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EDITORIAL

CONVIDAMOS
A FAZER

DIFERENTE!

Colega Profissional da Contabilidade,
Iniciamos esta gestão com múltiplos sentimentos.
Gratidão, aos 17.640 Profissionais da Contabilidade
que nos confiaram seu voto; Respeito, para representar a voz dos 55 mil Contadores e Técnicos de
nosso Estado; Responsabilidade, para conduzirmos
as ações pelos próximos 2 anos de mandato, honrando cada voto e buscando sempre o melhor para
a Classe; e Coragem, para fazer diferente na busca
incansável de nossa união e cooperação.
Temos o compromisso de intensificar as ações concretizadas nas gestões anteriores, dando continuidade àquelas que deram certo, bem como inovar na criação de projetos, contando com novos colegas para fortalecer nossa
busca pela Valorização Profissional.
Pautaremos nossas ações em duas palavras-chave:
união e cooperação. Entre o Sistema CFC/CRCs,
Federações, Sindicatos, Associações, Academias de
Ciências Contábeis, Instituições de Ensino Superior
e cada um dos 55 mil Profissionais da Contabilidade
dispostos a buscar a boa e merecida visibilidade social de nossa Profissão.
Nosso objetivo principal é atuar como porta-voz de líderes da nossa Profissão. Por isso, sua participação é extremamente importante. Não só para dar ideias e atuar ativamente no Conselho – seja nos nossos eventos, cursos,
reuniões plenárias, comissões, em grupos de trabalho ou
em nossa 58ª Convenção Estadual, que será realizada

no segundo semestre – mas iniciando, por você mesmo,
o trabalho da Valorização. Esse tema foi abordado com
brilhantismo pelo nosso Vice-Presidente Samir Nehme,
em artigo de Opinião.
Por fim, ainda na temática “diferente”, você perceberá
que nossa Revista passou por uma grande reformulação. Sabemos que o modo de interação das informações não é mais o mesmo: agora, tudo está na palma
da mão, a um clique de distância. Com visual mais
clean e arrojado, textos reduzidos e imagens em destaque, esperamos que nossa publicação se torne mais
atrativa para uma leitura em formato digital.
O nome “A Tribuna do Contabilista” – utilizado desde
1992 – também foi modificado, com o objetivo de trazer
modernidade, visto que o termo “Contabilista” está em
desuso, pois, em 2012, o CFC orientou a substituição
por “Profissional da Contabilidade”.
“Valor Contábil” é um nome curto e direto, que mostra
o que a Revista do CRCRJ se propõe a fazer: fornecer
informação de qualidade, com conhecimento técnico e
prático, e, sobretudo, incentivar todos nós a avançarmos
na busca da Valorização Profissional!
Esperamos que goste dessa e das demais novidades!
Obrigado e boa leitura,

Waldir Ladeira
Presidente do CRCRJ
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01 a 03. Diva Gesualdi, Vitória Maria da Silva e
Lygia Sampaio recebem as homenagens;
04. Novos Conselheiros eleitos do CRCRJ na
solenidade de posse

NOVA DIREÇÃO

CRCRJ EMPOSSA NOVO PRESIDENTE E CONSELHEIROS ELEITOS
No dia 2 de janeiro, foram empossados o novo Conselho Diretor e os Conselheiros eleitos do CRCRJ. Waldir
Ladeira, Presidente eleito, também assumiu o cargo na
ocasião. Após o juramento e a assinatura dos termos de
posse, também foram constituídas as novas formações
das câmaras técnicas.
Em seguida, o Presidente Waldir Ladeira fez a leitura
das primeiras portarias da sua gestão: nova composição da Comissão Permanente de Transparência do
Conselho, criação da Ouvidoria do CRCRJ e a escolha de um Conselheiro como representante dos Técnicos em Contabilidade.
Também foram criadas a Comissão de Acompanhamento de Avaliação e Conduta, a Comissão Institucional para
a Vice-Presidência, a Comissão de Integração do CRCRJ
e a Comissão de Educação Continuada. Na cerimônia,
ainda foram empossados os Delegados regionais.
Presente no evento, o Deputado Federal Celso
Pansera parabenizou o novo Conselho Diretor e
destacou três reivindicações em andamento, fruto de
parceria com o Conselho: criação da ControladoriaGeral do Estado, prioridade de atendimento aos
Profissionais da Contabilidade na Receita Federal
e nos demais órgãos públicos e o Projeto de Lei nº
7895/17, pela redução das multas abusivas.
Em sua fala, a Presidente na gestão 2014-2017,
Vitória Maria da Silva, agradeceu aos funcionários,
Conselheiros e Delegados de sua gestão e destacou o
trabalho “brilhante” desenvolvido por Waldir Ladeira

durante o período em que esteve na Vice-Presidência
de Desenvolvimento Profissional. Ela foi homenageada,
assim como a Presidente na gestão 2010-2013 Diva
Gesualdi; a Presidente do Sindicato dos Contabilistas
do Município do Rio de Janeiro (SINDICONT-Rio) e
da Federação dos Contabilistas nos Estados do Rio
de Janeiro, Espírito Santo e Bahia (FEDCONT), Lygia
Sampaio; o Presidente do Sindicato das Empresas
Contábeis do Estado do Rio de Janeiro (Sescon-RJ),
Arnaldo dos Santos Jr; a Presidente da União dos
Profissionais e Escritórios Contábeis (Unipec), Damaris
Amaral; o Presidente do Sindicato dos Contabilistas
de Niterói (Sincon), Magno Andrade; a Delegada de
Teresópolis, Magda Fonseca; a Contadora do CRCRJ
Viviane da Silva; a Empresária Contábil Juceia Barbosa;
e a esposa do Presidente, Claudia Barboza.
A solenidade foi encerrada pelo Presidente, que abordou a importância da profissão Contábil, as lutas do setor e os temas que nortearão a nova gestão do Conselho:
gratidão, respeito, admiração, credibilidade, responsabilidade, escolha e realização.
“Ser Profissional da Contabilidade é ter a certeza de nossa escolha. É saber respeitar as diferenças, entender as
inúmeras funções que podemos atuar nesta profissão
tão plural, com a finalidade clara de servir à sociedade.
Sabemos que o nobre trabalho de valorização profissional vem de muitos anos e é um exercício conjunto. É
grande a satisfação de poder vivenciar de perto essas
mudanças de comportamento de todos os colegas que
trabalham muito por nossa ciência”, disse Ladeira.

04 | VALOR CONTÁBIL - A REVISTA DO CRCRJ

EVENTOS

COAF, AUDITORIA E SIMPLES NACIONAL SÃO
ABORDADOS NA QUARTA DO CONHECIMENTO
CENÁRIO DE CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS, ADEQUAÇÃO DE PROCESSOS E
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS FORAM EXPLICADOS NOS EVENTOS
O CRCRJ realizou três edições da Quarta do Conhecimento em janeiro e fevereiro. A primeira delas, no
dia 24 de janeiro, abordou o Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (COAF). O empresário contábil Luiz Fernando Nóbrega falou sobre as Leis n°
12.846/13 (anticorrupção) e n° 9.613/98 (de lavagem
de dinheiro) e a Resolução CFC 1.530, que trata das
ações dos Profissionais da Contabilidade para o cumprimento dessas legislações. O Vice-Presidente do
CRCRJ, Samir Nehme, fez a abertura da palestra.
O palestrante detalhou o atual cenário de cruzamento
de informações fiscais, tributárias e financeiras, possibilidades de trabalho geradas pelas obrigatoriedades e a
responsabilidade civil e criminal da área.
Nóbrega destacou que o contexto internacional sobre
o tema foi um dos principais fatores para a criação de
leis e políticas de combate às duas práticas e dos primeiros programas de compliance implementados no
Brasil. Ele ainda citou os setores mais visados dentro do
tema, como comércio internacional, ONGs e os mercados imobiliário e agropecuário. Para os Profissionais
da Contabilidade evitarem situações suspeitas, devem
conhecer o cliente e obter informações como origem
dos recursos, setor de atuação, fornecedores e se são
pessoas politicamente expostas.

opções disponíveis e o investimento necessário até a
aquisição do bem”, observou.

