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70 anos de 
uma trajetória 
de conquistas

A todos vocês, o meu muito obrigada

Vitória Maria da Silva
Presidente do CRCRJ

Caro colega,

Te convido a fazer uma viagem no tempo. Vamos 
voltar ao Rio de Janeiro de 1947. Mais precisamente, ao 
dia 31 de março. Ocasião em que nascia, na cidade de 
Niterói, então capital do Estado, o Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio de Janeiro. 

Provavelmente, muitos imaginarão em preto e branco, 
como em uma fotografia antiga... Hoje, essa imagem nos 
parece distante. A tecnologia mudou nossas vidas, como 
nos relacionamos com os outros e com o mundo. A conta-
bilidade certamente está entre as mais impactadas. O perfil 
do profissional da contabilidade, nossa atitude frente ao 
mercado, ao cliente e à sociedade foram modificados. E o 
Conselho, é claro, não poderia ignorar tudo isso. 

Em nossa gestão, tivemos como foco prioritário o 
conhecimento. Elencamos números vitoriosos, aborda-
dos na última edição de nossa Revista. Agora, quere-
mos falar sobre ações. 

Fomos além. Desejávamos recuperar a autoestima do 
profissional da contabilidade. Lembrá-lo de sua impor-
tância e mostrar o mesmo para a sociedade. Queríamos 
aproximar o profissional de sua casa, o CRCRJ. Nossas 
realizações foram coroadas com a inauguração, em março, 
de nosso auditório. A todo momento, reforçamos a mensa-
gem de que a contabilidade deve ser levada a sério. Nosso 
slogan, “contabilidade: quem leva a sério, leva a melhor”, 
se tornou nosso lema.

É importante dizer, em qualquer dos palcos, sobre suas 
escolhas e, entre elas, a de ser profissional da contabili-
dade e integrar este pujante sistema contábil brasileiro. E, 
em especial, a de ter a oportunidade de poder contribuir 
para o crescimento, fortalecimento e para os avanços ins-
titucionais do CRCRJ. 

Só os que se dispõem a colocar seu nome, seu talento 
e seu trabalho à disposição de uma classe é que sabem 
verdadeiramente o sabor das vitórias, das conquistas, o 
sabor de encontrar o caminho e poder deixar um legado.

Somos movidos por desafios. Prova disso foi o lança-
mento, na solenidade em comemoração aos 70 anos do 
CRCRJ, no dia 31 de março, da Publicação Comemorativa 
70 anos do CRCRJ. Nela, a história de nosso conselho 
está detalhada, da fundação aos dias atuais. Muito mais 
do que passado, falamos sobre o presente e o futuro da 
profissão contábil.

Fazer parte da história desta entidade septuagenária é 
motivo de muito orgulho para nós. Agradeço àqueles que 
contribuíram e contribuem, diariamente, com esse legado: 
nosso conselho diretor, os conselheiros efetivos e suplentes, 
os delegados, os funcionários do CRCRJ e a cada um dos 
mais de 56 mil profissionais da contabilidade fluminense.
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O auditor-fiscal da Receita Federal e responsável pela 
DIRPF no Rio de Janeiro, Leônidas Quaresma, tirou 

as últimas dúvidas de profissionais da contabilidade sobre 
a declaração do IR na edição da Quarta do Conhecimento 
no dia 15 de março. Uma das principais novidades deste 
ano é a obrigatoriedade de os dependentes com mais de 
12 anos de idade, completados até 31 de dezembro de 
2016, possuírem CPF.

“Até então, a idade mínima para o dependente ter CPF 
e o responsável declará-lo era de 14 anos. Isso mudou e é 
preciso estar atento. São detalhes assim, que as pessoas 
pensam que sabem, mas em geral não sabem, que levam 
muitas declarações para a malha fina”, alertou Quaresma.

Outro ponto de atenção é a possibilidade de ter o CPF 
pendente. “Por exemplo, quem fica três eleições sem 
votar e justificar, termina com o CPF pendente. O título 
de eleitor e o CPF são os dois únicos cadastros nacionais, 
e a irregularidade de um pode interferir no outro sem que 
a pessoa saiba”.

Novidades do IR

Auditor da Receita esclarece dúvidas 
de profissionais da contabilidade 
na Quarta do Conhecimento

O auditor da Receita Federal, Leônidas Quaresma, em 
conversa sobre o IR no CRCRJ

Criada em 2015, comissão é formada por estudantes e 
profissionais recém-formados

A Comissão de Jovens Lideranças do CRCRJ foi criada 
em 2015, a partir do Projeto Nacional de Jovens 

Lideranças Contábeis do CFC.

Este projeto tem o objetivo de dirimir os anseios dos 
estudantes e dos jovens contadores quanto às práticas 
contábeis e tendências do mercado de trabalho. Esse tra-
balho é realizado por meio de palestras e pequenos treina-
mentos (workshops) nas próprias faculdades e dentro das 
entidades de classe, a fim de quebrar paradigmas. 

Entre as diretrizes da Comissão estão o empreendedo-
rismo, a liderança, a responsabilidade socioambiental, o 
desenvolvimento da ética profissional, participações ativas 
dentro das entidades de classe e nas interações com os 
movimentos estudantis.

Nossa comissão é constituída por estudantes e pro-
fissionais recém-formados que se destacam na contabili-
dade pelo seu comportamento e seu empenho aos novos 
rumos da profissão.

Aproveitaremos o canal da revista do CRCRJ para tra-
zer matérias atuais a você, jovem contador! Acompanhe-
nos! Abraços cordiais.

Jovens Lideranças Contábeis

Quem aplicou qualquer valor em bolsa de valores tam-
bém está obrigado a apresentar a DIRPF, assim como aque-
les que saíram do Brasil mas não apresentaram declaração 
de saída definitiva do País. “Se essa pessoa ganhar algum 
valor no exterior, terá que declarar e pagar o IR no Brasil, 
nos 12 primeiros meses de ausência, mesmo morando fora. 
Por isso é importante fazer a declaração de saída definitiva, 
que isenta o IR a partir de então”, recomendou Quaresma.

A palestra, para cerca de 70 pessoas, foi realizada na 
plenária do CRCRJ e tratou ainda de dúvidas sobre o MEI; 
salários em atraso, como os dos servidores do estado; IR 
retido na fonte e inventário judicial.

Comissão Jovens 
Lideranças Contábeis

Felipe Tortori Gitriana
Fernanda Barbosa de Carvalho

Johanna Sanchez Vergara
Leonardo Bouças Fernandes

Marcos Matos de Azevedo
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Em cerimônia realizada no dia 30 de março, na sede 
do SINDCONT-Rio, o CRCRJ entregou carteiras pro-

fissionais a 39 recém-formados que obtiveram aprovação 
no Exame de Suficiência. A programação contou com a 
presença de familiares e amigos dos agraciados.

“Tenho uma mensagem importante para vocês, que estão 
recebendo a carteira profissional: venham para nossas enti-
dades de classe, atuem com ética e responsabilidade para 
melhorarmos os controles das contas que este Estado e este 
País tanto precisam. Onde há controle de contas, há credibi-
lidade”, conclamou a presidente do CRCRJ, Vitória Maria da 
Silva, aos novos profissionais da contabilidade.

A cerimônia contou também com as presenças do vice-
presidente de Registro Profissional do CRCRJ, Marcelo de 
Oliveira; da presidente do SINDCONT-Rio, Lygia Sampaio; 
do vice-presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur; da con-
selheira do CFC e presidente da ACCERJ, Diva Gesualdi; e 
do conselheiro do CRCRJ e paraninfo da turma, Ademilton 
Ferreira Dantas, entre outros expoentes da classe.

