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Editorial

não
podemos

permanecer
calados
Caro profissional da contabilidade,
Existem momentos em que entidades, órgãos e
classes profissionais não podem ficar calados. Diante
do que vivemos, é chegada a hora de o CRCRJ
posicionar-se, novamente, em repúdio ao descaso
com as contas públicas de nosso Estado, e reiterar a
importância estratégica de nossa profissão.

É evidente que vivemos uma situação complicada, com
a crise econômica que assola todo o País. Entretanto, não
podemos fechar os olhos para a prática de superestimar a
receita, para a concessão de incentivos fiscais a empresas
cuja necessidade é questionável, para os contratos
superfaturados de obras.

Após o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado
(TCE-RJ), sobre as contas do Governo do Estado de 2016,
que apontou irregularidades, especialmente na destinação
de recursos para áreas de Saúde, Educação e Pesquisa,
o Conselho não se silenciou. Buscamos as autoridades,
emitimos opinião, reafirmamos nosso comprometimento para
com a sociedade, e trazemos detalhes e desdobramentos
do caso em nossa matéria de capa.

Somente com pessoas comprometidas e tecnicamente
qualificadas encontraremos uma solução. Por mais de uma
vez, este Conselho já se colocou à disposição do governo
do Estado, em reuniões presenciais, em pronunciamentos
oficiais. Já apontamos possíveis soluções, como a
cobrança da dívida ativa e a criação de um órgão superior
de controle (Controladoria Geral do Estado), constituído
sem aumento de despesas, com servidores de carreira.

É importante destacar que a Contabilidade, como instrumento
do controle social sobre as ações dos gestores públicos, tem
como uma das funções evidenciar as mudanças ocorridas no
patrimônio do ente público. Logo, ela não cria eventos, não
muda a realidade, mas visa expor como as decisões de caráter
econômico e financeiro tomadas pelo governo são executadas.

Queremos, neste momento, nos comprometer em
avaliar se os normativos que regem o processo de
contabilização foram adequadamente cumpridos pelos
profissionais contábeis do Poder Executivo Estadual. A
Constituição do Estado do Rio de Janeiro diz claramente,
em seu Artigo 123, 5º parágrafo, que os responsáveis
pelo sistema de Controle Interno da área contábil serão,
necessariamente, profissionais da contabilidade inscritos
no CRCRJ. É o nosso papel em defesa da classe contábil
e de toda a sociedade.

Assim, o parecer prévio do TCE-RJ não é sobre
a Contabilidade Pública de 2016 como o governo do
Estado quis justificar em nota, mas sim sobre os gastos,
questionando se os mesmos ocorreram de acordo com os
princípios que regem a Administração Pública, bem como
a regular aplicação dos recursos.

Vitória Maria da Silva
Presidente do CRCRJ
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Eventos

Quartas do
Conhecimento
Projeto do CRCRJ apresenta cinco
palestras nos meses de maio e junho

O

projeto Quartas do Conhecimento recebeu cinco palestras
nos meses de maio e junho. No dia 3 de maio, Marcos
André Ravizzini Lima, coordenador de arrecadação do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-Rio), discorreu sobre
a Legislação Previdenciária Rural e o Senar.
Além de explicações detalhadas sobre as modalidades
de contribuição para representantes da produção da agropecuária, Marcos distribuiu três manuais: de Orientação das
Contribuições Previdenciárias Rurais e do Senar; Programa
Fazenda Legal e eSocial e EFD-Reinf para o Meio Rural.
Também presenteou a plateia com dez folders específicos
com orientações para cada contribuinte: de produtor rural pessoa física, pescado até a agroindústria e exceções às regras.

Compliance tributário
No dia 17 de maio, a professora Marcia Ramos falou
sobre compliance tributário e comentou sobre o plano de
fiscalização da Receita Federal (RFB) para este ano.
Marcia revelou que a RFB estimava uma receita de
R$ 155 bilhões em 2016, porém arrecadou R$ 121 bilhões.
Neste panorama, as ações de fiscalização terão as empresas
de construção civil, industriais, prestadoras de serviço e de
comunicação entre as mais visadas pelas ações fiscalizatórias.

ECF
Já no dia 7 de junho, Marcia Ramos tratou das alterações e pontos de atenção no preenchimento da ECF em
2017. Ela explicou o passo a passo do preenchimento de
cada bloco e tirou dúvidas da plateia, que lotou o auditório
do CRCRJ. O prazo vai até o dia 31 de julho.

Marcia Ramos aborda ECF para plateia lotada no
auditório do CRCRJ

Responsabilidade civil
O chefe da Fiscalização do CRCRJ, Carlos Alexandre
Gonzalez, lançou o livro "Responsabilidade Civil do
Profissional da Contabilidade" durante palestra realizada
no auditório do Conselho, em 31 de maio.
Para ele, uma marca característica da profissão contábil é
a aceitação da responsabilidade de agir no interesse público,
além do cliente em si. Assim, em seu exercício legal, deve-se
observar e cumprir a legislação da profissão contábil.

eSocial
Jefferson Dantas, Especialista em Gestão Empresarial
e Recursos Humanos e professor do CRCRJ, apresentou
no auditório da entidade, no dia 21 de junho, palestra com
o tema eSocial e os Reflexos na Administração de Pessoal
e Recursos Humanos.
Ele informa que a implantação do eSocial, prevista para
ser concluída no ano que vem, vai transformar a rotina dos
departamentos de pessoal, tornando-os mais analíticos e
menos operacionais. Também vai abrir oportunidades de
novos negócios para profissionais da contabilidade que se
adequarem à nova realidade digital e souberem orientar
seus clientes para a importância da novidade, citando o
exemplo da eSocial Empregador Doméstico.
As palestras estão disponíveis na íntegra no canal do
YouTube do CRCRJ: http://bit.ly/293Mh8g

Mãe contabilista
CMC promove passeio de barco pela Baía
de Guanabara para celebrar o Dia das Mães
A Comissão da Mulher Contabilista (CMC) do CRCRJ
promoveu um passeio de barco pela Baía de Guanabara
para celebrar o Dia das Mães, comemorado em 14 de
maio. O encontro aconteceu na véspera, sábado, dia 13, e
reuniu cerca de 50 profissionais e familiares.
No roteiro, que partiu do Espaço Cultural da Marinha,
no Boulevard Olímpico, visitas panorâmicas a vários
pontos turísticos da Baía, como a Ilha Fiscal, a Urca, a
Ponte Rio-Niterói, o Arsenal de Marinha, Escola Naval,
Ilha das Cobras, o Museu do Amanhã e o Museu de Arte
Contemporânea (MAC).
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Passeio visitou pontos turísticos da Baía de Guanabara

"Nós vivemos dupla, tripla jornada de trabalho e queremos mostrar que temos direito a diversão. Neste Dia das
Mães, pensamos em fazer algo diferente e desfrutar das
belezas do nosso Rio de Janeiro de forma descontraída
e alegre", ressaltou a coordenadora da CMC, conselheira
Maria de Fátima Moreira.
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Professor João Eudes Bezerra durante palestra no CRCRJ

Um Estado mais eficiente
Práticas de Auditoria Contábil no Setor Público. Esse
foi o tema da palestra proferida pelo professor, integrante
do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco
e membro do Tribunal de Conta daquele Estado, João
Eudes Bezerra, no dia 18 de maio, no auditório do
CRCRJ, Centro do Rio. A iniciativa do encontro foi do
conselheiro Gustavo Cretton, coordenador da Comissão
da Área Pública do CRCRJ.
"Na prática, até recentemente, nunca houve
auditoria de contas públicas. Os tribunais de contas não
contemplavam auditorias em suas práticas, mas essa
realidade vem mudando aos poucos, tanto nos TCEs como
no TCU. Agora, se busca a auditoria contábil no setor
público", avaliou João Eudes.
Para o professor, uma irregularidade no balanço
pode resultar em várias auditorias e, para melhorar esse
processo, o caminho é a aplicação das chamadas IPSAS,
"que nada mais são que as IFRS, as Normas Internacionais
de Contabilidade, aplicadas às contas públicas". Foi a partir
de 2010, inclusive, que se iniciou a teoria da contabilidade
pública no Brasil.
O professor alerta que os TCEs precisam se engajar
nesse objetivo. "O princípio da eficiência no setor público
depende do trabalho do profissional da contabilidade. Mas
ainda não atingimos essa eficiência que a sociedade anseia.
Ainda não há medida de eficiência e qualidade de produtos
e serviços que o Estado entrega ao cidadão", criticou.