SIMPLES NACIONAL
No dia 28 de fevereiro, o evento abordou os Registros
Públicos diante das reformas da Lei Complementar nº
155/2016, que alterou as regras e os limites do Simples
Nacional. O Oficial Substituto do RCPJ-RJ, Jalber
Buannafina, o Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho,
Ronald Sharp Jr., e o Presidente do IRTDPJ-RJ, Leandro
Botelho, destrincharam ponto a ponto a legislação e
falaram sobre “Investidores-Anjo”, a supressão das
siglas ME e EPP, modalidades de enquadramento e
implicações legais, além de particularidades da Lei.
Um dos pontos ressaltados na palestra foi a necessidade de uma legislação melhor para “Investidor-Anjo”.
“Antes o ‘investidor-anjo’ tinha direitos e obrigações
semelhantes aos de um sócio, por isso não era algo
prático. Com a nova Lei, a incidência do Imposto de
Renda no lucro do investidor freou a utilidade desta
modalidade”, afirmou Sharp.

AUDITORIA
Como adequar os procedimentos de uma empresa
após uma auditoria de processos? Essa foi a pergunta
que o Diretor-Executivo da VCW Consultores, Sérgio
Vidal, ajudou a responder no dia 31 de janeiro. O especialista explicou o conceito de uma auditoria de processos e como ela trabalha para avaliar os trâmites internos de uma empresa.
“Quase todo procedimento é mais complexo e abrange mais áreas do que aparenta inicialmente”, destacou
Vidal. “Um simples processo de compra envolve vários
passos: a detecção e avaliação da necessidade, o levantamento e escolha de fornecedores, comparação de

Luis Fernando Nóbrega, Sérgio Vidal, Jalber Buannafina e Ronald Sharp Jr.
nas Quartas do Conhecimento de janeiro e fevereiro
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UNIDOS COM A CATEGORIA

Os participantes da segunda
edição do Café com a Classe

NOVO EVENTO DO CRCRJ, CAFÉ COM A CLASSE TRAZ PROFISSIONAIS DA
CONTABILIDADE PARA DIÁLOGO COM O PRESIDENTE E CONSELHEIROS DA ENTIDADE
Em 2018, os Profissionais da Contabilidade do Rio
de Janeiro foram apresentados a um novo evento:
o Café com a Classe. Com o objetivo de estreitar o
relacionamento do CRCRJ com seus representados,
a ação coloca os participantes em uma mesa-redonda
com o Presidente Waldir Ladeira e os Conselheiros
da entidade.

“O atendimento prioritário na RFB é um pleito antigo
que estamos dispostos a conquistar. O deputado
Federal Celso Pansera, em parceria com o CRCRJ,
desenvolveu um projeto de lei (PL 9.390/2017), que
visa conceder aos Profissionais da Contabilidade
acesso prioritário e diferenciado às repartições e aos
serviços da Receita”, explicou Ladeira.

As duas primeiras edições ocorreram nos dias 31 de
janeiro e 27 de fevereiro. De acordo com Ladeira,
essa linha direta com a Classe ajuda o Conselho a
compreender melhor os anseios dos Profissionais,
esclarecer o que o CRCRJ tem feito e traz sugestões
para problemas que muitos enfrentam.

No segundo encontro, os Profissionais da
Contabilidade levaram temas como ampliação do
Ensino a Distância (EAD) entre os cursos oferecidos
pelo CRCRJ e a constante formação educacional
necessária para o setor.

“Quanto mais pessoas envolvidas na nossa
administração, melhor. Essa proximidade nos traz
questionamentos importantes para delinear nossos
próximos passos e também auxilia a mostrar o que
podemos fazer para ajudá-los”, afirmou o Presidente.
Alguns dos temas abordados no evento foram
a exclusão dos Técnicos e Profissionais da
Contabilidade do MEI, a integração do registro do
CRCRJ com outros órgãos, atendimento prioritário
na Receita Federal, a valorização da Classe, a
percepção dos jovens sobre a Contabilidade e
posturas éticas em relação aos honorários.

O Vice-Presidente de Interior, Ademilton Dantas,
também apresentou as ações da Comissão em 2018 e
as informações do Conselho disponíveis publicamente
no site e no Portal da Transparência.
Waldir Ladeira sugeriu aos presentes participarem
das Comissões do Conselho para apresentar
ideias; explicou que o EAD deverá ser adotado mais
amplamente nos próximos meses, e que as palestras
realizadas são disponibilizadas na TV CRCRJ. Além
disso, ele explicou que, nas parcerias com instituições
de ensino, o Conselho busca universidades cujos
professores e coordenadores do curso de Ciências
Contábeis sejam formados na área.

OPORTUNIDADES NOS SALÕES DE BELEZA
LEI DO SALÃO PARCEIRO É TEMA DE WORKSHOP PROMOVIDO
PELO CRCRJ, SINBEL-RJ E SEBRAE
Atento às possibilidades de trabalho geradas pela implementação da Lei
do Salão Parceiro, no dia 29 de janeiro, o CRCRJ promoveu, com o Sebrae,
Sinbel-RJ e o Sindicont-Rio o 1º Workshop Impactos da Lei do Salão Parceiro. O professor e palestrante do Conselho, José Miguel Rodrigues, falou sobre as obrigações abrangidas pela Lei, assim como sobre a importância de
firmar as parcerias em contratos que chancelarão o acordo entre as partes.
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José Miguel Rodrigues (da dir. para a esq.),
Derotino Pinho, Ana Paula Mendel e Daniel
Gudiño na mesa de abertura do evento

EVENTOS

CRCRJ ENTREGA
CARTEIRAS
PROFISSIONAIS A
RECÉM-FORMADOS
NOVOS PROFISSIONAIS DA
CONTABILIDADE RECEBERAM O
DOCUMENTO EM SOLENIDADE
No dia 28 de fevereiro, o CRCRJ realizou a entrega
das carteiras profissionais aos recém-formados
em Ciências Contábeis. Compuseram a mesa
solene o Presidente do Conselho, Waldir Ladeira;
o Vice-Presidente de Pesquisas e Estudos Técnicos,
Jorge Ribeiro, que foi Paraninfo da turma, e o VicePresidente de Registro, Carlos Alexandre de Paiva.

Novos Profissionais da Contabilidade recebem as carteiras em cerimônia
no CRCRJ. Conselheiros e funcionários participaram do evento

Aos novos Profissionais, Jorge Ribeiro destacou a
importância da Classe para a sociedade. Nessa linha,
Ladeira abordou a necessidade de renovação constante
na área pelo alto grau de exigência do mercado.