“Cresci em uma família pobre. Aos oito anos de idade, 
eu catava latinhas para vender. Aos dez, vendia sacolés. 
Vivia na comunidade de Tangará, em Cabo Frio, na Região 
dos Lagos, e tive minha primeira festa de aniversário aos 
17 anos, quando era estagiário na Prefeitura de Cabo Frio, 
oferecida pelos colegas de trabalho”, lembrou Ademilton, 
em discurso emocionado. “Mas a Contabilidade me deu 
tudo e hoje sou empresário contábil e comercial. Ética e 
dignidade profissional são o mais importante”, reforçou. 

A presidente do SINDCONT-Rio, Lygia Sampaio, ressal-
tou a importância da profissão para o País. “Vocês terão um 
papel muito importante na área que decidirem atuar, seja em 
empresas ou em órgãos públicos. Saibam tomar as decisões 
corretas com transparência, ética e responsabilidade”.

Recém-formado, Bruno Fonseca de Oliveira, filho do 
vice-presidente Marcelo de Oliveira, prestou o juramento 
profissional em nome da turma. Placas comemorativas 
foram entregues a paraninfos de turmas passadas e as 
famílias participaram de um coquetel ao final do evento. 

Prontos para o mercado

CRCRJ entrega carteiras profissionais a recém-formados

O auditor da Receita Federal, Leônidas Quaresma, em 
conversa sobre o IR no CRCRJ

Formandos recebem carteiras profissionais 
em cerimônia realizada na sede do SINDCONT-Rio

O conselheiro Manuel Domingues e 
Pinho entrega carteira a Livia Araújo

O conselheiro Ademilton Ferreira 
Dantas foi o paraninfo da turma

Bruno Fonseca de Oliveira recebe carteira das mãos do 
pai, o vice-presidente de Registro, Marcelo de Oliveira
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O CRCRJ inaugurou o seu novo auditório, localizado no 
térreo do edifício na Rua Primeiro de Março, centro 

do Rio, com um ciclo de palestras durante o Encontro da 
Mulher Contabilista, em comemoração ao 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher.  A faixa de inauguração do espaço 
foi descerrada pela presidente Vitória Maria da Silva. O 
auditório foi planejado para cerca de 90 pessoas, e conta 
com acessibilidade para portadores de necessidades espe-
ciais, sistemas de som e vídeo, banheiros e copa-cozinha.

“Hoje, o que sentimos é gratidão. Inaugurar este 
espaço era um grande anseio, que finalmente foi concreti-
zado e entregue, como mais uma realização de nossa ges-
tão. A todos que nos ajudam a realizar este trabalho desde 
2014, em especial ao Conselho Diretor, conselheiros efe-
tivos e suplentes, delegados e colaboradores do CRCRJ, o 
meu muito obrigada”, celebrou a presidente Vitória.

A coordenadora da Comissão da Mulher Contabilista 
do CRCRJ, Maria de Fátima Moreira, recordou os anos 
de luta para a valorização da mulher no contexto profis-
sional. “O nosso Primeiro Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista foi realizado no Rio de Janeiro em 1991 e 
contou com a presença de 250 participantes. Nestas 
bodas de prata, nossa missão sempre foi destacar o papel 
da mulher na área da contabilidade e mostrar que o lugar 
da mulher é onde ela quiser”.

Na primeira palestra, a especialista em Gestão de 
Marketing, Rosana Nogueira, explicou o processo de des-
valorização da mulher na sociedade. “Quem vem nos sal-
var nas fábulas e filmes é o príncipe. Desde menina, a 
criança ganha bonequinha, panelinha, cozinha... Chega! 
Por que os meninos ganham carrinhos e aviões e as 

meninas, ferros de passar roupa? É preciso empoderar a 
mulher”, contestou a palestrante em um diálogo divertido 
que arrancou gargalhadas da plateia.

A seguir, a senior coach executive e live coach, Dulce 
Soares, propôs uma série de exercícios para estimular as 
mulheres presentes a falarem sobre seus sonhos, anseios 
e orgulhos. Ela também distribuiu uma folha com a cha-
mada “Roda da Vida”, que divide as áreas de interesses de 
cada pessoa, estimulando-as a dar notas para cada setor. 
O objetivo é melhorar a satisfação em cada uma delas: 
relacionamento familiar, lazer, financeira, profissional, 
intelectual, emocional, espiritual, física, relacionamento 
íntimo e relacionamento social.

No final do Encontro, aconteceu o “momento mulher”, 
com sorteios de brindes e aulas de maquiagem e beleza. 
Na recepção do auditório, foi montada uma exposição 
sobre os 25 anos do Encontro da Mulher Contabilista.

Em nome delas

CRCRJ celebra Dia Internacional da Mulher com Encontro da 
Mulher Contabilista e inauguração de novo auditório

Rosana Nogueira, durante palestra 
no Encontro da Mulher Contabilista

Encontro contou com a apresentação
da Comissão da Mulher Contabilista
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ICMS online

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica será a única opção em 2019
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A advogada tributarista e professora do CRCRJ, 
Rose Marie De Bom, tirou dúvidas sobre a Nota 

Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), Modelo 55, 
obrigatoriedade já válida para as empresas varejistas. 
A palestra foi realizada dentro do Projeto Oficina do 
CRCRJ, na sede do Conselho, em 10 de março. 

O prazo final para a implantação da NFC-e será 
31 de dezembro de 2018, a qual substitui o cupom 
fiscal e o antigo modelo 2, nota que era emitida de 
forma manual. Esta será, salvo a exceção de vendas 
fora do estabelecimento, a única forma de documen-
tar as vendas, a partir de 1° de janeiro de 2019 para 
os contribuintes de ICMS que, no Estado do Rio de 
Janeiro, realizem operações de venda a varejo.

“Empresas constituídas a partir de agora já se 
enquadram automaticamente na NFC-e, pois as ins-
petorias do ICMS não autorizam mais a utilização de 
talonários modelo 2. Quem tem talão, deve utilizá-lo 
até acabar ou terminar o prazo de transição, que vai 
até o fim de 2018”, explicou Rose Marie.

A professora ressaltou que não há necessidade de 
cadastro, pois a Secretaria de Estado de Fazenda já 
habilitou todas as empresas no sistema da NFC-e. Outro 
detalhe importante é que vendas feitas para pessoas 
jurídicas precisarão de notas modelo 65 da NCF-e. 

“Será obrigatória a identificação do destinatário 
na NFC-e em se tratando de operações:  com valor 
igual ou superior a R$ 10 mil; com valor inferior a 
este, quando solicitado pelo adquirente; com entrega 
em domicílio; e realizadas por estabelecimentos 
comerciais que possuam, concomitantemente, no 
Cadastro de Contribuintes, a Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas - CNAE relativa a comércio 
atacadista e outra relativa a comércio varejista. Essa 
identificação será feita pelo CNPJ ou CPF ou, tra-
tando-se de estrangeiro, documento de identificação 
admitido na legislação civil”, detalhou a professora.

Professora do CRCRJ e advogada tributarista, Rose Marie 
De Bom falou sobre a NFC-e em palestra no Conselho

Filial Rio de Janeiro:
(21) 3554-2798

BACKUP
EM NUVEM

Em apenas três meses já 
são mais de mil clientes 
conquistados pelo 
Backup em Nuvem.

Além da certificação digital, o contribuinte precisará estar 
em dia com as obrigações acessórias. “Senão, a inscrição no 
ICMS poderá ser desativada e não será possível emitir a NFC-
e. Nestes casos, a Receita Estadual convocará o contribuinte 
para resolver o problema”, recomendou Rose Marie De Bom.
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Mais do que nunca e com todos os acontecimentos 
recentes, se faz necessária transparência nos diversos 

segmentos de nossa sociedade. Tudo, absolutamente tudo, 

deve ter transparência. 

