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EDITORIAL

PLANTANDO

SEMENTES
Colega Profissional da Contabilidade,
Nesta edição da Revista, noticiamos os principais
acontecimentos de março e abril, meses muito importantes
para o CRCRJ e para a Classe Contábil. Em março, no dia
10, realizamos a Solenidade de Posse dos Conselheiros e a
nomeação dos nossos Delegados em cerimônia oferecida
pelo Sindicato dos Contabilistas do Município do Rio de
Janeiro (SINDICONT-Rio).
Como nos comprometemos na ocasião – e diversas vezes
anteriormente – queremos fazer diferente. Por isso, nossa
posse foi totalmente paga pelos 247 convidados por
adesão e pelos parceiros, a quem agradecemos: Cenofisco,
PWC - PricewaterhouseCoopers, Oliveira e Carvalho
Consultoria e Auditoria, CF Contabilidade, Bavini Ferreira
Corretora de Seguros, Universidade Estácio de Sá, Alterdata
Software, Contmatic Phoenix, Escritório Jharbas Barsanti
Perícias Judiciais, Domingues e Pinho Contadores, Trevisan
Escola de Negócios, Domínio Sistemas, SCI Sistemas
Contábeis, Sebrae, ConferIR, IPOG, G10, Laghetto Stilo
e SINDICONT-Rio.
Temos o claro entendimento da importância da realização
de tal solenidade: apresentar os representantes de todos
os Profissionais da Contabilidade do Rio de Janeiro para a
sociedade em geral, autoridades e para a própria classe. Mas
estamos cientes que esse evento social não deve ser pago
com a sua anuidade, total e diretamente investida em seu
benefício, por meio dos diversos serviços que nosso CRCRJ
disponibiliza a você todos os meses!
No dia 25 de abril, comemoramos o Dia do Profissional da
Contabilidade. Nosso objetivo foi trazê-lo para comemorar
nosso Dia aqui no Conselho, a casa de todos nós. Por isso,
preparamos uma programação especial, com diversas
palestras na “Super Quarta do Conhecimento”, o Café com a
Classe; as solenidades de entrega da Medalha de Honra ao
Mérito Professor Orlando Martins Pinto, à Contadora Márcia

Tavares; das Carteiras Profissionais aos novos registrados; do
Certificado de Mérito aos Profissionais que completaram
70 anos; Moções de Aplausos ao Presidente da Junta
Comercial do Rio de Janeiro, Luis Velloso, e ao Contador
Patrício Roche; reconhecimento aos Presidentes Sindicais
de Niterói e Volta Redonda, Magno Pacheco e Mário
Ferreira Dias, aos dois Delegados que mais se destacaram
nos primeiros 100 dias de Gestão (Ronaldo Gouveia,
de Resende, e Ramires Rodrigues, de Cabo Frio), e ao
Paraninfo da turma de novos Profissionais, Conselheiro
Ril Moura, tudo isso com a presença do Presidente do
CFC Zulmir e da Vice-Presidente de Desenvolvimento
Profissional Lucélia, o que muito nos honrou.
Na ocasião, também nomeamos as novas Delegadas de
Duque de Caxias e Volta Redonda, Flávia Domingos e Giselle
Confort, descerramos a Placa alusiva ao nome do nosso
auditório, Contadora Vitória Maria da Silva, e lançamos, ao
lado do Presidente Zulmir, a 58ª Concerj, juntamente com o
XIV Prolatino, que ocorrerão nos dias 9 a 11 de outubro, na
cidade do Rio de Janeiro.
Outro acontecimento em abril, mais precisamente no dia
11, foi a conclusão dos 100 primeiros dias de nossa Gestão
à frente do CRCRJ. Um momento de muito aprendizado e
diversas realizações. Reunimos as principais informações,
nossas expectativas e planos para os próximos dois anos
no documento intitulado “Relatório 100 Dias de Gestão”,
disponível em nosso portal.
Já começamos a plantar nossas sementes. E, mais uma
vez, convidamos você a participar do nosso CRCRJ, pois
somente com União e Cooperação alcançaremos todos
os nossos objetivos.

Boa leitura!
Contador Dr. Waldir Ladeira
Presidente do CRCRJ
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Leônidas Quaresma recebe o certificado de participação do Presidente Waldir Ladeira e do Vice-Presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos, Jorge Ribeiro,
Fabiano Castro, Ricardo Lopes e Diogo Pereira nas palestras da Quarta do Conhecimento

QUARTA DO CONHECIMENTO DETALHA IRPF 2018, GESTÃO,
CONTRATOS SOCIAIS E MUDANÇAS NO RECONHECIMENTO DE RECEITA
ALTERAÇÕES NA DECLARAÇÃO, CONTRATOS SOCIAIS CLAROS E PRECISOS E DIFERENÇAS EM
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS FORAM ABORDADOS
Nos dias 7 de março e 18 de abril, o auditor fiscal da Receita Federal Leônidas Quaresma palestrou na Quarta do
Conhecimento sobre a Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física 2018. Ele detalhou as mudanças no programa e no documento, como disponibilização do cálculo do
Imposto no software, exposição das fichas mais usadas
na página inicial e obrigatoriedade de inclusão de CPF
para dependentes a partir de 8 anos.
Na segunda palestra, Leônidas tirou dúvidas e disse que a
Receita está recebendo sugestões dos contribuintes para
o ano que vem.
A gestão de empresas contábeis foi abordada no dia 21
de março pelo empresário contábil e Conselheiro do CRCRJ, Fabiano Castro, que falou sobre a sua experiência na
busca de valorização profissional e diminuição do estresse pessoal na sua equipe, além de pontuar ações voltadas
para clientes.
No dia 28 de março, o Conselheiro e professor Ricardo Lopes apresentou as principais diferenças
no reconhecimento da receita entre a antiga NBC

TG 30 e a nova NBC TG 47, em vigor desde janeiro de 2018.
Com a nova norma, o reconhecimento de receita dos
contratos de compra e venda de imóveis passou a ter
uma nova disciplina regulamentária.
Também foram abordados os requisitos para o reconhecimento da receita com o tempo ou na entrega das chaves e o negócio de incorporação imobiliária. Pelo texto, o
reconhecimento de receita das vendas de unidades em
construção com preço à vista ou a prazo é baseado na
transferência do controle do bem vendido. Com efeito,
a transferência ocorrerá em um momento específico, ou
ao longo do tempo, conforme a satisfação ou não das
obrigações contratuais.
Os contratos sociais foram abordados pelo especialista
em Direito Corporativo e Tributário, Diogo Pereira. Ele
falou sobre a importância da redação adequada dos documentos em aspectos como cláusulas, uso de modelos
de contratos e procedimentos como exclusão de sócios,
inclusão de capital social, sucessão e liquidação de cotas.

CAFÉ COM A CLASSE REÚNE PRESIDÊNCIAS DO CFC, DO CRCRJ
E PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE
VALORIZAÇÃO DA CLASSE E EDUCAÇÃO FORAM ASSUNTOS MENCIONADOS
Nos dias 29 de março e 25 de abril, o CRCRJ realizou novas
edições do Café com a Classe. Definição dos honorários contábeis,
valorização da classe contábil, formação profissional e o Exame
de Suficiência Contábil foram alguns dos assuntos abordados. Na
quarta edição, além da presença do Presidente Waldir Ladeira, a Participantes do Café com a Classe de 25 de abril
conversa também contou com o Presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Breda, e a Vice-Presidente
de Desenvolvimento Profissional, Lucélia Lecheta. Também participaram o Vice-Presidente de Desenvolvimento
Profissional do CRCRJ, Antonio Ranha, o Vice-Presidente de Interior, Ademilton Dantas, o Ouvidor do CRCRJ, Luiz
Francisco Peyon, e os Conselheiros Luiz Antonio Ochsendorf e Victor Mota.
Na opinião de Ladeira, o encontro é fundamental para buscar soluções inovadoras e eficientes para atender
às demandas dos Profissionais, e que possam agregar valor à Entidade.
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TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

RELAÇÕES BRASIL E PORTUGAL

CRCRJ ELUCIDA RCPGs EM PALESTRA

PALESTRA DETALHA PROCEDIMENTOS PARA
ABERTURA DE NEGÓCIOS ENTRE OS DOIS PAÍSES

Os desafios e as dificuldades para implantação dos Relatórios Contábeis de Propósito Geral (RCPGs) foram
o tema do encontro no dia 8 de março. O palestrante
Kleber Marques explicou o histórico de implementação do documento, objetivos e formas de torná-los
mais relevantes e atrativos.
Relevância, verificabilidade e objetividade foram algumas das características mencionadas. Elementos gráficos e texto claro devem ser usados. Para reunir os
dados corretamente, a mudança de cultura também é
necessária. "A alta gestão precisa comprar a ideia e se
profissionalizar", destacou Kleber.