CÓDIGO DE
ÉTICA É TEMA DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS
DA CONTABILIDADE FIZERAM
PONDERAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO
Com o objetivo de enriquecer a contribuição do
Rio de Janeiro para alterações no Código de Ética
Profissional do Contador, o CRCRJ, por meio da
Vice-Presidência de Pesquisa e Estudos Técnicos,
realizou duas audiências públicas.
A primeira aconteceu no dia 1º de fevereiro,
voltada para funcionários e conselheiros. Já no
dia 8 de fevereiro, o evento foi aberto a todos os
Profissionais da Contabilidade. O Presidente Waldir
Ladeira enfatizou a importância do encontro para
a melhoria da categoria e confirmou que todas as

Os Conselheiros do CFC representantes do RJ, Marcelo Cavalcanti
e Diva Gesualdi, o Presidente, Waldir Ladeira, e o Vice-Presidente
de Pesquisa, Jorge Ribeiro

ponderações serão encaminhadas para o Conselho
Federal de Contabilidade (CFC).
Também participaram o Vice-Presidente de Pesquisa
e Estudos Técnicos, Jorge Ribeiro, os Conselheiros
do CFC representantes do Rio de Janeiro, Diva
Gesualdi e Marcelo Cavalcanti, o Presidente do
Sescon Rio, Arnaldo dos Santos Jr., a Presidente do
SINDICONT-Rio e da FEDCONT, Lygia Sampaio, o
Presidente do Sindicato dos Contabilistas de Niterói,
Magno Pacheco, e o Presidente do Conselho Fiscal
do SINDICONT-Rio, Raimundo Viana.
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O QUE VOCÊ
FAZ PELA SUA
VALORIZAÇÃO?

SAMIR NEHME
Vice-Presidente do CRCRJ,
Empresário Contábil.
Contador, Advogado e
Administrador de Empresas

Com a chegada do período de entrega da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física, nós, Profissionais da Contabilidade, nos
preparamos para o momento em que mais somos
lembrados pela sociedade.

nunca será suficiente se a valorização não estiver
presente em cada indivíduo, em cada um de nós,
Contadores e Técnicos em Contabilidade.

Como seu cliente o vê? Ele conhece o seu poder
de entrega? Sabe que sua atividade vai muito
Sempre fazemos questão de reforçar que
além de preencher declarações ou emitir guias?
somente com um Profissional da Contabilidade
Ele imagina quanto tempo a empresa dele
qualificado há a garantia de uma Declaração
sobreviveria sem o seu trabalho? Você já se
sem erros, e ficamos felizes por saber que essa
reuniu com ele para mostrar quantos serviços
campanha obteve o resultado
pode oferecer? Informou que
esperado: agora, as pessoas já
pode atuar como Assessor e
"CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO,
perceberam nossa importância
Consultor? Conversou sobre
LANÇAR MÃO DE TÉCNICAS
sob esse aspecto. Trata-se
como ter um Profissional da
DE VENDA, COMUNICAR AO
de uma primeira conquista
Contabilidade como braço
CLIENTE TUDO O QUE VOCÊ FAZ
que, no entanto, não deve nos
direito pode fazer a diferença
E PODE FAZER POR ELE. ESSES
deixar satisfeitos, muito menos
na tomada de decisões?
SÃO ALGUNS DOS PRINCIPAIS
acomodados. Temos que utilizáNo fim das contas, os Profissionais
PASSOS NO CAMINHO DA TÃO
la como impulso para alcançar o
da Contabilidade precisam fazer
SONHADA VALORIZAÇÃO DA
reconhecimento todos os dias
uma autorreflexão: “O que eu estou
CLASSE CONTÁBIL"
do ano. Mas como fazê-lo?
fazendo pela minha valorização”?
É evidente que as Entidades
Capacitação, atualização, lançar
Contábeis, como o CRCRJ, têm um papel a
mão de técnicas de venda, comunicar ao cliente
desempenhar. Mostrar para a sociedade a força
tudo o que você faz e pode fazer por ele. Esses
da categoria, ocupar espaço na mídia, elucidar o
são alguns dos principais passos no caminho da
que somos e o que fazemos, proporcionar eventos
tão sonhada Valorização da Classe Contábil.
e cursos de qualidade. Mas todo esse trabalho
E você? Está fazendo sua parte?
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ENTREVISTA

IRPF 2018:
ACERTO DE CONTAS

LEÔNIDAS
QUARESMA
Auditor Fiscal
da Receita Federal

O AUDITOR DA RECEITA FEDERAL LEÔNIDAS QUARESMA FALA SOBRE AS NOVIDADES DA
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Quais são as mudanças no programa de
Declaração do Imposto de Renda para este ano?

das fichas, somente serão impressas as linhas
preenchidas, gastando menos papel e tinta.

O contribuinte poderá gerar as cotas do Imposto
de Renda, mesmo as atrasadas, pelo programa. Se
perder o prazo, o programa calculará também os
valores em atraso com multa e juros.

Em geral, quais erros ou omissões dos
contribuintes ocasionam queda na malha fina?

Outra novidade é na declaração de bens, a Receita
está pedindo mais informações. No caso de imóveis,
dados como o IPTU e o número de registro no cartório.
Se forem automóveis, aeronave ou embarcação,
o número de registro no órgão competente. Para
aplicações financeiras, é pedido o CNPJ da instituição
financeira, e ações, o CNPJ da empresa emissora. Para
este ano, isso não é obrigatório, mas incluímos para os
contribuintes começarem a buscar os dados porque
possivelmente, no ano que vem, será.
Além disso, na página inicial do programa, há um
painel com as fichas mais usadas em declarações
anteriores, resgatadas pelo programa. À medida que
é utilizado, ele mostra as opções para facilitar o uso.
E na Declaração?
A diminuição da idade mínima para 8 anos para ter
CPF como dependente. A perspectiva é de que em
2019 todas as pessoas que constarem na Declaração
deverão ter o documento. No caso de crianças cujos
pais dividem a guarda compartilhada, eles deverão
decidir em qual das declarações ela constará como
dependente, exceto no ano da separação, quando o
filho poderá ter sido dependente de cada um até uma
data e passar a ser do outro em seguida.
Uma novidade que facilitará o trabalho dos
Profissionais da Contabilidade é que na impressão

Omissão de rendimentos e de rendimentos
do dependente. Em segundo, a declaração de
despesas médicas.
Com a implementação efetiva do eSocial e da
EFD-Reinf a partir deste ano, a partir de quando
essas informações influenciarão a DIRPF?
Em dois anos, a Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) deverá acabar por conta do
eSocial, o que facilitará a vida de quem faz a Declaração
e da própria Receita. A Declaração de Pessoa Física
será impactada por isso porque hoje as empresas são
obrigadas a informar somente as pessoas de quem
ela reteve na fonte e o eSocial é folha de pagamento.
Por isso, independentemente de ser retido ou não, a
empresa informará isso para Receita.
Muitas pessoas compraram criptomoedas em
2017 por causa da valorização das mesmas.
Como declará-las?
É recomendável incluir na Declaração porque certamente a compra foi feita pensando em ter um
ganho, com troca de algum bem que tinha anteriormente. Se isso não é declarado, para a Receita,
significa diminuição de patrimônio. Quando houver
venda, e com isso, ganho, a RFB saberá e que há
justificativa. É como uma aplicação financeira. Esse
enriquecimento está sujeito a ganho de capital e,
sobre o valor ganho, é preciso pagar 15%, até que
as criptomoedas sejam regulamentadas.
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CAPA

Gil Marques Mendes, Carlos Alexandre de Paiva, Elias Costa Martins, Samir Nehme, Waldir Ladeira, Ademilton Ferreira Dantas (atrás),
Neide Peres, Jorge Ribeiro dos Passos Rosa, Luiz Peyon, José Antônio Felgueiras da Silva e Antonio Ranha na solenidade de posse

MAIS VALOR
VICE-PRESIDÊNCIAS DO CONSELHO
APRESENTAM SEUS PROJETOS PARA
A GESTÃO 2018/2019

ações junto ao empresariado, à sociedade, que mostram que o Profissional da Contabilidade tem valor”,
explica Waldir Ladeira, Presidente do CRCRJ.