Luiz Antonio Leal: "Nosso objetivo é aprimorar a
cartilha constantemente"

Liçoes para vencer
PVCC lança cartilha de Educação
Financeira e busca ampliar programa

À

frente do subprograma 2, de Educação Financeira,
do Programa de Voluntariado da Classe Contábil
(PVCC), o conselheiro do CRCRJ Luiz Antonio Leal lançou, no dia 8 de maio - primeiro dia da 4ª edição da
Semana Nacional de Educação Financeira - uma cartilha
de 26 páginas voltada para o assunto. “A cartilha é para
ser muito usada e comentada, pois nosso objetivo é aprimorá-la constantemente”, explicou Leal.
Formulada em convênio com a Escola de Educação
Financeira, do Rioprevidência, a cartilha também visa
à orientação dos voluntários sobre a metodologia de
Educação Financeira e é dividida em duas partes.
Na primeira, são abordadas as finanças em família
e instituições financeiras, além de orientações sobre os
valores relevantes e direitos do consumidor. Na segunda
parte, a gestão do endividamento, orçamento, poupança
e investimentos e usufruto são os tópicos das análises.
A cartilha está disponível no portal do CRCRJ:
www.crc.org.br

Ciclo de palestras discute IFRS
O CRCRJ promoveu mais um ciclo de palestras com
o consultor e especialista em IFRS Nabil Ahmad Mourad,
diretor do IBEFAC / IACAFM (International Association
of Certified Accountants and Financial Managers), no dia
23 de maio. Em duas palestras, foram desenvolvidos os
temas: Atualizações e Práticas IFRS, CPCs E NBCs pela
manhã e, à tarde, Aplicação das CPCs, NBCs, IFRS e
Oportunidades de Negócios.
"O conhecimento em finanças está dentro das Normas
Internacionais de Contabilidade (IFRS). Hoje é impossível
falar de contabilidade sem falar de finanças. Até mesmo
por falta de conhecimento, tanto de profissionais como

das empresas, não estamos inseridos no IFRS no Brasil
como deveríamos. E, até mesmo por conta disso, temos
uma demanda gigantesca no país por profissionais capacitados em IFRS", argumentou Nabil.
Para o professor, ao mesmo tempo em que o cenário
preocupa, abre muitas oportunidades de negócios para o
profissional que se aperfeiçoar. "Essa demanda é grande
para profissionais que atuem em empresas de qualquer
porte, uma vez que, apesar de o Brasil ter adotado o
padrão internacional de contabilidade desde 2010, ainda
está longe de cumprir todos os requisitos".
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Luis detalhou a situação atual da Previdência. O auditório
do CRCRJ ficou lotado e a plateia participou com perguntas durante os dois painéis.
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"No gráfico de dados populacionais, de 40 países que têm
mais de 10% de população acima dos 65 anos, o Brasil é o
único que não está no quadrante correto, sob o ponto de vista
econômico. As despesas do INSS em 1988 representavam
2,5% do PIB e atualmente giram em torno de 8,5% do PIB.
Essa conta um dia não vai fechar e vai faltar recurso para pagar
aos que têm direito adquirido", destacou Fábio Giambiagi no
primeiro painel, mediado pelo jornalista Sergio Caringi.
Programação contou com estudiosos das propostas do
governo, favoráveis e contrários às medidas

Previdência em debate
CRCRJ discute proposta para a Reforma;

O

Seminário Reforma da Previdência, realizado na sede
do CRCRJ no dia 12 de maio, foi resultado das ações
do Grupo de Trabalho (GT) para Estudos sobre a Reforma, o
vice-presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos, Francisco
José dos Santos Alves; pelo conselheiro Osmar Guimarães
de Lima e pelos membros convidados, Elias Costa Martins,
contador-geral da UFRJ, e Flávio Luis Vieira de Sousa,
gerente-executivo do INSS no Rio.
A programação contou com dois ciclos de palestras e
debates, dos quais participaram estudiosos das propostas
do governo, favoráveis e contrários às medidas. No primeiro
painel, o economista Fabio Giambiagi e o deputado federal
Chico Alencar expuseram visões opostas sobre a questão.
No segundo painel, a auditora Regina Fátima Rachide,
membro da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federa (Anfip), e o professor Flávio Vieira mostraram números sobre o assunto. Para Regina, os argumentos
governamentais não apresentam todos os dados, e Flávio

Em contraponto, o deputado Chico Alencar batizou
sua palestra de "Reforma disforme". Para ele, a visão do
governo é distorcida, sob uma ótica financista, economicista e rentista, o que significa retrocesso social.
"Na segunda metade da década de 80, a sociedade se
agitou e nos deu nossa melhor Constituição. É ela que um
governo ilegítimo quer rasgar, sob argumento de repactuação. Querem repactuar as conquistas sociais? Sim, mas
combinem e avisem antes sua excelência o cidadão, soberano da nação. Discutam, ouçam todos os interessados e
não sob um golpe", provocou o deputado.
No segundo painel, Regina Fátima iniciou sua apresentação ressaltando que o governo não explica o fato de
que a Previdência é apenas um dos itens da Seguridade
Social, que engloba também Assistência Social e Saúde.
"Déficit previdenciário é ardil contábil. As receitas do PisPasep, Cofins e outras, como as destinadas pelas loterias
da Caixa Econômica, são direcionadas para a Seguridade,
mas o governo diz que a Previdência está deficitária. Pois
bem, segundo a Anfip, o superávit da Seguridade em 2015
foi de R$ 11 milhões", pontuou a auditora.
O CRCRJ convidou representantes do governo federal, por mais de uma oportunidade, promovendo inclusive
alterações na data de realização do evento. Entretanto, o
representante não foi enviado.
Assista ao debate na integra em http://bit.ly/2tUzb4Y

Professor lança livro sobre
Reforma Tributária

O

livro “Reforma Tributária Já”, do professor Paulo
Henrique Pêgas, foi lançado na plenária do CRCRJ após
a palestra do autor no dia 17 de maio.
“Contamos a História do Sistema Tributário do Brasil e
sugerimos algumas ideias para melhorá-lo. Tudo neste livro
foi cientificamente trabalhado a partir de estudos de transparência publicados pela Receita Federal. Na prática, temos
hoje, no Brasil, 20 mil empresas que precisam efetivamente
da nova contabilidade e cinco milhões fora desta realidade”,
criticou o estudioso.

O professor Paulo Henrique Pêgas durante lançamento
do livro
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De 94 tributos listados na obra, a maior parte é cobrada
“por dentro”, segundo análise do professor. Isso impacta o
preço final de produtos e serviços o que emperra a economia. O resultado desta política é a maior concentração de
renda, de acordo com o estudo.
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Durante palestras, Márcio Tonelli destacou a
importância do aprimoramento para o profissional da
contabilidade

Sped em detalhes
Ex-supervisor do Sped, Marcio Tonelli faz ciclo de
palestras para profissionais da contabilidade

O

CRCRJ realizou, nos dias 18 e 19 de maio e 28 e 29 de
junho, duas edições do Fórum de Sped, totalizando oito
palestras em diferentes locais, com o professor e consultor
Márcio Tonelli sobre as escriturações contábeis Digital e Fiscal
(ECD e ECF). Os eventos foram realizados no Flamengo, zona
sul do Rio; em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense; Campo Grande; Barra da Tijuca, na zona oeste;
Centro do Rio; em Niterói e em Teresópolis, na Região Serrana.
Auditor da Receita Federal por mais de 25 anos e supervisor
do Sped Contábil de 2004 a 2010, Tonelli destacou a importância do aprimoramento para o profissional da contabilidade.

relação ao ano passado. O importante é lembrarmos que a
ECF é uma continuidade da ECD", explicou o palestrante.
Ele ressaltou que, com os processos digitais de escrituração, os contribuintes estão muito mais expostos a ações
fiscalizatórias, portanto é necessário estar atento às obrigações e aos prazos.

"Há 12 anos se iniciou a implantação da Escrituração
Contábil Digital (ECD). Atualmente, quem tem competência para normatizar a contabilidade é o CFC, ficando mais
fácil para o profissional se aperfeiçoar. Primeira regra: siga o
Conselho Federal", orientou o professor no primeiro ciclo de
quatro palestras cujo tema era a ECD.
Segundo Tonelli, a Receita Federal normatizou a substituição de livros. "A ECD é uma contabilidade normal, mas gravada em arquivo digital e não em livros ou fichas. Isso trouxe
novidades. Por exemplo, livro diário e livro razão, quando digitais, são um só. Segundo a normatização do CFC, o livro diário
deve ser autenticado no registro público competente apenas
quando for exigível por legislação específica", detalhou.