Os procedimentos de negócios entre Brasil e Portugal
foram abordados no dia 22
de março na palestra Brasil
e Portugal – Novos Rumos,
promovida no CRCRJ. Os
palestrantes Thomas Rosa,
Gabriel Gonçalves e Helder Barbosa, falaram sobre Thomas Rosa explica os procedimentos para abertura
abertura e legalização de de empresas em Portugal
empresas, diferença nas
nomenclaturas do tema nos dois países, tributos,
financiamentos e obtenção de visto. Segundo
eles, o tempo médio de abertura de uma empresa
em Portugal é de 48 horas.
O Vice-Presidente da Câmara Portuguesa do Rio
de Janeiro, Arlindo Varela, prestigiou o evento.

DEBATE LEGISLATIVO
Kleber Marques abordou os Relatórios Contábeis de Propósito Geral em
palestra no CRCRJ

CRCRJ PROMOVE HOMENAGENS
SAMUCA SILVA E LYGIA SAMPAIO RECEBEM
MOÇÕES DE APLAUSOS
Em março, o CRCRJ outorgou duas Moções de Aplausos pelo trabalho em prol da Classe Contábil. No dia
21, a Presidente do SINDICONT-Rio e da FEDCONT,
Lygia Sampaio, recebeu o reconhecimento em uma
palestra no Sindicato. No dia 26, o prefeito de Volta
Redonda, Samuca Silva, foi o homenageado.

Lygia Sampaio e Samuca Silva foram homenageados com Moções de
Aplausos do CRCRJ

AUDIÊNCIA PÚBLICA TRATOU DA NBC TSP 11
A Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público 11 (NBC TSP 11), sobre Apresentação das Demonstrações Contábeis, foi tema de uma
audiência pública no dia 17 de abril. Na ocasião, a
Conselheira representante do CRCRJ no CFC, Diva
Gesualdi, o Vice-Presidente de Pesquisa e Estudos
Técnicos, Jorge Ribeiro, e o membro da Comissão
da Área Pública do CRCRJ, Carlos Eduardo Ribeiro, apresentaram o texto, contextualizaram a sua
criação e ressaltaram a importância da participação
dos Profissionais da Contabilidade no processo.

Participantes da audiência pública sobre a NBC TSP 11
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RECONHECIMENTO
DA CLASSE
PALESTRAS E HOMENAGENS MARCARAM O DIA DO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE NO CRCRJ

02

01

03

Para comemorar o Dia do Profissional da
Contabilidade, o CRCRJ promoveu no dia 25 de abril
a Super Quarta do Conhecimento, com oito palestras
e a quarta edição do Café com a Classe.
O dia foi encerrado com uma solenidade, na qual o
auditório do CRCRJ foi nomeado em homenagem à
Presidente na gestão 2014-2017, Vitória Maria da
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Silva. Na ocasião, foram homenageados o Presidente
do Sindicato dos Contabilistas de Niterói (SINCON),
Magno Andrade, e o Presidente do Sindicato de
Contabilistas de Volta Redonda, Mário Dias. Os
Delegados do CRCRJ em Resende e Cabo Frio,
Ronaldo Gouveia e Ramires Rodrigues, também
receberam homenagens, por se destacarem na

EVENTOS
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01. Vitória Maria da Silva nomeia o auditório do CRCRJ; 02. Mesa solene da cerimônia; 03 e 04. Profissionais da Contabilidade receberam
Certificados de Mérito e as carteiras de registro; 05, 06, 07. Luiz Velloso, Patrício Roche, Ronaldo Gouveia e Ramires Rodrigues foram
homenageados; 8 e 9 - CFC e CRCRJ receberam Moções de Aplausos; 10. Flávia Domingos e Giselle Confort foram empossadas Delegadas;11
- Samir Nehme entrega homenagem da Câmara Municipal do Rio de Janeiro a Waldir Ladeira; 12 - O CRCRJ homenageou o Presidente do
CFC, Zulmir Breda; 13 - A Vice-Presidente do CRCRJ na gestão 2014-2017, Márcia Tavares, recebeu a Medalha Mérito Contábil Orlando
Martins Pinto

promoção da Educação Continuada nos primeiros
cem dias de gestão. Ainda foram nomeadas as duas
novas Delegadas da entidade: Flávia Domingos, de
Duque de Caxias, e Giselle Confort, de Volta Redonda.
O Conselho também concedeu Moções de Aplausos
ao Presidente da Jucerja, Luiz Paranhos Velloso, e ao
Profissional da Contabilidade Patrício Roche.
Presente na solenidade para o lançamento da 58ª
Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de
Janeiro (Concerj) e do 14º Congresso Internacional de
Contabilidade no Mundo Latino (Prolatino), o Presidente
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Zulmir
Breda, foi homenageado pelo CRCRJ, e recebeu Moção
de Aplausos da Câmara dos Deputados, por iniciativa do

Deputado Otávio Leite, também outorgada ao CRCRJ.
Ainda foram concedidas homenagens da Jucerja,
do Sescon-RJ, e dos poderes estadual e municipal
entregues pelo deputado estadual Carlos Osório e pelo
vereador Junior da Lucinha, que também homenageou
o Presidente Waldir Ladeira.
A Vice-Presidente do CRCRJ na gestão 2014-2017,
Márcia Tavares, recebeu a Medalha Mérito Contábil
Orlando Martins Pinto, maior honraria entregue pelo
Conselho. Ainda foram entregues os Certificados de
Mérito a 11 Profissionais da Contabilidade com mais
de 70 anos com duas décadas de registro ativo no
Conselho sem penalidades. Novos 18 Profissionais
também receberam as carteiras de registro.
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ENTREVISTA

