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EDITORIAL

MAIS DOIS ANOS
DE ENTREGA À
CLASSE CONTÁBIL
AMIGOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE,

E

sta é uma edição especial da
Valor Contábil. Iniciando mais
dois anos de gestão à frente do
CRCRJ, pudemos, finalmente, concretizar um sonho que iniciou em 2020:
realizar a nossa Solenidade de Posse
no Theatro Municipal, pela primeira
vez aberta a todos os nossos profissionais da contabilidade do Rio.
Uma ação inovadora, pois nunca
aconteceu na história do Sistema
Contábil Brasileiro. Nossos profissionais registrados tiveram a oportunidade de retirar ingressos em
nossa sede e o resultado foi um
Theatro lotado com 800 pessoas,
que assistiram a uma solenidade à
altura da nossa classe.
Discursos emocionantes de autoridades de diversas esferas reiterando a essencialidade e a força da
nossa categoria. E um lindo show
do Carlinhos de Jesus exalando o
orgulho que sentimos do nosso
amado Rio de Janeiro.
Nossa posse foi destaque a nível
nacional, com a presença de 22
delegações de CRCs por todo o
país. Repercutiu positivamente
em veículos da imprensa segmentada. E, sem dúvidas, deixou um
gosto de “quero mais”, por finalmente, após 2 anos, termos con-

seguido reunir uma parcela representativa dos nossos profissionais
de forma presencial.

“Conto com
cada um de
vocês na
construção de
um CRCRJ cada
vez mais forte,
inovador e
reconhecido.”
É importante dizer que este magnífico evento não utilizou um centavo
das anuidades profissionais. Com
realização do SESCON-RJ, trabalhamos duro em captação de patrocínio,
com empresas que querem, cada vez
mais, se associar aos profissionais da
contabilidade, por reconhecerem
nossa força e importância no cenário
econômico brasileiro.

foi desenvolvido em 2020/2021.
Mais parcerias estão por vir, mais
eventos e mais benefícios para a categoria. Entre eles, uma demanda
antiga da classe já foi conquistada
no primeiro mês de 2022: a sanção
da Lei nº 9.547/21, que prevê atendimento preferencial aos profissionais da contabilidade em órgãos e
repartições públicas. Agora, vamos
em busca de mais prerrogativas!
Conto com cada um de vocês na
construção de um CRCRJ cada vez
mais forte, inovador e reconhecido.
Boa leitura!

SAMIR FERREIRA
BARBOSA NEHME
Presidente do CRCRJ

Comemoramos em grande estilo a
reeleição e o fato de termos recebido mais um voto de confiança, para
dar continuidade ao trabalho que

VALOR CONTÁBIL

l

3

ESPECIAL

ATINGIDA POR FORTES
CHUVAS, PETRÓPOLIS
CONTA COM AJUDA
DA CLASSE CONTÁBIL

A

cidade imperial foi atingida por fortes chuvas
no mês de fevereiro de
2022, que trouxe como impactos 197 mortos, dezenas de desaparecidos e desabrigados, e
muitas empresas devastadas.

Em seguida, a convite da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, o CRCRJ integrou o
projeto “Reconstruir Petrópolis”,
oferecendo atendimento presencial voluntário a pessoas físicas e
jurídicas na CDL local.

Sensível à situação do município, o
CRCRJ rapidamente se mobilizou
em uma série de ações para levar o
apoio da classe contábil aos Petropolitanos afetados.

“Neste momento difícil, queremos
ajudar a cidade e o empresariado
local, reforçando os laços existentes entre profissional da contabilidade e empresário”, afirma o Presidente Samir Nehme.

A primeira medida foi enviar ofícios à Superintendência da Receita Federal e à Secretaria Estadual de Fazenda solicitando
prorrogações de prazos de obrigações principais e acessórias para
os contribuintes do município. Os
pedidos foram atendidos.
Em paralelo, a Comissão do Bem
e o Programa de Voluntariado
(PVCC) iniciaram campanhas de
arrecadação de donativos na sede
e nas delegacias.

Foram elaboradas cartilhas orientativas, disponíveis no atendimento presencial e também em versões
digitais, no site e nas redes sociais
do CRCRJ.
Além disso, o Conselho iniciou dois
levantamentos: internamente, por
meio do Setor de Relacionamento,
com os profissionais e escritórios
contábeis, para verificar o impacto e
formas eficazes de apoio à categoria; e em parceria com a Secretaria

CRCRJ, AGERIO e SEBRAE oferecem atendimento voluntário
na CDL Petrópolis

Municipal de Fazenda, através do
Secretário Paulo Roberto Patuléa,
com profissionais da contabilidade
locais integrando equipes multidisciplinares que visitam empresas
para diagnóstico e planejamento de
ações de recuperação.

Reunião anuncia medidas de
recuperação aos empresários
Petropolitanos
Empresários do comércio e da indústria de Petrópolis se reuniram
no Teatro Santa Cecília em agenda
organizada pela CDL no dia 22/02,
que reuniu representantes do Estado e do Município e contou com a
participação do Presidente do CRCRJ, Samir Nehme.
O prefeito de Petrópolis Rubens
Bomtempo pontuou as prioridades
da prefeitura, que inicia com o resgate das vítimas e passa por devolver a mobilidade da cidade, amparar
os desabrigados e planejar a retomada econômica.