E acima disso, é fundamental que 
a sociedade exerça sua participação 
consciente por meio do controle social. 
Devemos de fato exigir dos gestores da 
coisa pública as informações relevantes, 
fidedignas, no tempo adequado, e que seja 
de fácil compreensão pelo cidadão. É sem-
pre desejável um maior envolvimento dos 
membros de nossa sociedade, e uma boa 
transparência incentiva essa participação. 

A transparência 
que queremos 

Gustavo Cretton
Conselheiro, coordenador da Comissão da Área Pública e

membro da Comissão da Transparência do CRCRJ

Também estamos vivendo um tempo de grandes 
paixões na política e devemos usar nossa razão para 
julgarmos entre o certo e o errado no uso do dinheiro 
público. Fazendo uma adequada divulgação dos gastos 

públicos, uma entidade, 
qualquer que seja ela, se 
aproxima do seu público 
e da sociedade como 
um todo. Garantir esse 
acesso, mais do que um 
direito dos cidadãos, é 
um dever dos gestores. 
Com maior conheci-
mento, o cidadão pode 
construir sua própria 
opinião, analisar e refle-
tir, não ficando, assim, à 
mercê da opinião alheia. 

As informações, que se devem dispor através de 
todos os meios disponíveis, precisam ser objetivas, de 
fácil compreensão e suficientemente adequadas. Os 
“homens” públicos que queremos não são aqueles que 
simplesmente procuram atender à determinação legal. 
Queremos aqueles “homens” que fazem muito além, 
que de fato mostrem sem medo todas as informações, 
boas ou ruins. Uma das maiores bandeiras levantadas 
nos dias atuais é o combate à corrupção, e tornar a 
transparência regra fundamental contribui neste com-
bate... é o avanço da conscientização da sociedade. 

A Lei de Acesso à Informação veio dar uma 
grande contribuição, mas devemos buscar um apri-
moramento constante das ferramentas de controle, 
entre as quais podemos citar o Observatório Social, 
a participação na elaboração dos orçamentos, as 
audiências públicas, as ouvidorias e até as redes 
sociais. Em nosso CRCRJ, estamos constantemente 
em busca da melhor forma de dar transparência à 
nossa classe contábil e à sociedade. Estamos juntos!

Queremos homens 
públicos que fazem 

muito além, que de fato 
mostrem sem medo 

todas as informações, 
boas ou ruins
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A sede do CRCRJ foi alvo de um ataque de vân-
dalos no dia 28 de abril, durante manifestações 

ocorridas no centro da cidade, contra as reformas 
trabalhista e previdenciária, que aconteceram em 
todo o País. Na ação, criminosos removeram os 
tapumes de segurança, quebraram as vidraças da 
sede e invadiram o prédio. 

No local, saquearam o departamento de 
Atendimento e Registro, levando computado-
res, televisões e câmeras de vigilância, e atea-
ram fogo em uma das partes do edifício. Com o 
ato, documentos foram perdidos ou danificados. 
As chamas foram controladas com intervenção 
de policiais, que chegaram ao local cerca de 15 
minutos depois. Como não havia expediente no 
dia - a direção do CRCRJ havia decidido inter-
romper as atividades na sexta-feira, diante dos 
protestos previamente agendados em locais pró-
ximos ao Conselho -, não houve feridos. 

No sábado (29), a presidente do CRCRJ, Vitória 
Maria da Silva, o vice-presidente de Pesquisa e 
Estudos Técnicos, Francisco José Alves, conse-
lheiros e delegados, foram à sede para avaliar os 
danos causados pela ação e contatar a Polícia Civil, 
que realizou a perícia no mesmo dia. Um grupo de 
funcionários também esteve no local para avaliar 
a possibilidade de realização de atendimentos, que 
voltaram ao normal na terça-feira, 2 de maio.

Para demonstrar sua indignação, o Conselho 
realizou, no início da tarde do dia 3 de maio, o ato 
"CRCRJ contra a violência".  A manifestação, em 
frente à sede, reuniu membros do órgão e profissio-
nais da contabilidade. 

Em nota, o CRCRJ condenou os ataques, afir-
mando ser "contra todo o tipo de violência (...) 
seja por parte do Estado ou de manifestantes". 
Assinado pela presidente, o documento informou 
que o Conselho entende a importância de protes-
tos e manifestações pacíficas, e avaliou que a 
violação ao patrimônio, envolvendo computado-
res e documentos, não atingiu somente os mais 
de 56 mil profissionais da contabilidade em nosso 
Estado, mas toda a sociedade". "A ocorrência de 
situações como esta, de depredação do patrimô-
nio público, não representa a maioria das pessoas 
que estavam presentes no ato do último dia 28", 
ressaltou a presidente.

CRCRJ é alvo de vandalismo durante manifestações 
contra as reformas trabalhista e previdenciária

Em ação criminosa, grupo invadiu sede, danificou e furtou 
bens e destruiu documentos. Não houve feridos C
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Imagens mostram resultado do vandalismo
que atingiu a sede do CRCRJ durante as 
manifestações do dia 28 de abril
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DELEGACIA DE ARARUAMA RECEBE PALESTRA SOBRE 
RESPONSABILIDADE CIVIL E CURSOS

A delegacia de Araruama foi sede, no dia 6 de abril, de palestra com o tema "Responsabilidade Civil do 
Profissional da Contabilidade: um enfoque da fiscalização". A programação aconteceu na Casa do 

Empreendedor. Escrituração Contábil, DECORE, Contrato de Prestação de Serviços e Comunicações ao 
COAF foram alguns dos temas abordados. O palestrante foi Carlos Alexandre Gonzalez, chefe do departa-
mento de Fiscalização do CRCRJ.

Ainda pela delegacia de Araruama, foram ministrados os cursos “Substituição Tributária”, em São 
Pedro D’Aldeia, no dia 20 de março; “ISSQN – Regras Práticas”, no dia 28 de março e “Análise das regras 
tributárias do Simples Nacional”, nos dias 19 e 20 de abril, ambos em Saquarema.

OTIMIZAÇÃO DO TRABALHO E DEPARTAMENTO PESSOAL SÃO 
TEMAS DE CURSOS EM ANGRA DOS REIS

Em 23 de março, o município de Angra dos Reis recebeu o curso “Otimização do Trabalho em 
Departamentos e Escritórios de Contabilidade”, realizado na Uniabeu. Nos dias 25 e 26 de abril, foi a 

vez do curso “Departamento Pessoal - Módulo I”.

Novo endereço da Delegacia de Angra dos Reis:

Avenida Raul Pompéia, nº 75, sala 113, Centro – Angra dos Reis (RJ)

CEP: 23900-425. Telefax: (24) 3369-2645 

E-mail: delangradosreis@crcrj.org.br  

TERCEIRO SETOR E CÁLCULOS TRABALHISTAS EM CABO FRIO

Cálculos Trabalhistas na Liquidação de Sentença foi o tema de curso ministrado em Cabo Frio, nos dias 
8 e 9 de março, na Associação Comercial Industrial Turística do município. No dia 29, foi realizada 

palestra sobre Terceiro Setor, ministrada pelo vice-presidente de Interior do CRCRJ, Luiz Francisco Peyon. 
Dois temas foram apresentados durante a explanação: pela manhã, Peyon falou sobre "Marco Regulatório 
das Organizações da Sociedade Civil — aspectos jurídicos e contábeis"; à tarde, o tema foi "CRCRJ e a 
integração com a sociedade civil".

