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Confesso que é com satisfação que me dirijo aos mais de 
30 mil profissionais do nosso Estado para, nessa edição, apre-
sentar o novo projeto da Revista do CRCRS, que comunga uma 
apresentação leve, moderna e concisa, sem prescindir da infor-
mação técnica, nem da informação de caráter geral, de interes-
se da classe contábil.

Acredito que, com esta nova publicação, conciliamos ingre-
dientes fundamentais à nossa época, como a objetividade; a in-
dispensável publicação de artigos técnicos, que agrega conhe-
cimento e visa o aperfeiçoamento profissional; e informações 
gerais que se prestam a uma maior integração e participação 
do Conselho junto aos profissionais.

Faço questão de salientar que, na concepção dessa nova 
publicação, foram analisadas e estudadas todas as variáveis que 
visam a atender às expectativas referentes à informação e ao 
aperfeiçoamento técnico do nosso do público alvo, ou seja, 
contadores e técnicos em contabilidade. 

Cabe, porém, uma oportuna explicação. A Revista Técnica 
do CRCRS, criada em 1972 e que, com o passar dos anos, 
tornou-se referência em todo o Brasil, continuará a ser edita-
da normalmente, pois somos cônscios do importante papel e 
insubstituível espaço destinado a artigos versando sobre temá-
rios polêmicos e atuais, que a consagraram como fonte indis-
pensável de consulta a todos os interessados em se aprofundar 
no estudo das Ciências Contábeis. 

Ocorre que, dentro de um processo crescente de mutação 
e modernização de mídias, da progressiva e irreversível utiliza-
ção da internet, fez-se necessário adequações. Em vista disso, a 
Revista Técnica, até então impressa, estará, a partir da próxima 
edição, de número 140 disponível no site do CRCRS. Assim, o 
profissional poderá imprimir ou baixar o artigo que lhe convier, 
sem custo algum. Dessa forma, profissionais e estudantes da 
área contábil continuarão a ter acesso a gama de informação 
que comumente lhes era disponibilizada.

OBJETIVIDADE, MODERNIZAÇÃO

E ATUALIZAÇÃO EM UM ÚNICO PROJETO

A reestruturação foi elaborada tomando 
como fatores basilares a agilidade, o momen-
to atual e a objetividade exigidos nos dias de 
hoje, sem qualquer privação de conteúdo. 

Desejo a todos uma boa leitura, regis-
trando que todo o trabalho, por nós desen-
volvido, visa a manter a classe contábil como 
uma das mais relevantes no cenário nacio-
nal, com profissionais atentos às exigências 
do mercado e às pesquisas promovidas pelo 
mundo acadêmico. Somos apreciadores in-
cansáveis da Contabilidade e a nossa busca 
constante pelo progresso e pela valorização 
profissional é incessante.

Um abraço fraterno a todos! 

Contador Zulmir Ivânio Breda
Presidente do CRCRS
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Contador Paulo Walter Schnorr 
Vice-Presidente de Fiscalização do CRCRS

No cenário tecnológico em que vivemos, 
algumas características da relação do contabi-
lista com o fisco vem-se modificando ao longo 
do tempo. Nesse sentido, é compreensível 
que cada vez mais ocorra a impessoalidade no 
trato das questões que envolvem nossa pro-
fissão no atendimento às demandas de nossos 
clientes junto aos órgãos de fiscalização tri-
butária. As ferramentas de informática, o uso 
intensivo da internet para o envio e recepção 
de arquivos e a troca de informes fazem parte 
do nosso dia a dia há muito tempo. É certo 
dizer que somos os primeiros a conhecer e in-
terpretar as exigências legais que são impostas 
aos contribuintes, até mesmo por ser nosso 
dever de ofício. O que é criado pelo fisco tem 
por objetivo abastecê-lo de dados que, de ou-
tra forma, não proporcionaria condições para 
um melhor trabalho de acompanhamento. 
Somos inteiramente a favor que o fisco possa 
acompanhar os contribuintes de forma contí-
nua, eficaz e permanente. Para isso, estamos 
acostumados a prestar toda a colaboração, 
pois entendemos que, desse modo, estaremos 
contribuindo para o crescimento do país e 
exercendo plenamente a cidadania. 

Conforme sobejamente assentado e amplamente co-
nhecido, as obrigações acessórias constituem obrigação 
de fazer ou não fazer determinado procedimento como 
acessório ao cumprimento de uma obrigação principal, 
que é o pagamento do imposto e/ou contribuição. Tam-
bém entendemos necessário referir que o cumprimento 
das chamadas obrigações acessórias, por vezes, assume 
dimensão maior até do que o cumprimento da obrigação 
principal. Nosso sistema tributário é autodeclaratório, 
ou seja, o próprio contribuinte deve apurar e informar 
ao fisco os tributos e contribuições que determinado 
contribuinte apresenta. O profissional da contabilidade 

A INSTÁVEL RELAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS CONTÁBEIS 

COM O FISCO
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– como preposto de seu cliente – é incumbido de 
cumprir tais obrigações, mediante entrega eletrôni-
ca, no prazo e na forma estipulados. Isso é a regra a 
que estamos acostumados. 

Temos a percepção da importância do cumpri-
mento dos prazos e o entendimento, que é neces-
sário colaborar com a exação, ou seja, com a entre-
ga não só a tempo certo, mas, também, de forma 
correta e definitiva. Nesse último quesito é que tem 
surgido o maior desgaste na relação dos profissio-
nais contábeis com o fisco.

Desde 1999, o número de obrigações tributárias 
acessórias, nos três níveis da Federação (União, Es-
tados e Municípios), cresceu avassaladoramente. Só 
a Receita Federal, nesse período, passou a exigir vá-
rias novas obrigações, como DCTF, Dacon, Dimob, 
Dimed, DOI, DNF e a Recob. No caso do Demons-
trativo das Notas Fiscais (DNF), a multa pelo não 
cumprimento é de R$ 5.000. Alguns dos prejudi-
cados são os profissionais da contabilidade, a quem 
poderá ser imputada a responsabilidade pelo atraso 
ou erro no cumprimento das obrigações acessórias.

Os programas de informática que são “disponi-
bilizados” para uso dos contribuintes, muitas vezes, 
o são de forma atabalhoada e incompleta, fazendo 
com que os contadores e técnicos em contabilida-
de se lancem ao seu cumprimento e, após horas de 
trabalho, ao fazer a entrega do arquivo eletrônico 
gerado, sejam comunicados de forma on-line, que a 
versão do programa mudou e que será necessário 
baixá-la novamente no seu computador, com re-
trabalho e evidente perda de tempo. Além disso, 
é necessário dizer que os programas “disponibili-
zados” nem sempre o são com ampla divulgação, 
ocorrendo, por vezes, de o contribuinte – leia-se 

o profissional contábil – tomar ciência de sua 
existência ao tentar transmitir um arquivo pelo 
sistema anterior e ser informado, só então, que 
o seu arquivo não serve mais para os propósitos 
fiscais, mas, sim, que outro programa foi criado 
e está em vigor. Há necessidade de treinamento 
e capacitação dos profissionais e seus auxiliares 
para o bom e fiel cumprimento do que é pedido. 
A questão avoluma à medida que aumentam as 
exigências legais, sem a contrapartida dos valo-
res dos honorários. Parece-nos, também, que 
muitos aplicativos solicitam ao profissional da 
contabilidade informações que já são, ou deve-
riam ser, do conhecimento do fisco, em razão 
de terem sido remetidas anteriormente. Acre-
ditamos que as informações que são enviadas 
ao fisco são de caráter sigiloso e só por ele são 
utilizadas. Assim sendo, parece-nos desnecessá-
rio informar a cada declaração entregue alguns 
dados que são repetitivos, como, por exem-
plo: razão social (o CNPJ não basta?), endere-
ço (idem?), CPF do responsável pela empre-
sa (já não consta no sistema ao fazer o DBE?), 
nome do responsável pela contabilidade (já não 
foi informado pelo DBE? Não bastaria o CPF?), 
CNAE principal (já não consta tal informação no 
sistema?), código da natureza jurídica da empre-
sa (esse dado já não está cadastrado?). Também 
nos é pedido informar nosso endereço profis-
sional, telefone e e-mail. Pergunta-se: para quê? 
Podemos referir, ainda, questões relacionadas 
com a folha de pagamento, na qual existem in-
formações repetitivas em diversos aplicativos, 
como GFIP, RAIS, Caged e DIRF, cujo nome, 
CPF, salário de contribuição, e outros dados são 
repetidos diversas vezes. Ultimamente, o Minis-
tério do Trabalho tem solicitado na RAIS que seja 
informada a data de nascimento do profissional 
contábil, talvez porque queira externar seus vo-