Atendimento voluntário do CRCRJ na CDL Petrópolis

4

l

VALOR CONTÁBIL

Representando o Governador
Cláudio Castro, o Secretário de
Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, falou principalmente

ESQPECIAL
AgeRio e queremos ouvir de vocês
quais outros pontos são urgentes”,
declarou Farah.

sobre as ações relacionadas ao crédito – a disponibilização de R$200
milhões aos empresários locais, e
o programa “Reconstruir Petrópolis”, com atendimento presencial na
CDL da AgeRio, do CRCRJ, do SEBRAE e da Jucerja.
“O Estado está comprometido com
todas as suas áreas e resgatar a economia de Petrópolis é nossa prioridade. Agradeço o apoio do CRCRJ,
da Agerio, SEBRAE e Jucerja, entidades que em dois dias se mobilizaram para oferecer orientação
ao empresariado. Tiramos quase
60% das exigências burocráticas
para acesso às linhas de crédito da

O Presidente do CRCRJ Samir Nehme reiterou que a classe contábil
está à disposição dos empresários,
reforçando a relação de parceria
existente. E pontuou as ações do
CRCRJ em apoio aos Petropolitanos. “Nossa primeira mobilização
foi solicitar prorrogações de prazos
de pagamentos de tributos e obrigações acessórias, para dar um alívio aos empresários e contadores
da cidade. E, além do atendimento presencial na CDL, elaboramos
cartilhas orientativas disponíveis
em nossas redes sociais, e estamos
com campanhas de arrecadação
de donativos e, em parceria com o
SESCON RJ, de doação de recursos
a nível nacional”, relatou.
O Secretário de Fazenda, Nelson
Rocha, anunciou as medidas que já
foram tomadas e o que está no radar em Projeto de Lei que aguarda
aprovação na ALERJ:
• Resolução SEFAZ nº 346 que prorrogou para 1º de julho os prazos de
obrigações acessórias do ICMS;
• Resolução SEFAZ nº 347 que prorrogou os vencimentos de IPVA para
agosto e setembro;

isenção do ICMS para operações
de compra de maquinário e mobiliário; e avaliação de isenção do ITD
(causa mortis) para as famílias que
necessitam transferir propriedades
devido ao falecimento de parentes.
O Secretário ainda pontuou que
será feita avaliação da utilização
de créditos acumulados para pagamento de impostos e débitos junto
ao Estado caso a caso, e lembrou da
necessidade de preenchimento do
formulário da paralisação temporária no site da SEFAZ/RJ para empresas que não conseguirão retomar
suas atividades nos próximos dias.
Também participaram da reunião
Paulo Roberto Patuléa, Secretário Municipal de Fazenda, Marcelo Soares, Secretário Municipal
de Desenvolvimento Econômico,
Paulo Lacerda, assessor da JUCERJA e Cláudio Mohammad, presidente da CDL Petrópolis. Demais
representantes do CRCRJ estavam
presentes na plateia: o VP de Controle Interno, Jarbas Barsanti e a
Delegada Carolina Licht. O Presidente do SESCON RJ Renato
Mansur, a Presidente da ACPC,
Elisabete Gastaldel e Claudia Pacheco, Coordenadora Regional do
SEBRAE Serrana II, também marcaram presença no encontro.

• Projeto de Lei incluirá: estorno do
ICMS-ST de mercadorias perdidas
como consequência das enchentes,

Samir Nehme participa de reunião com o empresariado Petropolitano
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E N T R E V I S TA

Deputado Federal
Hugo Leal

Pontos de atenção
na Câmara dos
Deputados 2022
VC – Como relator do orçamento da União 2022, quais pontos
você destacaria como aqueles
que a classe contábil precisa ficar mais atenta?
HL: Na realidade, o mais importante em relação ao orçamento
da União é que a classe contábil
acompanhe a execução orçamentária, o próprio crescimento da
receita, até porque é uma classe
que colabora diretamente com
isso. São profissionais com grande
expertise técnica, que devem ser
consultados enquanto categoria
nos aspectos gerenciais.
VC – Em toda a sua atuação
parlamentar, o sr. sempre teve
um olhar muito voltado para o
empresariado. Considerando o
cenário do Rio de Janeiro, de recuperação fiscal, o que pode ser
feito em 2022/2023 no sentido
da retomada econômica?
HL: O Estado em 2021 conseguiu ter alguns alívios, a própria
venda da CEDAE colaborou muito com o equilíbrio das contas. O
Rio fechou o ano ainda em déficit, mas com um cenário melhor.
Mas, não podemos viver dessas
medidas, o foco tem que ser naquilo que podemos produzir.
Nosso parque precisa estar bem
construído, preparado, e o empresariado contar com o acompanhamento e as orientações dos
profissionais da contabilidade.
Se nós queremos ter um crescimento estável, é preciso que o

Rio de Janeiro seja um local atrativo para os negócios. Nós temos
boas iniciativas, que precisam ser
ampliadas e divulgadas.
VC – Quais demandas da classe
contábil podem virar projeto de
Lei e prioridade?
HL: Em primeiro lugar, o atendimento preferencial, que é bom
para o profissional, para o empresário e para o órgão público,
que já é objetivo de legislação
estadual e nosso desejo é levar
para o Federal. Estamos em busca de uma agenda legislativa com
o CFC, e o CRCRJ tem sido um
articulador.
Importante pontuar que esse
atendimento prioritário será de
extrema ajuda para a melhoria
no ambiente de negócios.
Outra demanda que facilitará em
muito o trabalho do profissional
contábil, e que é nosso grande
desafio para 2022, é promover
uma Reforma Tributária que de
fato desburocratize o sistema tributário nacional, que de fato crie
um ambiente que seja atrativo e
compreensível para as pessoas.

VC – Para terminar, Deputado,
qual mensagem o sr. deixa para a
classe contábil do Rio de Janeiro?
A minha mensagem é de otimismo. Nós estamos iniciando um
ano eleitoral, de grandes desafios. Um ano difícil, mas com
grandes oportunidades. O processo eleitoral é o ápice da democracia, é uma oportunidade
para debatermos temas e uma
agenda de prioridades.
É tempo de ouvir as reivindicações das categorias profissionais,
como é o caso da classe contábil.
Se existe um ambiente favorável
para a consolidação dessas propostas, será o ano de 2022.
E otimismo, também, do ponto
de vista do nosso estado do Rio
de Janeiro. Que a gente possa
implementar mais medidas de
atração de investimentos e desburocratização, para que o estado supere suas dificuldades. E,
do ponto de vista nacional, que a
gente encontre um equilíbrio fiscal. E a classe contábil será preponderante nesse processo!