CRCRJ APRESENTA OBSERVATÓRIO SOCIAL EM VALENÇA

A coordenadora do Programa de Voluntariado do CRCRJ, conselheira Rosangela Dias Marinho, apresen-
tou o Observatório Social para os cidadãos de Valença no dia 7 de abril. A delegada do CRCRJ em 

Barra do Piraí, Maria Elizabeth Soares da Cunha, também participou do evento.
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DELEGADOS DO CRCRJ SE REÚNEM NA SEDE

A reunião dos delegados do CRCRJ foi realizada no dia 31 de março, na sede do Conselho, na capital.                
A presidente, Vitória Maria da Silva, e o vice-presidente de Interior, Luiz Francisco Peyon, recepciona-

ram os delegados no evento. Pela manhã, Peyon realizou palestra sobre o CRCRJ e as instituições da socie-
dade civil, e os delegados expuseram as demandas de suas regiões. Durante a tarde, o vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional do Conselho, Waldir Ladeira, e o vice-presidente Operacional, Samir Nehme, 
participaram do encontro.
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AUDITOR DA RECEITA FEDERAL MINISTRA PALESTRA SOBRE DIRPF

Leônidas Quaresma, auditor da Receita Federal do Brasil, concedeu a palestra sobre "DIRPF — Declaração 
de Imposto de Renda de Pessoa Física" a profissionais da contabilidade no dia 8 de abril, no Centro 

Universitário IBMR, na Barra da Tijuca. No dia 29 de abril, a mesma delegacia recebeu o curso “Lucro Real 
— ECD e ECF (apuração e preenchimento)”, realizado na Unesa. No dia 29, a universidade sediou outro 
evento do CRCRJ: o curso “Lucro real: ECD e ECF – apuração e preenchimento”. 

SETOR PÚBLICO EM FOCO

O município de Itaperuna recebeu, nos dias 20 e 21 de março, no Centro Universitário São José, o curso 
"NBC T 16.9 – depreciação, amortização e exaustão" e "NBC T 16.10 – Avaliação e mensuração de 

ativos e passivos em entidades do setor público".

CURSOS EM NOVA IGUAÇU

O municipío de Nova Iguaçu recebeu, no mês de março, o curso “ISSQN – Regras Práticas”, na 
Unesa, dia 21; e o curso “Processo Administrativo Tributário – defesas de autuações”, no 

Auditório da Delegacia da Receita Federal, no dia 28. 

PIS/COFINS É TEMA DE ENCONTRO

Em 25 de março, a delegacia de Teresópolis realizou o curso “PIS/Cofins — Regime de Tributação”. Já 
em 8 de abril, os profissionais do município tiveram acesso ao curso “Lucro Presumido — ECD e ECF 

(apuração e preenchimento)”.

Auditor da Receita Federal do Brasil, Leônidas Quaresma apresentou, em 11 de abril, a palestra “DIRPF – 
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física”. Os três eventos ocorreram na UniFeso.
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LUCRO REAL E SIMPLES NACIONAL

A delegacia de Macaé realizou, em março e abril, dois cursos: o primeiro, voltado para Lucro Real, 
aconteceu em 22 de março, no campus da Universidade Federal Fluminense no município. O segundo 

abordou a análise das regras tributárias do Simples Nacional, voltadas a pequenas e médias empresas, e 
ocorreu no auditório da Unesa. 
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“Minha história e a do Conselho 
se entrelaçam. Fazemos 70 

anos quase juntos. Entrei nessa 
instituição em 1992 e vi nascer 

o Fórum da Mulher Contabilista 
e o PVCC. Na gestão de Diva 
Gesualdi, primeira mulher 
presidente do CRCRJ, fui 

vice- presidente, e firmamos 
metas no conhecimento do 

profissional. Em minha gestão, 
pude dar continuidade a este 

trabalho"

Vitória Maria da Silva

A presidente do Conselho, Vitória 
Maria da Silva, em discurso durante 
as comemorações de aniversário
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Conselho comemora sete décadas de atuação com solenidade, outorga de medalha e certificados

Em uma cerimônia festiva realizada no auditório da 
Firjan, o CRCRJ comemorou 70 anos de fundação 

na noite do dia 31 de março. No evento, foram outor-
gados a medalha prof.  Orlando 
Martins Pinto, a maior honraria 
do CRCRJ, e certificados de 
mérito que isentam de anuidade 
profissionais que completam 70 
anos de idade com mais de 20 
anos de registro sem processo 
ético ou fiscal. A mesa de aber-
tura contou com a presidente do 
CRCRJ, Vitória Maria da Silva, 
com a primeira-dama do muni-
cípio do Rio de Janeiro, Sylvia 
Jane Crivella, com o vice-presi-
dente Técnico do CFC, Zulmir 
Breda, o deputado federal Celso 
Pansera, o deputado estadual 
Nivaldo Mulim, o presidente 
da Junta Comercial do Rio de 
Janeiro, Luiz Velloso, a presi-
dente do CRC do Ceará, Clara 
Germana, e Mauro Moreira, 
sócio da empresa Ernst & Young 
que, assim como a Firjan, foi 
parceira do CRCRJ no evento.

Em discurso, a presidente apresentou prestação de 
contas de seu mandato, elencando as principais realiza-
ções, como a promoção da Educação Continuada. “Minha 

CRCRJ:
70 anos de conquistas

história e a do Conselho se entrelaçam. Fazemos 70 anos 
quase juntos. Entrei nessa instituição em 1992 e vi nascer 
o Fórum da Mulher Contabilista e o PVCC. Na gestão de 

Diva Gesualdi, primeira mulher 
presidente do CRCRJ, fui vice-
presidente, e firmamos metas 
no conhecimento do profissio-
nal. Em minha gestão, pude 
dar continuidade a este traba-
lho. Assim, chegamos a mais 
de 40 edições do Seminário 
Itinerante do Setor Público. 
Ampliamos cursos e palestras 
para cerca de 900 em todo o 
Estado, atingindo mais de 35 
mil profissionais”, enumerou 
a presidente Vitória, que tam-
bém lançou no evento o livro 
comemorativo dos 70 anos do 
CRCRJ, cujo download pode 
ser feito gratuitamente no por-
tal da instituição.

“É uma honra represen-
tar o prefeito Crivella nesse 
encontro, que comemora 
os 70 anos deste Conselho. 
Afinal, precisamos que a 

classe contábil sobressaia ainda mais e que nos auxilie 
no controle e na transparência”, destacou a primeira-
dama do Rio, Sylvia Crivella.



Maria Thereza Lopes de Azevedo é homenageada com medalha 
Orlando Martins Pinto

Auditório da Firjan ficou lotado durante 
as celebrações de 70 anos do CRCRJ

Revista do CRCRJ 13

C
ap

a

“Hoje, o CRCRJ escreve mais uma página em sua his-
tória. Por trás desta sigla, há sete décadas de lutas pelos 
profissionais da contabilidade. Parabenizo e felicito a pre-
sidente Vitória pelo trabalho cidadão e pelo civismo frente 
à entidade”, comemorou o vice-presidente do CFC, Zulmir 
Breda. “Vemos uma instituição modernizada e pronta para 
enfrentar os tempos vindouros com ética e competência, 
em busca da proteção da sociedade”.

Após a mesa solene, foram entregues os Certificados 
de Mérito aos profissionais da contabilidade que completa-
ram 70 anos de idade, com duas décadas de registro, sem 
nunca ter recebido uma penalidade ética ou técnica. A pre-
sidente Vitória foi uma das agraciadas. O conselheiro Jorge 
Ribeiro dos Passos Rosa, os delegados do CRCRJ Guiomar 
Rodrigues da Silva e Flávio Ottero Licht e os profissionais 
da contabilidade Lindberguer Augusto da Luz, Marilda de 
Aragão Faria Neves, Roque Muniz de Andrade e Flávio 
Antonio Ferreira também receberam a honraria.