A valorização da Classe Contábil passa por
iniciativas como qualificação dos Profissionais
da Contabilidade, atendimento das demandas do
setor, maior visibilidade para a Profissão junto à
sociedade e atenção para os processos internos
do CRCRJ. Para atender a esses aspectos, as
Vice-Presidências do Conselho iniciam a gestão
2018/2019 com suas iniciativas individuais e
em conjunto.

Para contribuir com isso e levar mais conhecimento
e capacitação aos Profissionais da Contabilidade,
eventos com órgãos públicos e outras entidades e
ações de comunicação são algumas das propostas
mencionadas pelo Vice-Presidente Samir Nehme.

“A busca pela valorização é de todas as gestões do
CRCRJ. O que temos buscado na conscientização do
Profissional é que isso não será dado por nenhuma
entidade, mas surge a partir de cada um, nas suas
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“Vamos ampliar a realização de eventos na sede
e nas Delegacias, reafirmando a parceria com
importantes órgãos, como Sebrae, Firjan, Receita
Federal, Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro. Também buscaremos uma comunicação
mais próxima, assertiva e expandir nossa presença
no meio digital. A reformulação da Revista é um
grande exemplo”, explica.

CAPA

REGISTRO

INTERIOR

Na área de Registro, a prioridade é atender
os Profissionais conforme a legislação e
os prazos de registro e baixa. Além disso,
segundo o Vice-Presidente de Registro,
Carlos Alexandre de Paiva, o setor
desenvolverá iniciativas para aproximar o
CRCRJ dos Profissionais da Contabilidade
em atividade e estudantes da área, assim
como uma campanha de atualização
cadastral dos registrados para melhorar o
relacionamento e a comunicação entre o
Conselho e seus representados.

Após visitar todas as Delegacias do Conselho
no interior do Estado nos primeiros meses
de 2018 e conhecer as demandas locais, a
Vice-Presidência de Interior tem, entre seus
projetos, atualizar a Resolução das Delegacias
e a Resolução das Jurisdições das Delegacias,
assim como prosseguir com os encontros com as
entidades contábeis do interior.

“Temos como meta fazer campanhas em Universidades para que o recém-formado faça
parte do nosso Conselho, assim como, com os
Profissionais, fazermos palestras para que eles
venham participar ativamente do nosso dia a
dia, fazendo cursos e se aprimorando em sua
área de atuação”, detalha o Vice-Presidente.

DESENVOLVIMENTO

As ações para os municípios além da capital
fluminense abrangem a criação da Comissão
de Integração, formada por Ademilton Dantas,
Vice-Presidente de Interior e coordenador do
grupo; pelos Conselheiros do interior do Estado:
Fernando Amil, Ivanildo Carvalho, Evandro
Glória, Fabiano Corrêa; e pelo Ouvidor do
Conselho, Luiz Francisco Peyon.
“O fato de a maioria dos componentes ser do interior nos proporciona uma visão mais aproximada
da realidade desses locais, que possuem demandas próprias e muito diferentes da capital”, explica
Ademilton Dantas.

PROFISSIONAL

CONTROLE INTERNO

Propiciar mais cursos em todo o Estado é um
dos objetivos da área de Desenvolvimento
Profissional, cuja expectativa é superar as 470
edições de 2017. Além de uma parceria com
a Vice-Presidência de Interior, as atividades
devem ser divulgadas localmente para abranger
mais pessoas. O setor já implantou novidades
para os cursos, como a avaliação online, na
qual os participantes analisam o conteúdo e
o professor, e ampliará o Ensino a Distância
(EAD) no primeiro semestre de 2018.

Ambiente de controle, identificação e a
avaliação de riscos, atividades de controle, monitoramento contínuo; informação
e comunicação são os principais focos da
Câmara de Controle Interno. O Vice-Presidente de Controle Interno, José Antonio
Felgueiras da Silva, ressalta que o setor
atuará de forma participativa e em busca
de melhorias constantes:

Além das ações educacionais, a área está em contato
com as Prefeituras para levar o Seminário Itinerante
aos municípios que ainda não o receberam e abordar
as boas práticas da Contabilidade no Setor Público.
“Esperamos encerrar a Gestão 2018/2019 com uma
abrangência muito grande no nível estadual, dando
segmento ao que foi iniciado na gestão anterior”,
projeta o Vice-Presidente de Desenvolvimento
Profissional, Antonio Ranha da Silva.

“A expectativa é que tenhamos uma gestão participativa, buscando a melhoria no
atendimento aos Profissionais, constante
processo de aperfeiçoamento e capacitação dos funcionários, ampliar o processo
de divulgação do papel do Conselho para
os Profissionais, estudantes de Ciências
Contábeis e a sociedade”.
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CAPA

FISCALIZAÇÃO

OPERACIONAL

A busca por tecnologias para tornar o
julgamento dos processos fiscais mais
eficientes e informatizar todo o Conselho
é um dos projetos da Vice-Presidência de
Fiscalização, Ética e Disciplina, liderada por
Gil Marques Mendes, assim como contribuir
para o fortalecimento da Profissão Contábil:
“Nosso maior desafio é o compromisso
legal de atuar como fator de proteção e
orientação da sociedade, de acordo com os
preceitos legais estabelecidos no DecretoLei 9.925/46.
Fortalecer a profissão
com uma fiscalização ativa e proativa,
retirando da área contábil os inabilitados
tecnicamente, bem como os leigos no
exercício da profissão”.

Transparência e manutenção da eficiência na
destinação dos recursos para atendimento dos
Profissionais da Contabilidade com prestação
de contas para a Categoria estão entre os objetivos da Vice-Presidência Operacional, comandada por Elias Martins.

PESQUISA E ESTUDOS TÉCNICOS
Para ir além do trabalho cotidiano da área
Contábil, o Vice-Presidente de Pesquisa e
Estudos Técnicos, Jorge Ribeiro dos Passos
Rosa, pontua as iniciativas de reconhecimento para a área de pesquisa, como criação de novas premiações para o setor, além
dos Prêmios Geraldo de La Rocque, Américo
Florentino e o Certificado Empresa Cidadã.
“A ideia é criar novos prêmios, como
Transparência no Setor Público, Inovação
Tecnológica e Destaque Docente das
Instituições de Ensino Superior. Seria para
sacramentar as pesquisas como formas de
melhorias socioeducativas e o contexto social
do Profissional da Contabilidade, para que
ele se sinta envolvido na sociedade e seja
valorizado. O Profissional da Contabilidade
também é o professor, o acadêmico, o gestor”,
detalha Jorge Ribeiro. A criação das novas
premiações está em avaliação para serem
realizadas ainda em 2018.
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“Minhas expectativas para a Gestão 2018/2019
passam pelo princípio do coletivo, com a participação dos profissionais junto às ações do CRCRJ que
caminham pela valorização da Profissão. Transformar o orgulho de sermos Profissionais da Contabilidade em ações a favor da Categoria”, ressalta.