Uma reforma tributária que estabeleça princípios tributários
de simplificação, para criar um
ambiente favorável. Nosso papel
como parlamentar, apesar de todas as dificuldades, é buscar essa
aprovação, que ajuda não só o
empresariado e o profissional da
contabilidade, mas a sociedade
como um todo.

VALOR CONTÁBIL
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VOCÊ SABIA?

TÉCNICOS EM CONTABILIDADE FORMADOS ATÉ 14 DE
JUNHO DE 2010 PODEM DAR ENTRADA NO REGISTRO

O

CRCRJ realizou um pleito junto ao Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) para tratar dos casos de
técnicos em contabilidade formados até 14 de junho de 2010
que desejavam dar entrada no
registro profissional. Isso porque

Quais são os benefícios
de estar registrado?
Em primeiro lugar, o exercício legal da profissão. Que é
não só uma obrigatoriedade,
mas um ponto relevante para
a construção mais forte, reconhecida e valorizada.
Além disso, o CRCRJ oferece vários benefícios para os profis-
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a lei de obrigatoriedade do Exame de Suficiência data de 2011,
sendo, portanto, um direito adquirido desses profissionais.
A Resolução CFC nº 1645 autorizou o
registro. Agora, basta acessar www.crc.
org.br, clicar em “Pré-registro” e seguir

sionais registrados e regulares. Desde
acesso gratuito aos nossos cursos e
diversos eventos; descontos junto a
parceiros; uso do nosso coworking e
da biblioteca; acesso ao balcão de empregos e estágios; atendimento preferencial nos órgãos públicos estaduais;
e um certificado digital gratuito!
Saiba mais em www.crc.org.br

o passo a passo. Não é necessário prestar Exame de Suficiência.
A medida é uma conquista para a
categoria, que poderá exercer a
profissão de forma legal.

Quer saber mais sobre
o assunto?
O CRCRJ fez um podcast abordando este tema. Escaneie o QR
Code abaixo e confira. Ele também está disponível no Spotify.

INTEGRAÇÃO

CONHEÇA OS NOVOS
DELEGADOS DO CRCRJ

N

os meses de janeiro e fevereiro, o CRCRJ empossou seis novos delegados, que atuarão em Duque

de Caxias, Itaboraí, Itaperuna, Barra da Tijuca, Niterói e
Nova Friburgo. Conheça-os:

Jean Giehl

Marcella Quevedo

Fabiano Rocha

Delegado do CRCRJ em Duque de Caxias

Delegada do CRCRJ em Itaboraí

Delegado do CRCRJ em Itaperuna

PORTARIA CRCRJ Nº 050

PORTARIA CRCRJ Nº 051

PORTARIA CRCRJ Nº 052

Contador e Administrador de Empresas, Sócio

Contadora com MBA em Gestão Empresarial

Contador e advogado, sócio da J F Rocha As-

Fundador da Fernandes & Giehl Assessoria

em Tributação e Contabilidade. Pós-graduada

sessoria Contábil LTDA, Vice-Presidente da

Contabil, MBA em Gestão de Pessoas. Membro

em Direito e Gestão Condominial. Sócia-pro-

ARCNF – Associação Regional dos Profissionais

da diretoria da ASCOM.

prietária na CF Contabilidade.

da Contabilidade do Noroeste Fluminense.

Everton Generoso

João Carlos Romualdo

Edilan Bohrer

Delegado do CRCRJ na jurisdição Barra da Tijuca

Delegado do CRCRJ em Niterói

Delegado do CRCRJ em Nova Friburgo

PORTARIA CRCRJ Nº 053

PORTARIA CRCRJ Nº 054

PORTARIA CRCRJ Nº 055

Contador Pós-graduado em Gestão Tributária.

Contador pós-graduado em Contabilidade,

Contador pós-graduado em Administração,

CEO da BWA Global Consultoria Contábil, res-

Auditoria e Finanças pela UFF. CEO da JCA Con-

Finanças Empresariais e Negócios, pós-gradu-

pondendo pelo outsourcing dos serviços de

tadores Associados, empresa com mais de 20

ado em Contabilidade Tributária e pós-gradu-

Impostos, Administração de Pessoal e Serviços

anos de atuação na área contábil.

ando em MBA Contabilidade e Finanças. Sócio

Contábeis em diversos segmentos.

da Contar Consultoria e Contabilidade Ltda.
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INFORME

IMPOSTO
DE RENDA
2022
A

Receita Federal anunciou
em 24/02 as novidades
da Declaração do Imposto de Renda 2022 (ano-base
2021). As obrigatoriedades estão mantidas em relação ao ano
anterior, mas a declaração está
mais acessível ao contribuinte,
inclusive com alterações na pré-preenchida. As regras constam
na Instrução Normativa 2065 e
o período de entrega da Declaração será mais curto: entre 7 de
março e 29 de abril.
Prazos:
• 07/03 Disponibilização dos programas (PGD e APP) e início da
recepção
• 15/03 Disponibilização da declaração pré-preenchida
• 29/04 Último dia para envio da
declaração
Os prazos de restituição são: 31
de maio, 30 de junho, 29 de julho,
31 de agosto e 30 de setembro.
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A opção para débito automático
da 1ª cota ou cota única será até
10 de abril. Para pagamento em
DARF e destinação de parte do imposto a pagar para Fundos, até 29
de abril. As demais cotas vencem
até o último dia útil do mês (até a
8ª cota, em 30 de novembro).
Novidades:
As duas principais novidades
deste ano são: a possibilidade de
pagamento das cotas, bem como
do recebimento da restituição,
através de Pix; e atualizações na
declaração pré-preenchida, que
estará disponível em multiplataformas para todos os contribuintes que possuam conta GOV.BR
nos níveis ouro e prata.
A integração da pré-preenchida
foi melhorada - o cidadão terá
total liberdade de fazer a declaração e salvar o andamento do
processo, podendo acessar nas
demais plataformas (e-cac, app,
Programa Gerador).