Medalhas
Ainda durante o evento dos 70 anos do CRCRJ, foram 

concedidas duas medalhas Orlando Martins Pinto, maior hon-
raria do Conselho e que leva o nome do presidente na gestão 
de 1982 a 1985. Os agraciados foram Maria Thereza Lopes 
de Azevedo, acadêmica da área contábil, e o presidente do 
CRCRJ na gestão 2002 a 2005, Nelson Rocha.

“Sou profissional desde a década de 60. Já formada 
em Direito, fui trabalhar com auditoria no Estado. Sofri 
com a fusão, com inúmeras mudanças de moedas, com 
falta de dinheiro para investimentos públicos”, resumiu 
Maria Thereza ao recordar a trajetória profissional. “Nosso 
papel é não deixar o gestor público errar, não permitir o 
desperdício e a corrupção. A vida me levou para a docên-
cia como servidora e contadora”.

Para Nelson Rocha, é hora de os profissionais da con-
tabilidade atuarem de forma mais incisiva nos rumos do 
país. “A vida pública do nosso Estado e do País passa 
por um momento muito grave. Cabe a nós, profissionais 
da contabilidade, assumir os mecanismos de controle. 
Convido a todos para uma reflexão sobre como podemos 
contribuir para um País melhor”, conclamou.

História, legado e futuro

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito 
Federal, com sede no município do Rio de Janeiro, foi 
criado em 12 de fevereiro de 1947. Seu primeiro pre-
sidente foi o Sr. Rinaldo Gonçalves de Souza (1947 a 
1953). No mês seguinte, em 31 de março de 1947, foi a 
vez do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do 
Rio de Janeiro, este com sede em Niterói, à época capi-
tal do Estado. Seu primeiro presidente foi o Sr. Emílio 
Dias Filho (1947 a 1955). 

Com a fusão do Estado do Rio de Janeiro com a 
Guanabara, em 12 de dezembro de 1975, foi criada a 
Junta Governativa, presidida pela Contadora Nilza Corrêa 
dos Santos e pelos contadores Mario Giraldo, Milton 
Martins dos Santos, Lauro de Lacerda e Armindo Dias 
Innocêncio. Após muitas reuniões, os dois Conselhos 
Regionais foram fundidos, formando o atual Conselho 
Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. 

Ao longo de seus 70 anos, o CRCRJ passou por três 
sedes: a primeira, na Cinelândia, um dos mais populares 
locais do centro do Rio de Janeiro. Mudou-se então para 
a Praça Pio X, na Candelária, onde ocupava três andares. 
Em outubro de 2007, passou a funcionar na sede em que 
está até hoje, na Rua Primeiro de Março, nº 33, no centro 
do Rio de Janeiro. Sua atuação é baseada em três pilares: 
registro, fiscalização e desenvolvimento profissional.

“São 70 anos de história e, na última década, com a 
constante transformação em busca de ações de defesa 
da sociedade. Além disso, a luta pelo reconhecimento da 
profissão para a riqueza do País e para o desenvolvimento 



Evento homenageou profissionais 
veteranos da contabilidade

Livro celebra 70 anos de atuação do 
Conselho

O ex-presidente do conselho, Nelson Rocha, 
recebe medalha Orlando Martins Pinto
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da nação são bandeiras defendidas por este Conselho”, 
explicou o vice-presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos 
do CRCRJ, Francisco José Alves. 

“Essa data comemorativa só valoriza tudo que foi cons-
truído pelas gerações anteriores, que formaram os pilares 
do que vivemos hoje na contabilidade fluminense. É sobre 
esta base que estamos ampliando a participação social 
do profissional da contabilidade, que se desenvolve e se 
capacita constantemente”, analisou o vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional do CRCRJ, Waldir Ladeira.

Para Márcia Tavares, vice-presidente do CRCRJ, esse 
foco é o principal destaque da gestão de Vitória Maria da 
Silva. “O que aconteceu nos últimos anos foi a valorização 
do profissional da contabilidade dentro do Conselho. Ele 
passou a ter orgulho de sua profissão e consciência de sua 
importância para a sociedade. Isso é fruto da capacitação, 
da Educação Continuada”, avaliou Márcia.

De acordo com o vice-presidente Operacional do 
CRCRJ, Samir Nehme, a data merece júbilo e exige res-
ponsabilidade. “É uma data emblemática, mas que tam-
bém nos cobra respeito e responsabilidade por tudo que 
foi feito até aqui. É um legado de 70 anos que exige a 
prestação de bons serviços ao mesmo tempo que também 
requer novas ideias e lideranças”.

 O vice-presidente de Controle Interno, Antonio Ranha, 
destacou o quanto a profissão é satisfatória para quem a 
abraça. “Tudo o que tenho vem da contabilidade, primeira-
mente do trabalho em auditoria. Foi a contabilidade que me 
levou ao mestrado, ao primeiro lugar em concurso público 
e ao doutorado. Foi ela que me deu vontade de adquirir 
conhecimento”, ressaltou.

O vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina, 
Gil Marques Mendes, reiterou a importância da Educação 
Continuada, pois a capacitação garante ao profissional a 
defesa de possíveis desvios e erros que ele pode cometer 
por mero desconhecimento. “O CRCRJ vem levando os 
profissionais a se ajustarem às novas realidades, às nor-
mas internacionais.  É preciso uma atualização constante 
para não incorrer em erro sem saber”.



Com atividades voltadas para os profissionais da con-
tabilidade da área pública, o Seminário Itinerante do 

Setor Público teve mais cinco edições entre os meses 
de março e abril de 2017.

Em março, nos dias 27 e 28, os profissionais de 
Paty de Alferes receberam o ciclo de palestras, reali-
zado no auditório da Secretaria Municipal de Agricultura. 
Nos dias 28 e 29, foi a vez dos profissionais de São 
João do Meriti. Em abril, o primeiro município a sediar 
o Seminário foi Vassouras, no centro-sul do Estado, 
entre os dias 11 e 12; na cidade de Valença, a progra-
mação ocorreu nos dias 18 e 19 de abril, no auditório da 
Fundação Educacional Dom André Arcoverde; e em 25 e 
26 de abril, foi a vez de os profissionais de Cachoeiras do 
Macacu receberem o evento, no auditório da prefeitura.

A presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva, parti-
cipou da abertura dos eventos, que contou com a pales-
tra "A Contabilidade na Prática Municipal", ministrada 
pela contadora e membro da área pública do CRCRJ, 
Ana Luiza Pereira Lima. 

Também foi realizado o curso “Elaboração e Análise 
das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público”, coordenado pela contadora Cristiane Berriel 
Lima. Os encontros são destinados, principalmente, aos 
servidores das Secretarias de Fazenda, Controle Interno 
e Desenvolvimento Econômico.

Os próximos eventos de 2017 estarão disponí-
veis no site www.crc.org.br, nos boletins informa-
tivos enviados por e-mail ou na página do CRCRJ no 
Facebook. Em maio, foi realizada ainda uma etapa na 
cidade de Cabo Frio, entre os dias 16 e 17. No dia 22, 
é a vez de Sumidouro receber a programação. As orien-
tações sobre inscrições para o seminário também estão 
disponíveis no site.

.                     