EXCELÊNCIA E
VALORIZAÇÃO

ZULMIR BREDA
Presidente do CFC

ZULMIR BREDA, PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC), FALA
SOBRE SEUS PLANOS À FRENTE DA ENTIDADE E A IMPORTÂNCIA DA CLASSE CONTÁBIL
Como foi a sua trajetória no Sistema CFC/CRCs?
Zulmir Breda: Fui conselheiro do Conselho Regional
de Contabilidade do Rio Grande do Sul de 1994
a 2013. Lá, fui Vice-Presidente de Administração
e Finanças (1998 a 2001); Vice-Presidente de
Controle Interno (2002 a 2005); Vice-Presidente
de Desenvolvimento Profissional (2008 e 2009); e
Presidente (2010 a 2013).
No CFC, tornei-me conselheiro em 2014, e VicePresidente de Desenvolvimento Profissional e
Institucional na gestão 2014-2015. Entre 2016
e 2017, fui Vice-Presidente Técnico. Em 2017,
fui reeleito Conselheiro até 2021. Em janeiro, fui
eleito Presidente – uma grande honra na minha
trajetória profissional.
Quais são os principais desafios dos Profissionais
da Contabilidade?
ZB: Nossa profissão atravessa um momento
importante, com mudanças substanciais tanto nas
normas contábeis, devido à adoção do padrão
internacional de normas técnicas e profissionais,
quanto pelas mudanças tecnológicas atuais –
chamada de quarta revolução industrial, mediante
as ferramentas com “inteligência artificial”. Nosso
desafio é apontar os rumos e preparar o profissional
para essas mudanças, transformando-as em
oportunidades. Portanto, se existiam previsões de
que a profissão acabaria, elas caíram por terra, pois,
com mais de três décadas de uso desses recursos,
ela cresceu e caminha para crescer mais.
Quais são os principais objetivos da sua gestão?
ZB: Temos como pilares o contínuo aprimoramento
dos programas e projetos em andamento no CFC,
uma vez que são frutos de um planejamento
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estratégico de dez anos, atualizado com frequência,
de acordo com as boas práticas de administração.
Com o apoio da Diretoria e do Plenário, atuaremos
para que o Sistema se fortaleça e que a profissão
seja cada vez mais valorizada.
Há planos de expansão do Programa de Educação
Profissional Continuada (PEPC)?
ZB: É uma necessidade imperiosa em face das
mudanças nas normas técnicas e profissionais e é uma
exigência das normas internacionais de educação da
Federação Internacional de Contadores (Ifac, na sigla
em inglês).
Desde o início do PEPC, há mais de uma década,
ampliamos gradativamente os profissionais e,
atualmente, são cerca de 15 mil. Na próxima etapa a
ser implementada, pretendemos incluir os que atuam
nas organizações contábeis cadastradas no Sistema,
em torno de 60 mil – claro que os que atuam com
Auditoria Independente já estão sujeitos, mas são
minoria. Os temas não deverão mudar, mas sempre
existem particularidades, que serão contempladas.
Qual é a importância da União e da Cooperação
entre o CFC e os Regionais?
ZB: O CFC e os CRCs integram um sistema que
precisa de harmonia para a correta aplicação da
legislação contábil de maneira uniforme. Toda a
regulação é feita pelo CFC e aplicada pelos CRCs.
Essa cooperação também existe na troca de boas
iniciativas. As inovações implementadas pelos
CRCs podem ser compartilhadas com os demais,
melhorando processos e procedimentos. Exatamente
pelo fato de o Sistema CFC/CRCs ser único e
integrado, a união é fundamental, em termos de
colaboração e aplicabilidade da legislação.

OPINIÃO

AS ELEIÇÕES E A
CONTABILIDADE

WANDERLEY NOGUEIRA
Conselheiro do CRCRJ e
Coordenador da Comissão de
Estudos para a Prestação de
Contas das Eleições de 2018

Mas, desde 2002, após muita luta e pelo impacto
das vozes das ruas exigindo ética na política,
passamos a ser vistos como essenciais para a boa
qualidade nas prestações de contas, ocorrendo
mudanças na legislação, como a obrigatoriedade
da assinatura de um Profissional da Contabilidade
nas prestações de contas (2014) e que o
Profissional da Contabilidade
“PASSAMOS A SER VISTOS
acompanhe a movimentação
financeira de campanha desde o
COMO ESSENCIAIS PARA A BOA
seu início, não apenas assinando
QUALIDADE NAS PRESTAÇÕES
as prestações de contas (2016).
DE CONTAS, OCORRENDO

Fazer uma gestão financeira de campanha
eleitoral com responsabilidade, utilizando meios
legais e com documentação idônea para a correta
prestação de contas tornou-se um requisito
fundamental e, sem dúvida, o Profissional da
Contabilidade é o mais preparado nesse sentido.
Mas, para isso acontecer, levou tempo.

Todos nós devemos acompanhar
o mandato dos eleitos e
cobrar as promessas feitas em
campanha, sem nos tornarmos
reféns do que é divulgado
MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO,
Este ano, não será diferente. Como
apenas na imprensa e nas redes
COMO A OBRIGATORIEDADE
nas últimas eleições, o CRCRJ
sociais. É comum vermos as
mais uma vez promoverá a devida
pessoas reclamando da má
DA ASSINATURA DE
capacitação da categoria para que
conduta dos políticos, mas
UM PROFISSIONAL DA
atendam de modo adequado os
tenhamos nós a plena certeza
CONTABILIDADE NAS
candidatos na elaboração de suas
de que eles foram eleitos
PRESTAÇÕES DE CONTAS (2014)
prestações de contas. Para isto,
com os votos da população. O
E ACOMPANHAMENTO DA
criou uma comissão interna que
voto é a principal ferramenta
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
está interagindo com a Justiça
da Democracia e passamos
DE CAMPANHA DESDE O
Eleitoral para realizar treinamentos
mais de 20 anos privados de
SEU
INÍCIO,
NÃO
APENAS
e seminários neste sentido.
exercê-lo livremente. Muitos
ASSINANDO AS PRESTAÇÕES DE
Várias novidades surgiram para
até morreram lutando por este
CONTAS (2016)”
as eleições deste ano e também
direito, só voltando na sua
para os partidos, aumentando
plenitude com a Constituição
ainda mais a necessidade de
de 1988 e a eleição direta
contratação de profissionais capacitados e de modo
para Presidente da República, em 1989. De lá
permanente, fora do período eleitoral.
para cá muita coisa mudou: novos partidos,
urna eletrônica, possibilidade de reeleição para
Além de nossa contribuição enquanto categoria
Prefeito, Governador e Presidente... e com a
para a realização de eleições limpas, que garanta
Prestação de Contas, também.
a verdadeira vontade do povo, é importante
compreendermos que um novo campo de trabalho
No início, a prestação de contas era uma
está surgindo e que devemos saber agir com a
simples relação de valores recebidos e gastos
responsabilidade que a sociedade espera de nós.
durante a campanha, sem maiores requisitos de
autenticidade, assinada pelo candidato, e só!

VALOR CONTÁBIL - A REVISTA DO CRCRJ | 09

CAPA

01

02
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07
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08
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09
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POSSE DO CRCRJ RESSALTA VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL COM UNIÃO E COOPERAÇÃO
SINDICONT-RIO REALIZOU EVENTO PARA APRESENTAR CONSELHEIROS ELEITOS E
DELEGADOS NOMEADOS À SOCIEDADE
Conselho Diretor, Conselheiros eleitos e Delegados
do CRCRJ foram empossados no dia 10 de março
na solenidade festiva do CRCRJ, realizada no
Hotel Laghetto Stilo Barra Rio, evento oferecido
pelo Sindicato dos Contabilistas do Rio de
Janeiro (SINDICONT-Rio). Ao lado do Presidente
Waldir Ladeira, a mesa solene foi formada pelo
Presidente do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), Zulmir Breda; a Presidente do SINDICONTRio e da Federação dos Contabilistas do Rio de
Janeiro, Espírito Santo e Bahia (FEDCONT), Lygia
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Sampaio; a Presidente do CRCMG, Rosa Maria
Abreu; a Presidente da Academia de Ciências
Contábeis do Rio de Janeiro (ACCERJ), Diva
Gesualdi; o Presidente do Sindicato das Empresas
Contábeis do Rio de Janeiro (Sescon-RJ), Arnaldo
dos Santos Jr.; o Presidente do Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil – Rio de
Janeiro (Ibracon), Paulo Buzzi; a Presidente do
CRCRJ na Gestão 2014-2017, Vitória Maria da
Silva; e os Deputados Federais Celso Pansera e
Otávio Leite.