“Temos a percepção da importância 
do cumprimento dos prazos e o 

entendimento, também, que é necessário 
colaborar com a exação, ou seja, com 
a entrega não só a tempo certo, mas, 

também, de forma correta e definitiva.”
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tos de congratulações pelo aniversário. Outra 
questão, que julgamos pertinente, é o que ocor-
re quando abrimos uma empresa e cumprimos 
todo o ritual de registro na Receita Federal, na 
Junta Comercial, na Prefeitura e, após tudo isso, 
geramos e transmitimos a SEFIP/GFIP e, para 
nossa surpresa, somos informados que é neces-
sário ainda comparecer à Receita Previdenciária 
(que fica no mesmo local da Receita Federal) e à 
Caixa Econômica Federal, para fazer o respecti-
vo cadastro. Pergunta-se: por quê? Também po-
demos constatar que para sermos atendidos no 
balcão é necessário o agendamento via internet, 
sendo que no horário marcado dificilmente so-
mos atendidos (verificam-se atrasos de mais de 
uma hora). Além disso, no âmbito do fisco esta-
dual, a questão do arquivo SINTEGRA que, ao 
ser gerado no sistema que nos é disponibilizado, 
não apresenta nenhum erro ou omissão, sequer 
avisos, e horas após a sua entrega é rejeitado por 
incorreções, que somente a posteriori foram de-
tectadas. Seria muito mais produtivo que todas as 
informações sujeitas à validação fossem criticadas 
no momento da geração do arquivo. Por sua vez, 
existem outros aplicativos como a GIA Modelo B 
Anual, que nada mais é do que a repetição das 12 
GIAS mensais já entregues, sendo que somente 
muda o destinatário do arquivo, que passa a ser 
a Prefeitura Municipal. Seria muito mais lógico e 
racional que o Estado repassasse tais informes 
às prefeituras em vez de os contribuintes terem 
de fazê-lo novamente. Poder-se-ia aperfeiçoar, 
também, a questão da correção das GIAS com 
algumas incorreções via internet, ao contrário do 
que hoje ocorre, pois somente se admite a subs-
tituição via papel e com a intervenção do sócio 
da empresa e do profissional contábil. Haveria 
outros exemplos, mas o espaço é pequeno nesse 
singelo trabalho.

Ocorre também que, muitas informações pedidas 
em um aplicativo são novamente solicitadas em ou-
tro, que tem a mesma periodicidade e até mesmo a 
mesma data para entrega. A essas questões que nos 
são colocadas sempre temos de informar, a cada pe-
ríodo (mês, trimestre ou ano) estes dados, tais como: 
na Declaração de Apuração de Contribuições Sociais 
(Dacon) devemos informar, além dos dados cadas-
trais como já referido, a cada mês, a receita bruta, o 
valor das retenções compensadas no mês, a origem 
dos créditos, mencionando o CNPJ do tomador do 
serviço, o valor do serviço prestado e o valor retido, 
informações essas que serão repetidas na DIPJ. No 
caso da PER/DCOMP, que é o aplicativo para a com-
pensação dos créditos tributários com débitos fiscais, 
somos compelidos a informar, a cada compensação 
efetuada, novamente os mesmos dados que já cons-
taram na DIPJ. Assim, se dá quando a empresa in-
formou na DCTF a existência de uma dívida fiscal, 
na época própria, e, após o prazo de vencimento 
original, pediu parcelamento. Tendo sido o mesmo 
aprovado, o contribuinte é obrigado a “retificar” a 
DCTF, informando nela o número do parcelamento. 
Além das razões já apontadas, é preciso atentar para 
a questão da imposição de penas pecuniárias exage-
radas, visto que deve ser respeitado o princípio da 
proporcionalidade, que indica que o Estado não deve 
agir com demasia, tampouco de modo insuficiente na 
consecução dos seus objetivos. O princípio da pro-
porcionalidade constitui meio adequado e apto cria-
do para a solução dos conflitos, tendo seu relevante 
papel de concretizador dos direitos fundamentais, 
fazendo um controle das atividades restritivas a esses 
direitos e impedindo a violação do texto constitucio-
nal de sorte a evitar a aniquilação de direitos funda-
mentais, sem qualquer reserva de restrição autoriza-
da pela Constituição Federal.

“Seria muito mais produtivo que 
todas as informações sujeitas à 
validação fossem criticadas no 

momento da geração do arquivo.”
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Outro ponto relevante, nesse sentido, é a ca-
pacidade contributiva do autuado, visto que as 
multas tributárias são penalidades administrati-
vas pela infração de uma obrigação fiscal definida 
em lei. Em outras palavras, é a coerção objetiva 
que o Estado impõe ao contribuinte, pela viola-
ção de seu direito subjetivo de crédito, positivan-
do o fato ilícito da relação tributária. Esse ponto 
é de fundamental importância para a defesa do 
contribuinte, uma vez que permite a aplicação 
dos princípios balizadores do direito penal, ramo 
do direito público, ao caso concreto da infração 
tributária. A perspectiva proposta é a de situar a 
problemática das multas tributárias como subsis-
tema, dentro do sistema constitucional de nosso 
direito tributário e, por afinidade, de nosso di-
reito penal. Dessa forma, nosso entendimento 
é que as multas tributárias sujeitam-se, também, 
aos limites do poder de tributar, insertos em 
nossa Constituição Federal, dentre os quais des-
tacamos a capacidade contributiva. 

A capacidade contributiva se subordina à 
ideia de justiça distributiva, que manda que cada 
qual pague o imposto de acordo com a sua rique-
za, atribuindo conteúdo ao vetusto critério de 
que a justiça consiste em dar a cada um o que 
é seu e que se tornou uma das “regras de ouro” 

para se obter a verdadeira justiça distributiva. 
Existe igualdade no tributar, cada qual de acor-
do com a sua capacidade contributiva, mas 
essa tributação produz resultados diferentes 
por se desigualarem as capacidades contri-
butivas individuais. Capacidade contributiva é 
capacidade econômica do contribuinte, como, 
aliás, refere à Constituição Federal. É capaci-
dade de pagar (ability to pay) como dizem os 
povos de língua inglesa. Significa que cada um 
deve contribuir na proporção de suas rendas e 
haveres, independentemente de sua eventual 
disponibilidade financeira.

Acreditamos que a imposição de uma 
multa de R$ 5.000 (cinco mil reais) pelo atra-
so na entrega de uma Declaração (obrigação 
acessória), que deixou de informar no prazo 
impostos que no seu total não alcançam nem 
R$ 1.000 (um mil reais), seja um verdadeiro 
confisco e uma quebra ao princípio da pro-
porcionalidade ou razoabilidade, bem como 
uma falta de observância ao princípio da ca-
pacidade contributiva.