Cartório Virtual
A desburocratização do sistema digital também foi avaliada durante a palestra. "Pagamentos de serviços de autenticação antes necessários a juntas e cartórios acabaram. Se
houver uma legislação específica que exija autenticação, ou se
a pessoa jurídica entender que está obrigada, há um cartório
virtual, fora do ambiente do Sped, onde ela pode ser feita".
Outra dica importante para simplificar o serviço de quem
não está obrigada à ECD. "Tirem seus certificados digitais,
isso simplifica a vida", aconselhou.

Completo para o seu
escritório ser exclusivo.
Unidade de Negócios Rio de Janeiro:
(21) 3554-2798

ECF
No segundo módulo do Fórum de Sped, Tonelli tratou
da ECF. "Teremos poucas alterações na ECF este ano em
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A presidente, Vitória Maria da Silva (centro), e os
homenageados que receberam o Certificado de mérito

Honra ao mérito
CRCRJ entrega certificados e isenção
de anuidade a 31 profissionais

O

CRCRJ entregou certificados de mérito a 31 profissionais com de 70 anos de idade, registro ativo, e
mais de 20 anos de profissão sem punição ética e fiscal
na noite do dia 19 de junho, no auditório do Conselho,
no Centro. A homenagem também resulta em isenção
de anuidade para esses profissionais.
"É uma alegria entregar esses certificados a colegas queridos. Eu já recebi o meu, quando completei
70 anos. Quero reafirmar que contem com o Conselho,
estamos aqui de manhã, à tarde e à noite, e essa casa
é de vocês. Temos palestras, cursos intensivos e estamos indo muito mais para o interior, democratizando o
saber", afirmou a presidente do CRCRJ, Vitória Maria
da Silva, antes de iniciar a entrega dos certificados.
As premiações ocorreram em clima de emoção e
descontração. Muitos homenageados aproveitaram a
oportunidade para posarem para fotografias ao lado
de familiares e vários agradeceram pelos cursos que
fizeram no Conselho, o que possibilitou crescimento
profissional, como, por exemplo, o técnico em contabilidade e advogado Antonio Carlos Aires de Almeida
Brito: "Meu avô era contador, meu pai era contador e
a profissão de técnico me deu régua e compasso para
traçar minha vida e a da minha família".
O Certificado de Mérito foi instituído por meio da
resolução CRCRJ nº 423/2012, que estabelece os critérios para a entrega da condecoração. Para receber a
homenagem, o profissional precisa ter completado 70
anos de idade, possuir 20 anos de registro ativo, não
ter qualquer tipo de débitos com o CRCRJ e não ter,
em seu cadastro, registro de condenação ética e fiscal.
A resolução entrou em vigor em 2012, na gestão da
presidente Diva Maria de Oliveira Gesualdi.

Utilize o QR-Code ao lado
e assista aos melhores
momentos da cerimônia de
entrega das homenagens.

8 Revista do CRCRJ

Saiba quem foi homenageado:
Almir Vieira de Souza Júnior
Amauri Dias de Araújo
Amelia da Natividade Lima dos Santos
Americo Ferreira Gomes
Antonio Carlos Aires de Almeida Braz
Antonio Carlos Pires
Antonio Pádua Araújo Souza
Antonio Paulo Pereira Guimarães
Ariosvaldo Batista dos Santos
Carlos Alberto Menezes de Carvalho
Carlos Rapiso Pereira
Elisio Ferreira Paula
Eduardo Guimarães da Silva
Eluiza Elena Pereira da Rocha da Silva
Eraldo de Souza Rosa
Francisco Antonio Chagas
Geraldo Resende
Helio Luiz Lopes da Silva
Jader Candido de Melo
Jerônimo Moreira da Silva
João Antonio do Couto Borges
Jocenir Monteiro
Jorge Domingues
José Luiz da Costa Barcelei
Luciano Manuel Cabral
Luciano Pereira Feitosa
Manoel Luiz Ribeiro Silva
Samuel Monteiro dos Santos Júnior
Sergio Jorge dos Santos França
Sergio Romay
Vicente Perrone

Tira dúvidas
Seminário sobre Registro
Mercantil traz esclarecimentos
sobre processos empresariais

O

Seminário Registro Mercantil - Desmistificando o
Registro Empresarial - foi realizado no dia 26 de maio
pelo CRCRJ, no auditório da sede, Centro, por iniciativa da
Vice-Presidência Operacional do Conselho. Uma série de
novidades, como a implantação da fase 3 da Redesim, foi
apresentada aos profissionais da contabilidade que também puderam tirar dúvidas sobre os processos de abertura
de empresas junto à Jucerja e à Receita Federal.
"Gostaria de antecipar que nos reunimos com a
Prefeitura do Rio, foi montado um grupo de trabalho e
estamos atuando em conjunto para melhorar o ambiente
de negócios na cidade a partir desta iniciativa. Estamos

Na primeira palestra, a julgadora da Jucerja Paola
Jacob discorreu sobre os principais problemas encontrados em processos que caem em exigência na junta para
as empresas enquadradas como ltdas, Mei ou Eireli. "Em
relação às ltdas, um dos maiores problemas é quando há
falecimento de um dos sócios. É muito comum que apenas
se substitua o falecido no contrato social, mas legalmente
é preciso fazer o inventário", exemplificou.

Eventos

Evento elucidou pontos sobre abertura de empresas
junto à Jucerja e à Receita Federal

voltados para acabar com dificuldades para a obtenção de
alvará e outros entraves. Precisamos, para isso, da ajuda
da classe contábil, que nos informem os problemas para
que possamos repassá-los à prefeitura", explicou o vicepresidente Operacional do CRCRJ, Samir Nehme.

Ela também detalhou que a área de atuação de uma
empresa não precisa ser completamente definida no registro. "A pessoa abre uma venda de bebidas e também vai
vender outros produtos não perecíveis. Não há necessidade
de colocar tudo que vai comercializar no registro”, informou.
Representante da Receita Federal, Carolina Rique
encerrou o seminário com uma visão otimista em relação à
fase 3. "Estamos chegando, com todos os ajustes necessários, é claro, à simplificação dos procedimentos. Vamos
evitar preenchimento duplicado de documentação, unificação de base de dados municipais, estadual e federal em
busca de melhorar a abertura de empresas e com ganho
para todos", analisou.

Terceiro setor em debate
Vice-presidente do Interior do
CRCRJ explica a legislação para
Organização da Sociedade Civíl

A

Universidade Unigranrio, com apoio do CRCRJ, realizou, no dia 8 de junho, o seminário Planejamento
e Controle em Organizações do Terceiro Setor. A iniciativa foi organizada pelo conselheiro do CRCRJ e professor
de pós-graduação da instituição de ensino, Josir Simeone
Gomes, e contou com a palestra do vice-presidente do
Interior do CRCRJ, Luiz Francisco Peyon.
Também palestraram a professora da CCT/Unifeso
Michelle Bronstein, a consultora da FGV Baiena Souto, e a
advogada Lais Lopes. O encontro foi realizado no auditório
da Unigranrio, na Lapa, Centro do Rio.
"A contabilidade para entidades sem fins lucrativos
tem uma demanda crescente. Por isso, o CRC investe
nesse setor com educação continuada. É um nicho de
mercado para o profissional, mas que exige conhecimento
específico, pois tem normas próprias", explicou Peyon.
O vice-presidente do Interior detalhou a legislação do
novo Marco Regulatório, em conjunto com as Normas
Brasileiras de Contabilidade e a diferença de abordagens
em relação aos setores da economia. "Se o setor estatal

Vice-presidente do Interior do CRCRJ, Luiz Francisco
Peyon em palestra na Unigranrio

é o primeiro setor e o empresarial o segundo, no terceiro
setor temos uma série de medidas que visam destinar
recursos para o bem-estar social. O termo ONG não é mais
utilizado, atualmente usamos Organização da Sociedade
Civil (OSC)", disse Peyon.
Nesta categoria, de acordo com o professor Peyon,
estão enquadradas as associações, fundações, organizações religiosas e cooperativas sociais. "O dinheiro destinado a essas OSCs deve estar a serviço dos interesses
públicos e o superávit é reinvestido na organização".
Revista do CRCRJ
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Opinião

auditoria externa
nos órgãos públicos
A

Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei
Complementar 101/2000, também conhecida como
LRF — Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4.320/64 — e o
Estatuto das Licitações basicamente normatizam o controle
na administração pública, privilegiando a responsabilidade
nos gastos públicos e eficiência na política de arrecadação
dos tributos, visando o alcance dos objetivos do Estado,
que é de cuidar dos seus cidadãos, oferecendo serviços de
qualidade, proporcionando o bem estar social.