Seminário Itinerante 
do Setor Público passa por mais cinco cidades

NÚMEROS DE PROFISSIONAIS 
REGISTRADOS NOS MUNICÍPIOS

Paty de Alferes 

45 profissionais
 

São João do Meriti

996 profissionais

Vassouras

50 profissionais

Valença

133 profissionais

Cachoeira do Macacu

79 profissionais

 A presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva (centro),
 com os participantes do seminário em São João do Meriti
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O papel do profissional da contabilidade pode ser funda-
mental para um efetivo enfrentamento da crise por parte 

de pessoas físicas e jurídicas. E o CRCRJ tem feito um traba-
lho importante neste sentido com a produção de uma cartilha 
com enfoque em Educação Financeira. O documento foi pro-
duzido com base em uma pesquisa que consultou profissio-
nais da área em todo o Estado do Rio de Janeiro. O trabalho 
foi realizado pelo Programa de Voluntariado da Classe Contábil 
por solicitação da Vice-Presidência de Estudos Técnicos.

O conselheiro do CRCRJ e membro do PVCC, Luiz Antonio 
Leal, afirma que o papel do profissional da contabilidade é 
de extrema importância, pois se trata de alguém que está 
próximo a pessoas físicas e jurídicas que conduzem o País 
por meio de seus empreendimentos. "O desenvolvimento da 
cartilha de Educação Financeira foi pensado para isso: auxiliar 
o profissional nesta atividade, caso ele queira.  Haverá mate-
rial e treinamento para esta atividade, pois em breve teremos 
Educação Continuada sobre educação financeira", destaca.

Dentro do programa de voluntariado, o profissional 
receberá orientação para atuar dentro do subprograma de 
Educação Financeira e assim oferecer ao cliente um produto 
chamado "Planejamento Financeiro Pessoal". Segundo o con-
selheiro, este produto tem como objetivo balizar a conduta 
do indivíduo com suas finanças. "Entendo que o CRCRJ, por 
meio do PVCC, irá ser muito útil para as entidades e clientes 
atendidos por nossos profissionais e também à população em 
geral, por conta do nosso voluntariado", diz.

                                                                                                                                                  
Em busca de soluções

Leal cita quatro passos que estão presentes na carti-
lha e que são fundamentais para que uma pessoa possa 
enfrentar a crise e sair dela fortalecido e com folga finan-
ceira. Em primeiro lugar, eliminar o endividamento ao 
máximo, se possível, erradicá-lo; em segundo lugar, pra-
ticar o processo orçamentário, cujas fases são: planeja-
mento, execução e controle, ou seja, prever os gastos, 
registrá-los e mantê-los dentro do plano; o terceiro passo 
é iniciar o acúmulo de reservas fazendo poupança (para 
preparar-se para emergências) e fazendo o dinheiro cres-
cer (investimento); por último, usufruir do processo, pre-
parando-se para consumir os recursos durante a vida.

Enfrentando a crise
Cartilha do PVCC ajuda profissional a instruir clientes na Educação Financeira

PLANOS TRAÇADOS

Durante quatro quintas-feiras consecuti-
vas, entre meados de março e o início de abril, o 
PVCC reuniu voluntários para traçar metas para 
a sequência do ano de 2017. 

 Pelo Subprograma Ações Locais, a subcoordena-
dora Elismar Santos explicou que está montando um 
grupo de voluntários para oferecer ajuda às institui-
ções que recebem alimentos por meio do PVCC. 

- No Subprograma Incentivo a Doações 
(Funcriança e Fundo do Idoso), a subcoordenadora 
Sandra Pedroso ressaltou a importância de a socie-
dade civil contribuir, além das doações, com o acom-
panhamento da aplicação dos recursos. 

- Luiz Antonio Leal, subcoordenador à frente da 
Educação Financeira do PVCC, planeja estender o 
programa para uma atuação maior nas redes sociais 
e está montando uma cartilha mais ampla sobre o 
assunto para ser lançada. 

- Coordenadora do PVCC, a conselheira do 
CRCRJ, Rosangela Dias Marinho, informou, den-
tro do Subprograma Rede Nacional de Cidadania 
Fiscal, sobre os movimentos para criação de 
Observatório Social que vêm ocorrendo em diver-
sos municípios do Rio de Janeiro, destacando o da 
cidade do Rio de Janeiro com grandes avanços em 
seu projeto de criação.

Mesmo com as dificuldades que a crise traz, segundo 
o conselheiro, este é um bom momento para revisar hábi-
tos e reformular procedimentos. "Sabemos que tudo isso 
é bem mais fácil de falar do que fazer, mas é por aí. Os 
assuntos de finanças pessoais não são recheados de prazer; 
ao contrário, exigem de nós muito esforço, principalmente 
quando estamos começando a praticá-los". O conselheiro 
ainda lembra que os gastos fora dos limites são o que nos 
levam ao endividamento. "A adoção de um comportamento 
que evite chegar a um endividamento excessivo poderia ter 
evitado uma alta concentração de inadimplentes".
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Estamos todos, cidadãos brasileiros, vivenciando um 
momento de muitas mudanças no nosso País, não só 

nas áreas política e econômica, mas, principalmente, na 
área filosófica e social.  Estas mudanças foram impulsio-
nadas pelos excessos cometidos por alguns, pela falta de 
transparência e de profissionalismo encontrados nos ser-
viços prestados. Como não poderia deixar de ser, estas 
mudanças afetam diretamente a todos os profissionais.

O profissional da contabilidade está vivendo um 
período de enormes mudanças, decorrentes de alterações 
significativas nas legislações comercial e fiscal, pertinen-
tes à sua atividade. E especificamente na área pericial, 
tivemos, nos últimos anos, mudanças muito importantes 
e impactantes, que vão desde o cadastro, passando pelos 
honorários da Justiça Gratuita, até as alterações do CPC 
relacionadas à perícia.

As mudanças, com o objetivo de aprimorar as ativida-
des, são sempre bem-vindas. Contudo, a operacionaliza-
ção destas causam dúvidas e impõem algumas dificulda-
des. Como em toda mudança, a adaptação e os ajustes 
são necessários e a proposição de algumas alterações 
podem ser uma possibilidade.

As alterações impostas pelo Novo CPC e pelos novos 
Regulamentos do CNJ, além das resoluções específicas 
das três Justiças (Estadual, Federal e Trabalhista), nos 
levam, primeiramente, à necessidade urgente de atua-
lização técnica profissional. Em seguida, o profissional 
que quer estar apto, atualizado, bem informado e se 
sentir amparado em sua atividade profissional individual 
sentirá a necessidade de se associar a outros profissio-
nais da mesma área.

Nina Verônica Santos do Canto
Membro da Comissão de Perícia do CRCRJ e presidente da 

Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio de Janeiro. 

O grande legado destas mudanças está na valori-
zação primordial da qualificação, que só ocorre com a 
Educação Continuada, e na valorização dos órgãos que 
dão apoio ao profissional da área pericial, ou seja, na 
associação profissional.

O CRCRJ, que não tem como meta somente a fiscali-
zação do profissional contábil, mas também a valorização 
e a constante formação/atualização técnica destes, vislum-
brando estas necessidades, criou, há alguns anos, uma das 
primeiras Comissões de Perícias dos CRCs, pactuou um 
convênio com a Associação de Peritos do Estado do Rio de 
Janeiro (APJERJ), participou ativamente da criação, pelo 
CFC, do Cadastro de Peritos Judiciais (CNPC) e vem cons-
tantemente investindo no aumento da oferta de cursos na 
área pericial, tanto no próprio CRCRJ, quanto por meio de 
entidades credenciadas como capacitadoras, tornando fac-
tível aos profissionais o exercício da Educação Continuada.

Desta forma, o momento atual da perícia judicial requer 
que os profissionais desta área – como já faziam os pro-
fissionais contábeis de outras áreas específicas, como os 
auditores – se organizem para possibilitar o melhor acesso 
às constantes alterações deste mercado, com o objetivo 
de possibilitar sua constante atualização técnica, a formu-
lação e a atualização das Normas Técnicas da Perícia, bem 
como para obter o apoio necessário ao seu desenvolvi-
mento profissional e de seu escritório. 