“ A capacidade contributiva se 
subordina à ideia de justiça 
distributiva, que manda que cada 
qual pague o imposto de acordo 
com a sua riqueza, atribuindo 
conteúdo ao vetusto critério de 
que a justiça consiste em dar a 
cada um o que é seu.“
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Atenção especial deve ser dispensada também 
à questão tecnológica e às constantes sobrecargas 
no sistema, que coloca no ar os acessos aos sites 
da internet, necessários ao cumprimento das obri-
gações. Ocorre que existem datas que são cruciais 
para o envio dos informes, havendo, não raro, coin-
cidência de obrigações em um mesmo dia e, ainda, 
quando se verifica que alguma autoridade tributá-
ria anuncia, por exemplo, que “novo lote de res-
tituição do IR está disponível a partir de tal data”. 
Assim, além do número normal de contribuintes 
que fazem de hábito suas intervenções nos res-
pectivos sites, há, ainda, um enorme contingente 
de pessoas que naturalmente se sentem curiosas 
de averiguar se seu dinheiro da restituição chegou. 
Nessas ocasiões, é comum a falha nas consultas, a 
demora na recepção dos arquivos ou mesmo a es-
pera infrutífera de acesso, ocasionando momentos 
de tensão e preocupação por parte de quem sabe 
que precisa entregar os arquivos, ainda mais saben-
do das pesadas penalidades impostas pelo atraso. 
Não bastando isso, é comum, até mesmo porque 
só pode ser on-line, que as empresas optantes pelo 
Simples Nacional estejam informando ao fisco os 
dados requeridos para a geração do Documento 
de Arrecadação do Simples (DAS), no mesmo dia 
em que estão sendo entregues arquivos de outra 
natureza, ocasionando enorme e desproporcional 
demora na transmissão dos arquivos. Noticia-se 
que há 3,6 milhões de empresas no Simples Na-
cional e que o número de empresas sujeitas ao lu-
cro presumido e lucro real não passam da casa de 
1,08 milhões. Seria de muito bom alvitre se todas 
as empresas não tivessem de entregar informes na 
mesma data-limite, nem que se anunciassem resti-
tuições de IR na mesma data.

Poder-se-ia acolher melhor as infor-
mações se os portais da Receita Federal 
e da Previdência Social tivessem, tam-
bém, a mesma interação que há com as 
empresas do Simples Nacional, ou seja, 
uma vez informados os dados, sempre 
que acessarmos a base, estes já estives-
sem disponíveis para consulta, como 
já ocorre. Somente para ilustrar: ao in-
formar o CPF de um administrador, na 
DASN, o sistema já coloca, de pronto, o 
seu nome, não sendo necessário digitá-
lo. Seria muito mais produtivo que nos-
sos clientes, que não estão no Simples, 
tivessem o mesmo acesso.

Poderíamos construir uma interação 
maior com a classe contábil, se os ana-
listas de sistemas que geram os progra-
mas, que nos serão exigidos, pudessem 
ouvir os usuários – leia-se profissionais 
da contabilidade – antes dos referidos 
aplicativos irem ao ar. Seria tão melhor 
se nesse ambiente de cooperação e en-
tendimento houvesse mais humanidade 
para buscar uma forma de tornar menos 
impessoal a relação fisco-contribuinte, 
já que o nosso país encontra-se em 
franco crescimento e dá exemplos de 
pujança e de fortalecimento a cada dia. 

“ Atenção especial deve ser 
dispensada também à questão 
tecnológica e às constantes 
sobrecargas no sistema, que 
coloca no ar os acessos aos 
sites da internet, necessários ao 
cumprimento das obrigações.”
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Contador Antônio Carlos Palácios
Vice-Presidente Técnico do CRCRS

Estamos no terceiro ano de vigência das 
alterações procedidas na legislação societá-
ria brasileira, por meio da Lei n° 11.638/07 
e, por consequência, das “turbulências” que 
essa lei ocasionou na contabilidade brasileira.

Na verdade, a referida lei não pode ser 
considerada a culpada de todo esse quadro 
que vem sendo contestado e questionado 
por boa parte dos profissionais. A Lei tão 
somente trouxe base legal para que as mo-
dificações que se impunham pelo processo 
de convergência com as normas internacio-
nais pudessem ser aplicadas. Por sua vez, o 

processo de convergência também precisa ser visto 
e entendido sem ranços conservadores, mas, sim, 
com uma visão realista da economia mundial e do 
contexto no qual o Brasil se inseriu nos últimos anos 
e continua se destacando cada vez mais.

Essa evolução começou a impor ao Brasil a obri-
gação de adotar um padrão internacional para ela-
boração e divulgação das demonstrações contábeis 
de suas empresas que, cada vez mais, “invadem” os 
mercados internacionais. Também os investidores 
estrangeiros veem no Brasil uma alternativa interes-
sante para a aplicação de seus recursos. Esses inves-
tidores exigem demonstrações contábeis elaboradas 
de acordo com os padrões internacionais. Este é o 
primeiro ponto da questão: não houve opção do 
Brasil ou de quem normatiza a contabilidade no país 
de alterar de forma tão radical a contabilidade. Foi 
uma imposição de uma situação irreversível, decor-
rente do crescimento do país e de sua inserção cada 
vez mais significativa no mercado econômico inter-
nacional, hoje totalmente globalizado. Ou se fazia 
isso, ou o Brasil se encaminharia para ser uma Ve-
nezuela ou uma Bolívia em termos de ciência contá-
bil e de elaboração e divulgação das demonstrações 
contábeis de seus agentes econômicos. 

O Conselho Federal de Contabilidade, de ime-
diato, assumiu a responsabilidade de liderar o pro-
jeto de convergência. Já antes mesmo da vigência 
da nova lei, havia sido instituído o Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) e alguns procedi-

O PROCESSO DE CONVERGÊNCIA DAS

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

COM AS NORMAS INTERNACIONAIS
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mentos, como por exemplo, o que trata da 
Estrutura Conceitual Básica das Demons-
trações Contábeis e o do Valor de Recupe-
ração dos Ativos, já haviam sido emitidos, 
homologados e convertidos em Normas 
Brasileiras de Contabilidade pelo CFC e em 
Deliberações pela CVM.

Com a edição da Lei n° 11.638/07 acele-
rou-se o processo de emissão de pronuncia-
mentos por parte do CPC, posto que agora se 
tinha suporte legal para a adoção das normas 
internacionais. O CPC, em sua constituição, 
está representado por todas as entidades que 
regulam, normatizam e se utilizam da conta-
bilidade no país. Começando pelo CFC, que 
possui prerrogativa para converter em Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade os pronun-
ciamentos emitidos pelo CPC; o Ibracon, 
entidade que representa e concentra a cate-
goria dos auditores independentes, atividade 
com fundamental importância no processo 
de convergência, dado o interesse e envol-
vimento das grandes empresas, todas com 
serviços de auditoria independente contra-
tados; a Associação Brasileira das Sociedades 
de Capital Aberto (Abrasca) e a Associação 
dos Analistas e Profissionais de Investimento 
do Mercado de Capitais (Apimec), que re-
presentam as empresas que têm suas ações 
negociadas no mercado mobiliário, investi-
dores e analistas do mercado de capitais; a 
FIPECAFI, principal instituição em termos de 
ensino e pesquisa da Ciência Contábil no país 
no momento; e a Bovespa, instituição onde 
se negociam todos os papéis comercializados 

no Brasil relativos às sociedades de capital aberto. 
Além disso, o CPC conta com a participação (em-
bora sem direito a voto) dos principais regulado-
res do mercado: Banco Central do Brasil (BCB), 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Supe-
rintendência de Seguros Privados (Susep), além 
da Receita Federal do Brasil (RFB).

O CPC produziu dois pronunciamentos em 
2007, 13 em 2008 e 29 em 2009. Dois pronuncia-
mentos se encontram em audiência pública (em 
abril/2010). Foram emitidas, ainda, duas Orienta-
ções (OCPC) em 2008 e uma em 2009, além de 
12 Interpretações (ICPC) em 2009.