Os princípios constitucionais estampados no art. 37
da Carta Magna devem ser observados por todo gestor
público, a saber: o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; estes devem
nortear as ações do administrador público.
A matéria é de tanta relevância que o legislador
constituinte destacou uma seção no texto constitucional,
dos artigos 70 ao 74, para normatizar a fiscalização
contábil, financeira e orçamentária. Sendo esta
fiscalização exercida pelo Congresso Nacional, e por
simetria aos demais entes da federação, mediante
controle externo das Assembleias Legislativas e Câmaras
Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas e pelo
sistema de controle interno de cada poder.
Ao decidir um investimento, o administrador deve
sempre se atentar para o interesse público, jamais pode ousar
satisfazer um desejo pessoal em detrimento do coletivo.
No contexto moderno, a auditoria interna assume
um relevante papel social quando busca avaliar o
desempenho das políticas públicas, bem como no papel
de prevenir situações indesejáveis, como desvios de

10 Revista do CRCRJ

conduta de servidores e subtração ou mau uso de ativos
públicos. Ainda assume a missão de analisar resultados
e trabalha no sentido de dar publicidade aos atos dos
gestores públicos.
A auditoria externa exercida pelos Tribunais de Contas
em auxílio às Casas Legislativas tem a função de fiscalizar
a gestão dos recursos nos entes públicos e ainda aferir
se as normas contidas em todo arcabouço legal estão
sendo observados, através de exame na gestão pública
de conformidade com as normas estabelecidas.
Nesse diapasão, da transparência no sentido do
controle social e para aprimorar a comunicação com a
sociedade, foi criado, em 2005, um site pelo Decreto nº
5.482, de 30 de junho de 2005, para divulgar as ações do
governo federal. Essa prática deve ser extensiva a todos
os gestores de recursos públicos, que prestam informações
de elevada utilidade à sociedade, e sua ação resulta na
agregação de qualidade à gestão pública.
O papel do profissional da contabilidade, por ser
habilitado e ter conhecimento técnico especializado
necessário à gestão transparente, é fundamental no
processo de controle social.

Evandro Gonçalves de Almeida
Contador, ex- controlador-geral do município de Mesquita
RJ/ 2005 /2012
Presidente da ASCOM - Associação de Contabilistas da
Região Metropolitana do RJ

Mais quatro cidades recebem programação voltada
a profissionais da área pública

O

utras quatro cidades do Estado receberam o
Seminário Itinerante do Setor Público nos meses
de maio e junho. Voltado para os profissionais da
contabilidade da área pública, a programação foi
realizada nas cidades de Cabo Frio, Sumidouro, Tanguá
e Barra Mansa.

A primeira passagem foi por Cabo Frio, nos dias 16
e 17 de maio. A presidente do CRCRJ, Vitória Maria da
Silva, prestigiou o evento, acompanhada pelo vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho,
Waldir Ladeira.
Sumidouro recebeu o seminário nos dias 22 e 23 do
mesmo mês. Além de Waldir Ladeira, o programa contou
também com a presença do vice-presidente do interior

do CRCRJ, Luiz Francisco Peyon da Cunha. Ele também
prestigiou a programação em Tanguá, realizada nos dias
19 e 20 de junho.
A última etapa do bimestre aconteceu em Barra
Mansa, nos dias 26 e 27 de junho. Nesses dois dias,
além de Waldir Ladeira e Luiz Francisco Peyon, participaram ainda o conselheiro Cezar Stagi, a professora
Rosangela Santos, coordenadora de Ciências Contábeis
do Centro Universitário Barra Mansa, e a contadora geral
da prefeitura do município, Geysa Correa de Carvalho.
Acesse www.crc.org.br para conferir os próximos
locais que receberão o evento.

Itinerante

Seminário Itinerante

Capa

Revisão
necessária
TCE-RJ aponta irregularidades nas contas do governo do Estado em 2016;
CRCRJ reforça contabilidade como instrumento de fiscalização do ente público

Contabilidade não cria fatos

E

m maio deste ano, o TCE-RJ (Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro) rejeitou, por unanimidade,
as contas do governo do Estado referentes ao exercício
de 2016. Em parecer preliminar, o órgão encontrou quatro
irregularidades. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj) terá a decisão final a partir do relatório, que será
submetido à votação dos parlamentares, ainda sem data
prevista.
Entre as irregularidades apresentadas no
parecer emitido pelo TCE, está a aplicação, por
parte do governo do Estado, de apenas 10,42%
das receitas de impostos e transferências de
Ações e Serviços Públicos de Saúde, o que
descumpre o limite mínimo de 12% definido
no artigo 6º da Lei Complementar Federal
nº 141/12 c/c o inciso II, §2, do artigo 198
da Constituição Federal (confira as quatro
principais irregularidades detectadas pelo órgão
de controle externo na página ao lado).
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Em nota assinada pela presidente Vitória Maria da Silva
(confira o documento na íntegra no QR Code acima), o
Conselho defende que o parecer prévio do TCE “não é
sobre a contabilidade pública de 2016, como dito pelo
governo, mas sim sobre o questionamento se os gastos
se deram de acordo com os princípios que regem a
administração pública e a regular aplicação dos recursos”.
O documento ressalta ainda que uma das
funções da contabilidade, como instrumento
de controle, é tornar claras as mudanças
ocorridas no patrimônio do ente público. E que,
deste modo, “não muda a realidade, mas visa
expor como as decisões de caráter econômico
e financeiro tomadas pelo governo foram
executadas em 2016”.
Sobre a redução da receita, sobretudo
quanto às quedas nos royalties do petróleo
e à arrecadação do ICMS, o CRCRJ defende
que tal possibilidade já deveria ter sido levado em conta
pelo governo anteriormente, uma vez que o Executivo
concedeu incentivos fiscais a empresas como joalherias e

“Além disso, a prática de superestimar a receita tem
demonstrado uma afronta à boa governança, gerando
indisponibilidade financeira, como pudemos ver em 2016,
quando a frustração de receitas tributárias atingiu R$ 12,5
bilhões”, acrescenta o posicionamento do Conselho.

Outro lado
Em nota, o governo do Estado informou que “as
circunstâncias do ano de 2016 apresentam uma inequívoca
queda de receita do Estado em relação aos exercícios
anteriores”. O documento destaca uma redução de quase
70% na arrecadação de royalties entre 2013 e 2016,
e declara que essa “importante fonte de receita para o
Estado do Rio tornou a crise estadual ainda mais profunda
do que a depressão econômica registrada em todo o País”.
O texto acrescenta que, no acumulado do ano de 2016,
descontada a inflação, houve queda real de 7,7% do ICMS
na comparação com 2015. O tributo, explica a nota, é a
receita mais significativa para o Estado fluminense. “A receita
líquida do Tesouro estadual desabou, em termos nominais,
de R$ 51,96 bilhões em 2014 para R$ 44,08 bilhões em
2016”. O governo do Estado defendeu também que a queda
na receita foi“sublinhada pela soma de R$ 8,4 bilhões em
arrestos e bloqueios financeiros no ano de 2016, tornando o
caixa estadual inacessível por 47 dias corridos ao longo do
ano, sendo 26 dias corridos entre novembro e dezembro.”
O Executivo conclui: “a despeito de reconhecer o
importante papel representado pelo TCE e seu elevado
nível técnico, a Secretaria de Estado de Fazenda tem
divergências em relação ao método de verificação do órgão
do cumprimento dos índices registrados na contabilidade
pública. Essas divergências serão apontadas na Alerj, foro
de julgamento da contabilidade estadual.”

Atuação preventiva
O profissional da contabilidade Elias Martins, membro da
Comissão da Área Pública do CRCRJ e Contador-Geral da UFRJ,
vê a reprovação das contas de 2016 como algo preocupante,
sobretudo por se dar em um momento severo de crise política
e econômica. “É preciso fortalecer o controle interno do Estado
e, para isso, o CRCRJ está envidando esforços e cobrando das
autoridades a criação da Controladoria Geral do Estado”, salienta.
Martins discorda do posicionamento do Executivo que
citou, em nota, a queda na arrecadação registrada em
2016 como um dos fatores responsáveis pelos equívocos
apontados pelo TCE. “É uma questão de planejamento,
definir prioridades e ajustar receitas e despesas”, esclarece.
Para ele, é importante que os limites sejam respeitados. “Os
fatos narrados explicam mas não justificam. Neste ponto,
os gestores devem reconhecer o valor do profissional da
contabilidade, que gera informações fidedignas para a
tomada de decisão e avaliação dos resultados”.