OUVIDORIA E REPRESENTANTE DOS
TÉCNICOS EM CONTABILIDADE
A Gestão 2018-2019 do CRCRJ também conta
com uma Ouvidoria, para a qual foi nomeado o Conselheiro Luiz Francisco Peyon, e um Representante
dos Técnicos em Contabilidade, cargo atribuído à
Conselheira Neide Peres, proposto pelo Presidente
na posse dos novos Conselheiros. “Demos a Ouvidoria a infraestrutura e o pessoal necessário para
torná-la realidade, porque a nossa gestão pensa em
trabalhar para a construção da governança, na qual
a função de ouvidoria é fundamental para assistir
os profissionais e fazer com que o Conselho esteja
alinhado com a questão da transparência e com os
reclames da categoria”, explica Waldir Ladeira.
Neide destaca a representatividade do cargo para
essas pessoas.
“É nos fazer representar sempre que necessário,
pois o nosso curso e, consequentemente, o registro,
também tem grande importância na sociedade”, ressalta Neide, acrescentando que a força do CRCRJ
junto aos órgãos públicos foi um dos principais avanços do Conselho nos últimos anos.
O Presidente Ladeira pontua que o cargo traz representatividade a esses profissionais. “Ele representará a voz de 30 a 40% dos profissionais registrados,
por isso é importante atendê-los.”

INTEGRAÇÃO

APROXIMAÇÃO
COM O INTERIOR
Entre 9 de janeiro e 1º de fevereiro, o Presidente
Waldir Ladeira visitou as 18 Delegacias do CRCRJ
no Estado. As idas às representações foram acompanhadas pelo Vice-Presidente de Interior, Ademilton
Dantas, e pelo Diretor Institucional, Felipe Ribeiro.
A delegação do Conselho também visitou entidades

contábeis das regiões para estreitar o relacionamento do CRCRJ com os Profissionais do interior.
O CRCRJ também participou da inauguração do
Posto da Jucerja e do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF)
em Cabo Frio, no dia 11 de janeiro, com a participação do Delegado em Cabo Frio, Ramires Rodrigues.

DELEGACIAS

Visitas às Delegacias do CRCRJ
e entidades contábeis locais e
participação na inauguração do
Posto da Jucerja em Cabo Frio

SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES
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INTEGRAÇÃO

O Presidente Waldir Ladeira na Roda
Contábil, em Nova Iguaçu

RODA CONTÁBIL EM NOVA IGUAÇU
O Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, participou no dia 18 de janeiro da Roda Contábil, ocorrida em Nova
Iguaçu. Também estiveram no evento o Vice-Presidente de Interior, Ademilton Dantas; o Delegado do Conselho
em Nova Iguaçu, Jorge Miguel de Moura; e o Diretor Institucional do CRCRJ, Felipe Ribeiro. O representante da
Receita Federal na cidade, José Paulo Correia, foi um dos participantes do evento.

CRCRJ EMPOSSA
NOVA DELEGADA
DE PETRÓPOLIS
No dia 19 de janeiro, o CRCRJ empossou
a contadora Carolina Licht como a nova
Delegada do Conselho em Petrópolis.
Participaram da solenidade o Presidente do
CRCRJ, Waldir Ladeira; o Vice-Presidente
de Interior, Ademilton Dantas; o Diretor
Institucional, Felipe Ribeiro; o VicePresidente de Registro, Carlos Alexandre de
Paiva; e o Ex-Delegado da cidade, Flávio Licht,
que recebeu uma placa de homenagem em
agradecimento pelos anos em que esteve à
frente da Delegacia.

Carolina Licht toma posse como Delegada de Petrópolis
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INTEGRAÇÃO

DELEGACIAS
VOLTA REDONDA
No dia 16 de janeiro, a Delegacia de Volta Redonda
promoveu o curso eSocial: Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, realizado do auditório da CDL local.

CABO FRIO
Contabilidade para o Segmento Hospitalar (Saúde) foi
tema do curso promovido pela Delegacia local nos dias
23 e 24 de janeiro. No mesmo mês, também foi realizada uma atividade sobre Tributos Retidos na Fonte (IRRF,
CSLL, PIS, Cofins, INSS) nos dias 30 e 31 de janeiro. Os
dois cursos ocorreram na Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio (ACIA). Na abertura do primeiro curso, o Delegado, Ramires Rodrigues, entregou
o Certificado de Mérito a Wagner Bastos, contador que
completou 70 anos, mantendo conduta exemplar, sem
registro de infrações fiscais ou éticas. Em fevereiro, nos
dias 26 e 27, foi realizado o curso Legalização de Empresas e, no dia 28, sobre ISSQN: Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – Regras Práticas.
Após os dois eventos de janeiro, o Delegado Ramires
Rodrigues, entregou ao Centro Evangelístico
Internacional as doações feitas pelos participantes
dos cursos. Em fevereiro (28), foi realizado na cidade
um curso sobre ISSQN – Regras Práticas.

MACAÉ
A Delegacia do CRCRJ em Macaé promoveu um
curso, com 12 horas/aula de carga horária, sobre
Orçamento Público nos dias 24 e 25 de janeiro, na
cidade de Quissamã.

BARRA DO PIRAÍ
No dia 15 de janeiro e nos dias 22 e 23 do mesmo
mês, a Delegacia de Barra do Piraí realizou dois cursos
na cidade. O primeiro, sobre Análise das Regras
Tributárias do Simples Nacional – MPE, e o segundo
abordou Departamento Pessoal – Módulo I. No total,
os dois cursos somaram 23 horas/aula.

ARARUAMA
Análise das Regras Tributárias do Simples
Nacional – MPE foi o tema do curso promovido

no dia 26 de janeiro pela Delegacia do CRCRJ
em Araruama, seguido pelo curso Departamento
Pessoal - Reforma Trabalhista, ocorrido no dia 30.
Em fevereiro, no dia 19, o Delegado da cidade,
Filipe Santos, participou de um reunião com a
Secretária de Fazenda do Município, Mariana
Navega, e o Superintendente de Planejamento,
Fábio Tinoco, no qual foram abordados objetivos
para desburocratização de procedimento para
abertura de negócios no município.

RESENDE
A Delegacia de Resende realizou o curso eSocial:
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas no dia 20 de
janeiro. No mês seguinte, a cidade recebeu um curso sobre Análise das Regras Tributárias do Simples
Nacional – MPE, no dia 3, e nos dias 6 e 7, uma atividade sobre Sped Fiscal – Escrituração Digital de
ICMS, IPI e GIA-ST.
Na cidade também foi realizada uma palestra sobre
Mudanças no atendimento da Receita Federal, ministrada pelo chefe de atendimento da Agência da
Receita local, João Carlos Capistrano Junior. O evento foi prestigiado pelo Vice-Presidente de Interior,
Ademilton Dantas, e pelo Delegado do Conselho no
município, Ronaldo Gouveia.

TRÊS RIOS
A Delegacia de Três Rios realizou dois cursos em fevereiro: nos dias 20 e 21, sobre EFD-Reinf, e nos dias 27 e
28, sobre Análise das Demonstrações Contábeis.

CAMPOS DOS GOYTACAZES
ISSQN: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Regras Práticas foi o tema abordado no dia 24
de fevereiro no curso promovido pela Delegacia de
Campos dos Goytacazes.