CAPA

11

12

16

20

13

14

17

18

21

15

19

22

01 - Mesa solene do evento; 02 - Lygia Sampaio foi a primeira a discursar na posse; 03 - O Presidente do CFC, Zulmir Breda, na solenidade; 04
- Breda entrega o certificado de posse a Waldir Ladeira; 05 - Waldir Ladeira entrega o certificado de posse ao Vice-Presidente do CRCRJ, Samir
Nehme; 06 a 08 - Vitória Maria da Silva, Arnaldo dos Santos Jr e Paulo Buzzi discursam no evento; 09 - Rosa Abreu, Presidente do CRCMG,
discursa no evento; 10 - Waldir Ladeira em discurso na solenidade; 11 - Conselho diretor é empossado; 12 a 22- Lygia Sampaio, Diva Gesualdi,
Selma Gama, Mary Isabel Pereira, Telma Machado, Julianna Miranda, Nélia Ornellas, Marcos Oliveira, Márcia Tavares, Vitória Maria da Silva e
Damiana Delegá foram homenageados
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CAPA

Na cerimônia, Zulmir Breda parabenizou a Presidente
Vitória pelo seu mandato e recordou o período em
que ele e o Presidente Ladeira estiveram na Comissão
Nacional de Educação Continuada. “Tenho certeza
que fará uma gestão exitosa porque reúne todos os
predicados. Que as relações sigam de forma coesa e
consigamos fazer parcerias, honrando o passado e
direcionando para o futuro”, ressaltou Breda.
“Ele sempre destacava a importância de nós, Profissionais
da Contabilidade, e da Educação Continuada”, pontuou
Lygia Sampaio, referindo-se às iniciativas do Presidente
como Conselheiro Fiscal do SINDICONT-Rio e no
encontro na FEDCONT, ocorrido em janeiro.
Em sua fala, Vitória pontuou as principais ações do
seu mandato e lembrou a capacidade de realização
de seu sucessor: “Sei do seu comprometimento com
os 55 mil Profissionais da Contabilidade do Rio de
Janeiro, da sua competência e da sua inteligência.
Tenho certeza de que muitas conquistas virão.
Novas ideias e projetos, sem esquecer o que foi
construído. Realize mais e deixe um belo legado”.
Após entregar os certificados de posse, o Presidente
Ladeira agradeceu aos recém-empossados, à mesa
solene, familiares, amigos e reafirmou as palavraschave de sua gestão: gratidão, respeito, admiração,
credibilidade, responsabilidade, escolha e realização.
Na semana do Dia Internacional da Mulher, Lygia
Sampaio, Diva Gesualdi, Vitória Maria da Silva, Márcia
Tavares, Vice-Presidente do CRCRJ na Gestão 20162017; Mary Isabel Pereira, diretora do SINDICONT-Rio;
Selma Gama, Presidente do Sescon-RJ na Gestão 2016;

e Damiana Delegá, Diretora Executiva do Conselho,
foram homenageadas. Ainda foram reconhecidas as
funcionárias Telma Machado, Nélia Ornellas e Julianna
Miranda, e, pelo apoio no evento, o Presidente do
Grupo de Empresários G-10, Marcos Oliveira, também
foi homenageado.

Lygia Sampaio, Waldir Ladeira, o Presidente do CRCSC,
Marcello Alexandre Seemann, e Vitória Maria da Silva

Waldir Ladeira com o Presidente da
Jucerja, Luiz Paranhos Velloso Jr

Joaquim Bezerra, Vice-Presidente de Política Institucional do CFC, Waldir Ladeira,
e Josefam Bonfim, Presidente do CRCPI

Juarez Carneiro, Presidente do CFC na gestão 2010/2013, Marcia Ruiz
Alcazar, Presidente do CRCSP, Ticiane dos Santos, Presidente do CRCPA,
Waldir Ladeira, Vitória Maria da Silva, Ana Tércia Rodrigues, Presidente
do CRCRS, Zulmir Breda, Presidente do CFC, e Narciso Doro Junior,
Vice-Presidente de Relações Sociais do CRCPR

O CRCRJ AGRADECE O APOIO DAS SEGUINTES EMPRESAS E ENTIDADES NA REALIZAÇÃO DESSA SOLENIDADE:
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INTEGRAÇÃO

Reunião sobre o Fisco Fácil em Araruama

Inauguração do NAF em Cabo Frio

ESTADO ESCLARECE
DÚVIDAS EM CABO FRIO

NAF É INAUGURADO NA
REGIÃO DOS LAGOS

O Vice-Presidente de Interior do CRCRJ, Ademilton
Dantas, e o Delegado do Conselho em Cabo Frio,
Ramires Rodrigues, participaram de reunião no dia
7 de março em Araruama com o Auditor Fiscal do
Estado, Almir Vieira, na qual foram esclarecidas
dúvidas sobre o Fisco Fácil, a fiscalização do
Estado sobre Comparativo do Cartão de Crédito
x Faturamento no Simples Nacional, assim como a
redução do ICMS no mesmo regime tributário.

No dia 7 de março, o CRCRJ participou da
inauguração do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF),
localizado na Casa do Empreendedor, em Cabo
Frio. O Delegado do Conselho em Cabo Frio,
Ramires Rodrigues, representou a entidade.

REFORMA TRABALHISTA
EM DEBATE
O CRCRJ realizou, no dia 14 de março, o evento “O
Verdadeiro Impacto da Modernização Trabalhista
das Empresas” em Macaé. O Presidente, Waldir
Ladeira, o Vice-Presidente de Interior, Ademilton
Dantas, a Delegada do Conselho no Município,
Jussara Celém, o Diretor Institucional, Felipe
Ribeiro, o Presidente da Amacon, José Adail Lima,
e o Presidente da Comissão da Firjan na região,
Evandro Cunha, participaram dos debates.
Na ocasião, foram realizadas palestras específicas para
empresários e Profissionais da Contabilidade, sobre
temas como o impacto do eSocial no cotidiano das
empresas e novos modelos de contratação após a
Reforma Trabalhista.

Waldir Ladeira (centro), Ademilton Dantas (à sua direita) e a Delegada Jussara
Célem no evento em Macaé

Desenvolvido em parceria pela Receita Federal e pela
Universidade Veiga de Almeida, o NAF visa facilitar
o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes, além de ser um novo canal de difusão
dos serviços da Receita, propiciando aos estudantes
de Ciências Contábeis uma experiência da atividade.

HOMENAGENS NAS
DELEGACIAS E ASSOCIAÇÕES
No ensejo do dia 25 de abril, o CRCRJ foi homenageado
por iniciativa e intermédio dos Delegados, recebendo
Moção de Aplausos das Câmaras dos Vereadores de
Itaperuna, com o Delegado Jader Barbosa, e Três Rios,
com o Delegado Cristiano Caldas e o Presidente da
Associação local, Vitor Leal.
As Associações de Três Rios, Teresópolis, Cabo
Frio, Macaé e Nova Iguaçu também se uniram ao
Conselho para realizar homenagem aos Profissionais
da Contabilidade pela data, espalhando outdoors
e banners parabenizando pelo dia 25 de abril em
suas regiões.

Os banners e cartazes foram dispostos em diferentes regiões do estado
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INTEGRAÇÃO

Elias Martins no Circuito do Programa de Alimentação Escolar (PAE)

CAMPOS RECEBE EVENTO
SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Por iniciativa da Conselheira do CRCRJ Sandra
Pedroso, Presidente do Conselho de Alimentação
Escolar do Rio de Janeiro, aconteceu, nos dias 3 e
4 de abril, o Circuito do Programa de Alimentação
Escolar (PAE). O Vice-Presidente Operacional do
CRCRJ, Elias Martins, representou o Conselho na
ocasião. O evento tratou das ações do programa e
promoveu um debate entre gestores, conselheiros
do CAE, nutricionistas e agricultores.

ÁREA PÚBLICA EM DEBATE
EM ANGRA DOS REIS
Angra dos Reis sediou mais uma edição do
Seminário Itinerante de Contabilidade no Setor
Público nos dias 25 e 26 de abril. O evento abordou
Ética, Controle e Transparência em palestra do
Conselheiro do CRCRJ Gustavo Cretton, e as
Normas Brasileiras de Contabilidade, temas do
curso da Contadora Yasmim Monteiro.
A abertura do Seminário foi feita pelo Presidente do
CRCRJ, Waldir Ladeira, o Delegado do CRCRJ em Angra
dos Reis, Anderson Marinho, o Controlador Geral do
município, Roberto Peixoto, e a Superintendente de
Controladoria-Geral, Carla dos Santos.