O parecer prévio do TCE-RJ
apontou quatro irregularidades
principais cometidas pelo
Executivo em 2016:

1
2
3
4

Capa

grandes empreiteiras. Tais incentivos, segundo o próprio
TCE do Estado, superam nos últimos anos o valor de R$
130 milhões.

O governo aplicou apenas 10,42% das
receitas de impostos e transferências
de Ações e Serviços Públicos de Saúde,
o que descumpre o limite mínimo
de 12% definido no artigo 6º da Lei
Complementar Federal nº 141/12
c/c o inciso II, §2, do artigo 198 da
Constituição Federal.

O Executivo descumpriu o estabelecido
no parágrafo único do artigo 2º c/c,
artigos 14 e 16, todos da LCF nº 141/12, ao
movimentar recursos da área da saúde
fora do FES (Fundo Estadual de Saúde).

Ao não destinar corretamente à Faperj
(Fundo de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro) o percentual
de 2% das receitas tributárias líquidas
para aplicação no desenvolvimento
científico e tecnológico, o governo
do Estado incorreu em outro erro,
disposto no artigo 332 da constituição
estadual e no parágrafo único do artigo
8º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O TCE defende ainda que o Executivo
descumpriu determinações relativas
ao repasse de valores remanescentes
de exercícios anteriores.

Ao realizar a destinação ao Fundeb, em
2016, um valor menor ao da base de
cálculo para a composição das receitas do
Fundo, o Executivo desrespeitou a norma
estabelecida no artigo 3º da Lei Federal
nº 11.494/07, e ao direito fundamental
social à educação (caput do artigo 6º e
detalhado nos artigos 205 a 214 da CRFB).

O parecer completo do TCE-RJ pode ser lido em
https://goo.gl/Kq9dh6
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Sede
Nova
Iguaçu
Angra
dos Reis
Três Rios
Teresópolis
Petrópolis

Delegacias

curso sobre nota fiscal eletrônica

O

CRCRJ realizou, nos dias 7 e 8 de junho, o curso sobre Nota Fiscal Eletrônica (NF-e 55) e Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica (NFC-e 65). A programação foi realizada na Unipec, no Centro da cidade.

Curso sobre nota fiscal eletrônica acontece em
Nova Iguaçu

A

delegacia do município recebeu, nos dias 21 e 22 de julho, das 10h às 16h, o curso Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e 55) e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e 65). Foram 12 horas de carga
horária. As aulas aconteceram na Unesa.

Normas contábeis é tema de curso em Angra dos Reis

A

delegacia do município recebeu, no dia 20, curso gratuito sobre IFRS PME: normas contábeis para
PME; procedimentos para elaboração das demonstrações contábeis; abordagem TG 1000, ITG 1000
e OTG 1000. A programação foi realizada na Uniabeu.

Delegacia recebe curso sobre Departamento Pessoal e
palestra sobre finanças pessoais

A

delegacia de Três Rios recebeu, nos dias 20 e 21 de junho o curso Departamento Pessoal Módulo 1.
A programação aconteceu na Associação Profissional dos Contabilistas do município.

No dia 29, os profissionais locais tiveram a oportunidade de participar de palestra sobre finanças pessoais
com o conselheiro Fabiano Castro. O evento, gratuito, aconteceu no auditório da UFRRJ ITR.

Fórum Sped, Lucro Real e responsabilidade civil do
profissional da contabilidade em Teresópolis
Profissionais de Teresópolis tiveram acesso ao curso Lucro Real. Ao todo foram, nove horas de aula,
realizada na Associação Profissional dos Contabilistas de Teresópolis.
No dia 19 de junho, a delegacia foi sede da palestra Responsabilidade Civil do Profissional da Contabilidade:
um enfoque da fiscalização. O palestrante, Carlos Alexandre Gonzales, é chefe da fiscalização do CRCRJ.
Em sua fala, abordou temas como escrituração contábil, contrato de prestação de serviços, Decore, Coaf
e publicidade.

conselheiro Membro do PVCC realiza palestra sobre
Cartilha de Educação Financeira em Petrópolis

P

etrópolis recebeu, no dia 13, palestra sobre a Cartilha de Educação Financeira. Luiz Antônio Ochsendorf
Leal, conselheiro do CRCRJ e membro do Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC), realizou
a palestra na Associação Profissional dos Contabilistas de Petrópolis.
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Delegacias

São
Gonçalo
Macaé
Araruama
Itaperuna

Módulo I do curso de Departamento Pessoal é ministrado
em São Gonçalo

N

os dias 23 e 30 de junho, São Gonçalo foi sede do curso Departamento Pessoal - Módulo I. A programação, que aconteceu das 9h30 às 15h30 em ambos os dias, foi realizada no auditório da Universo.

Delegacia de Macaé recebe cursos sobre Tributos Retidos na
Fonte e Contabilidade Tributária

O

s profissionais da contabilidade de Macaé tiveram a oportunidade de participar dos cursos Tributos
Retidos na Fonte, nos dias 21 e 22 de junho; Contabilidade Tributária, nos dias 27 e 28 do mesmo
mês. Os cursos foram realizados na Universidade Federal Fluminense (UFF).

Araruama recebe cursos de Departamento Pessoal e Análise
de Regras Tributárias do Simples

O

s profissionais da contabilidade de Araruama tiveram acesso, no dia 22 de junho, ao conteúdo do
curso Departamento Pessoal Módulo I. Nos dias 12 e 13, a delegacia sediou o curso Análise das
Regras Tributárias do Simples Nacional, em São Pedro da Aldeia.

Processo Administrativo Fiscal em Itaperuna

A

delegacia recebeu o curso sobre Processo Administrativo Fiscal no dia 20 de junho. Com inscrições
gratuitas, a programação foi realizada na Fundação São José, e contou com a ministração do professor
Leonardo Godoi.

Resende

Delegacia de Resende muda de representação

A

representação da delegacia de Resende, na região sul do Estado, mudou. A nova delegacia, com jurisdição de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis, passa a ser da Contabilidade Alternativa S/S Ltda-ME,
e o delegado, Ronaldo Goveia de Lemos.
Contatos: (24) 3355-3321 ou (24) 3384-8849.
E-mail: delresende@crcrj.org.br

Cabo Frio

Endereço: Av. Governador Portela, 193, bairro Vila Julieta, Resende. CEP 27520-251.

Contabilidade para Construção Civil é apresentado a
profissionais de Cabo Frio

A

delegacia de Cabo Frio recebeu curso sobre Contabilidade para Construção Civil no dia 22 de junho.
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PVCC

CAE-RJ defende e fiscaliza recursos públicos destinados
ao PNAE para que sejam utilizados corretamente

Fiscalizar
e melhorar
Conselheira do CRCRJ é eleita
presidente do CAE-RJ

PVCC: como se voluntariar
Caso queira conhecer um pouco mais sobre o
trabalho da comissão, entre em contato pelo telefone
(21) 2216-9578 ou pelo e-mail voluntariado @crcrj.org.br
e confirme sua presença em uma das reuniões.

