constar na
Norma Brasileira de Contabilidade que regulamenta
a Educação Profissional Continuada (NBC PG 12)
em 1° de janeiro de 2017. Os profissionais inscritos no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis
(CNPC) serão inclusos na norma a partir de 2018.
Outra importante alteração na norma é que alguns
Conselhos Regionais, entre eles o CRCRJ, terão
autonomia para atribuir pontos para o PEPC,
exceto nos casos de congressos nacionais e internacionais. A norma ainda trouxe a ampliação de
opções de credenciamento e capacitadoras, bem
como incluiu a possibilidade de adquirir pontuação
por meio de disciplinas que sejam cursadas em
outras graduações em áreas correlatas ao curso
de Ciências Contábeis. Saiba mais em http://www.
crc.org.br/_educacao/index.asp

lutando para modificar isso”, afirmou
no encontro. O
governador, que se
disse um entusiasta da CGE, expôs as limitações de criação
do órgão no momento difícil pelo qual passa o estado, mas
prometeu voltar ao assunto em 2017. “Eu sei que muitos dos
problemas que enfrentamos hoje poderiam ter sido evitados
caso existisse a Controladoria”, disse.

CRCRJ fará estudo direcionado à
Reforma da Previdência
O CRCRJ criará um grupo de trabalho, por meio da
Câmara de Pesquisa e Estudos Técnicos e da Comissão da
Área Pública, que analisará as Demonstrações Contábeis
do Governo Federal. O objetivo é esclarecer dúvidas sobre
a situação da Seguridade Social, em especial por conta da
proposta de reforma da Previdência Social, apresentada
pelo Governo no final de 2016. Em virtude de divergências
de opiniões de especialistas sobre o rombo da previdência
e possíveis saídas alternativas à reforma, a presidente do
CRCRJ, Vitória Maria da Silva, considera que o assunto
deve ser encarado tanto pela necessidade de estudos técnicos realizados por profissionais da contabilidade qualificados, que embasem decisões, quanto por tratar-se de uma
discussão que envolve a sociedade.

Aniversário de
70 anos do CRCRJ
O ano de 2017
é de comemoração dos 70 anos
do CRCRJ. A criação do órgão é um
importante episódio na história da
profissão no estado e no país. Em 1946, um ano antes do
surgimento da instituição regional, um decreto do governo
federal deu origem ao Conselho Federal de Contabilidade.
O documento, entre outras finalidades, foi assinado para
orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil. A instalação do CRCRJ aconteceu no dia 31 de março
de 1947, cuja sede era na então capital do estado, Niterói.
O primeiro presidente do Conselho foi Emílio Dias Filho, cuja
gestão foi de 1947 a 1955. Para a comemoração deste
marco, será realizada uma solenidade no dia 31 de março,
além de uma publicação comemorativa.
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Atualidades

Vitória Maria da Silva ao
lado do governador Luiz
Fernando Pezão, no dia
23 de dezembro de 2016

Atualidades

Encontros com membros da
Fecomercio/RJ

Eleições ocorrem em novembro
Este ano é de eleições no Conselho. Em novembro,
serão renovados dois terços do plenário do órgão, composto
por 24 conselheiros efetivos e outros 24 suplentes. As eleições são realizadas a cada dois anos. Todos os profissionais
da contabilidade que estejam em situação regular com o
CRCRJ devem votar.

CRCRJ tem novo canal de
comunicação
O CRCRJ tem um novo canal de comunicação com a
classe: o Podcast. Por meio dele, os profissionais da contabilidade podem se informar sobre o Conselho e assuntos relacionados à contabilidade. O novo canal de comunicação é um projeto com programas curtos em formato
de áudio, de fácil acesso e compartilhamento. O primeiro
programa teve aproximadamente quatro minutos e tratou
da Declaração de Não Ocorrência de
Operações do COAF. O áudio contou
com a apresentação da presidente
Vitória Maria da Silva, além de uma
entrevista com o chefe do departamento de Fiscalização do CRCRJ,
Carlos Alexandre Gonzalez. O podcast pode ser acessado em https://
soundcloud.com/user-708938714.