Waldir Ladeira na abertura do Seminário Itinerante de Contabilidade
do Setor Público em Angra dos Reis

Waldir Ladeira em visita à Volta Redonda

VISITA À CÂMARA MUNICIPAL
DE VOLTA REDONDA
No dia 6 de abril, o Presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira,
e o Conselheiro Evandro Glória, visitaram a Câmara
dos Vereadores de Volta Redonda e se reuniram com
o Presidente da Associação das Empresas de Serviços
Contábeis da cidade (Aescon), Leandro Glória, e com
a Contadora Giselle Confort. Também participaram
o Vereador e Contador Luciano Portes, o Presidente
do Sescon Sul Fluminense, Antônio José Costa, a
Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis da
Unifoa, Patrícia Reis, e membros da Academia de
Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro.

CRCRJ PARTICIPA DE REUNIÃO SOBRE
TRIBUTAÇÃO EM DUQUE DE CAXIAS
Tributação e Fiscalização Tributária de Duque de Caxias foi o tema
de uma reunião na cidade no dia 19 de março. A Profissional da
Contabilidade Flávia Domingos representou o CRCRJ no encontro, do qual também participaram o Secretário Municipal de Fazenda, Carlos Mello, o Diretor de Fiscalização, Rogério Brito e o
Diretor de Petróleo e Gás, Cesário Melo.
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Flávia Domingos na reunião em Duque de Caxias

INTEGRAÇÃO

DELEGACIAS

Anderson Marinho

ANGRA DOS REIS
A Delegacia de
Angra dos Reis
promoveu, nos
dias 9 e 10 de
abril, curso sobre
EFD-Reinf.

Jussara Celém

MACAÉ

Em março (13),
Quissamã sediou curso
sobre Orçamento
Público. No dia 10 de
abril, foi realizado o
curso sobre eSocial,
e no dia 16, sobre
Reforma Trabalhista.

Fillipe dos Santos

ARARUAMA

A Delegacia de
Araruama realizou
curso sobre eSocial no
dia 19 de março em
São Pedro da Aldeia e
sobre Tributos Retidos
na Fonte nos dias 27 e
28, em Araruama, assim
como a EFD-Reinf, no
dia 9 de abril.

Arthur dos Santos

JACAREPAGUÁ

Em março (23),
a Delegacia de
Jacarepaguá
promoveu curso
sobre Legalização de
Empresas. A EFDReinf foi abordada em
7 e 14 de abril e, no
dia 28, MEI foi tema
de curso.

José Ribamar

NITERÓI

A cidade sediou
curso sobre eSocial
no dia 17 de março.

Carolina Licht

PETRÓPOLIS

O tema Departamento
Pessoal – Reforma
Trabalhista foi abordado
no curso realizado pela
Delegacia de Petrópolis
no dia 17 de abril.

Ramires Rodrigues

CABO FRIO

Nos dias 15 e
16 de março,
a Delegacia
local promoveu
curso sobre
Contabilidade
do Terceiro
Setor – Igrejas.
Em seguida, nos
dias 21 e 22 de
março, o tema foi
Fluxo de Caixa e
Gestão do Capital
de Giro. Nos dois
dias seguintes,
a atividade foi
sobre EFD-Reinf
e, em abril (11),
sobre eSocial.

Luiz Gonzaga Pedrosa

VOLTA REDONDA

Magda Fonseca

A Delegacia local
promoveu curso sobre
Tributos Retidos na
Fonte nos dias 22 e 23
de março.

TRÊS RIOS
Jorge Miguel de Andrade

NOVA IGUAÇU

Em 13 de março, foi
realizado curso sobre
Cálculos Trabalhistas na
Liquidação de Sentença.

CAMPOS

A Delegacia de Campos
realizou curso sobre
Departamento Pessoal
– Reforma Trabalhista
no dia 17 de março.

Ronaldo Gouveia

RESENDE

Nos dias 2 e 3 de março,
Resende recebeu um curso
sobre EFD-Reinf. Em 13 e
14, o tema foi Conferência
de Notas Fiscais. No dia
16, a atividade foi sobre
Processo Administrativo
Tributário – Defesas de
Autuações, no dia seguinte,
sobre Contabilidade
para Construção Civil.
No mesmo mês, ainda
ocorreram cursos sobre
Tributos Retidos na Fonte
(20), Princípios Básicos do
ICMS (23) e eSocial (24).

SÃO GONÇALO
Cristiano Caldas

TERESÓPOLIS

O Sincomércio de
Teresópolis sediou
um curso sobre
Contabilidade do
Terceiro Setor – Igrejas
promovido pela
Delegacia da cidade no
dia 18 de abril.

Bianca Motta

Roberto Nascimento

A Análise das Regras
Tributárias do
Simples Nacional
– MPE foi tema do
curso da Delegacia
de Três Rios nos dias
11 e 12 de abril.

Escrituração e Plano
de Contas Aplicado
ao Setor Público foi
o assunto do curso
em Itaboraí nos dias
27 e 28 de março.
Em abril, no dia 25,
foram promovidos
cursos sobre eSocial
e ISSQN.

Roberto da Fonseca Junior

CAMPO GRANDE

A ECF foi o tema da
atividade promovida
pela Delegacia no
dia 28 de março.
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ESPECIAL

TRABALHO E INSPIRAÇÃO
PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO MERCADO CONTÁBIL É CRESCENTE PARA OS
PRÓXIMOS ANOS
Elas são a maioria da população brasileira, têm mais anos
de educação formal e, na Contabilidade, conquistam
cada vez mais espaço. De acordo com levantamento
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 1996,
as mulheres eram 27,45% dos profissionais do setor no
Brasil. Hoje, a participação feminina foi ampliada para
42,98% dos registrados pela entidade.
No sistema CFC/CRCs, isso se reflete na presença
delas em cargos de liderança, posição na qual ainda são
minoria na sociedade em geral. Pela primeira vez, sete
dos Presidentes eleitos nos Conselhos Regionais são
mulheres: CRCMG, CRCMS, CRCPA, CRCPB, CRCRR,
CRCRS e CRCSP.
“O empoderamento feminino cresceu, se fortaleceu e vem
se mantendo acima do que se chama ‘cota mínima’ de
gênero. Ainda é uma participação pequena, mas gigante em
propósito. Esperamos que cresça, se desenvolva e traga um
valor independentemente de gênero, para construirmos
uma Classe mais valorizada, reconhecida, honrando os
nossos antecessores e inovando pela profissão”, pondera a
Presidente do CRCSP, Marcia Ruiz Alcazar.
A Presidente do CRCRS, Ana Tércia Rodrigues, lembra
o histórico de lideranças femininas no Rio de Janeiro e
da influência delas no cenário atual do Sistema. “Fomos
inspiradas pelo exemplo do CRCRJ com Diva Gesualdi e
Vitória Maria, que incentivaram muito a mim e a Marcia
para termos coragem e vontade, porque liderança e
protagonismo é muito novo para as mulheres. Viemos
de uma sociedade em que a Contabilidade sempre
foi liderada por homens e, aos poucos, essas barreiras
são quebradas. Com o nosso trabalho, podemos ser
incentivadoras, assim como as nossas precursoras”.
Para além da Contabilidade, a Presidente do CRCPA,
Ticiane dos Santos, ressalta a importância do crescimento
feminino em outros setores. “As mulheres fazem parte
das equipes, mas quem está à frente do processo é um
homem. Vivemos um momento para trabalhar a mulher
na gestão, na pesquisa, na universidade. Precisamos
crescer para defendermos igualdade, proatividade, não
pelo gênero, mas pela competência e pelo conhecimento.
A mulher precisa acreditar que pode ser tudo que quiser”.
Membro da Comissão da Mulher Contabilista, a
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Conselheira do CRCRJ, Maria de Fátima Moreira,
comemora o crescimento da participação feminina no
Sistema. “Fico muito feliz de vê-las conseguirem. Não
desistiram e tenho certeza de que farão um excelente
trabalho, são preparadas e gostam do que fazem”.
Com novas lideranças, mais mulheres se sentem motivadas
a fazer o mesmo, de acordo com a Coordenadora da
Comissão da Mulher Contabilista do Rio de Janeiro,
Conselheira Ilan Renz. “Além do exemplo, você replica a
motivação na sua equipe, colegas empresárias e outras
mulheres que acompanham o seu trabalho, e, de forma
positiva, copiam seu modus operandi em suas vidas”.
No grupo no Conselho, ela ressalta que o escopo
também abrange a educação das profissionais: “Uma das
ações mais importantes é fomentar o desenvolvimento
profissional e o empoderamento da mulher na área
contábil por meio de treinamentos, compartilhamento de
experiências e conhecimentos”.
A inspiração vinda da família motivou a empresária
contábil Cristiane Andrade a iniciar sua trajetória como
empreendedora em 2003. Doze anos após abrir a Confiare
Assessoria Contábil, ela recebeu o prêmio Mulher de
Negócios do Sebrae. “Em determinado momento, percebi
que precisava abrir meu próprio negócio e contribuir
para a melhoria de outras pessoas e empresas. O que
realmente me motivou foi a possibilidade de realizar algo
criado por mim”, explica.
Para ela, características consideradas femininas, como
multidisciplinaridade, auxiliam na gestão contábil, e
outras também são necessárias, como planejamento,
organização e comprometimento. Além disso, segundo
Cristiane, homens e mulheres empreendedores têm
atributos diferentes e complementares, que fazem a
diferença no negócio.
“Percebe-se que a mulher costuma ter mais habilidade
para relacionamentos interpessoais e capacidade
multidisciplinar, e o homem é mais agressivo quanto
aos riscos nos negócios. São aspectos importantes,
necessários e complementares, cada um com seu
espaço”, explica, acrescentando que, na sua opinião, o
maior desafio das mulheres empreendedoras é conciliar
a atividade com a maternidade.