Em decorrência do grande volume de normas a 
serem convergidas e, também, pelo fato de as nor-
mas estarem sendo adotadas e não adaptadas, foi 
grande o número de interpretações produzidas em 
2009, posto que na medida em que as empresas 
começaram a implementar as novas normas, per-
cebeu-se a necessidade de esclarecimentos e, até, 
de alguns ajustamentos. A decisão de adotar e não 
adaptar como já foi bastante comentado e discu-
tido deu-se pela necessidade de se ter um acervo 
de normas padronizadas e harmonizadas com as 
normas internacionais (IFRS). Fosse cada país pro-
ceder a adaptações nas normas convergidas para 
ajustar às suas realidades, jamais se teria um padrão 
internacional. Logicamente que ajustamentos e es-
clarecimentos deverão ser procedidos nesta fase 
inicial e ainda nos próximos anos.

“Com a edição da Lei 11.638/07 
acelerou-se o processo de emissão de 

pronunciamentos por parte do CPC, posto 
que agora se tinha suporte legal para a 

adoção das normas internacionais.“

“ Neste ano de 2010, teremos as 
primeiras demonstrações contábeis 
integralmente elaboradas de acordo 
com as IFRS. Serão as demonstrações 
contábeis consolidadas das companhias 
abertas e das instituições financeiras.“
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Neste ano de 2010, teremos as primeiras de-
monstrações contábeis integralmente elaboradas 
de acordo com as IFRS. Serão as demonstrações 
contábeis consolidadas das companhias abertas 
e das instituições financeiras. Essas companhias 
e seus auditores estão vivenciando as primeiras 
dificuldades nessa adoção e, por certo, muitas 
contribuições surgirão neste ano para a melhoria 
do processo de convergência e harmonização.

Com relação às instituições financeiras, exis-
tem ainda alguns problemas na divulgação das 
demonstrações contábeis, que estão ocasionan-
do certa confusão aos usuários dessas demons-
trações. Isso ocorre pelo fato de o BCB não ter 
homologado grande parte dos pronunciamentos 
do CPC. Assim, as instituições financeiras não 
estão podendo adotar as Normas Brasileiras de 
Contabilidade já convergidas com as normas in-
ternacionais e aprovadas por Resoluções do CFC 
e por Deliberações da CVM. Essas instituições 
continuam elaborando suas demonstrações con-
tábeis com base no Plano de Contas das Insti-
tuições Financeiras (Cosif), que não contempla 
na íntegra a harmonização com as normas inter-
nacionais nem as disposições trazidas pela Lei n° 
11.638/07. Isso tem causado certa confusão e di-
ficuldades, principalmente, às instituições finan-
ceiras que são abertas.

O certo é que o processo de convergência 
interessa a economia nacional como um todo. 
Usuários das demonstrações contábeis e os seus 
preparadores, assim entendido os administrado-
res e os responsáveis pelas contabilidades das 
entidades econômicas (grandes, médias ou pe-
quenas), não podem mais se desinteressar pelas 
novas regras contábeis. De início, grande parte 
dos profissionais da contabilidade olhou “meio 
de lado” para as alterações e para as primeiras 
normas convergidas, como que a pensar “isso 
não vai me afetar”, “isso não é comigo”, “isso não 
vai pegar” e outras coisas desse estilo. Mas esses 
primeiros dois anos foram demonstrando que a 
convergência veio para ficar, é um processo irre-

versível e não se destina somente às empre-
sas abertas ou companhias de grande porte. 
As pequenas e médias empresas também es-
tão sujeitas às normas internacionais. O CFC 
editou em dezembro de 2009, com vigência 
para 2010, NBC T 19.41, aprovada pela Re-
solução n° 1.255/09, que trata exatamente da 
adoção das normas internacionais (IFRS) para 
as pequenas e médias empresas. Esse talvez 
tenha sido o passo mais importante até aqui 
no processo de convergência. Não pela no-
vidade de qualquer procedimento que tenha 
sido estabelecido, mas pelo imenso número 
de empresas atingidas. Quantitativamente, o 
número de pequenas e médias empresas su-
pera de longe o das grandes corporações, que 
até aqui vinham se preocupando com o assun-
to. Agora, praticamente todos os preparado-
res deverão se voltar de frente (e não mais 
de lado) para as normas convergidas. É lógico 
que esse processo não será instantâneo. Toda 
uma cultura de conhecimento contábil tem de 
ser modificada na mente das pessoas. O ensi-
no da contabilidade terá de ser revisto. Enfim, 
cada um deverá assumir a sua parte de res-
ponsabilidade nesse processo, principalmente 
em relação às entidades para as quais prestam 
os seus serviços profissionais.

“ É lógico que esse processo 
não será instantâneo. Toda 
uma cultura de conhecimento 
contábil tem de ser modificada 
na mente das pessoas.“
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Por certo haverá choro e ranger de dentes, 
mas não tem volta. O Brasil não tem como regre-
dir neste processo de integração internacional. Te-
mos de nos inserir nesse processo e criticar sim, 
mas ter consciência de que esse quadro também 
oferece à classe contábil um enorme campo de 
crescimento profissional e de valorização de nos-
sos serviços. Quem primeiro acreditar nisso antes 
terá sucesso e será demandado mais fortemente 
nas necessidades que as entidades por certo terão 
para atender a essas novas normas.

O CFC, como foi dito antes, está liderando o 
processo de convergência. Isso vem sendo feito por 
intermédio do Comitê Gestor da Convergência no 
Brasil, que, além do CFC, conta com representante 
da CVM, do Ibracon, do Banco Central, da Susep e 
da STN. O Comitê Gestor compreende os Comitês 
Deliberativo e Coordenador, e Grupos de Trabalho 
e de Estudos por Área de Convergência (Contabili-
dade Societária, Contabilidade Pública, Auditoria e 
Assuntos Regulatórios).

As Comissões de Estudos e Grupos de 
Trabalhos têm se dedicado, permanentemen-
te, ao estudo dessa matéria, desde a edição 
da Lei n° 11.638/07. Esses grupos e comis-
sões analisam cada detalhe das novas normas, 
procedem a verificação de sua convergência 
com as normas antigas em vigor, identificam 
a possibilidade de revogação de normas ou 
a necessidade de emissão de interpretações 
ou orientações técnicas. Esse trabalho inclui, 
ainda, a emissão ou atualização de normas 
que tratam de temas específicos, não con-
templados pelas normas internacionais, mas 
que são indispensáveis no ordenamento con-
tábil de atividades econômicas específicas. 
São mais de 100 profissionais de renome na 
contabilidade nacional, nos diversos segmen-
tos econômicos, desenvolvendo uma ativida-
de voluntária em favor da classe contábil.

Esse trabalho poderá ter melhores resul-
tados, assim como também o processo de 
convergência como um todo, se um maior 
número de profissionais da contabilidade 
se motivasse a participar desse processo, 
por exemplo, enviando suas sugestões nas 
audiên cias públicas, momento certo para a 
apresentação de críticas e manifestações.

“ O Brasil não tem como regredir 
nesse processo de integração 
internacional. Temos de nos 
inserir nesse processo e criticar 
sim, mas ter consciência de que 
esse quadro também oferece à 
classe contábil um enorme campo 
de crescimento profissional e de 
valorização de nossos serviços.”  
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EM FOCO

Profa. Neusa Monser

A partir da década de 70, a expressão Terceiro Setor 
começou a ganhar espaço e relevância em discussões e 
debates que envolviam ações sociais de cunho privado. 
Assim, paulatinamente, o movimento vai tomando vulto 

em todo o mundo com características próprias, isto é, 
baseado em princípios de solidariedade, com objetivos 

de caráter público, exercido pela sociedade civil 
organizada por meio de instituições sem fins lucrativos. 

TERCEIRO SETOR 
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Com o considerável crescimento do Terceiro Setor, a 
necessidade de uma estruturação adequada também 
foi progressiva. Diante disso, e alinhada à diretriz de 
participar e contribuir para a melhoria da sociedade, o 
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do 
Sul (CRCRS) instituiu, este ano, a Comissão de Estudos 
do Terceiro Setor, por entender que a classe contábil tem 
muito a cooperar e a colaborar, oferecendo conhecimento 
e técnica em favor de organizações com atuação 
essencialmente social. A coordenadora da comissão, 
contadora profa. Neusa Monser, esclarece, nesta 
entrevista, os motivos que levaram a criação da comissão, 
os objetivos e projetos a serem desenvolvidos.