Presidente se reúne
com Controladora
do município do Rio

Presidente Vitória Maria
da Silva durante reunião
com a controladora-geral
Márcia Andréa dos Santos Peres
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A presidente do CRCRJ,
Vitória Maria da Silva, e o vice
-presidente de Pesquisa e Estudos
Técnicos, Francisco José Alves,
reuniram-se em 9 de janeiro com
a controladora-geral do Município
do Rio de Janeiro, Márcia Andréa
dos Santos Peres. Entre outros
assuntos, eles conversam sobre as
contas do município e a importância da contabilidade no controle.

Nos últimos meses, o CRCRJ realizou dois encontros com
a Fecomercio/RJ, para maior aproximação entre os órgãos. O
primeiro, em 18 de janeiro, ocorreu entre o vice-presidente
Operacional do CRCRJ, Samir Nehme, o diretor da Fecomércio/
RJ, Natan Schiper, e o diretor de Assuntos Sindicais, Marcelo
Novaes, para alinhar a proposta em comum de levar informações contábeis relevantes ao empresariado. Um dos projetos
discutidos foi o Salão Parceiro, lei que regulamenta a relação
entre profissionais e salões de beleza. A reunião também colocou em pauta outras parcerias entre
as instituições para o ano de 2017. No
Samir Nehme se
dia 6 de fevereiro, Nehme reuniu-se
reuniu com representantes da Fecomércio/
com o representante da Fecomércio/
RJ em 18 de janeiro e
6 de fevereiro
RJ, Rafael Cantini, com as representantes do Sindicato dos Institutos
de Beleza e Cabeleireiro do Rio de
Janeiro (Sinbel-RJ) Esther Gomes
Gonçalves e Isabela Torres, com o
diretor da empresa Werner Coiffeur,
Lauri Werner, e com o professor do
CRCRJ José Miguel Rodrigues. A reunião definiu parceria para capacitação
de profissionais da contabilidade e
empresários da área da beleza.

Educação contra a crise
O conselheiro do CRCRJ e membro do PVCC/RJ, Luiz
Antônio Leal, identificou, dentro dos projetos nos quais atua
voluntariamente na Escola de Educação Financeira (EEF) do
Rioprevidência – com quem o CRCRJ possui um Termo de
Cooperação Técnica firmada desde 2015, um aumento de
demanda de pessoas preocupadas em controlar suas finanças pessoais. "Normalmente atendíamos a uma pessoa ou
casal por mês. Isso subiu para duas consultas do programa
Doutor Finanças. Neste mês de fevereiro foram quatro atendimentos", contou Luiz Antônio.
No programa Doutor Finanças, Luiz Antônio atende
voluntariamente pessoas que têm preocupações financeiras. O programa é um dos benefícios do termo de cooperação assinado pelo PVCC e a EEF. "Muitas vezes nem são
pessoas endividadas, mas gente que quer saber se está
gerindo bem seus recursos", explicou Luiz Antônio leal
Para ele, além do trabalho da EEF estar mais bem divulgado, a crise econômica aumentou a demanda por educação financeira. Luiz Antônio também realiza, normalmente,
uma palestra mensal na Escola e, em março, serão ministradas, em uma nova iniciativa, duas palestras sobre Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) pelas conselheiras Sônia
Barbosa e Sandra Pedroso, ambas integrantes do PVCC.

Atualidades
Convênio vai possibilitar aos profissionais da
contabilidade que atuam na indústria cursos e
treinamentos voltados para o setor

CRCRJ firma termo de
cooperação com o Cirj e a Firjan
A

presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva, assinou,
no dia 06 de fevereiro, um termo de cooperação técnica com o Centro Industrial do Rio de Janeiro (Cirj) e com
a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
(Firjan) que possibilitará aos profissionais da contabilidade
que atuam na indústria cursos e treinamentos voltados para
o setor.
Na ocasião, a presidente destacou o quanto a contabilidade tem passado por profundas transformações no cenário
brasileiro decorrente das modificações que vêm ocorrendo
na legislação interna resultantes da convergência das normas internacionais de contabilidade.