ESPECIAL

PROFISSIONAIS
MULTIFACETADAS
No Dia Internacional da Mulher, o CRCRJ reuniu as
Profissionais da Contabilidade no evento As Várias
Faces da Mulher. A tarde foi iniciada pela coordenadora
da Comissão da Mulher Contabilista do Conselho, Ilan
Renz, que detalhou as ações do grupo: “Nosso objetivo
é empoderar ainda mais as guerreiras da Contabilidade,
destacar a importância da mulher e proporcionar
condições ao empreendedorismo feminino na área”.
Jorge Ribeiro Rosa, Vice-Presidente de Pesquisa
e Estudos Técnicos do CRCRJ, também participou
da abertura do evento, parabenizando as
mulheres e destacando a crescente participação
feminina na área.
Na primeira palestra, a empresária Viviane Logullo
falou sobre Valores Éticos. Ela conduziu uma
dinâmica sobre o tema após uma apresentação para
as participantes.
A empresária contábil Claudia Lolita foi a segunda
palestrante, com a apresentação “Meu nome é mulher
– depoimento de uma Mãe, Esposa e Contadora”, na
qual abordou sua trajetória pessoal e profissional,
além das aptidões femininas aplicadas na área e da
presença das profissionais, que representam 50% dos
graduados em Ciências Contábeis, a maioria dos que
atuam no mercado contábil.

procedimentos estéticos corporais e faciais e
tirou dúvidas sobre os mesmos. Também foram
sorteados kits de beleza doados pelo Sebrae e
pela Hinode, e vouchers do salão Werner. As
participantes também foram recepcionadas com
rosas distribuídas pelo SINDICONT-Rio.

Viviane Logullo (centro) com a Presidente da ACCERJ, Diva
Gesualdi (à direita) e a coordenadora da Comissão da Mulher
Contabilista, Ilan Renz

Claudia Lollita compartilhou sua trajetória pessoal e profissional

Ao final do evento, ocorreu o “Momento Mulher”,
no qual a esteticista Juciane Pinheiro apresentou
Juciane Pinheiro falou sobre procedimentos estéticos

AS MULHERES NO INTERIOR FLUMINENSE
A atuação do CRCRJ no interior do Estado tem entre seus
representantes seis Delegadas: Bianca Motta (São Gonçalo), Carolina
Licht (Petrópolis), Guiomar Rodrigues (Nova Friburgo), Jussara Célem
(Macaé), Magda Fonseca (Teresópolis) e Elizabeth Soares (Barra do
Piraí). Em comum a todas, o pensamento de que elas têm conquistado
espaço na área contábil, inclusive em suas regiões.
“Gostaria de ter ainda mais mulheres no nosso meio, como
Delegadas, para buscarmos ainda mais avanços na profissão, o que
só será possível com homens e mulheres juntos, sem discriminação”,
pontua Elizabeth Soares.

As Delegadas Regionais do CRCRJ
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COMISSÕES

OBJETIVOS E METAS
DA COMISSÃO DO
TERCEIRO SETOR

CÁSSIA OLIVEIRA
Conselheira e Coordenadora
da Comissão do Terceiro Setor

sos temas que perfazem a formalização destas organizações; planejamos firmar contratos de parceria com a
gestão pública, parceiros privados e órgãos reguladores
para estabelecer processos contínuos na área de treinamento e outras demandas. A Comissão também trabalhará em conjunto com os escritórios de Contabilidade
para a capacitação dos Profissionais para atender às
demandas específicas da Contabilidade no Terceiro Setor. Também
“BUSCAREMOS TRAZER
criaremos uma página no site do
PARA OS PROFISSIONAIS DA
CRCRJ com informações e novidades na área.
CONTABILIDADE QUE ATUAM

A Comissão do Terceiro Setor foi criada a partir da Portaria nº 056 de fevereiro de 2018 e tem como objetivo
proporcionar o aprimoramento, o aperfeiçoamento e
o acompanhamento contábil, jurídico, fiscal e de gestão das Entidades sem fins lucrativos, ou conforme
denominação mais atual, “Organizações Sociais – OS”
que compõem o chamado grupo de negócios sociais
do Terceiro Setor.
Buscaremos trazer para os Profissionais da Contabilidade que atuam nestas organizações uma ampla
e preciosa contribuição no sentido
de proporcionar maior controle e
transparência dos registros contábeis e demais atos praticados pelos
seus gestores, que têm a função de
realizar projetos sociais como se
fossem Governo, atuando com políticas públicas nas áreas da saúde,
educação, desenvolvimento social
e combate à fome.

NESTAS ORGANIZAÇÕES
UMA AMPLA E PRECIOSA
CONTRIBUIÇÃO NO SENTIDO
DE PROPORCIONAR
MAIOR CONTROLE E
TRANSPARÊNCIA DOS
REGISTROS CONTÁBEIS E
DEMAIS ATOS PRATICADOS
PELOS SEUS GESTORES”

Pretende, ainda, dar maior visibilidade às OSs, principalmente no
trato com os recursos públicos e
privados, que precisam de Prestação de Contas tempestivas, completas e precisas para apresentar aos seus
parceiros e aos órgãos fiscalizadores e de controle.

Com esta Comissão, será possível identificar as principais demandas dos gestores e dos Profissionais da
Contabilidade, viabilizando o cumprimento das legislações, a observância dos prazos de entrega das
obrigações acessórias e respeitando o orçamento dos
projetos sociais.
Atuaremos junto às Organizações Sociais promovendo
seminários e aulas presenciais e online sobre os diver-

18 | VALOR CONTÁBIL - A REVISTA DO CRCRJ

Trabalharemos em tópicos propondo o seguinte conteúdo programático: compreender o Terceiro
Setor, propor boas práticas para
a gestão operacional, adequação
estatutária, planejamento tributário, ordenamento jurídico com a
observância das legislações aplicáveis, gestão contábil com base na
Resolução CFC ITG 2002 (R1) e ter
objetivos voltados para a construção da Governança Corporativa e
o cumprimento da entrega das Obrigações Acessórias
do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.
O Terceiro Setor vem ampliando e diversificando sua
atuação e abrangência, o que vem exigindo mais recursos financeiros, humanos, tecnológicos, infraestrutura, equipamentos, software e conhecimento da
legislação pertinente ao Setor. Esse aperfeiçoamento
vem ao encontro dos desafios e problemas do desenvolvimento no Brasil, porque promove e fomenta novos rumos, visando ao engajamento, à inovação social
e ao atendimento das inúmeras reivindicações da população brasileira.