Revista do CRCRS: O que deu origem e 
como surgiu o Terceiro Setor no mundo 
e especificamente do Brasil?
Neusa Monser: Na verdade, não existe 
um marco que sinalize o surgimento do 
Terceiro Setor no mundo. O que existem 
são formas diferenciadas de tratar as 
questões relacionadas aos aspectos sociais 
e filantrópicos. Segundo o autor França Fo. 
(2002), tanto no contexto norte-americano, 
no europeu e na América Latina, o conceito 
de Terceiro Setor varia para Economia 
Social, Solidária e Popular.  Essas práticas 
diferenciam-se em função da cultura, 
contexto histórico e político em que se 
originam. No Brasil essas organizações 
caracterizam-se por serem sem fins 
lucrativos. Atuam nas lacunas deixadas pelo 
Estado em relação principalmente às áreas 
da saúde, da educação, da assistência social 
ou em causas de interesse coletivo, de 
forma suplementar na economia.

R.C.: Quais as características da 
contabilidade do Terceiro Setor?
Monser: Dada a especificidade das 
organizações do Terceiro Setor, a 
contabilidade aplicada a essa área se adapta 
à forma de atuação dessas organizações. 
Entre os procedimentos contábeis 
aplicados ao Terceiro Setor pode-se citar 
a contabilização de eventos específicos, 
tais como: gratuidades, registro do serviço 
voluntário e doações. Cabe destacar que 
a nomenclatura de rubricas contábeis 
são diferenciadas, como é o caso das 
contas de Lucros e de Prejuízos, que são 
denominadas, respectivamente, como 
Superávit e Déficit. A utilização inadequada 
dessa terminologia pelas organizações 
do Terceiro Setor, no caso de entidades 
filantrópicas, já tiveram como consequência 
o indeferimento do Certificado de 
Entidade Beneficente de  
Assistência Social (CEBAS).
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“ No caso do profissional querer 
colaborar de forma voluntária, o 
Conselho Federal de Contabilidade 
oferta o Programa de Voluntariado, 
o qual estimula os profissionais da 
contabilidade a prestar serviços a 
diversas organizações.”

R.C.: Como o Terceiro Setor é regrado? Fale 
sobre as Normas Brasileiras aplicadas ao 
Terceiro Setor.
Monser: Diversos são os instrumentos de 
regramento do Terceiro Setor, desde a legislação 
que tem por base a Constituição Federal, Leis 
Orgânicas, Código Civil, Código Tributário 
Nacional, decretos, entre outros. Nesse 
contexto, destaco a importância das Normas 
Brasileiras de Contabilidade, especificamente 
a 10.19 – (Dos aspectos contábeis específicos 
em entidades diversas) – Entidades sem 
finalidade de lucro (Resolução n° 877/2000 e 
alterada pela Resolução n° 926/01) e a 10.4 
(Resolução n° 837/99 – Dos aspectos contábeis 
específicos em entidades diversas) – Fundações 
que foram precursoras na orientação contábil 
dessas organizações. O Conselho Federal de 
Contabilidade instituiu, em abril, um grupo de 
estudos para analisar as normas contábeis do 
Terceiro Setor.

R.C.: Como o profissional da área contábil 
pode atuar e colaborar no Terceiro Setor?
Monser: Diversas são as possibilidades dos 
profissionais atuarem na área do Terceiro Setor, 
tais como a própria prestação de serviços 
contábeis e de auditoria. Cabe destacar que os 
honorários relativos a esses serviços regulam-se 
pelo mercado. O que ocorre é que os profissionais 
acabam não buscando esse setor, por relacionarem 
que a oferta de serviços às organizações sem 
fins lucrativos (Terceiro Setor) deve ser gratuita. 
Este setor, atualmente, configura-se como uma 
oportunidade tanto de aprendizado como de 
diversificação de atividade. O profissional também 
pode colaborar com essas organizações, de forma 
voluntária, nesse caso, o Conselho Federal de 
Contabilidade oferta o Programa de Voluntariado, 
o qual estimula os profissionais da contabilidade a 
prestarem serviços voluntários.

R.C.: Qual ou quais os maiores problemas 
enfrentados pelas organizações não 
governamentais no que tange à prestação 
de contas à sociedade?
Monser: Existe um esforço histórico de 
regulamentação deste setor, em função de 
conceito e de forma, dada a diversidade de 
configurações que essas organizações podem 
ser concebidas, ou seja, como fundação ou 
associação, assumindo a personalidade de 
entidade filantrópica; Organização Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP) e Organização 
Social (OS), etc. A prestação de contas é uma 
obrigação peculiar desse tipo de organização, 
assim, os problemas enfrentados, creio que 
em boa parte, são os relacionados à própria 
legislação, que orienta essa prática e gera muitas 
dúvidas quanto a sua aplicação, bem como a 
dificuldade de elaborar, qualificar, quantificar 
e sistematizar as informações contábeis 
decorrentes das atividades desenvolvidas nessas 
organizações. Para as entidades filantrópicas, 
a prestação de contas tem papel fundamental 
na manutenção do Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social, o qual está 
relacionado à isenção de contribuições para a 
seguridade social.
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“Creio que a transparência 
nas práticas de gestão e na 

prestação de contas possibilita 
o aumento da credibilidade por 

parte do governo, doadores e 
demais partes interessadas.“

R.C.: Tempos atrás, falar em Terceiro Setor 
era referir-se a caridade e/ou filantropia. O 
que e por que mudou?
Monser: Acredito que o que mudou foi a forma 
de atuação de boa parte das organizações do 
Terceiro Setor. Percebem-se muitas ações 
voltadas à geração de renda e de promoção da 
dignidade humana. O caráter assistencialista, 
que é uma das características da filantropia, 
restringe-se ao atendimento às pessoas carentes 
nas áreas de educação, saúde e de assistência 
social. Há um ponto crucial para essas 
organizações que é a sustentabilidade. Muitas 
estão buscando implementar técnicas de gestão 
para buscar o equilíbrio econômico e financeiro. 
Creio que a transparência nas práticas de gestão 
e na prestação de contas possibilita o aumento 
da credibilidade por parte do governo, doadores 
e demais partes interessadas. 

R.C.: Projetos da Comissão de Estudos do 
Terceiro Setor do CRCRS.
Monser: O ponto de partida da Comissão de 
Estudos do Terceiro Setor está em orientar os 
profissionais da contabilidade na atuação e nas 
especificidades do Terceiro Setor. A Comissão é 
composta por membros com larga experiência 
na área. Nesse sentido, entendo que a classe 
contábil tem muito a contribuir com as 
organizações da sociedade civil. 

R.C.: Considerações sobre o tema. 
Monser: Analisando por outra perspectiva, as 
organizações da sociedade civil também têm 
por expectativa poder contar com profissionais 
de contabilidade preparados e conhecedores 
deste segmento da economia. Sendo assim, a 
Comissão de Estudos do Terceiro Setor pode 
colaborar para a capacitação e orientação dos 
profissionais que atuam na área contábil.

R.C.: Como a legislação tributária 
trata este setor?
Monser: A legislação, nesta área, é 
complexa e pouco conclusiva. Essas 
organizações em boa parte são imunes 
e/ou isentas de impostos, o que não as 
desobrigam de uma série de obrigações 
acessórias. No final do ano passado, foi 
aprovada a nova Lei n° 12.101/2009, que 
dispõe sobre a certificação das entidades 
beneficentes de assistência social e 
regula os procedimentos de isenção de 
contribuições para a seguridade social. Ela 
traz mudanças consideráveis nas ações e 
encaminhamentos relativos às atividades 
das entidades filantrópicas.