INFORME

Carnê-leão
A declaração pré-preenchida
também incluirá as informações
de pagamentos, através dos
cruzamentos com DIRF, DIMOB,
DMED, Carnê-leão e E-Financeira.
Pagamentos que o profissional
preenche no Carnê-leão serão
importadas para a declaração
pré-preenchida, tanto para o profissional que recebe rendimentos
de pessoas físicas (informações

importadas como rendimentos)
quanto para o cidadão (informações importadas como pagamentos efetuados).
Serviços exclusivos para a
conta gov.br
Fazer a declaração pré-preenchida;

Verificar situação da declaração
pelo celular (app Meu Imposto
de Renda);
Salvar e recuperar a
declaração online;
Todos os serviços de imposto
de renda no eCAC;

Importar dados informados no
Carnê-leão web;

PRINCIPAIS
NOVIDADES NO
PROGRAMA-GERADOR

• Nova aba chamada boas-vindas, com botão de
autenticação via GOV.BR e mensagens da Receita
• Facilitação no preenchimento ficha de bens e
direitos, com agrupamento de códigos e informação do rendimento no momento de inclui
bem ou direito.
Atualização da tabela: exclusão de 9 e criação de
13 novos códigos
• Ficha dependentes: possibilidade de incluir
e-mail e telefone. Obrigatoriedade de incluir a
informação se o dependente mora com o titular.

VALOR CONTÁBIL
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SOLENIDADE O
DE POSSE DO
CRCRJ REÚNE
MAIS DE 800
PROFISSIONAIS

itocentas pessoas lotaram o Theatro Municipal
do Rio de Janeiro para
prestigiar a solenidade de posse
do CRCRJ, a primeira aberta a todos os profissionais da contabilidade, no dia 11 de fevereiro. Entre
representantes das instituições
mais renomadas de todo país 22 delegações do Sistema CFC/
CRCs e representantes dos três
poderes, Legislativo, Executivo e
Judiciário, o público acompanhou
um evento grandioso, à altura da
classe contábil fluminense.
Anfitrião da noite, o Presidente do
SESCON Rio de Janeiro, Renato Mansur, relembrou que a celebração deveria ter ocorrido dois anos antes, no
dia 16 de março de 2020, mas que
optaram pelo adiamento diante da
chegada da pandemia de Covid-19.

O evento foi prestigiado por 800 pessoas, entre profissionais da contabilidade e autoridades
de todo o país

Renato Mansur, Presidente do SESCON RJ
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“Diante de um cenário pandêmico
nunca antes visto em nossas gerações, nós, do SESCON RJ, representando o empresariado contábil, lado a lado ao nosso Conselho,
trabalhamos em diversas articulações políticas e institucionais em
busca de melhores condições de
trabalho: prorrogações de prazo,
extinções de obrigações acessórias, entre outras pautas. Acreditamos muito na união de esforços
em prol de um objetivo comum,
e a atual gestão do Conselho demonstra ter a mesma certeza.
Uma gestão com propósito, planejamento e comprometimento,
que nos dá orgulho e motivação a
seguir em frente”, discursou.
Os presentes assistiram ao rito
de posse da diretoria e dos Conselheiros eleitos, tanto da gestão 2020/2023, quanto da gestão
2022/2025. Um a um, eles subiram ao palco para retirar seus

CAPA

Conselho Diretor do CRCRJ - Gestão 2022-2023

diplomas de posse, aplaudidos
pela classe que representam.
Além do Presidente Samir Nehme e do Presidente do SESCON
RJ Renato Mansur, a mesa contou
com a participação do Secretário
de Fazenda, Nelson Rocha, representando o governador Cláudio
Castro, do secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah, do Vice-Presidente
de Desenvolvimento Operacional
do CFC, Joaquim de Alencar, e da
Vice-Presidente de Controle Interno do CFC, Vitória Maria da Silva,
representando os presidentes anteriores do CRCRJ.
Demonstrando a articulação do
Conselho com o poder legislativo
e instituições parceiras, também
compuseram a mesa o representante da bancada do RJ no Congresso Nacional, o Deputado Federal Hugo Leal, o representante
da ALERJ, o deputado estadual
André Corrêa; o superintendente
da Receita Federal 7ª região fiscal,
Flávio Passos Coelho, e o diretor
do Senac Rio, Sérgio Ribeiro.
Em sua fala, o Presidente Samir
compartilhou sua trajetória com a
Contabilidade e falou sobre o pro-

pósito em contribuir com a classe:
“o que estamos propondo é uma
mudança de mentalidade, uma
mudança no agir. É ter coragem
para sair da zona do conforto em
busca de algo grandioso, não para
um, para 54 mil. É sobre honrar
cada voto dos contadores e técnicos em contabilidade que apostaram na continuidade de um projeto que foi atravessado por uma
pandemia, mas que, ainda assim,
entregou muito”, discursou.

eu sabia que eles precisavam ver
com os próprios olhos como somos reconhecidos e prestigiados
no cenário nacional”, celebra o
Presidente Samir Nehme. “Essa
noite festiva ficará marcada não
só na memória de todos nós,
mas também na história do nosso sistema, pela grande participação de tantas delegações em
todo o país”.