COMISSÕES

APRESENTANDO A RECÉM-CRIADA
COMISSÃO DE ARTICULAÇÃO
POLÍTICA-INSTITUCIONAL

Olá colega,
Como você sabe, em janeiro deste ano começou uma nova Gestão na Direção do nosso
Conselho Regional, presidido agora pelo Contador Waldir Ladeira.
Após minha passagem
como Coordenador na Comissão da Área Pública em
2016 e 2017, o Presidente Ladeira me convidou
para coordenar uma nova
Comissão: a “Comissão de
Articulação Política-Institucional”.

“TEMOS

GUSTAVO CRETTON
Conselheiro e Coordenador
da Comissão de Articulação
Política-Institucional

cos constituídos, buscando dar visibilidade aos
Profissionais e defender seus interesses.

Nos esforçaremos para aproximar nosso CRCRJ
dos meios políticos, criando e ampliando relacionamentos, desenvolvendo múltiplas pautas,
atendendo às demandas da
Classe de maneira geral e/
ou específica.
ENTRE NOSSOS

OBJETIVOS INTERMEDIAR
AS NECESSIDADES E DESEJOS
DA NOSSA CLASSE JUNTO
AOS PODERES PÚBLICOS

Também temos como foco
um melhor aproveitamento
dos Profissionais da Contabilidade nos Governos,
levando aos gestores públicos a visão do quanto podemos contribuir para uma
boa gestão e, assim, proporcionar aos profissionais
e ao Conselho maior visibilidade junto à sociedade e
aos atores envolvidos.

CONSTITUÍDOS, BUSCANDO
Ela tem a finalidade de
tratar dos interesses da
DAR VISIBILIDADE AOS
Classe Contábil no relacioPROFISSIONAIS E DEFENDER
namento com os Poderes
Executivo e Legislativo em
SEUS INTERESSES.”
todas as esferas de Governo, como também os dePara esse desafio, terei a commais órgãos do Poder Público e as Entidades
panhia, de início, dos colegas Flávio Poggian, Gustavo
representativas de classe. Temos entre nossos
Montez, Solange Pacheco e Thiago Rangel.
objetivos intermediar as necessidades e deseUm forte abraço!
jos da nossa Classe junto aos Poderes Públi-
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ATUALIDADES

REPRESENTANTES DOS CRCS DO SUL E SUDESTE E
DELEGADOS DO CRCRJ REÚNEM-SE NO RIO DE JANEIRO
No dia 9 de março, o Rio de Janeiro sediou as reuniões dos
Diretores e dos Assessores Jurídicos dos Conselhos Regionais
de Contabilidade das Regiões Sul e Sudeste e dos Delegados do
CRCRJ. No dia seguinte, a reunião foi dos Presidentes, Diretores e
Assessores com a participação do Presidente do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), Zulmir Breda, na qual foram abordadas as
próximas ações conjuntas do Sistema.
O Presidente do Conselho, Waldir Ladeira, participou dos três encontros , destacando a importância da reunião entre os Regionais,
e agradeceu a participação do Presidente do CFC, Zulmir Breda, e
do Vice-Presidente de Política-Institucional, Joaquim Bezerra.

Presidentes e Assessores participantes das reuniões

RECEITA FEDERAL ABORDA
MUDANÇAS NO IRPF EM REUNIÃO
COM AS ENTIDADES CONGRAÇADAS
A Conselheira Sandra Pedroso representou o CRCRJ na
reunião da Receita Federal com as Entidades Congraçadas
realizada no dia 14 de março. No evento, o Auditor Fiscal
Leônidas Quaresma fez uma palestra sobre as alterações na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2018.

SESCON-RJ REALIZA
7º MULHER EMPRESÁRIA
O Presidente Waldir Ladeira participou do 7º Mulher
Empresária, evento do Sescon-RJ, realizado no dia 16 de
março. Em sua fala, ele ressaltou a importância das mulheres na Contabilidade e entregou uma placa de homenagem ao Presidente do Sindicato, Arnaldo dos Santos
Jr., em agradecimento ao trabalho da diretoria do Sescon-RJ na valorização da Classe Contábil. Também estiveram no evento o Vice-Presidente de Interior do Conselho, Ademilton Dantas, a Presidente do SINDICONT-Rio
e da FEDCONT, Lygia Sampaio, as Conselheiras Ilan Renz
e Neide Peres e a Presidente da Unicon, Ellen Mello.

Waldir Ladeira (à direita) entrega homenagem ao Presidente
do Sescon-RJ, Arnaldo dos Santos Jr
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Sandra Pedroso (à esqueda) na reunião da Receita Federal
com as entidades congraçadas

CONSELHEIRO PAULO BUZZI FILHO É
REELEITO PRESIDENTE DO IBRACON
O Conselheiro Paulo Buzzi Filho foi reeleito Presidente do Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil - 3ª Seção Regional (Ibracon). Eleito no CRCRJ
em 2017, Buzzi liderará o Ibracon no período 20182020. A posse ocorreu no dia 23 de março, na qual
o Conselho foi representado pelo Vice-Presidente de
Interior, Ademilton Dantas.

Paulo Buzzi Filho (à esquerda) e o Vice-Presidente de Interior
Ademilton Dantas (à direita)

ATUALIDADES

CRCRJ LANÇA SISTEMA DE DENÚNCIAS

O Presidente, Waldir Ladeira, e a Chefe de Gabinete,
Julianna Miranda, prestigiaram a posse do CRCAM

CRCRJ PARTICIPA DA POSSE DE
OUTROS CONSELHOS REGIONAIS
No dia 14 de março, o Vice-Presidente do CRCRJ,
Samir Nehme, representou a Entidade na posse do Conselho Regional de Tocantins (CRCTO),
presidido por Norton Tomazi. No dia 16, ele também esteve na solenidade de posse do CRCPI,
presidido por Josefam Bomfim. A solenidade de
posse do CRCES, realizada no dia 20, foi prestigiada pelo Vice-Presidente Operacional do CRCRJ, Elias Martins, e as Conselheiras Vitória Maria da Silva e Maria de Fátima Moreira.
Nas posses dos novos Presidentes dos CRCBA e
CRCGO, ocorridas, respectivamente, nos dias 20
e 27 de março, o CRCRJ foi representado pelo
Vice-Presidente de Pesquisa e Estudos Técnicos,
Jorge Ribeiro. Em abril (13), o Presidente Waldir
Ladeira e a Chefe de Gabinete Julianna Miranda
prestigiaram a solenidade do Conselho Regional
do Amazonas (CRCAM), cujo Presidente é Manoel
Carlos de Oliveira Júnior.

O CRCRJ disponibilizou em seu portal um sistema
online de denúncias, no qual aqueles que se sentirem
lesados por Profissionais da Contabilidade poderão informar os casos.
O formulário poderá ser preenchido por pessoas físicas
e jurídicas, que poderão acompanhar o andamento do
processo. Também será possível fazer denúncias anônimas, porém, sem a possibilidade de acompanhar o caso.
Acesse a página em crc.org.br/Departamentos/Fiscalizacao/3

PRIMEIRAS REALIZAÇÕES
Aos cem primeiros dias da atual gestão,
completados no dia 11 de abril, o CRCRJ lançou o
Relatório 100 Dias de Gestão, no qual são listadas
as iniciativas do Conselho desenvolvidas no
período. As expectativas e as metas da entidade
para o biênio 2018/2019, além das realizações
dos primeiros meses deste ano na capital e no
interior fluminense são listadas no documento.
Acesse o relatório no link https://goo.gl/gyVyUy

CAMPANHAS PARA VALORIZAÇÃO DO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
Em abril, mês em que se comemora o Dia
do Profissional da Contabilidade, o CRCRJ
promoveu duas campanhas institucionais.
Na primeira, foram inseridos banners nas
cabines de pedágio da praça da TransOlímpica
Sulacap, na capital, para ressaltar a
importância da categoria para a sociedade
na entrega da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física sem erros. Na segunda,
sete outdoors foram inseridos pelo CRCRJ
em locais de grande circulação da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro para divulgar
a data.