R.C.: Quais pessoas jurídicas fazem 
parte do Terceiro Setor? 
Monser: Cabe destacar que, como 
pessoa jurídica, elas surgem sob duas 
formas: associação ou fundação. Existem 
certificações como, por exemplo, as 
OSCIP e OS que não são novas formas 
de organizações do Terceiro Setor, mas, 
sim, titulações concedidas, originadas do 
Termo de Parceria ou Contrato de Gestão 
firmada com o Estado.
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A responsabilidade social está relacionada à per-
cepção que devem ter os cidadãos, em especial aque-
les dotados de certos conhecimentos, habilitações e 
bom nível cultural, de que a ordem social depende 
do adequado funcionamento do Estado e do merca-
do, e que devem atuar como membros da sociedade, 
exercendo o papel que cabe a cada um no combate 
às causas da desordem. Vivemos num universo com-
posto por três subsistemas facilmente identificados e 
interligados: o Estado, o mercado e a sociedade civil. 
Sendo o profissional da contabilidade um ator impor-
tante no processo de interação desses subsistemas, 
devemos aprofundar o debate sobre a participação 
política e a relevância que queremos para o papel a 
desempenhar nesse cenário, se na condição de atores 
figurantes, coadjuvantes ou principais.

O Estado é o mais antigo dos subsistemas e foi 
criado para garantir a segurança, a ordem e a har-
monia entre os seres humanos. Após a revolução 
democrática, que teve seu centro na Revolução Fran-
cesa, no final do século XVIII, e com o surgimento 
da indústria, teve lugar o aparecimento do subsistema 
mercado, no qual os cidadãos se organizam de forma 
desvinculada do Estado, para empreenderem ações 
negociais com fins lucrativos.

Contador Pedro Gabril Kenne da Silva
Vice-Presidente de Relações 
Institucionais do CRCRS

CONTABILIDADE COM 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

O subsistema sociedade civil é composto por 
todas as organizações, com personalidade jurí-
dica própria ou não, criadas por necessidade de 
congregar indivíduos com fins de empreender 
relações sociais, instituídas de forma independen-
te do Governo e que não tenham por atividades 
principais ações negociais. Estão entre as organi-
zações clássicas da sociedade civil: a família, mo-
vimentos sociais, fóruns, sindicatos, associações, 
fundações, federações, entre outras. Com o for-
talecimento dos regimes democráticos ocorrido 
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após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade civil 
tomou corpo e começou a despertar para o papel 
de soberania que tem na relação com o Estado e o 
mercado. A partir da década de 60, do século pas-
sado, na Europa e Estados Unidos, e a partir dos 
anos 90, no Brasil, houve uma revolução silenciosa 
que inverteu a lógica da soberania entre o Estado e 
o povo, passando aquele a ter de prestar contas de 
seus atos a este.

Na década de 20, do século XIX, há quase 200 
anos, ao formular as bases da sociologia numa 
obra chamada Opúsculos de Filosofia Social, Au-
gusto Comte foi taxativo ao afirmar que as três 
maiores causas da desordem eram: “a miséria, a 
ociosidade e a ignorância”. Cada uma dessas pala-
vras encerra em si um universo e as consequências 
de suas ocorrências são nefastas. Numa definição 
brevíssima pode-se dizer, em relação a elas, que a 
miséria diz respeito à falta de condições mínimas 
para um viver digno, como alimentação, vestuá-
rio e moradia; que a ociosidade advém da falta de 
trabalho honesto decorrente da desorganização 
do mercado; e que a ignorância está relacionada à 
desorganização do sistema educacional em todos 
os níveis, em especial a educação fundamental e 
técnica, que prepara os indivíduos para o merca-
do de trabalho. Nota-se que, de lá para cá, mes-
mo com o desenvolvimento ocorrido em todas as 
áreas do conhecimento humano, a afirmação de 
Comte continua atual.

O tema participação política tem gerado mui-
tos debates nos últimos anos no seio das entidades 
representativas da profissão contábil, por isso, há 
de se deixar claro as duas formas de participação 
política: a política partidária e a política social, am-
bas de fundamental importância. 

A política partidária é importante, se não por 
outras, pela singela razão de que não há regime 
democrático sem partidos políticos. E, ainda, pelo 
fato de que todas as normas que sujeitam a socie-
dade – constituições, leis complementares e ordi-

nárias, decretos, instruções normativas, ordens de servi-
ços, portarias – provêm de decisões de políticos eleitos 
ou de autoridades por esses nomeadas, integrantes de 
partidos políticos. A estrutura de organização do Estado 
democrático está calcada na política partidária. A ordem 
ou a desordem social e a qualidade dos serviços públicos 
são resultados de ações ou omissões de políticos per-
tencentes aos partidos. Quanto mais pessoas honestas 
e capacitadas se dispuserem a participar na política par-
tidária (em todos os partidos políticos, independente de 
ideologia), tanto maior será a probabilidade de termos 
em execução uma boa política.

Com relação à política social, a classe contábil bra-
sileira desde o ano de 2008 tem um instrumento que 
possibilita participar de forma metódica e organizada. 
Trata-se do Programa de Voluntariado da Classe Contábil 
(PVCC), criado com o objetivo de organizar, sistemati-
zar e registrar as ações voluntárias em políticas sociais, 
já empreendidas pelos profissionais em todo o território 
nacional, bem como sensibilizar a todos para se engaja-
rem em pelo menos um dos quatro projetos institucio-
nais sugeridos no Programa: 

1) gestão eficiente da merenda escolar; 2) gestão pres-
tação de contas e transparência de ONGs; 3) incentivo a 
doações ao Funcriança; e 4) Rede Nacional de Cidadania 
Fiscal. Para conhecer e participar do Programa os co-
legas Contadores e Técnicos em Contabilidade podem 
acessar a página do CFC (www.cfc.org.br), e no link pro-
gramas e projetos terão acesso ao Programa de Volunta-
riado, onde constam todas as informações sobre a forma 
participação, inclusive a ficha cadastral. Os profissionais 
que desenvolvem outras atividades voluntárias não en-
quadradas nos projetos institucionais devem se cadastrar 
no sistema e registrarem as ações no projeto número 5, 
ações locais de políticas sociais. Após o cadastramento 
haverá um contato, por parte do CRC respectivo, para 
as devidas instruções e encaminhamentos.

O que se busca com o PVCC, em primeiro lugar, é a 
contribuição de forma organizada da classe contábil para o 
bem comum, o que potencializa os resultados das ações. 
Busca-se, também, registrar e medir o grau de participa-
ção, com vistas a demonstrar o nível de responsabilidade 
social da nossa classe, o que conferirá aos profissionais da 
contabilidade o reconhecimento da sociedade e um papel 
de destaque no sistema sociopolítico.
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  Resolução CFC n° 1.272/10 - Aprova a NBC TE 11 – 
Entidade Fechada de Previdência Complementar

  Resolução CFC n° 1.273/10 - Altera as NBC T 3.8, 7, 10.23, 
19.20, 19.27 e 19.36.

  Resolução CFC n° 1.274/10 - Aprova a NBC TR 2410 – Revisão de 
Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade.

  Resolução CFC n° 1.275/10 - Aprova a NBC TR 2400 – 
Trabalhos de Revisão de Demonstrações Contábeis.

  Resolução CFC n° 1.276/10 - Altera o item 5.2.1 da NBC P 5, 
aprovado pela Resolução CFC n° 1.109/07, que dispõe sobre 
Exame de Qualificação Técnica, e o item 17 – Anexo I da NBC P 
4, aprovado pela Resolução CFC n° 1.146/08, que dispõe sobre 
Educação Profissional Continuada.

Resoluções CFC www.cfc.org.br

  Resolução CFC n° 1.277/10 - Aprova a NBC TSC 4400 – 
Trabalhos de Procedimentos Previamente Acordados  
sobre Informações Contábeis.

  Resolução CFC n° 1.278/10 - Altera a data de 
aplicação da NBC T 19.24 - Demonstração 
Intermediária, aprovada pela Resolução  
CFC n° 1.174/09.