Autoridades
A primeira solenidade de posse
totalmente inclusiva da história do
Sistema Contábil Brasileiro contou
com a presença de diversas autoridades. Presidentes e Vice-Presidentes de 22 CRCs, os Deputados
Federais Otávio Leite e Paulo Ganime, a Deputada Estadual Adriana
Balthazar, o Presidente da Junta
Comercial Sérgio Romay, a Presidente da FEDCONT Lygia Sampaio,
a Presidente do SINDICONT-Rio,
Diva Gesualdi, entre tantas outras.
“Esse sonho, de fazer uma posse
aberta à toda a classe contábil,
era muito importante para mim.
Se o Conselho é o órgão representativo de 53 mil profissionais,

Samir Nehme, Presidente do CRCRJ

VALOR CONTÁBIL
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CAPA
E para representar o orgulho de “ser
do Rio”, a noite foi encerrada com o
espetáculo “Carioca” da companhia
de dança Carlinhos de Jesus.
Além de autoridades, a solenidade contou com as presenças mais
aguardadas para a noite, aqueles
que fazem da classe contábil a potência que ela é: os profissionais
da contabilidade.
A contadora Daniele Magalhães
compareceu ao evento e se disse honrada por poder prestigiar
a solenidade no Theatro Municipal, que descreveu como uma
representação do destaque que
a profissão vem recebendo.
“Nosso Conselho está ganhando
cada vez mais notoriedade, está
se tornando o que é, de fato:
essencial para a sociedade. E se
tornando mais presente no Governo Brasileiro, a fim de auxiliar
na organização, no controle das
informações, na desburocratização, facilitando o empreendedorismo no Brasil”, relatou.

A noite foi encerrada com uma apresentação
da companhia de dança Carlinhos de Jesus

Para o contador Juan Guimarães,
assistir aos discursos despertou
confiança. “Eu me senti emocionado. Presenciar a importância
que a nossa classe tem e o quanto está sendo bem vista, pela
iniciativa privada e também pelo
setor público, me deixou muito
feliz e satisfeito. Me deixou principalmente confiante de que seremos cada vez mais valorizados.
Essa posse, em um lugar como o
Theatro Municipal, demonstrou
essa nova fase. Saber que as autoridades estão considerando as
informações técnicas dos profissionais da contabilidade para
as tomadas de decisão do nosso país é de suma importância”,
descreveu o profissional.

A solenidade de
Posse do CRCRJ
foi a primeira da
história do
Sistema CFC/CRCs
totalmente aberta
ao público, de
forma gratuita.
Se você esteve
presente, pode
fazer o download
das fotos do
grande público
escaneando o
QR code:

Daniele Magalhães compartilhou em suas
redes sociais a honra de participar do evento
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Contadores, Juan Guimarães (à esq.) e Raphael
Coutinho, nas escadarias do Theatro

CAPA

Os Conselheiros Efetivos da gestão 2022-2025

Os Conselhiros Suplentes da gestão 2022-2025

Os Conselheiros Efetivos da Gestão 2019-2022

Os Conselheiros Suplentes da Gestão 2019-2022

VALOR CONTÁBIL
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CAPA

Joaquim Bezerra

Nelson Rocha

VP de Desenvolvimento Operacional do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

Secretário de Fazenda do
Estado do Rio de Janeiro

“Quero dedicar uma metáfora ao
nosso querido Samir Nehme, o
que justifica essa participação em
massa do Sistema Contábil Brasileiro nesta posse. Preciso dizer que
o Samir é nosso ‘Cristo Redentor’,
porque, de braços aberto, acolhe
e atende cada um, levando o acolhimento a todos os CRCs, o que
engrandece muito o Sistema”.

“A Secretaria de Fazenda
está de portas abertas para
qualquer contribuinte, mas
ela está aberta sobretudo para
os contadores, inclusive com
atendimento prioritário, segundo
o projeto de lei que tivemos
a honra de regulamentar”.

Em março, já serão entregues três
agências de desenvolvimento, que
é a porta da desburocratização, e lá
dentro teremos os contadores nos
auxiliando nesse produto, dando
continuidade à parceria que temos
promovido entre a secretaria de desenvolvimento e o CRCRJ. Ou seja,
fica muito claro o papel do Estado
não no discurso, mas na prática,
trazendo para dentro esse segmento fundamental e tão importante.

Vitória Maria da Silva

Hugo Leal

André Corrêa

“Desejo uma gestão exitosa,
com certeza será. Samir tem a
coragem de inovar e por isso
trouxe para a composição da
chapa 50% de mulheres
competentes e comprometidas
com o Sistema Contábil
Brasileiro”.

“Temos visto, em todos os setores da administração pública, o
aumento do protagonismo dos
órgãos e mecanismos de controle. Controle das contas públicas,
gastos e gestão. E os profissionais
de contabilidade vem contribuindo
decisivamente para este protagonismo, emprestando a sua expertise e o seu conhecimento”.

Vitória Maria da Silva, Vice-Presidente de
Controle Interno do CFC e ex-Presidente do CRCRJ, representando todos os
ex-presidentes
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Deputado Federal, representando a
Câmara dos Deputados

Vinicius Farah

Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro

André Corrêa, Deputado Estadual,
representando a ALERJ
“Em relação à figura pública do
contador, a palavra-chave é
confiança. Essa é a palavra que
mais exprime a relação pública e
de exemplo do “contador”. Por isso,
e por reconhecer essa importância
para a sociedade, conquistamos o
tão merecido atendimento preferencial para a categoria”!

CAPA

Flávio Passos Coelho

Sérgio Ribeiro

“A atuação dos contadores no Estado do Rio de
Janeiro se destacou bastante nos últimos dois anos,
mas é importante notar que o serviço prestado pelos
profissionais de contabilidade é essencial em todos os
momentos e em todos os cenários”.

“Nós, profissionais da contabilidade, levamos
controle, iniciativas, novos tipos de metodologia.
A grande sabedoria dos Governos é nos consultar
antes de qualquer coisa. Nós precisamos participar
ativamente da gestão desse país”.