A

conselheira do CRCRJ e coordenadora do Subprograma
3 (Funcriança e Fundo do Idoso) do PVCC, Sandra Helena
Pedroso, foi eleita presidente do Conselho de Alimentação
Escolar do Estado do Rio de Janeiro (CAE-RJ) no dia 22
de maio. Também assumiu no CAE-RJ, como suplente,
Elismar Santos, conselheira do CRCRJ e coordenadora do
Subprograma 4 (Ações Locais).
O CAE-RJ defende e fiscaliza os recursos públicos
destinados ao PNAE para que sejam, efetivamente,
utilizados para sua finalidade, ou seja, promover a
alimentação adequada e saudável aos escolares, bem
como contribuir para o fortalecimento estratégico do
desenvolvimento dos agricultores familiares, no contexto
da soberania e segurança alimentar e nutricional do País.
"Devido à penúria que estamos vivendo no governo
do Estado, hoje o CAE-RJ não possui uma infraestrutura
necessária à plena execução das atividades de sua
competência, como transporte, diárias, alimentação
e hospedagem. Ao assumir, fiz deste desafio minha
bandeira, com o conselho cobrando ações imediatas do
governo estadual para nos dar condições para realizar o
nosso trabalho", explicou Sandra.
Segundo ela, que será presidente no mandato 20172021, a missão será visitar todas as escolas do Estado
do Rio para identificar as deficiências e necessidades. "As
diretoras de escolas estão exercendo funções múltiplas
na gestão desses recursos, semelhante às ONGs. É muito
importante estarmos à frente desse processo, como
integrantes do CRCRJ, pois além de fiscalizar, podemos
orientar quanto a melhor utilização dessas verbas",
concluiu a conselheira.
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PVCC em
Ação Global
no Salgueiro
O Programa de Voluntariado da Classe Contábil
(PVCC), do CRCRJ, participou da edição da Ação Global,
do Sesi, do dia 27 de maio, realizada na quadra da
escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, na Tijuca,
Zona Norte do Rio. De acordo com a coordenadora do
PVCC, a conselheira Rosangela Dias Marinho, além do
grande interesse pelo Observatório Social, a Educação
Financeira foi destaque no atendimento.
"Muitas pessoas nos parabenizaram pela iniciativa
de levar o programa de Educação Financeira a eles.
Atendemos cerca de 200 pessoas e também vários
se interessaram pelo Observatório Social, o que é
importante, pois é um programa para toda a sociedade
e não apenas para o profissional da contabilidade".
A Ação Global Nacional Salgueiro gerou uma média
de público atendido de 43.659 e um total de atendimentos
de 109.147 por meio dos 90 serviços efetivados pelo Sesi
e parceiros, como o CRCRJ e a TV Globo. O evento é um
mutirão de solidariedade para contribuir com a inclusão
social e o fortalecimento da cidadania.

O

Siscoserv (Sistema Integrado de Comércio Exterior de
Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam
Variações no Patrimônio) é um sistema informatizado
desenvolvido pelo governo federal como uma ferramenta
de controle, aferição de dados e orientação de estratégias
empresariais de comercio exterior de serviços e intangíveis.
Neste contexto, as pessoas jurídicas, as pessoas físicas
e os entes despersonalizados que pratiquem atividades de
exportação e importação de serviços ou possuam serviços
conexos a estes, estão obrigadas, desde agosto de 2012,
conforme atividades praticadas, a registrar periodicamente
no Siscoserv tais operações.
Em relação às pessoas físicas, estas somente estarão
obrigadas quando da realização mensal de operações
relativas a serviço, em valor superior a US$ 30 mil ou
o equivalente em outra moeda. Sendo importante ainda
ressaltar que não são passíveis de registro as operações
que envolvam serviços e intangíveis incorporados aos
bens e mercadorias exportados ou importados registrados
no Siscomex (Sistema Integrado de Comércio Exterior).
Para o cumprimento de mais esta obrigação acessória,
faz-se necessário identificar, dentre outras questões,
o tipo de serviço e/ou intangível envolvido, com seu
respectivo NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços,
Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações

no Patrimônio), o NIF (Número de Identificação Fiscal) da
empresa no exterior e também fazer uso da certificação
digital da empresa ou de um procurador com poderes
devidamente outorgados para tal fim.
O Siscoserv é composto por dois módulos, sendo um
denominado Módulo de Venda, em que se registram as
“vendas” efetuadas ao exterior; e outro denominado Módulo
de Aquisição, em que se registram as “aquisições” efetuadas
do exterior, ambas relativas às transações que compreendam
serviços, intangíveis e registro de outras operações que
produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das
pessoas jurídicas e dos entes despersonalizados.
Vale ainda ressaltar que há previsão expressa de
aplicação de penalidades para o descumprimento,
apresentação extemporânea ou a incorreção na prestação
destas informações, ocasionando a incidência de multas
em valores relativamente expressivos. Estas multas
possuem, respectivamente, valores e percentuais que
oscilam de R$ 50 a R$ 1.500 por mês ou fração de mês
e, 1,5% a 3% do valor das transações, a depender da
inconsistência apresentada, bem como da natureza do
sujeito passivo da obrigação.

Adriana Costa
Diretora da Domingues e Pinho Contadores – DPC

Legislação

Entendendo o Siscoserv

Comissão de Pericia

Perito Contábil,
Quem é? O que faz?
P

erito contábil é o contador regularmente registrado
em Conselho Regional de Contabilidade, devendo ser
profundo conhecedor, por suas qualidades e experiências,
da matéria periciada.
O perito contábil é nomeado pelo juiz, desembargador,
árbitro, autoridade pública ou privada para exercício da
perícia contábil.
Em conformidade com o novo Código de Processo Civil
– CPC, em vigor a partir de 18/03/2016, art. 149, o perito
é um dos auxiliares da Justiça, e quando a prova do fato
depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz
será assistido por perito especializado no objeto da perícia.
De acordo com o NCPC (§ 1° do art. 156), os peritos
serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados
e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em
cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.
O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo
que lhe designar o juiz, empregando toda sua diligência,
podendo escusar-se do encargo alegando motivo legítimo.
O perito deve conhecer as responsabilidades sociais,
éticas, profissionais e legais, às quais está sujeito no
momento em que aceita o encargo para a execução de
perícias contábeis judiciais e extrajudiciais, inclusive arbitral.
Cumpre ao perito no exercício de seu ofício atuar
com independência.
Para o desempenho de sua função, o perito, bem
como os assistentes técnicos, pode valer-se de todos
os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo
informações, solicitando documentos que estejam em
poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas,
bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas,
desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao
esclarecimento do objeto da perícia.
Em seguida aos trabalhos periciais realizados (trabalhos
de verificação), o perito deve fornecer ao juiz, por meio de
laudo pericial, o relato de suas diligências, providências e
observações ou as conclusões que das mesmas vier a extrair.
Ressalte-se que a perícia, sendo um tipo de prova, constitui
o conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinados
a levar à instância decisória elementos de prova necessários
a subsidiar a justa solução do litígio – questão judicial;
demanda, pleito, pendência – mediante laudo pericial, e/ou

parecer pericial, em conformidade com as normas jurídicas e
profissionais, e a legislação específica no que for pertinente.
Certos que sejam os fatos, a missão do perito pode
consistir na apuração de suas causas ou consequências.
A sua função será a de, conhecidos os fatos, compreendêlos, distingui-los, caracterizá-los, fornecendo ao juiz
máximas ou regras técnicas, científicas, ou mesmo
de experiência não ordinária, capazes de servir para a
interpretação dos mesmos fatos.
A função do perito não será, em tais hipóteses, a
de perceber e observar os fatos, mas a de transmitir as
impressões que estes lhe causaram, as induções que
deles extraiu e que se prestem para melhor o juiz apreciálos ou interpretá-los. Nesses casos, o perito, além de
relatar os fatos, formula, justificadamente, conclusões,
pareceres, mesmo conselhos e advertências. Por isso,
no exercício dessa função, emite juízos, opiniões acerca
dos fatos, se aproxima à do juiz, razão pela qual se o
denomina perito judicante.
Todavia, apreciando ou interpretando os fatos, não
formula o perito senão um laudo, um parecer, uma opinião,
que servirá de auxílio ao juiz na apreciação dos mesmos.
Em conformidade com as Normas Brasileiras de
Contabilidade (NBC TP 01), “Os procedimentos periciais
contábeis visam fundamentar o laudo pericial contábil e o
parecer técnico-contábil e abrangem, total ou parcialmente,
segundo a natureza e a complexidade da matéria,
exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento,
mensuração, avaliação e certificação.”
Como término de seu trabalho, o perito contábil
emite um Laudo Pericial, no qual deve registrar, de forma
abrangente, o conteúdo da perícia e particularizar os
aspectos e as minudências que envolvam a demanda, a
lide, o litigio, devendo ser elaborado de forma sequencial
e lógica, para que o trabalho do perito seja reconhecido
também pela padronização estrutural.