HOMENAGEM
EMPRESARIAL
No dia 28 de março, o Presidente do CRCRJ, Waldir
Ladeira, foi homenageado
na 30ª edição do Encontro
de Empresários – G10, realizado no Hotel Laghetto,
no Rio de Janeiro. O evento
também foi prestigiado pelo
Conselheiro Victor Mota.

Waldir Ladeira (à esquerda) e o Conselheiro
Victor Mota com a homenagem do G10
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BOLETIM TÉCNICO

A OBRIGATORIEDADE
DA EFD-REINF EM 2018
Em 2018, o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, conhecida como eSocial, tornou-se obrigatório, no primeiro
semestre, para as entidades empresariais com faturamento superior, em 2016, a 78 milhões de reais (1º
grupo de obrigados).
No segundo semestre do ano corrente, os demais empregadores e contratantes (2º grupo de obrigados),
exceto os órgãos públicos, passarão a prestar suas
informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias
também por meio do eSocial, como prevê a Resolução
do Comitê Diretivo do eSocial (CD) nº 02, de 2016, na
redação dada pela Resolução CD nº 3, de 2017.
Com isso, cada vez mais o eSocial tem se tornado conhecido na sociedade. Ocorre, todavia, que muitos
dos contribuintes obrigados ao eSocial ainda desconhecem que existe uma outra forma de escrituração
digital, complementar ao eSocial, cuja obrigatoriedade
também se inicia em 2018, notadamente no próximo
mês de maio, para o citado 1º grupo.
Trata-se da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, conhecida
como EFD-Reinf. As informações enviadas pelo
eSocial, isoladamente consideradas, não contemplam todas as situações previstas na legislação
previdenciária que determinam o recolhimento
integral das contribuições sociais previdenciárias.
Os dados enviados pelo eSocial, no campo da tributação, somente possibilitam a apuração das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamento e a respectiva retenção na fonte do imposto de renda.
As informações necessárias para a apuração das contribuições previdenciárias que incidem sobre outras
bases de cálculo, distintas da folha de pagamento,
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ALEX ASSIS DE MENDONÇA
Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil

como (i) a receita bruta da comercialização da produção rural, devida pelos produtores rurais pessoas jurídicas e agroindústrias, (ii) os valores entregues a título
de patrocínio (ou licenciamento de uso de marcas e
símbolos), devidos pelas associações desportivas que
mantenham equipe de futebol profissional, (iii) a receita bruta, devida pelas empresas sujeitas ao regime da
"desoneração da folha de pagamento", previsto na Lei
nº 12.546, de 2011, entre outras situações, devem ser
enviadas pela EFD-Reinf.
Por se tratarem de informações exclusivamente tributárias, protegidas pelo sigilo fiscal, conforme determina o artigo 198 da Lei nº 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) e com prazo de envio superior
(até o dia 15 do mês subsequente) ao do eSocial (até
o dia 7), elas foram destacadas do eSocial e inseridas
em uma escrituração fiscal separada, denominada de
EFD-Reinf.
Dessa forma, as informações encaminhadas pela
EFD-Reinf, em conjunto com as enviadas pelo eSocial, terão a aptidão de tornar desnecessárias duas
obrigações tributárias acessórias, atualmente exigíveis, quais sejam, a Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP e a Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF.
Momento que será definido em ato normativo próprio, a ser emitido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB, conforme reza o §1º-C do art. 47 da
IN RFB nº 971, de 2009, na redação dada pela IN RFB
nº 1.767, de 2017.
No portal do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (http://sped.rfb.gov.br/) os contribuintes
podem conseguir todas as informações relevantes
sobre a EFD-Reinf, como o Manual de Orientação
ao Contribuinte e os leiautes respectivos.

CRCRJ EM AÇÃO

ACESSO À INFORMAÇÃO
E OUVIDORIA PÚBLICA
NO CRCRJ

No Brasil, o acesso aos dados e às informações
produzidas e acumuladas na administração pública é um direito constitucional, regulamentado
na esfera do Poder Executivo Federal pela Lei nº
12.527/11. Alcança vários órgãos e entidades, inclusive do Terceiro Setor em situações pontuais e
autarquias. Vale dizer, o CRCRJ.
No âmbito da fiscalização externa, a Controladoria-Geral da União (CGU) é responsável pelo
monitoramento da aplicação da Lei de Acesso à
Informação (LAI). Assim, assegura-se aos diversos
usuários relacionados na Carta de Serviços do nosso Sistema Contábil – CFC/CRCs, acesso aos atos
de gestão de cada Conselho.
Nesse contexto, as informações geradas pelo CRCRJ
são disponibilizadas na página inicial do site de forma espontânea (Transparência Ativa), no Portal da
Transparência, em módulos como Atos Administrativos, Quadro de Pessoal, Demonstrações Contábeis e
Prestação de Contas, entre outros.
Nos casos em que o usuário faz um pedido de informação adicional (Transparência Passiva), é acolhido
nos canais criados dos SICs (Serviço de Informação
ao Cidadão), em unidades físicas de atendimento,
e no e-SIC, sistema eletrônico, disponível também
no Portal da Transparência.
Já a Ouvidoria Pública do CRCRJ é o canal de interlocução entre o público interno ou externo e a Administração, sendo as manifestações de Ouvidoria
entendidas como contribuições para a melhoria da
gestão dos processos e da qualidade dos serviços
prestados. Logo, a manifestação é o meio pelo qual
o público se faz ouvir perante os gestores; a Ou-

LUIZ FRANCISCO PEYON
Conselheiro e Ouvidor do CRCRJ,
Coordenador da Comissão de
Transparência

vidoria é a receptora dessa mensagem, devendo
interpretá-la e atuar, no ambiente físico ou virtual,
na mediação dos interesses. A Ouvidoria Geral da
União (OGU) desenvolveu um sistema de classificação das manifestações como: Denúncia, Reclamação, Elogio, Sugestão e Solicitação.
No fluxo do trabalho, recebemos as manifestações
e encaminhamos para as unidades administrativas
responsáveis, buscando soluções e respondendo
nos prazos legais estabelecidos. Para fazer o encaminhamento adequado, a equipe da Ouvidoria
deve ter conhecimento pleno do organograma e
das atribuições de cada unidade. É um trabalho
que envolve toda a organização.
A Lei nº 13.460/17, “Código de Defesa do Usuário do Serviço Público”, considerada o marco legal
das Ouvidorias Públicas do país, estabelece que a
Administração Pública deverá estar adaptada plenamente até junho de 2018. Cabe destacar que,
atento às inovações legais, o Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) recomenda que os funcionários que atuam nessa área dos CRCs participem do
programa de capacitação em Ouvidoria oferecido
pela OGU em parceria com a Escola Nacional de
Administração Pública-ENAP.
Em síntese, como vimos, a Lei de Acesso à Informação (para pedidos de informações) e a Lei das Ouvidorias Públicas para manifestações dos cidadãos
têm funções e instâncias diferentes. Prezando pela
transparência, o CRCRJ vem disponibilizando diversas ferramentas para melhor atender os usuários do Sistema Contábil Brasileiro. Visite nosso
Portal. Faça sua manifestação. Participe!

VALOR CONTÁBIL - A REVISTA DO CRCRJ | 23

PROFISSIONAL DA
CONTABILIDADE
Proossionalismo
Excelência

Inovação
Essencialmente indispensável!

25 de Abril

Dia do Profissional

da Contabilidade