Superintendente da 7ª RF da Receita Federal

Diretor Regional do Senac - Rio de Janeiro

CENTRO EDUCACIONAL

CENTRO EDUCACIONAL

VALOR CONTÁBIL

l

17

ACONTECEU

MAIS PROXIMIDADE COM
A CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO

C

omo mais um desdobramento do Termo de Cooperação
Técnica assinado com o Governo do Estado em 2021, CRCRJ
e Controladoria-Geral assinaram,
em 21/02, um aditivo para o desenvolvimento de ações conjuntas
para fortalecimento do controle, da
transparência e das boas práticas
de governança.
O Presidente Samir Nehme discorreu sobre a criação da Controladoria, em 2018, “uma trajetória de luta
capitaneada por diversas lideranças, com destaque para a ASCIERJ,
e que o CRCRJ se orgulha muito por
ter contribuído, por saber da importância dessa instância”, ressaltou.
Em discurso, ele falou sobre a expectativa de que esse seja mais um passo em direção ao estreitamento en-
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tre o Conselho e a CGE/RJ. “Por meio
deste documento, vamos reiterar o
compromisso da classe contábil do
Rio de Janeiro, representada pelo CRCRJ, com o papel social que desempenhamos: de dar suporte à sociedade
e contribuir de forma decisiva com o
desenvolvimento socioeconômico do
nosso Estado e do nosso país”.
O Controlador-Geral do Estado, Jurandir Filho, se disse confiante com
a assinatura do aditivo, que tem
como objetivo o desenvolvimento
de ações preventivas, materiais instrucionais e capacitações dos quadros técnicos da CGE.
Testemunha do documento ao lado
da Subcontroladora-Geral do Estado Ana Luiza Lima, o Deputado
Federal Hugo Leal celebrou a importância do ato:

“O papel dos contadores, da Contabilidade, dos controladores,
cada vez mais se torna essencial.
Não só na avaliação dos impactos, mas também de como estão
sendo alocados os recursos. Tenho certeza que essa parceria
contribuirá com o aprimoramento dos mecanismos de gestão
do Estado, para prevenir e zelar
pelo controle das contas. Parabéns aos envolvidos e que este
Termo produza resultados frutíferos que cheguem na ponta,
onde a sociedade possa percebê-los”, discursou.
Na ocasião, o Deputado recebeu
Moção de Aplausos do CRCRJ e uma
homenagem da ASCIERJ, que também homenageou o Controlador-Geral Jurandir Filho e o Presidente
do Conselho Samir Nehme.

ACONTECEU

CONSELHO DIRETOR
PARTICIPA DE SEMINÁRIO DE
GESTÃO EM BRASÍLIA

N

os dias 08 e 09 de fevereiro, o Conselho Diretor
do CRCRJ participou do
Seminário de Gestão do Sistema CFC/CRCs, em Brasília/DF,
seguido da Solenidade de Posse
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O Contador Aécio
Prado Dantas Jr. foi empossado
Presidente do CFC, e a Conselheira Vitória Maria da Silva, representante do Rio de Janeiro,
foi reconduzida à Vice-Presidência de Controle Interno.
No dia 08/02, as atividades iniciaram com uma palestra do
Ministro do Tribunal de Contas
da União (TCU) Augusto Nardes
sobre a importância da Governança para os Conselhos de pro-

fissões regulamentadas, ocasião
em que pontuou que o Sistema
é referência, apresentando dados do IGG - Índice Integrado de
Governança e Gestão Pública e
IgovPub - Índice de Governança
Pública. Em seguida, os vice-presidentes do CFC apresentaram
as atribuições, desafios e metas
das respectivas áreas.

“As boas práticas precisam ser
disseminadas e o CRCRJ está de
portas abertas para nos fortalecermos enquanto Sistema. Que
a gente possa exercitar a escuta
para ter a real percepção da necessidade dos nossos jurisdicionados, e que possamos evoluir com
segurança, atendendo as necessidades da categoria”, declarou.

No dia seguinte (09/02),aconteceu a primeira reunião de presidentes dos CRCs para alinhar
planejamentos, propostas e as
metas para a gestão 2022-2023.
Em sua fala, o Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, falou sobre a
importância da união entre o Sistema e de se colocar à disposição
das demandas da classe contábil.

De forma concomitante, cada
Vice-Presidente participou de
reuniões de alinhamento de sua
respectiva área. À noite, aconteceu a solenidade de posse do
CFC, com a presença de diversas
autoridades a nível nacional e
internacional.

VALOR CONTÁBIL
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ACONTECEU

RIO INNOVATION WEEK: CRCRJ
MARCA PRESENÇA NO EVENTO

C

om a meta de estimular a
consolidação do Rio como
um hub de tecnologia e
inovação na América Latina, a
cidade recebeu, entre os dias 13
e 16 de janeiro, o Rio Innovation
Week. Segundo os organizadores do evento, o saldo foi a possibilidade de geração de R$300
milhões em novos negócios.
No total, foram mais de 48 mil
participantes, 500 palestrantes,
distribuídos em 19 palcos; 1.500

startups participantes e mais de
200 expositores.
O Presidente do CRCRJ, Samir
Nehme, marcou presença no
evento, promovendo muito networking com grandes nomes
do mercado da tecnologia e inovação e autoridades das esferas
Federal, Estadual e Municipal,
como o Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, e o Secretário de Turismo do Rio de Janeiro,
Gustavo Tutuca.

“Nossa participação neste evento foi muito importante por diversos motivos. As conexões
políticas-institucionais que resultarão em projetos, além de
todo o aprendizado nos painéis.
Agradecemos ao SEBRAE Rio
pelo convite, sem dúvidas vamos trazer muitos frutos para
nossa gestão no CRCRJ”.