O perito 
no momento atual
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Presidente participa de entrega da 
Medalha Tiradentes a deputado 

A presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva, parti-
cipou como oradora da entrega da Medalha Tiradentes ao 
deputado federal Celso Pansera, no dia 27 de março. No 
plenário da Assembleia Legislativa (Alerj), ela ressaltou que 
o deputado iniciou sua vida profissional na contabilidade, e 
agradeceu pela parceria com o conselho, sempre apoiando 
a luta pelos anseios da classe.

Celso Pansera recebeu a maior comenda do 
Estado do Rio de Janeiro por sua atuação em prol do 
ensino, da pesquisa e da inclusão digital. A conselheira 
do CRCRJ Maria de Fátima Moreira e o deputado estadual 
Nivaldo Mulim também prestigiaram a solenidade. 
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Estreitando relações com a UERJ
A presidente do conselho, Vitória Maria da Silva, 

reuniu-se com o reitor da Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (UERJ) no dia 27 de março. O encontro con-
tou também com o vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional, Waldir Ladeira, e o vice-presidente de 
Pesquisa e Estudos Técnicos, Francisco José Alves. Após 
a programação, a presidente participou da Aula Magna do 
Mestrado em Ciências Contábeis da instituição.

Deputado Celso Pansera (segundo à direita)
exibe Medalha Tiradentes

Encontro na universidade ocorreu em março
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Livro sobre Perícia Contábil 
ganha quarta edição 

O contador e economista Ril Moura lançou em março a 
quarta edição do livro Perícia Contábil – Judicial e Extrajudicial. 
O lançamento coincidiu com as comemorações dos 70 anos 
do CRCRJ. Integrante da comissão para tratar do Cadastro 
Nacional de Peritos Contábeis do Sistema CFC/CRCs, e da 
comissão com incumbência de tratar de assuntos relativos à 
Perícia Contábil do CRCRJ, Moura lembra que a primeira edi-
ção é fruto de uma pesquisa extensa de dois anos, a partir de 
exemplos reais de trabalhos desenvolvidos ao longo de mais 
de uma década. Já a nova edição exigiu atualizações pratica-
mente diárias a partir do advento de novas normas e de proce-
dimentos recomendados. 

“O livro não é voltado apenas para profissionais da conta-
bilidade, uma vez que trata das normas e procedimentos que 
sobrevêm de legislações pertinentes sobre perícia de modo 
amplo, abordando a prática e a processualística necessárias 
ao conhecimento dos alunos — futuros peritos — e também a 
todos os profissionais, quaisquer que sejam as áreas, interessa-
dos por esta especialização”, argumenta. A publicação já está 
disponível para consultas na biblioteca do CRCRJ.

CRCRJ divulga Relatório 
Socioambiental 

Já está disponível no site do CRCRJ o Relatório 
Socioambiental de 2016. O documento traz uma série de 
ações desenvolvidas durante o ano passado pelo órgão. Por 
meio dele, é possível elucidar aspectos sobre o corpo fun-
cional do Conselho, os resultados da pesquisa de satisfação 
do profissional do CRCRJ e dos funcionários com relação 
à instituição, bem como as informações contábeis. A pre-
sidente, Vitória Maria da Silva, ressalta que o ano que pas-
sou foi marcado por realizações importantes, mesmo com 
o cenário de crise econômica no Brasil e principalmente no 
Estado do Rio de Janeiro. Ela destacou ainda a ampliação 
do conhecimento por meio de eventos, em especial do 
Seminário Itinerante de Contabilidade do Setor Público e 
com o lançamento do projeto piloto de Ensino a Distância. 
"Realizamos muito, sempre com o objetivo de levar mais 
conquistas para a classe contábil". O relatório pode ser 
acessado em  http://www.crc.org.br/_balancoSocioam-
biental/CRCRJ_Relatorio_Socioambiental_2017.pdf

Contabilidade na mídia
Representantes do CRCRJ concederam uma série de 

entrevistas entre os meses de março e abril, sobre diferen-
tes temas, em especial sobre a Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física.

O IR foi pauta de reportagens nos jornais O Globo, Extra, 
O Dia, O Diário (Campos dos Goytacazes) e Folha dos Lagos 
(Região dos Lagos), e no portal G1, contendo entrevistas com 
o vice-presidente Operacional do Conselho, Samir Nehme, 
com o conselheiro Alexandre Andrade e com o delegado do 
CRCRJ em Cabo Frio, Ramires Rodrigues.

A DIRPF 2017 também foi pauta de matéria veiculada na 
Rádio Globo, com o vice-presidente Operacional Samir, no dia 
16 de março; e no programa Repórter Rio, da TV Brasil, ao 
vivo com a vice-presidente do CRCRJ, Márcia Tavares, no dia 
29 do mesmo mês.

No dia 7 de março, foi a vez de o conselheiro Luiz Antônio 
Leal falar à Rádio Catedral sobre finanças pessoais e orça-
mento doméstico. E no dia 19 de abril, o jornal O Dia publi-
cou artigo da presidente do CRCRJ sobre "Transparência e 
Eficiência", que aborda a necessidade urgente de mudanças 
para mais transparência e controle no cenário político e nos 
processos administrativos-governamentais. No texto, ela fala 
também sobre o Observatório Social, iniciativa apoiada desde 
o princípio pelo CRCRJ.

A violência ocorrida no CRCRJ no dia 28 de abril (saiba 
mais na página 09) também foi tema de reportagens. No 
sábado, dia 29, a Globo News e a TV Brasil fizeram a cober-
tura do fato, entrevistando a presidente Vitória Maria da Silva.
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CRCRJ lança campanha para 
renegociar dívidas dos profissionais 
da Contabilidade

O Conselho Regional de Contabilidade do Rio de 
Janeiro (CRCRJ) lançou no mês de abril uma Campanha 
de Renegociação de Dívidas. O objetivo é conversar com 
os profissionais da contabilidade que estão inadimplentes 
e chegar a um acordo, a fim de que eles possam regulari-
zar sua situação junto ao Conselho.

“Esta iniciativa é inédita e pretende resgatar os pro-
fissionais para junto de seu Conselho, disponibilizando 
todos os benefícios que o CRCRJ oferece. Queremos pro-
mover uma negociação que seja boa para os dois lados e 
estamos dispostos a encontrar a melhor solução dentro 
do que cada um pode pagar”, explica o vice-presidente 
Operacional, Samir Nehme, que complementa: “É possível 
fazer o pagamento parcelado, mas temos ótimos descon-
tos para pagamentos à vista”.

Entre os benefícios de se estar em dia com o CRCRJ, 
está a possibilidade de participar de mais de 300 cursos 
gratuitos em todas as regiões do Estado; ter descontos e 
condições especiais em diversas instituições de ensino, 
planos de saúde e outras modalidades, além da partici-
pação gratuita em mais de 100 eventos promovidos pelo 
Conselho e livre acesso ao ensino a distância.

“Estar com o registro em dia é uma comprovação de 
responsabilidade ética e técnica com os clientes, além 
de auxiliar na valorização de nossa profissão”, completa 
Vitória Maria da Silva, presidente do CRCRJ.

Para iniciar o processo de acordo, o interessado deve 
seguir quatro passos simples, de forma online, que estão 
explicados no hotsite: www.crc.org.br/regularize. Mais 
informações pelos telefones 2216-9526 ou 2216-9574.

CRCRJ entrega análise das 
prestações de contas do Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

O CRCRJ entregou ao Ministério Público Federal 
(MPF), no dia 28 de abril, o relatório detalhado das aná-
lises das prestações de contas das escolas do município 
do Rio de Janeiro, ação do Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE). O relatório resumido foi enviado digital-
mente no fim de 2016. 