  Resolução CFC n° 1.279/10 - Altera a data de 
aplicação das NBC TAs, aprovadas pelas Resoluções  
CFC nos 1.201/09 a 1.238/09, e das NBC TRs, aprovadas 
pelas Resoluções CFC nos 1.274/10 e 1.275/10.

  Resolução CFC n° 1.281/10 - Altera a data 
de aplicação das NBC Ts e ITs aprovadas pelas  
Resoluções CFC que especifica.

O presidente do CRCRS, Zulmir Breda, acompa-
nhado do vice-presidente, Pedro Gabril Kenne da Silva, 
do conselheiro Marcelo Vidal e do diretor-executivo, 
Luiz Mateus Grimm, tiveram, no dia 13 de abril, um en-
contro com o superintendente da Receita Federal (RF), 
Paulo Renato Silva da Paz, e com o superintendente-ad-
junto do órgão, Ademir Gomes de Oliveira. O objetivo 
da visita foi, entre outros, estreitar a parceria no que diz 
respeito à participação da RF em cursos, treinamentos e 
palestras promovidos pelo CRCRS. 

O superintendente anunciou que em breve será 
divulgado o primeiro lote de intimação das empresas 
enquadradas no Simples Nacional, que poderá fazer 
parte dessa parceria de troca de esclarecimentos e 
orientações. Também foi reforçada a intenção de fir-
mar um convênio que possibilite ao Conselho a obten-
ção do CNPJ das empresas com o respectivo respon-

sável pela área contábil, como forma de agilizar uma 
fiscalização eletrônica.

A ocasião oportunizou que fosse colocada em dis-
cussão as dificuldades encontradas pelos profissionais da 
contabilidade no envio das Declarações Anuais do Sim-
ples Nacional (DASN), uma vez que o sistema on-line da 
Receita Federal, frequentemente, congestiona, impedin-
do, assim, que a transmissão seja concluída. Além disso, 
o vice-presidente do CRCRS, Pedro Gabril, que também 
é o coordenador nacional do Programa de Voluntariado 
da Classe Contábil, apresentou o projeto do Observa-
tório Social Nacional, que acopla o controle de gestão 
pública à educação fiscal. 

A visita surtiu resultado positivo, diante da receptivi-
dade e da predisposição do superintendente da Receita 
Federal em acatar as sugestões e solicitações expostas 
pelos dirigentes do Conselho.

CRCRS estreita relações com a Receita Federal
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Quarta-feira, 10 de março de 2010, 17h. Essa 
data ficará registrada na memória de muitos pro-
fissionais da classe contábil. A incomensurável de-
dicação à classe e o seu reconhecido saber contá-
bil levaram o CRCRS a prestar uma homenagem 
póstuma, no Centro de Eventos São José do Ho-
tel Plaza São Rafael, a um dos ícones da contabili-
dade brasileira: o contador Olivio Koliver. 

A trajetória profissional e acadêmica do profes-
sor Koliver se confunde com a história da contabi-
lidade brasileira. Presidente do CRCRS por quatro 
mandatos, membro de diretoria de entidades na-
cionais e internacionais, premiado com condeco-
rações contábeis em diversas partes do mundo. 
Também detentor, por três vezes, da mais alta 
distinção contábil das Américas, o Prêmio Roberto 
Casas Alastriste; da Medalha do Mérito Contábil 
Senador João Lyra, a condecoração mais impor-
tante na área da Contabilidade no Brasil; além do 
Prêmio Dr. Juan Arévalo, concedido por Associa-
ção Interamericana de Contabilidade, Federación 
Argentina de Consejos Profesionales em Ciencias 
Económicas e Federación Argentina de Graduados 
em Ciencias Económicas; entre outras distinções.

Na presença de representantes da contabili-
dade brasileira, autoridades, políticos, amigos do 
professor, da esposa Irma, e dos filhos Edward, 
Vivian e William, foi realizado o lançamento do 
livro Olivio Koliver – uma vida dedicada à cultura e à 
profissão contábil, no qual estão compilados todos 
os artigos publicados pelo professor na Revista do 
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande 
do Sul, de 1972 a 2009.

Manifestações
O presidente do CRCRS, Zulmir Breda, em 

sua manifestação, lembrou da importância do 
professor para a história da contabilidade nacio-
nal e, em especial, para ele próprio, que pode 
absorver um pouco do seu conhecimento como 
aluno, na PUCRS. “Olivio Koliver foi um dedi-
cado profissional e grande estudioso da Ciência 
Contábil”, destacou. 

Em seguida, fizeram uso da palavra Adalberto 
Kaspary e João Verner Juenemann. Ambos des-
tacaram a incomparável cultura, a personalida-
de forte e retilínea; amigo sempre presente, de 
companhia aprazível em todos os momentos.

O ex-presidente do CRCRS, Rogério Rokem-
bach, também expressou seu carinho pelo home-
nageado e salientou o empenho com que Koliver 
defendia as prerrogativas profissionais.

Por fim, o filho mais velho, Edward Koliver, 
emocionado, agradeceu a homenagem, em nome 
da família, e destacou a paixão pela contabilidade 
que seu pai nutriu em vida.

Para finalizar a homenagem, foi descerrado o 
busto do professor contador Dr. Olivio Koliver, 
que ficará exposto no Centro de Cultura, que 
leva seu nome.

contador Olivio Koliver
CRCRS homenageia

O presidente do CRCRS, Zulmir Breda (E), destacou a importância 

do professor Koliver para a contabilidade brasileira. Ao fundo, os 

filhos William, Vivian e Edward e a esposa Irma Koliver

Descerramento do busto foi um 
dos pontos altos das homenagens
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Outra cerimônia imprimiu tom especial ao dia 
10 de março: a solenidade de posse do novo pre-
sidente do CRCRS, Zulmir Breda, da diretoria da 
entidade para o biênio 2010/2011, bem como dos 
conselheiros que representarão 2/3 do plenário do 
Conselho no período 2010/2013.

O ato foi marcado pelas presenças do prefeito 
de Porto Alegre, autoridades estaduais e munici-
pais, presidente do CFC e de outros conselhos, 
representantes de entidades da classe contábil, 
políticos, colegas e familiares.

O primeiro a se pronunciar foi o ex-presidente 

da Casa, Rogério Rokembach, que desejou sorte ao 
novo presidente e fez a passagem do cargo. Com a 
palavra, Zulmir Breda, que exercerá a função pelos 
próximos dois anos, lembrou de seu ingresso no 
CRCRS, em 1981, como funcionário concursado, e 
resgatou sua trajetória até hoje. A seguir, enfatizou 
o momento de transição pelo qual a contabilidade 
passa, com a convergência das normas brasileiras 
para os padrões internacionais (IFRS) e a contri-
buição da classe contábil para o estabelecimento 
definitivo de uma linguagem globalizada, com pro-
fundas reformulações de conceitos na contabi-

O contador Rogério 
Rokembach fez 
a transmissão 
do cargo ao novo 
presidente, 
Zulmir Breda

Solenidade de 

Mesa de autoridades

22

N
O

TÍ
CI

A
S



lidade brasileira, que inclui a área pública. Assim 
sendo, frisou a necessidade de uma reciclagem de 
conhecimentos de contadores e técnicos em con-
tabilidade, exigindo medidas, por parte do CRCRS, 
para difundir as novas orientações aos 31 mil pro-
fissionais registrados no Estado. “Alinhado a esse 
trabalho e como parte de um planejamento estra-
tégico, não vamos descurar de nossa responsabili-
dade social. A profissão contábil, não 
só pela sua representatividade numé-
rica expressiva, mas, sobretudo, pelo 
conhecimento técnico que detém e 
pelo papel estratégico que exerce 
nas organizações em geral, públicas 
e privadas, tem um compromisso de 
contribuir com a solução das ques-
tões sociais do país. Portanto, va-
mos dar atenção especial às ações 
de caráter social, como é o caso do 
Programa de Voluntariado da Clas-
se Contábil Brasileira”, declarou o 
presidente do CRCRS. Ainda como 
metas em sua gestão, citou o estreita-
mento das parcerias com as entidades 
e a ampliação da participação política 
da classe em todos os níveis do cená-
rio brasileiro.