Ril Moura
Perito judicial, auditor independente, 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

Atualidades
Presidente Vitória Maria da Silva liderou ato realizado no
Centro do Rio

CRCRJ pede paz
O CRCRJ realizou, no dia 3 de maio, um ato pela
paz, após a invasão e destruição da recepção da sede do
Conselho, na Rua Primeiro de Março, Centro, durante os
protestos da greve geral do dia 28 de abril. No crime —
que está sob investigação policial —, cadeiras e mesas
foram incendiadas, computadores e câmeras de segurança
furtados, além de documentos destruídos. O ataque
prejudicou os serviços do CRCRJ e atingiu a todos os
profissionais da contabilidade.
“Esse ato é para mostrar à sociedade a importância
do profissional da contabilidade, o quanto trabalhamos
para dar ao Brasil uma vida justa e para marcar nossa
posição: somos a favor das manifestações, mas contrários
à violência. A situação vivida pelo Brasil não pode nos
tirar a esperança. Estamos na luta diária não apenas pela
classe contábil, mas para o bem da sociedade”, disse a
presidente Vitória Maria da Silva, na abertura do encontro,
para um auditório lotado de profissionais da contabilidade,
em sua maioria vestidos de branco.
Foi realizada uma cerimônia ecumênica com o pedido
de paz. A conselheira e pastora evangélica Lilian Lima
Alves convidou os presentes a uma reflexão. “Vendo o
vídeo daqueles jovens tomados por um espírito de ódio,
primeiro fiquei revoltada, mas em um segundo momento,
lembrei-me da passagem na qual o Senhor Jesus diz: ‘Pai,
perdoai-os. Eles não sabem o que fazem’”.
O pastor Edmar Leonardo da Silva também questionou
o comportamento das pessoas. “Não há mais respeito
entre os seres humanos? Que Deus faça com que aqueles
jovens não sejam instrumentos de ódio e manipulações”.
Foram cantadas as orações do Pai Nosso e de São
Francisco de Assis, e os profissionais formaram uma
corrente de mãos dadas em frente à sede do CRCRJ para
um pedido coletivo de paz.

Alunos de Ciências Contábeis durante visita à sede

Estudantes visitam o CRCRJ
Por meio do Projeto Visita-Escola, um grupo de
alunos de Ciências Contábeis da Faculdade Dom Bosco
de Resende participou, no dia 29 de maio, de uma
visita técnica ao CRCRJ. Os futuros profissionais da
contabilidade tiveram a oportunidade de conhecer de perto
as responsabilidades e atribuições de cada departamento,
o papel do Conselho junto aos profissionais da classe,
além de saber os benefícios que o órgão oferece para
estudantes cadastrados.
Eles foram recepcionados pelo chefe do departamento
de Registro, José Vicente de Paula, que ressaltou:
“é importante ampliar a visão do aluno em relação à
instituição responsável pela classe na qual ele irá compor.
O CRCRJ tem a preocupação com o desenvolvimento
do profissional desde sua formação. Eles sempre saem
encantados com a estrutura do Conselho e se sentindo
ainda mais valorizados”, garantiu.
Aluna do 3º ano, Ágata Noemi, de 20 anos,
qualificou a visita como “uma experiência única” e ainda
complementou: “acho que todas as instituições deveriam
priorizar esse momento de conhecer a classe que
pertencemos. Saio daqui com grande expectativa em ser
membro deste Conselho um dia”, afirmou.
Na oportunidade, os estudantes também conheceram
a Biblioteca Ivo Malhães de Oliveira, e aprenderam um
pouco mais sobre a história da profissão contábil no Centro
de Memória e História da Contabilidade. A presidente do
CRCRJ, Vitória Maria da Silva, e o Conselheiro Cezar Stagi
receberam os alunos ao final da visita técnica. Em seguida,
o grupo participou da Plenária a fim de conhecer mais
sobre o dia a dia do Conselho.

Para participar do projeto, a instituição
deve entrar em contato com o e-mail
registro@crcrj.org.br, agendando a visita.
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Atualidades

Vices imortais

Cerimônia de posse foi realizada na sede do Conselho

Três conselheiros do CRCRJ foram empossados na
Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas
e Sociais (Academia Nacional de Economia – ANE) na
noite de 1º de junho, em cerimônia realizada na sede do
Conselho: a vice-presidente do CRCRJ Márcia Tavares;
o vice-presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos,
Francisco José dos Santos Alves; e o vice-presidente de
Desenvolvimento Profissional, Waldir Ladeira dos Santos.

O presidente nacional da ANE, Oswaldo Alves de
Mattos, que também foi presidente do CRCRJ nas gestões
1969-1973 e 1978-1979, abriu a sessão ressaltando os
73 anos da Academia a serviço da coisa pública. A ANE foi
fundada em 1944 com o objetivo de promover ações que
estimulem o progresso das Ciências Políticas, Econômicas
e Sociais no Brasil. É composta por 200 cátedras, cada
uma com seus respectivos patronos.

“Me sinto honradíssima em entrar para esta academia,
especialmente porque, no nosso caso, na profissão
da contabilidade, temos muita representação para a
sociedade. Além disso, é de suma importância a existência
dessas entidades, que possam fortalecer as profissões.
Olhando ao redor, vemos quantas pessoas temos aqui,
importantes, e que podem executar ações para que
possamos ajudar a sociedade e a nossa profissão”,
destacou Márcia Tavares.

“Termos três acadêmicos e os três vice-presidentes do
nosso Conselho é uma emoção ímpar. Não sei nem como
descrever essa alegria de vê-los tomando posse em nossa
Academia. E, assim, vemos contemplados na ANE profissionais
de diversas áreas, como da Ciência Política, Direito, Economia.
Por isso, nos sentimos felizes ao trazer todos esses profissionais
em nosso auditório e na casa do profissional da contabilidade”,
celebrou a presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva.

Encontro Nacional da Mulher
Contabilista acontecerá em
setembro em Gramado (RS)
Acontecerá, entre os dias 13 e 15 de setembro,
em Gramado (RS), o 11º Encontro Nacional da Mulher
Contabilista. Com o lema "Compartilhando experiências,
unindo competências", a programação acontecerá junto da
16ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul.
Homenagem aconteceu durante 25º encontro do G10

Presidente recebe homenagem de
empresários
A presidente do CRCRJ, Vitória Maria da Silva, foi
homenageada durante o 25º Encontro de Empresários do
G10, realizado no dia 30 de maio no hotel Gran Mercure,
em Jacarepaguá. O prêmio, uma homenagem por sua
atuação na contabilidade, foi entregue pelo treinador de
basquete, Miguel Ângelo da Luz, que já comandou as
seleções brasileiras masculina e feminina.
A vice-presidente Márcia Tavares, os conselheiros
Victor Mota e Maria de Fátima Moreira e o delegado
do CRCRJ em Nova Iguaçu, Jorge Miguel, também
prestigiaram o evento.
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Assim, palestras e painéis vão atender aos objetivos
tanto do encontro da mulher contabilista quanto da
convenção gaúcha. Tratam-se de eventos tradicionais,
realizados a cada dois anos, com finalidades específicas,
mas que buscam o aprimoramento dos profissionais e a
superação a partir do conhecimento técnico atualizado.
Informações sobre os custos para a participação no ENMC,
assim como os dados para a realização das inscrições para
a programação, que devem ser quitadas até 11 de agosto,
estão no site do evento, http://encontromulhereconvencaors.
cfc.org.br/inscricoes/
Participe!

Voz da experiência
Profissionais dão dicas a jovens contabilistas durante Workshop

P

or iniciativa da Comissão Jovens Lideranças do CRCRJ,
foi realizado, no dia 2 de junho, o Workshop de Jovens
Lideranças Contábeis para uma plateia de graduandos e
recém-formados em Contabilidade, na sede do Conselho.
As palestras começaram logo pela manhã e se estenderam
até o fim da tarde, em uma oportunidade única para novos
profissionais e estudantes absorverem experiências e
conhecimentos dos palestrantes.
"Vimos como muito proveitoso o encontro, sobretudo
na medida em que começamos a criar uma nova cultura
para o profissional da contabilidade, voltada para o mercado
de trabalho atual, uma proposta empreendedora e não ligada
a clichês do passado, como o de um escritório burocrático.
Estamos muito satisfeitos", avaliou Fernanda Carvalho,
membro da Comissão Jovens Lideranças do CRCRJ.
Após a abertura do encontro, o auditor da Receita
Federal (RFB) e chefe da fiscalização no Rio de Janeiro
e Espírito Santo, Jorge Viana, apresentou o cenário
de atendimento da RFB, que visa à simplificação. "Os
profissionais da contabilidade precisam conhecer a Receita
por dentro, porque são grandes usuários do sistema de
atendimento", orientou Viana. Ele também apresentou dois
projetos voltados aos jovens que estão entrando no mercado
de trabalho e que queiram conhecer os serviços da RFB:
o Autoatendimento Orientado, que é um serviço prestado
por esse estagiário para orientação de pessoa física, e o
NAF, em que há serviços similares aos encontrados no
autoatendimento, que estão disponíveis para o público.
Em seguida, o professor do CRCRJ, José Miguel
Rodrigues, ministrou uma palestra motivacional sobre
investimento e gerenciamento de carreira. "A vida
profissional não pode atrapalhar a vida pessoal. Trabalho
e emprego são diferentes. O primeiro é fonte de vida
e o segundo é fonte de renda. O trabalho constrói a
nossa obra e legado no mundo. Muitas pessoas não
possuem emprego, mas trabalham muito: mães, avós,
voluntários, por exemplo", explicou José Miguel. De
acordo com ele, a dica é transformar o emprego em
fonte de vida e traçar metas. "A atual crise econômica é
um mercado profícuo para o contador. Estudar sempre e
recorrer às fontes para se informar diante de um mundo
de muitas incertezas e de mudanças".