O vice-presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos do 
CRCRJ, Francisco José Alves, e a profissional da con-
tabilidade e voluntária do Programa de Voluntariado do 
CRCRJ (PVCC/RJ), Romana Moreira, reuniram-se com 
a procuradora da República do Ofício de Educação, 
Minorias e Cidadania, Maria Cristina Manella Cordeiro, 
para elucidar aspectos do relatório. Foram encontradas 
inconsistências de caráter orçamentário e financeiro nas 
45 prestações de contas analisadas.

“Este trabalho que o Conselho faz é excepcional, de 
grande valor para a sociedade”, afirmou a promotora.

Sobre o programa

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) foi criado 
em 1995, com o objetivo de prestar assistência financeira às 
escolas públicas de educação básica das redes estaduais e 
municipais, bem como às escolas privadas de educação espe-
cial mantidas por entidades sem fins lucrativos. 

O CRCRJ iniciou uma parceria com o Ministério Público 
Federal (MPF) em 2014, para atuar na análise das presta-
ções de contas e, assim, colaborar com o controle social 
dos recursos públicos, bem como para uma melhor gestão 
das escolas. Atuam conselheiros, profissionais da contabi-
lidade membros do Programa de Voluntariado e docentes e 
discentes de Ciências Contábeis de instituições de ensino 
superior do Estado do Rio de Janeiro. 

Prazo de dois anos para registro 
após Exame de suficiência é extinto

Foi realizado no dia 26 de março o primeiro Exame 
de Suficiência de 2017, pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. O exame foi o primeiro promovido já com 
a nova resolução, aprovada pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) em dezembro do ano passado, que 
revoga o prazo de até dois anos para que os aprovados 
no Exame de Suficiência obtenham o registro profissio-
nal. A medida, definida em reunião plenária, entrou em 
vigor no dia 14 de dezembro, quando foi publicada no 
Diário Oficial da União. A partir da resolução, foi revo-
gado também o item 7.8 do edital da primeira edição 
do exame de 2017, sobre o prazo para a solicitação 
do registro. Segundo informações do CFC, na primeira 
edição de 2017 do exame foram homologadas 53.916 
mil inscrições.

A procuradora da República do Ofício de Educação,
Minorias e Cidadania, Maria Cristina Manella Cordeiro,
recebe relatório sobre PDDE
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Pouco depois de completar 50 anos de existência, em setembro 
de 2016, o instituto do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) se viu diante de um novo e grande desafio: o pagamento 
dos saldos existentes nas contas inativas de cerca de 30,2 milhões 
de trabalhadores brasileiros. Para cumprir o disposto na Medida 
Provisória 763/2016, que determinou a liberação dos valores, a 
Caixa mobilizou todas as áreas em tempo recorde, permitindo o 
início do fluxo de pagamentos dentro do cronograma previsto. 

O empenho da Caixa já tem surtido efeito na vida de muitos 
trabalhadores. Nos meses de março e abril, a Caixa já pagou mais 
de R$15 bilhões das contas inativas, 83,2% do total previsto para 
as duas primeiras fases do cronograma de pagamento, feito que 
consolida o banco como o principal agente de políticas públicas do 
Governo Federal. Isso também ratifica a relevância institucional do 
Fundo de Garantia, patrimônio do trabalhador e que beneficia toda 
a sociedade brasileira desde a sua criação. 

O pagamento das contas inativas do FGTS: 
desafios e relevância

José Nilton Loureiro Araújo Lima 
 gerente na GIFUG/RJ – Gerência de Filial do Fundo de 

Garantia do Rio de Janeiro (RJ). 

Para se ter uma ideia do que significa a injeção de 
um volume de recursos como este, até o final de julho, 
quando termina o prazo para o saque das contas inati-
vas, o FGTS deve colocar no mercado cerca de R$ 43,6 
bilhões, gerando alto impacto no cenário econômico e 
social do Brasil num momento crucial para a demanda 
nacional. São 49,6 milhões de contas vinculadas que 
deverão ser movimentadas até o final do cronograma.

Quando voltamos nossos olhos para as regionali-
dades, verificamos que no Estado do Rio de Janeiro 
serão 2,8 milhões de trabalhadores beneficiados com 
os saques, que podem chegar a R$ 5,1 bilhões cir-
culando na economia fluminense. O Rio, juntamente 
com São Paulo e Minas Gerais, concentra o maior 
número de trabalhadores contemplados pela MP 
736/16. Os três Estados respondem por 53,7% do 
total e 64% dos valores disponibilizados.

O pagamento das contas inativas do FGTS é uma 
iniciativa que, além de garantir um direito do traba-
lhador, movimenta a economia nacional e está total-
mente alinhada à função do Fundo de Garantia desde 
a sua criação, que é de garantir melhor qualidade de 
vida para os brasileiros por meio da aplicação de recur-
sos em projetos de habitação, infraestrutura e sanea-
mento básico. 

Para viabilizar esse direito de saque pelos tra-
balhadores, a Caixa buscou facilitar o atendimento, 
oferecendo o máximo de comodidade no processo 
de pagamento. Nas datas agendadas, as agências da 
Caixa abriram duas horas antes e muitas funcionaram 
em alguns sábados, o que continuará ocorrendo, até 
o final de julho, em datas predefinidas que vêm sendo 
divulgadas pela imprensa.

Além das agências, os saques podem ser realizados 
nos terminais de autoatendimento, nas casas lotéricas 
e nos correspondentes Caixa Aqui.  O trabalhador pode 
solicitar o crédito de qualquer valor em sua conta cor-
rente na Caixa por meio do telefone 08007262017, ou 
acessando a página www.caixa.gov.br/contasinativas - 
site destinado a tirar todas as dúvidas sobre o tema, e 
que já teve mais de 200 milhões de acessos. 
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Ações do 
atendimento às delegacias

A vice-presidência de Interior (VPI) é um órgão que 
tem a competência regimental de promover a inte-

gração do CRCRJ com as 
Delegacias Regionais ou 
Municipais instaladas no 
nosso Estado, além de inte-
ragir com as demais vice-
-presidências, visando o per-
feito funcionamento das ati-
vidades institucionais. Cabe 
destacar uma participação 
em especial com a vice-pre-
sidência de Desenvolvimento 
Profissional, na identificação 
das necessidades de cursos 
em cada região.

Na estrutura administrativa, a unidade de Atendimento 
às Delegacias (Atedel), situada na sede, é responsável 
pelo recebimento das correspondências contendo, basi-
camente, relatórios referentes a registros e fiscalizações, 
como por exemplo: registro originário, notificações e defe-
sas, entre outros. 

No período de janeiro a 19 de abril de 2017, foram 
realizados 1.004 atendimentos (não incluídos cursos). 

Durante esse período, no dia 31 de 
março, realizamos o primeiro encon-
tro dos delegados do ano, na sede, 
com a participação ativa de todos na 
proposta de alteração/atualização da 
resolução que dispõe sobre o regula-
mento das Delegacias.

No desempenho de suas ativi-
dades, os delegados representam o 
CRCRJ em eventos realizados nas 
suas jurisdições, a fim de estreitar 
relações com a sociedade local.

Concluímos que esta vice-presi-
dência é fator de integração com as 

demais vice-presidências e as delegacias.

Luiz Francisco Peyon
                   Vice-presidente de Interior do CRCRJ.

No período de janeiro a 19 de 
abril de 2017, foram realizados 

1.004 atendimentos (não 
incluídos cursos). Durante esse 

período, no dia 31 de março, 
realizamos o primeiro encontro 

dos delegados do ano

Os delegados representam o CRCRJ em eventos realizados 
nas suas jurisdições
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