CRC CAST: CONHEÇA O NOVO
VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO
DO CONSELHO

C

omo mais um desdobramento do Termo de Cooperação Técnica assinado
com o Governo do Estado em
2021, CRCRJ e Controladoria-Geral assinaram, em 21/02, um
aditivo para o desenvolvimento
de ações conjuntas para fortalecimento do controle, da transparência e das boas práticas de
governança.
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Este ano, os profissionais contábeis do Rio de Janeiro terão mais
uma maneira de se informar:
pelo CRC Cast, o novo podcast da
contabilidade fluminense! A estreia contou com a participação
do professor do CRCRJ, Anderson Fumaux; do vice-presidente
do CRCRJ, Rafael Machado e das
jornalistas do CRCRJ, Gabriela
Vasconcellos e Bianca Rangel.

Além de ser exibido ao vivo pela
TV CRCRJ, no YouTube, o programa fica disponível na versão
áudio diretamente no Spotify. E
também é possível acompanhar
alguns cortes de destaque nas redes sociais do CRCRJ.
Escaneie o QR Code e inclua em
sua playlist favorita o CRC CAST!

ACONTECEU

CRCRJ CONQUISTA LEI DE
ATENDIMENTO PREFERENCIAL
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

U

m sonho antigo da classe
contábil no Rio de Janeiro
finalmente se tornou realidade. A Lei nº 9.547, que dispõe
sobre o atendimento preferencial
aos profissionais da contabilidade
no âmbito das repartições públicas do Estado do Rio de Janeiro,
foi sancionada pelo Governador
Cláudio Castro no dia 11/01.
De autoria do Deputado Estadual
André Corrêa e co-autoria da Deputada Adriana Balthazar, a legislação
é uma conquista do CRCRJ após
articulação político-institucional a
respeito da importância da classe
para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.
“É com muita alegria que trazemos essa grande vitória para a
classe contábil fluminense, uma
ação pioneira em todo o país. Sem
dúvidas essa Lei vai contribuir muito para o nosso exercício profissional cotidiano. Quero agradecer ao
Governador Claudio Castro e aos
deputados André Corrêa e Adria-

na Balthazar por reconhecerem
a relevância dos profissionais da
contabilidade e o grande poder de
entrega que temos para a sociedade”, comemora o Presidente do
CRCRJ, Samir Nehme.
O Deputado André Corrêa enalteceu o papel assumido pelos profissionais contábeis como justificativa para propor o então Projeto
de Lei: “essa demanda foi trazida
pelo Presidente Samir e para mim
é uma honra poder modestamente contribuir com essa categoria
profissional tão importante. Sem
o contador não haveria geração
e empregos, porque são esses
profissionais que orientam os negócios, que dão consultoria, que
cuidam, sobretudo, das micro e
pequenas empresas”, ressalta.
Regulamentação
Como desdobramento da Lei nº
9.547, a Junta Comercial (JUCERJA)
foi pioneira na regulamentação
interna e emitiu no próprio dia

11/01, a Ordem de Serviço Jucerja
nº 27288859. “Estamos muito satisfeitos, já que é uma classe parceira
e que só tem grandes trabalhos em
prol da sociedade fluminense”, declarou o Presidente da Jucerja, Sergio Romay.
Agora, além da possibilidade de
agendar previamente atendimento na Sala do Contador, todos os
profissionais registrados, mediante
apresentação da carteira CRC digital ou física, terão atendimento preferencial na Jucerja entre 11h e 13h.
Um mês depois, no dia 11/02, durante a Solenidade de Posse do
CRCRJ, o Secretário de Fazenda do
Estado do Rio de Janeiro, Nelson
Rocha, anunciou a regulamentação do atendimento preferencial.
A Resolução SEFAZ 342 ainda prevê a possibilidade de protocolo,
para fins de solicitação, de mais
de um serviço por atendimento, e
a protocolização de documentos e
petições independentemente de
agendamento prévio.

1º WORKSHOP PARA
PRESIDENTES E GESTORES
ACONTECE NO RIO

A

conteceu, no dia 11/02,
o I Workshop do CRCRJ
para Presidentes e Gestores dos CRCs, uma oportunidade para discutir boas práticas
de gestão e os caminhos para a
Contabilidade Brasileira.

O evento contou com uma apresentação stand up de Leo Castro
sobre os desafios da comunicação, uma palestra sobre “Comunicação Contábil: a força do digital para a valorização da classe”
de Rogério Pereira, CEO do Por-

tal Contábeis, e de Danielle Nader, head de conteúdo do Portal. Por fim, um painel com troca
de experiências de Presidentes
dos CRCs de gestões passadas.

VALOR CONTÁBIL
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PERFIL

Yasmim Monteiro
A TRAJETÓRIA DA JOVEM YASMIM MONTEIRO, HOJE CONTADORA GERAL DO ESTADO,
PROFESSORA UNIVERSITÁRIA E CONSELHEIRA DO CRCRJ, DEMONSTRA ONDE SE PODE
CHEGAR QUANDO SE TEM CONFIANÇA, AMBIÇÃO E MUITO ESFORÇO.
Em 15 anos de carreira, Yasmin conquistou cargos respeitados na administração pública e retornou à faculdade em que se formou em Ciências
Contábeis, desta vez, para ensinar.
Sua história na Contabilidade começou
quando tinha 18 anos e decidiu fazer o
curso de técnico. “Concluí aos 19 anos e
tirei meu registro. Em 2009, através da
minha nota do Enem e do PROUNI, consegui uma bolsa integral para estudar na
Mackenzie, onde hoje sou professora.
Eu conciliava o trabalho como Técnica
em Contabilidade, a faculdade e os estudos para concurso público. Em 2014,
aos 23 anos, eu me formei e assumi o
cargo de contadora no INEA, um órgão do Estado”, relembra a
profissional.
A trajetória acadêmica surgiu de fato
com o mestrado,
quando, em paralelo, também passou
a integrar o CRCRJ
como professora
da casa.