Gestão Empresarial
Gestão empresarial online

C

M

“Na área fiscal, prática comumente exercida pelos profissionais da contabilidade, o Brasil vem se adaptando às mudanças que inclui àquelas derivadas do projeto SPED (Sistema
Público de Escrituração Digital), tais como a ECF (Escrituração
Contábil Fiscal); ECD (Escrituração Contábil Digital); eSocial;
dentre outros e cujo descumprimento impõe severas penalidades às empresas”, ressaltou o vice-presidente de Registro
Profissional do CRCRJ Marcelo de Oliveira.
Y
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de Produtos
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MY
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K

Para ele, a parceria com o Cirj e a Firjan “permitirá um
direcionamento segmentado no treinamento dos profissionais que atuam na indústria fluminense, o que amplia uma
prática já adotada pela atual gestão do CRCRJ, que é investir de forma intensiva na educação continuada dos profissionais da contabilidade através de cursos e outros eventos
que são também ministrados nas dependências da entidade
ou em outros locais”.

Emissores de NF-e,
NFS-e, CT-e, MDF-e

Feito para facilitar
o seu trabalho
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Boletim Técnico

Déficit da Previdência
Social: Mito ou realidade?
Uma contribuição ao debate
R

ecentemente, matérias relacionadas ao déficit da
Previdência Social ganharam espaço na mídia, uma vez
que o governo justifica o projeto de reforma previdenciária por
conta dos constantes resultados deficitários, tema que encontra eco nas redes sociais onde pululam argumentos a favor
e contra, sendo de suma importância para todo cidadão ter
acesso a informações que permitam colaborar na construção
do conhecimento em debate por toda a sociedade.
De acordo com o governo o déficit do Regime Geral de
Previdência Social – RGPS –
disparou em 2016 representando 2,4 % do PIB, alcançando
R$ 149,7 bilhões. Destes, R$ 46,344
bilhões são atribuídos ao setor urbano,
enquanto R$ 103,389 bilhões ao setor
rural. Além da alta de 74,5% em termos nominais na comparação com
2015, foi a primeira vez desde 2008
que o setor urbano evidenciou resultado deficitário. Ao incorporar os dados
dos regimes próprios dos servidores
públicos, o déficit apurado no mesmo
período chega a R$ 257 bilhões, dos
quais R$ 43,1 bilhões referem-se aos
servidores públicos federais e R$ 34
bilhões aos militares.

faturamento das empresas; as isenções de contribuições
previdenciárias (Simples, MEI, Rural, desoneração da folha
e entidades filantrópicas) concedidas neste período totalizaram R$ 55,161 bilhões; que a dívida ativa da Previdência
atingiu R$ 374 bilhões; e que R$ 91,7 bilhões foram desvinculados das receitas arrecadas pela Seguridade Social.
Em que pese tais argumentos, não podemos negar a
modificação da estrutura demográfica brasileira, decorrente
de um aumento no envelhecimento combinado com uma
drástica diminuição da fecundidade, fato que interfere diretamente no resultado de regimes de
previdência baseados na repartição
simples, como o nosso, onde trabalhadores financiam os benefícios pagos
aos inativos e pensionistas.

"Não podemos negar a
modificação da
estrutura demográfica
brasileira, decorrente
de um aumento no
envelhecimento
combinado com uma
drástica diminuição
da fecundidade"

Projeções de população realizadas
pela ONU demonstram que a proporção de pessoas com mais de 60 anos
no Brasil deve saltar dos atuais 11,7%
para 33% em 2060. Além disso, a
cada dia o trabalho e a evolução social
afetam o tamanho das famílias. Em
1970, a média de filhos por mulher era
de 5,3, declinando para 1,9 em 2010,
sendo que o número de mulheres que
optam por não ter filhos sobe a cada
dia, tendo alcançado em 2014 a marca
de 36,6%, de acordo com dados da
Pnad. Este cenário acarreta uma razão
de dependência de 11,3 idosos de 65
anos ou mais para cada 100 pessoas