CAMPO GRANDE
No dia 24 de fevereiro, a Delegacia de Campo
Grande promoveu o curso eSocial: Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas.
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INTEGRAÇÃO

Waldir Ladeira e Elias Martins nos Seminários de Paraíba do Sul e Macuco, respectivamente

CONTABILIDADE
PÚBLICA EM DEBATE
O Seminário Itinerante de Contabilidade no Setor
Público realizou duas edições em janeiro. Os eventos
ocorreram em Paraíba do Sul (dias 10 e 11) e Macuco
(dias 17 e 18). Na primeira cidade, o evento, realizado
na Câmara Municipal, teve a participação do Presidente
Waldir Ladeira; do Vice-Presidente de Interior,
Ademilton Dantas; do Delegado do CRCRJ em Três
Rios, Cristiano Caldas; e do Diretor Institucional, Felipe
Ribeiro. Entre os representantes locais, compareceram
o prefeito Alessandro Bouzada; a secretária municipal
de Educação, Nélia Bouzada; e a secretária municipal
de Planejamento e Administração, Simone Guimarães.
Em Macuco, a 64ª edição do evento, realizada na
Câmara Municipal, foi prestigiada pela secretária
de Fazenda da cidade, Elaine Pereira, e o secretário
Geral de Governo, Luiz Carlos Lannes. O Conselho foi
representado pelo Vice-Presidente Operacional, Elias
Costa Martins. A professora Cristiane Berriel realizou
o curso Elaboração e Análise das Demonstrações
Contábeis Aplicadas ao Setor Público no evento.
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A beleza de ser e ter
inúmeras possibilidades.

Mulher e Contabilidade: tudo a ver!

COMISSÕES

O CONTADOR E
A ARBITRAGEM
O procedimento arbitral cada vez mais tem necessitado de árbitros que tenham conhecimento
técnico da matéria, fato este agravado pelo congestionamento do Poder Judiciário e pelo número
insuficiente de magistrados tendo que lidar com o
excessivo número de processos em curso.
A nossa economia exige cada vez mais uma modernização na dinâmica das relações comerciais. Requer
não apenas uma atualização da legislação em vigor,
mas, sobretudo, um método de resolução de litígios
rápido, de alta qualidade e eficaz, uma vez que os
conflitos globais não podem esperar por disputas judiciais que perduram por anos.
A arbitragem, após a promulgação da Lei 9.307, de
23 de setembro de 1996 trouxe o método de resolução de conflitos que, aliado à capacidade de responder com celeridade à urgência das disputas e à obrigatoriedade de confidencialidade das questões de
determinadas relações comerciais, surge como uma
importante ferramenta para agilizar, entre outros, a
resolução de disputas em sociedades por quotas de
responsabilidade limitada.
Em sendo o Contador um expert nessa matéria ele
pode perfeitamente atuar, desde que seja de confiança das partes divergentes, pois detém o conhecimento
técnico necessário.
O Código Civil brasileiro apresenta mudanças significativas na legislação de responsabilidade, especialmente no
que se refere à sociedade (por quota) de responsabilidade limitada, que foi renomeada para sociedade limitada.
Uma das mudanças introduzidas pelo Novo Código Civil é a substancial flexibilidade no tocante à exclusão de
membros da sociedade limitada. A exclusão pode agora
ocorrer se os seguintes requisitos forem cumpridos:
a) a exclusão do quotista inadimplente (um sócio que
não integralizar sua contribuição ao capital social da
empresa, conforme estabelecido no contrato social,

JARBAS BARSANTI
Presidente da Associação de
Peritos Judiciais do Rio de
Janeiro (APJERJ) e membro da
Comissão de Perícia do CRCRJ

dentro de 30 dias a contar de sua notificação), por
maioria de votos dos cotistas;
b) exclusão extrajudicial, através de alteração contratual, nos casos em que há provisão expressa de exclusão
por justa causa em uma das cláusulas do contrato social: quando um ou mais quotistas comprometerem
a continuidade das atividades da empresa através da
prática de ações de gravidade irrefutável;
c) exclusão judicial: a pedido dos demais quotistas, no
caso de descumprimento grave de responsabilidades ou incapacidade superveniente; e
d) exclusão de pleno direito, caso o quotista tiver sido
declarado falido ou tiver tido sua quota denunciada
por execução judicial.
A existência nos contratos sociais das sociedades limitadas, de uma cláusula compromissória para que
as partes submetam à arbitragem qualquer disputa
que envolva Apuração de Haveres de Sócios, Prestações de Contas e questões comerciais, permite que
se obtenha celeridade nessas disputas, somada à necessidade de preservar a confidencialidade de determinadas relações comerciais.
Nessa linha o Contador tem função essencial como
Árbitro e solucionador de questões extrajudiciais.
Quem senão o contador pode resolver essas questões de fundo contábil e econômico, de forma rápida
eficiente e com um custo razoável?
Por essa razão devemos propagar a necessidade de incluir nos contratos sociais uma clausula compromissória
específica em que as partes abram mão do procedimento judicial para um procedimento Arbitral, que pode ser
também solucionado pela Mediação ou Conciliação.
A exclusão de sócio pode, pois, ser resolvida sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, garantindo,
assim, a resolução de conflitos de uma forma mais moderna, eficiente e rápida, além de assegurar a confidencialidade e a manutenção das atividades da empresa.
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COMISSÕES

DOAÇÃO AOS
FUNDOS DA CRIANÇA
E ADOLESCÊNCIA

SANDRA HELENA PEDROSO
Conselheira do CRCRJ,
membro do Programa de
Voluntariado da Classe
Contábil

nando para a organização que cuida da causa em
A Declaração do Imposto de Renda está cheque acredita, pode ser uma das respostas para
gando, então muitas pessoas lembram de fazer
essa diferença.
a destinação de 3% do Imposto de Renda a pagar para os Fundos da Criança e Adolescência. E
De toda forma, os fundos da Criança e
muitos contribuintes e Profissionais da ContaAdolescência de 15 cidades do Estado do Rio de
bilidade pensam: Como é repassado esse dinheiJaneiro deixaram de receber do segundo repasse
ro? Será que os Fundos
das doações do IRPF de 2016
recebem? Quais projeo valor de R$ 140.824,33,
“OS FUNDOS DA CRIANÇA E
tos ou organizações
que 156 pessoas destinaram
sem fins lucrativos
ADOLESCÊNCIA DE 15 CIDADES
na Declaração, em função
recebem esse recurde inconsistência bancária,
DO RIO DE JANEIRO DEIXARAM
so? Não temos todas
erro de conta bancária, entre
as respostas, mas poDE RECEBER R$ 140.824,33
outros, conforme informado
demos dizer que a Repela Receita Federal; e
EM FUNÇÃO DE ERROS E
ceita Federal faz o seu
2 cidades (Conceição de
papel de repassar os
INCONSISTÊNCIAS”
Macabu e Mendes) não
recursos, desde que
receberam nenhuma doação.
os Fundos estejam reNo
primeiro
repasse,
gulares e com dados corretos. Por isso, fizemos
tínhamos 20 cidades com os mesmos problemas,
um levantamento junto à Receita Federal sobre
então somente 3 conseguiram resolver os
esses repasses.
problemas de inconsistência.
No primeiro repasse do Imposto de Renda
Esses dados demonstram que nós, Profissionais
2016, 31 cidades receberam um total de R$
da Contabilidade, precisamos estimular mais os
809.924,51. Destacamos os três municípios com
nossos clientes a doarem os 3% do Imposto de
maiores valores: Rio de Janeiro (383.498,72),
Renda devido para os Fundos no momento da
Niterói (87.584,52) e Macaé (64.627,75). Tradeclaração ou ainda os 6% durante o ano calenta-se de um valor bem baixo se comparado, por
dário. E, além disso, auxiliar, no que for possível,
exemplo, à cidade de São Paulo, que recebeu R$
na regularização dos Fundos, para que consigam
3.371.886,08. Não podemos comparar os unireceber o repasse.
versos, porém, a cultura de doação de São Paulo
Você já doou hoje? Transforme seu Imposto de
e a possibilidade de doação ao Fundo, direcioRenda em doação!
*Em nosso portal, você encontra as Tabelas Completas com os municípios e respectivos valores repassados.
Veja em https://goo.gl/6VEbLS..
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Reunião do CRCRJ com Presidentes das Associações Contábeis do Estado