O terceiro painel do Workshop tratou de cases
de sucesso, com a sócia de auditoria da KPMG Carla
Bellangero. “Para se ter sucesso na carreira profissional, o
segredo é sempre estudar, estudar, estudar. Quanto mais
você estudar, mais vai perceber que precisa de mais”.
O professor Joelson Fagundes, da Trevisan, dentro da
mesma proposta de cases de sucesso, citou em seguida
quatro etapas essenciais para uma carreira de sucesso:
o autoconhecimento para as decisões da carreira; a
construção uma rede colaborativa; a ação de liderar a
própria carreira e a afinidade com valores da empresa.

Confiança
A segunda parte do encontro foi aberta com uma mesaredonda da Comissão Jovens Lideranças do CRCRJ e o vicepresidente Operacional do Conselho, Samir Nehme, contou
sua história profissional. "Tudo começou no escritório de
despachante do meu avô, onde atuei em diversas áreas,
até cursar Contabilidade, Direito e Administração, e liderar
o escritório que funciona em Campo Grande. Atualmente,
me preocupo em investir nos profissionais que trabalham
comigo", ressaltou Samir que, além da vice-presidência do
CRCRJ também atua como vogal da Junta Comercial do
Rio de Janeiro.
Sob a moderação do conselheiro do CRCRJ, Joper
Padrão, a sócia-diretora do Sistema Humano Integral, Sônia
Braga, fechou o encontro com palestra sobre a liderança no
século 21. "O mundo de hoje, conectado, requer confiança,
pois não sabemos quem está do outro lado. Confiança também para que eu compartilhe o que sei, como ideias, novidades, inovações, o que se torna hoje mais possível com
o mundo em rede. Confiança em relações de trabalho que
estão mudando", aconselhou.
"Não estamos falando de cargos ou chefias, mas de
lideranças pouco ligadas a hierarquias. Estamos em tempos de quebrar paradigmas, pois as lideranças não devem
pensar em ter o controle sobre as pessoas. Estamos em
rede, mas não somente rede social. Podemos trabalhar com
alguém de outro lado do planeta. Saber trabalhar além das
fronteiras, dentro desse clima de confiança, e saber reunir
recursos de diferentes redes", concluiu Sônia Braga.
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Jovens Lideranças

Workshop foi oportunidade para jovens profissionais e
estudantes absorverem conhecimento

Boletim Técnico

EIRELI e MEI:

definições e vantagens
E

IRELI – Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada. MEI – Microempreendedor Individual. EIRELI
– Instituída pela Lei nº 12441 de 11/07/2011 que alterou
a Lei 10406 de 10/01/2002 – Código Civil.

O MEI – Instituído pela Lei Complementar nº 128 – de
19/12/2008 – Art. 91 Inciso I – Art. 92 § 2º - Inciso I –
regulamentado pela Resolução nº 94 do CGSN – Anexo
XIII, estabelece as atividades permitidas indicando os
CNAE, especificando ainda as incidências de ISS/ICMS.

Os fundamentos para a instituição e criação dessas
formas de atividades prestadores de serviços visaram
acabar com o sócio fictício nas sociedades limitadas, e
tirar da informalidade os micro prestadores de serviço.

Vantagens

Empresa individual só era permitida para atividade
mercantil, com responsabilidade ilimitada, e o micro
prestador de serviços, como autônomo, localizado ou não,
com várias restrições.

A EIRELI, por ser de Responsabilidade Limitada, com
separação do Patrimônio Empresarial do Privado, estipula
um Capital Social mínimo de 100 salários mínimos vigente.
O § 6º do Artigo 980-A da Lei 10.406/02, alterado
pela Lei 12441/11, estabelece que se aplica no que
couber as regras previstas nas ltdas. Uma das maiores
vantagens é que não tem limitação de atividade, que pode
ser comércio, indústria, prestação de serviços e até rural,
podendo ser optante do Simples Nacional.

Gestão Empresarial
Gestão empresarial online

O MEI tem o faturamento anual máximo de R$ 60.000,
só poderá ter um funcionário, terá Inscrição Federal (CNPJ),
Inscrição Estadual (DOCAD), que lhe facilita o acesso a
fornecedores, podendo emitir Nota Fiscal.
Pode ter conta bancária P.J., não poderá ser sócio de
empresa, nem ter filial.
A Tributação Simplificada e Reduzida permitirá usufruir
de todos os benefícios previdenciários a custo baixo.
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Controle de
Atendimento | CRM

Faturamento
de Serviços

Faturamento
de Produtos

Controle de
Estoque

O MEI tirou o trabalhador da informalidade, que não
tinha qualquer beneficio ou direito, dando-lhe Personalidade
Jurídica, o que lhe assegurou acesso a Créditos Bancários
e cobertura Previdenciária.

CM
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CY
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K

Resumo

Controle
Financeiro

Frente de
Caixa | NFC-e

Frente de
Caixa | PDV

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

Feito para facilitar
o seu trabalho

A EIRELI acabou com o ‘sócio laranja’, ampliou as
atividades permitidas, e assegurou a defesa de seu
Patrimônio Privado, salvo dolo ou má fé.
Às atuais sociedades limitadas, que tenham sócios
fictícios, é recomendável a migração, desde que tenham
condições de elevar o capital social, nas hipóteses em que
seja inferior a 100 salários mínimos vigentes.
Essa transformação é simples, fácil e não muito onerosa.

Vicente Muniz
Conselheiro do CRCRJ
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A

vice-presidência Operacional é responsável pela
parte administrativa e estrutural do CRCRJ. Assim,
estamos à frente dos setores Contabilidade, Departamento
Pessoal, Informática, Gerência Predial, Gerência de
Transportes, Secretaria de Compras, Gerência de
Cobranças, Gerência de Serviços Auxiliares, Tesouraria
e Câmara Operacional. Cuidamos do Conselho como um
todo – desde a manutenção do prédio até a operação da
folha de pagamento e a arrecadação para os projetos das
demais vice-presidências.
Em nossa gestão, objetivamos fazer uma “limpeza
na casa”, buscando redução nos gastos e melhor
aproveitamento de bens e pessoal. Alguns exemplos
foram: a revisão de diversos contratos já firmados, com
redução de custo para quase 100% deles; a aquisição de
nove veículos, em substituição ao formato de locação,
constituindo uma redução e custo em aproximadamente
50%; substituição gradual das lâmpadas fluorescentes por
lâmpadas de LED, que gerará economia no consumo de
energia elétrica. Também está prevista – no momento em
fase de levantamento, plantas e projetos – a implantação de
novo sistema de refrigeração, mais moderno e econômico.

CRCRJ em ação

Vice-Presidência Operacional:
cuidando do CRCRJ e
do profissional da contabilidade
Além da atuação interna, a vice-presidência Operacional
também cuida das relações institucionais, mantendo
contato com entidades e empresas parceiras, sempre em
busca de tirar nossos projetos do papel. Zelamos pelo
Conselho e, assim, pelo atendimento de qualidade para os
profissionais da contabilidade.

Samir Nehme
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Realizamos melhorias na estrutura física do Conselho,
como a adequação ao sistema de incêndio e pânico, em
atendimento ao laudo de exigências do Corpo de Bombeiros,
proporcionado mais segurança para os funcionários e
profissionais. E a mais notável reforma executada pela
vice-presidência Operacional foi no pavimento térreo,
para instalação do nosso auditório. Agora, contamos com
uma moderna estrutura para a realização de palestras e
cursos para a classe contábil, projetada para facilitar a
acessibilidade de pessoas com necessidades especiais,
com capacidade de 86 lugares.
Em abril, apresentamos uma iniciativa inédita entre
todos os Conselhos Regionais de Contabilidade: a
Campanha de Renegociação, que busca quitar os débitos
dos profissionais inadimplentes dentro de suas condições,
analisando, processo a processo, de maneira individual e
sensível, buscando sempre o melhor acordo para ambas
as partes.
Também estamos trabalhando para lançar muito em
breve o novo portal do CRCRJ, totalmente reformulado,
que proporcionará melhor experiência para o usuário.
Nossa equipe de Informática passou os últimos meses em
ritmo intenso para concretizarmos este grande sonho.
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