Por outro lado, diversas
organizações socias afirmam que o
resultado apresentado trata-se de
Flavio Luis Vieira Souza
uma falácia criada por artifícios contábeis, sustentando que as informações devem ser analisadas em um
em idade ativa.
contexto mais amplo considerando todas as receitas e
despesas da Seguridade Social, contemplando ações nas
Não se pretende aqui polemizar, mas apenas repassar
áreas de Previdência, Assistencial Social e Saúde. Ao apliinformações úteis que sejam capazes de auxiliar na definicar esta metodologia de cálculo, a Associação Nacional dos
ção do modelo de proteção que queremos, bem como os
Fiscais da Receita Federal e o Departamento Intersindical
critérios que devem ser utilizados para a sua análise, objede Assessoria Parlamentar indicam um superávit de R$ 24
tivando conferir estabilidade nas regras a serem definidas,
bilhões em 2016. A diferença consiste no fato de o governo
evitando que alterações a cada mandato presidencial alteconsiderar apenas como receita as contribuições dos trabarem as regras do jogo, afetando as expectativas em relação
lhadores e empregadores para o INSS e como despesas os
à Previdência Social.
gastos com pagamentos de benefícios, enquanto as citadas
entidades acrescentam ao cálculo despesas com saúde e
Flavio Luis Vieira Souza
assistência social, e receitas arrecadas com a CSLL, Cofins
Contador
e PIS-Pasep.
Mestre em Economia Empresarial
É importante frisar que: o resultado do RGPS em 2016
foi impactado pelo aumento do desemprego e redução do
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Professor da UCAM e Unisuam.

CRCRJ em ação

CRCRJ apresenta balanço
das ações de fiscalização
realizadas em 2016
Trabalho visa levar adequação ao profissional da contabilidade
quanto às mudanças das Normas Brasileiras de Contabilidade

A

fiscalização busca levar ao profissional da contabilidade a adequação quanto às mudanças das Normas
Brasileiras de Contabilidade na escrituração contábil e suas
demonstrações, em especial as Resoluções 1.255/09 (TG
1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas);
1.409/2012 (ITG 2002 – Entidade sem Fins Lucrativos
e 1.418/2012 (ITG 1000 – Modelo Contábil para Micro e
Empresa de Pequeno Porte). Também busca orientar os profissionais das grandes empresas e os auditores independentes nos seus trabalhos de auditoria, bem como os peritos
contábeis judiciais, extrajudiciais e arbitrais. Para isso, implantou um treinamento intensivo aos fiscais buscando maior
capacitação a fim de possibilitar uma fiscalização técnica.
Cabe ressaltar que, nos trabalhos efetuados pela fiscalização, já podemos observar uma mudança dos profissionais no entendimento de que o Conselho não é apenas
um “órgão arrecadador”. Essa mudança, deve-se ao fato
de desenvolvermos uma fiscalização preventiva, cuja finalidade não é, em princípio, punir, mas sim esclarecer, conscientizar, orientar. Já podemos também sentir uma melhor
receptividade com relação à visita da fiscalização.

oportunidade para sua regularização. Como resultado desse
modelo de fiscalização, informamos abaixo as Notificações
Lavradas por assunto no ano de 2016.

NOTIFICAÇÕES LAVRADAS EM ORGANIZAÇÕES
CONTÁBEIS 2016
Assunto

Capital

Interior

Total

Falta de Escrituração
Contábil

75

81

157

Erro de Estrutura
e Demonstrações
contábeis

15

19

34

Contratos de Prestação
de Serviços

69

52

121

DECORE

15

13

28

Registro

19

16

35

Denúncia

31

35

66

Outros

Informamos que o profissional no momento da visita fiscal recebe uma Notificação em que é concedido um prazo
para atendimento das irregularidades encontradas, como

NOTIFICAÇÕES
LAVRADAS EM
ORGANIZAÇÕES
CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE
2016
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