ASSOCIAÇÕES CONTÁBEIS DO RIO DE JANEIRO SE REÚNEM NO CONSELHO
O CRCRJ realizou, no dia 28 de fevereiro,
a Reunião dos Presidentes das Associações
Contábeis do Estado do Rio de Janeiro. Entre os
assuntos abordados, a criação de uma Comissão
das entidades no Conselho, as datas das próximas
reuniões e o planejamento de ações coletivas para
Valorização Profissional com união e cooperação.
Participaram do evento o Presidente do CRCRJ,
Waldir Ladeira, o Vice-Presidente de Interior e
Presidente da APCCAA, Ademilton Dantas, a
Conselheira do CFC representante do RJ, Diva
Gesualdi, a Presidente da APCTERE, Claudia Lolita

Freitas, o Presidente da ACONTA, Edson da Costa,
a Presidente da UNICON, Elen Mello, o Presidente
da AMACON, José Costa Junior, o Presidente da
AESCON, Leandro Glória, a diretora da AMACON,
Marcia Regina dos Santos, a Presidente da APCP,
Rosangela Inocêncio, o Presidente da ARCON-RJ,
Vitor Leal, o Vice-Presidente da ARCON, Felipe
Nascimento, a Vice-Presidente da UNICON, Marta
Ataide, a Vice-Presidente da AMACON, Kiara Ribeiro
Garcia, os Conselheiros Gustavo Cretton e Victor
Avelino da Mota, e o Profissional da Contabilidade de
Rio das Ostras Marcelo Nassif.

CRCRJ APOIA PARCELAMENTO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O CRCRJ é uma das organizações apoiadoras da
campanha Refis para os Pequenos, cujo objetivo
é derrubar o veto do governo federal à inclusão
de Micro e Pequenas Empresas no programa de
recuperação fiscal disponibilizado para empresas de
maior porte em 2017.

da União Nacional de Entidades de Comércio e Serviços, a campanha Refis para os Pequenos visa mostrar à sociedade e às autoridades a importância de
manter o parcelamento tributário para as MPEs.
A Classe Contábil pode manifestar apoio no site
refisparaospequenos.com.br.

Para tentar reverter a decisão, o Vice-Presidente
do CRCRJ, Samir Nehme, representou o Conselho
em uma reunião realizada em Brasília com diversas
autoridades no dia 18 de janeiro. Entre os participantes,
o Presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afif
Domingos; o relator do projeto, o Deputado Federal
Otávio Leite; o Senador José Pimentel; o Presidente da
Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa no
Congresso Nacional, Deputado Federal Jorginho Melo;
o Prefeito de Palmas, Carlos Amastha, Presidente
da Frente Nacional de Prefeitos; e Valdir Pietrobon,
Diretor Político-Parlamentar da Fenacon.
Liderada pelo Sebrae e com participação da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e

Samir Nehme (à esquerda) com Afif Domingos e Otávio Leite
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CRCRJ SE REÚNE COM
ARCEBISPO DO RJ
O arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro, Dom
Orani Tempesta, recebeu os representantes das
entidades contábeis no dia 2 de fevereiro na sede da
Arquidiocese. Participaram o Presidente do CRCRJ,
Waldir Ladeira; o Diretor Institucional do Conselho,
Felipe Ribeiro; o Vice-Presidente do Sescon-RJ,
Renato Mansur; a Presidente do SINDICONT-Rio e da
FEDCONT, Lygia Sampaio; a Presidente da ACCERJ,
Diva Gesualdi; as Diretoras do SINDICONT-Rio
Mary Isabel Pereira e Celi Coelho e a funcionária do
SINDICONT-Rio, Maria de Fátima Garcia.

ENCONTRO COM
ENTIDADES CONTÁBEIS
O Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira,
esteve no dia 18 de janeiro na Federação dos
Contabilistas do Rio de Janeiro, Espírito Santo
e Bahia (FEDCONT) para um encontro com as
entidades sindicais do Rio de Janeiro, no qual
destacou a união e a cooperação com as demais
organizações contábeis fluminenses.

Audiência do arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro, Dom Orani
Tempesta, com representantes das entidades contábeis do Rio de Janeiro

AMPLIAÇÃO
DE PARCERIAS

Além do Presidente Ladeira, o Vice-Presidente
de Interior do Conselho, Ademilton Dantas, e a
Presidente da FEDCONT e do SINDICONT-Rio,
Lygia Sampaio, formaram a mesa solene do evento.

No dia 8 de fevereiro, o CRCRJ participou de reunião
com Delmir Custódio, Assessor da Presidência da
Junta Comercial do Rio de Janeiro, na qual foi abordado o projeto Núcleo de Apoio Fiscal (NAF), iniciativa da Receita Federal com a participação da Junta e
de universidades. Representaram o Conselho o Presidente Waldir Ladeira, o Delegado de Nova Iguaçu, Jorge Miguel de Moura, os Conselheiros Victor
Avelino e Cláudia Basílio; e o Diretor Institucional do
CRCRJ, Felipe Ribeiro.

Encontro do CRCRJ com entidades sindicais
ocorreu na sede da FEDCONT
Reunião do CRCRJ com Delmir Custódio sobre
o Núcleo de Apoio Fiscal, da Receita Federal
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UNIPEC EMPOSSA
NOVA DIRETORIA
No dia 2 de janeiro, o CRCRJ, representado pelo
Presidente Waldir Ladeira e pelo Vice-Presidente de
Interior, Ademilton Dantas, participou da solenidade
de posse da nova diretoria da União dos Profissionais e Escritórios de Contabilidade (Unipec). A Conselheira do CRCRJ, Damaris Amaral, foi reempossada Presidente da entidade.

Waldir Ladeira (à direita) na posse da nova diretoria da Unipec

ADESÃO AO REGIN
O Vice-Presidente do CRCRJ, Samir Nehme;
o Conselheiro Victor Avelino, o Delegado do
Conselho em Cabo Frio, Ramires Rodrigues, e o
Diretor Institucional Felipe Ribeiro estiveram no
dia 6 de fevereiro na Cerimônia de Entrega dos
Certificados de Adesão ao Sistema de Registro
Integrado (Regin) para Emissão de Alvará
Eletrônico aos municípios participantes do projeto.
A solenidade ocorreu no Palácio Guanabara e
teve a participação do Presidente do Sebrae, Afif
Domingos, e do Presidente da Jucerja, Luiz Velloso.