“Decidi me inscrever no mestrado da
UERJ. Nessa mesma época, em 2015,
comecei a participar dos seminários
itinerantes do CRCRJ, ministrando
cursos dentro desses eventos. Viajava
bastante para os municípios do interior, onde dava aula sobre contabilidade pública”, conta.
A paixão pela vida acadêmica
O ingresso de Yasmim como professora
em uma instituição de ensino de referência aconteceu dois anos após o início
do mestrado e também através de um
concurso público. “Prestei o concurso
para ser professora substituta e ministrei
aulas na Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) entre 2017 e 2019. Ou seja,
com 26 anos dava aulas no CRCRJ e aos
28 na UFRJ. Depois desse processo realizei meu grande sonho: retornar à Mackenzie como professora. Assim fui, cada vez
mais, me apaixonando pela área acadêmica”, relembra, com carinho.
Quando questionada sobre qual foi sua
postura para alcançar tais realizações,
Yasmim entrega sua verdadeira motivação. “Sempre busquei estar me atualizando, especializando. Olho para trás e
penso que, aos 26 anos, eu já estava em
sala de aula, ajudando pessoas, um público diversificado, profissionais já atuantes na contabilidade. Todo esse
processo foi um grande desafio.
Mas no final de cada aula,
cada palestra ou seminário,
ver a gratidão das pessoas
pelo meu trabalho me deu
motivação para continuar.
Por diversas vezes, me sentia insegura. Achava que precisava amadurecer, mas esse retorno
dos alunos quebrava todo esse medo,
me deu confiança, motivação e respeito. Eu me encontrei na vida acadêmica,
é além de um trabalho, uma satisfação.
Motivar, dar uma palavra de apoio, não
há dinheiro que pague”, orgulha-se a
professora.
Além de professora, Yasmin tem traçado
uma carreira relevante na Contabilidade
Pública, ocupando um importante espa-

ço para o aumento de lideranças femininas no poder executivo, demanda ainda
latente. Todos os espaços conquistados
pela profissional se devem a um comportamento confiante e de saber aproveitar as oportunidades.
“Passei no concurso público do INEA
com 24 anos e tomei posse aos 25. No
departamento de contabilidade, poucos
meses depois de tomar posse, ficamos
sem chefia. Então, procurei meu superior na época, e mesmo com poucos
meses de experiência na área pública,
me coloquei à disposição para assumir
o cargo de chefia, caso existisse a possibilidade. E assim aconteceu. A cobrança
e a responsabilidade aumentaram, mas
era o que eu buscava, o que me faria feliz. Ali pude desenvolver vários projetos,
com uma equipe incrível, que me dava
todo suporte”, reflete Yasmim.
Os desafios na carreira pública foram se
tornando maiores. Após sua passagem
pelo INEA, de 2014 a 2018, Yasmim assumiu a Contabilidade Geral do Município de Niterói. E, em 2021, por conta dos
seus esforços no município, a profissional foi convidada a se tornar Contadora
Geral do Estado do Rio. “Nada foi do dia
para a noite. Foram construídos passo a
passo”, conta.
“A mulher tem que se impor, mostrar
que é capaz”
Sendo referência para suas alunas e
jovens que almejam uma carreira de
sucesso na contabilidade, Yasmim aconselha: “Temos um poder imenso, só depende da gente. E a sociedade tem que
reconhecer isso. Não importa se é mulher, se é bonita, merecemos respeito
pela nossa capacidade. Esse é o espaço
que merece qualquer ser humano que
lute para isso e faça acontecer. Aconselho que tenham uma atitude confiante.
Não tenham medo. A gente tem que correr atrás, tem que ter confiança e conquistar nosso espaço. A mulher tem que
se impor, mostrar que é capaz, pelo seu
conhecimento, seu intelecto. A palavra é
confiança!”, estimula.

EXPEDIENTE

CONHEÇA O CRCRJ!
CONSELHO DIRETOR
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Tel: 2216-9526
Presidente: Elias Costa Martins
Integrantes Efetivos: Ademilton Ferreira Dantas, Patrícia
Gonçalves Telles, Rafael da Silva Machado
Câmara de Registro Profissional
Tel: 2216-6909
Presidente: Gisele Carvalho de Lima
Integrantes Efetivos: Anacarolina Pinheiro Ferreira, Flávia
da Silva Domingos, Ivanildo Silva de Carvalho

Conselheiros Suplentes
Contadores: Alexandra Rodrigues da Silva, Alexandre de
Azevedo Teshima, Bárbara Pereira do Nascimento, Claudia
Marchioti Nicolau dos Reis, Fabiano Corrêa de Castro, Jorge
Luiz Rodrigues de Almeida, José Alves de Alvarenga, Kleber
Ferreira de Souza, Lacilda Mara Pereira Ferreira, Leandro
Cunha Glória, Lícia Laura Craveiro de Souza Queiroz,
Luis Claudio França de Araújo, Luiz Tranquilino da Silva,
Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Manuella Mariano
Lopes Rodrigues, Mauro Henrique Benevenuto Machado,
Paloma Muniz Furtado Carvalho, Patrício Marques Roche,
Paulo Buzzi Filho, Roberto Dias do Amaral, Sergio Arthur
Ribeiro da Silva, Silvia Souza Soares Silva, Sônia Regina
Cardoso Barbosa, Viviane Leite Ventura.

CONFIRA NOSSAS

REDES!

CRCRJ E
SAFEWEB
CERTIFICADO
DIGITAL GRATUITO
PARA TODOS OS
PROFISSIONAIS E
EMPRESAS
REGISTRADOS
NO CRCRJ

EMITA POR
VIDEOCONFERÊNCIA E
APROVEITE OS BENEFÍCIOS
DE CONTAR COM UM
E-CPF OU E-CNPJ