CRCRJ participa da Cerimônia de Entrega dos Certificados de Adesão ao Regin

SEMINÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DO SISTEMA CONTÁBIL ACONTECE EM BRASÍLIA
Nos dias 19 a 21 de fevereiro, o CRCRJ participou
do Seminário de Gestão e Planejamento
Estratégico do Sistema Contábil, que reuniu
Conselheiros e membros do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) e dos 27 Conselhos
Regionais de Contabilidade. Representaram o
CRCRJ o Presidente, Waldir Ladeira, o VicePresidente, Samir Nehme, o Vice-Presidente
de Registro, Carlos Alexandre de Paiva, o VicePresidente de Desenvolvimento Profissional,
Antonio Ranha, o Vice-Presidente de Fiscalização,

Ética e Disciplina, Gil Marques, o Vice-Presidente
de Interior, Ademilton Dantas, o Vice-Presidente
de Pesquisa e Estudos Técnicos, Jorge Ribeiro,
o Vice-Presidente Operacional, Elias Martins,
o Vice-Presidente de Controle Interno, José
Antônio Felgueiras, o Diretor Institucional, Felipe
Ribeiro, e a Conselheira do CFC representante do
Rio de Janeiro, Diva Gesualdi. Na noite do terceiro
dia, foi realizada a posse solene do Conselho
Federal, cujo novo Presidente é Zulmir Breda.

Delegação do CRCRJ no Seminário de Gestão e Planejamento Estratégico do Sistema Contábil
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PRESIDENTE VITÓRIA MARIA DA SILVA
INTEGRA A GALERIA DE PRESIDENTES
DO CRCRJ
No dia 26 de fevereiro, a Presidente do CRCRJ na Gestão 20142017, Vitória Maria da Silva, foi homenageada no descerramento
da sua foto na Galeria de Presidentes da entidade. O Presidente Waldir
Ladeira destacou a grande quantidade de realizações de sua gestão
e agradeceu à Presidente Vitória por ter sido Vice-Presidente de
Desenvolvimento Profissional durante o seu mandato.

Vitória Maria da Silva (centro) com
Waldir Ladeira e Diva Gesualdi

Primeira reunião de 2018 da RFB com as Entidades Congraçadas

1ª REUNIÃO DO ANO DA RECEITA COM
ENTIDADES ABORDA ESOCIAL E PERT
Ocorrida no dia 28 de fevereiro, a primeira Reunião da Receita Federal com as Entidades Congraçadas
em 2018 teve como pauta eSocial e esclarecimentos de dúvidas sobre o Programa de Regularização
Tributária (Pert), apresentados, respectivamente, pelo Auditor Fiscal Alex Mendonça e pelos Analistas
Tributários Alexandre Moreira e Patrick Wajnberg.
Representaram o CRCRJ o Presidente, Waldir Ladeira, e o Vice-Presidente, Samir Nehme. Entre as dúvidas
elucidadas na ocasião, a implementação gradual do eSocial, inclusive para órgãos públicos, a partir de 2019, e
os casos de adesão ao PERT anteriores à Consolidação da Lei nº 12.865/2013.

TV CRCRJ ABORDA TEMAS CONTÁBEIS EM ENTREVISTAS
Além de disponibilizar as palestras realizadas no Conselho, a
TV CRCRJ iniciou este ano o projeto CRCRJ Entrevista, com a
participação de representantes de órgãos públicos e integrantes
da entidade. Nas primeiras edições, o Conselheiro Luiz Antonio
Ochsendorf Leal e o Oficial do RCPJ-RJ, Jalber Buannafina,
abordaram o evento Educação Financeira 360° e as Deliberações
do Registro com a implementação da Lei Complementar 155/16.
As entrevistas e outros conteúdos estão disponíveis no canal do
CRCRJ no YouTube: youtube.com/tvcrcrj.
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Jalber Buannafina concede entrevista à TV CRCRJ

BOLETIM TÉCNICO

FISCO FÁCIL
SEFAZ/RJ
O FISCO FÁCIL é um ambiente digital da Secretaria
de Estado de Fazenda e Planejamento do Rio de
Janeiro – SEFAZ/RJ, implantado desde agosto
de 2017, que tem o objetivo de proporcionar ao
contribuinte estadual o acesso a serviços eletrônicos,
como a autorregularização de pendências apontadas
pelo fisco estadual, emissão de certidão negativa de
débitos estaduais e baixa de inscrição estadual.
O acesso somente é possível com a utilização de certificado digital, seja o e-CNPJ do próprio contribuinte,
o e-CPF do sócio administrador constante do cadastro estadual, o e-CPF ou e-CNPJ, respectivamente do
Profissional ou da organização contábil responsável
ou ainda através de procuração eletrônica outorgada
pelo contribuinte pelo sistema E-procuração. No caso
da E-procuração é importante informar que seu prazo
máximo de validade é de 540 dias.
Ao acessar o FISCO FÁCIL, o Profissional deverá verificar se tem acesso aos dados de todos os contribuintes com os quais mantenha vínculo profissional. Caso
contrário, deverá solicitar a outorga ou a atualização da
E-procuração. Da mesma forma, se verificar na lista a
existência de contribuintes pelos quais não é mais responsável, deverá providenciar a atualização cadastral
junto à repartição fiscal de jurisdição do contribuinte,
apresentando a sua desvinculação.

ALEXANDRE ANDRADE
Conselheiro do CRCRJ
com colaboração de
RICARDO NOGUEIRA
Diretor do SESCON-RJ

“suspensa” em até 5 dias úteis. Caso seja constatada
pela SEFAZ/RJ a regularidade fiscal do contribuinte,
por meio de consulta aos seus sistemas corporativos, a
baixa deverá ocorrer de forma sumária, ou seja, imediatamente após o deferimento do pedido.
É facultada a desistência do pedido de baixa pelo contribuinte até que o mesmo não seja deferido. Nesse
caso, o contribuinte deverá apresentar a solicitação de
cancelamento do PBI à sua unidade de cadastro, em
que deverá comprovar a cessação do fato motivador
declarado no pedido.
Não há dúvidas sobre a necessidade permanente de
consulta ao portal FISCO FÁCIL por parte dos Profissionais Contábeis que atendem clientes inscritos no cadastro estadual do RJ, sob pena, especialmente, de perda de
prazo para autorregularização de pendências. Para tanto, são importantes as seguintes recomendações:
• Manter o cadastro estadual do cliente devidamente
regularizado no que se refere ao seu vínculo profissional e ao quadro de administradores;
• Controlar a vigência dos certificados digitais do
profissional ou da organização contábil, bem como,
na medida do possível, do contribuinte e do administrador responsável;

Em regra geral, as pendências apontadas são retiradas
do portal no prazo de 24 a 72 horas após a sua regularização ou justificativa pelo contribuinte.

• Controlar a vigência da E-procuração, já que o prazo
máximo de vigência é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, o que difere da e-procuração da Receita Federal com que todos estão habituados e que pode ser
outorgada por um prazo de até 5 (cinco) anos.

A baixa de inscrição estadual solicitada pelo FISCO
FÁCIL na verdade se traduz em um pedido de baixa de
inscrição (PBI). Após a realização do pedido, a situação cadastral do contribuinte deverá ser alterada para

Dúvidas sobre a utilização do portal FISCO FÁCIL
ou como regularizar e justificar pendências poderão ser esclarecidas por e-mail através do endereço
suportefiscofacil@fazenda.rj.gov.br.

*Confira, em nosso portal, o artigo completo, contendo exemplos de pendências apontadas e as orientações
de procedimentos a serem adotados emanados pela SEFAZ/RJ. Acesse o texto no link https://goo.gl/LzjAko.
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Atualize seus
dados cadastrais
Proﬁssional
da
Contabilidade,
mantenha seus dados atualizados
para receber informações em primeira
mão e ter acesso aos serviços do
CRCRJ, como cursos, eventos,
emissão de DECORE, entre outros.

Pelo Portal: www.crc.org.br
Pelos Telefones: 2216-9609 ou 2216-9561
Por E-mail: registro@crcrj.org.br

Endereço

E-mail

Telefone de contato