O prefeito de Porto Alegre, José 
Fogaça, sintetizou a sua manifesta-

ção, afirmando e ressaltando a importância da 
atuação dos contadores nos governos, destacan-
do o trabalho de Breda na Secretaria Municipal 
da Fazenda (SMF), especialmente na implantação 
da Controladoria-Geral do Município, do Portal 
Transparência e na promoção do superávit nas 
contas do governo nos últimos cinco anos. “É 
uma das pessoas imprescindíveis para operacio-

nalizações do nosso governo. Intro-
duzimos um novo modelo de gestão 
na Fazenda e inovamos de maneira 
significativa e exemplar”, declarou o 
prefeito. Confessou ter aprendido, 
ao longo dos anos, “que um bom con-
tador é uma das figuras mais impor-
tantes, senão a mais, que pode ter um 
governo. Um bom governo não deve 
abrir mão de um contador”. 

O presidente do Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC), Juarez 
Domingues Carneiro, encerrou a so-
lenidade, declarando: “temos de nos 
empenhar em nossos objetivos prin-
cipais, que são o registro e a fiscali-
zação, como também, trabalhar para 
que nossa classe obtenha visibilidade 
política e institucional cada vez maior, 
além de nunca descuidar de nossa 
responsabilidade socioambiental”.

Juarez Carneiro,
presidente 
do CFC

José Fogaça, 
prefeito de 
Porto Alegre

posse da nova diretoria e conselheiros do CRCRS
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O presidente do CRCRS, Zulmir Breda, acom-
panhado dos vice-presidentes da entidade Tanha 
Schneider e Pedro Gabril Kenne da Silva tiveram 
encontro no dia 24 de março com o secretário 
Estadual  da Fazenda, Ricardo Englert; o diretor 
da Receita Estadual, Júlio César Grazziottin; o 
diretor-adjunto, Newton Guaraná; e com o con-
tador e auditor-geral do Estado, Roberval da Sil-
veira Marques, com o propósito de reafirmar par-
cerias já estabelecidas e incrementar ações entre 
os órgãos, tais como: organizar fóruns de debates 
sobre assuntos tributários e as novas normas para 
o setor público, além da conjunção de esforços 
no sentido de integrar os programas de Educação 
Fiscal, desenvolvidos pela Secretaria da Fazenda e 
pelo CRCRS, direcionados, basicamente, à rede 
de ensino fundamental.

Diretoria do 
CRCRS em visita 

à Secretaria da 
Fazenda do RS

Presidente do CRCRS, 
Zulmir Breda (E), e 
Secretário Estadual 
da Fazenda, 
Ricardo Englert (D)

Reafi rmadas parcerias entre CRCRS
 e Secretaria da Fazenda do Estado
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Em 27 de março, o CRCRS realizou ativida-
de alusiva ao Dia Internacional da Mulher. O 7° 
Encontro do Estado do Rio Grande do Sul – A 
Mulher na Profissão Contábil reuniu profissionais 
contábeis, no Novotel, em Porto Alegre, para 
debaterem o papel da mulher nas entidades da 
classe contábil, com uma maior participação na 
política. O tema foi apresentado por Ana Tércia 
Lopes Rodrigues, conselheira do CFC, e Roberta 
Salvini, vice-presidente do CRCRS. Também fo-
ram abordados aspectos relacionados à saúde, 
desmistificando algumas crenças e reafirmando 
cuidados para um bem-viver, pela Dra. Beatriz 
Bohrer do Amaral, além da apresentação do Pro-
grama de Voluntariado da Classe Contábil e a 
parceria com as Pastorais da Criança e da Pessoa 
Idosa, pelo vice-presidente Pedro Gabril Kenne 
da Silva. Essa palestra contou com as participa-

ções da coordenadora vicariato de Porto Alegre, 
Miriana Amélia Arruda Gravana, e com a coor-
denadora da arquidiocese de Porto Alegre, Vera 
Magalhães, ambas da Pastoral da Criança. 

O presidente do CRCRS, Zulmir Breda, res-
saltou a importância da participação feminina em 
entidades de classe e na vida política brasileira. 
Citou números que comprovam a tímida inserção 
da mulher na vida pública. Dos 4.583 vereadores 
do RS, 551 são mulheres; das 496 prefeituras, 22 
têm à frente mulheres; e dos 55 deputados esta-
duais, cinco são mulheres. A atuação minoritária 
de dirigentes femininas também é observada nas 
entidades, onde dos 27 Conselhos de Contabili-
dade, apenas quatro são presididos por mulheres. 
No CRCRS a participação de conselheiras é maior. 
Vinte, dos 54 conselheiros, são Contadoras ou 
Técnicas em Contabilidade.

7° Encontro da Mulher na Profissão Contábil

Planejamento Estratégico
O CRCRS iniciou, em 2008, o processo de ela-

boração do seu Planejamento Estratégico. Nele 
foram definidos a missão, a visão e os valores. 
Também traçou diretrizes que englobam o plano 
de trabalho da entidade para os próximos anos. 
A iniciativa está dividida em cinco grandes áreas, 
que são: aprimoramento da fiscalização operacio-
nal; expansão da fiscalização preventiva; aperfei-
çoamento do sistema de registro; valorização da 
classe contábil; e modernização administrativa. 
Cada área está desdobrada em ações que foram 
ou estão sendo implementadas. 

Alguns destaques: a implantação da Z3 web-
cast, que consiste na adoção de uma ferramenta 
que permite a transmissão ao vivo, via internet, 
cujo objetivo é oportunizar aos Contadores e 
Técnicos em Contabilidade, registrados e em si-
tuação regular no CRCRS, acompanhar as pales-
tras do Programa de Educação Continuada, em 
tempo real. Essa iniciativa vem ao encontro da ne-
cessidade de ampliar, cada vez mais, o acesso dos 
profissionais do interior do Estado aos eventos 
realizados pelo CRCRS. A estreia do recurso deu-
se em 5 de maio, com a apresentação da palestra 

“IFRS para Pequenas e Médias Empresas”. Aque-
les que não puderam acompanhar a transmissão 
ou participar de forma presencial podem assisti-la 
por meio do site www.crcrs.org.br - TV CRCRS.

Fiscalização
Na área da fiscalização, atenção especial conti-

nua sendo dada ao controle na emissão da Decore 
eletrônica. Nesse sentido, o CRCRS conta, atual-
mente, com uma base de dados na qual podem ser 
acessados todos os documentos que foram emiti-
dos pelos profissionais. Assim, é possível agilizar a 
análise prévia da Decore e tornar o processo de 
fiscalização mais eficaz. Outro processo que será 
ampliado é a fiscalização das empresas não con-
tábeis, incluindo o profissional, a equipe de con-
tabilidade e as auditorias internas e externas. Da 
mesma forma, está sendo implantado o Cadastro 
do Exercício Profissional, no qual os profissionais 
preencherão dados, relacionados às suas ativida-
des, e remeterão, via internet, para o Conselho.

Esses são alguns dos processos do Planeja-
mento Estratégico do CRCRS que estão sendo ou 
já foram implantados.

25

N
O

TÍ
CI

A
S



Delegacia: Passo Fundo
Delegado: Técn. Cont. Paulo Roberto Salvador
Profissionais: Contadores: 414 – Técn. Cont.: 279 – Organizações contábeis: 228
E-mail: etapa@brturbo.com.br 
Jurisdição: Passo Fundo, Ciriaco, David Canabarro, Ernestina, Coxilha, 
Mato Castelhano, Muliterno, Pontão e São João Bosco

Delegacia: Canguçu
Delegado: Técn. Cont. Suzane Morales de Oliveira

Profissionais: Contadores: 58 – Técn. Cont.: 38 – Organizações contábeis: 39
E-mail: suzanemorales@brturbo.com.br

Jurisdição: Canguçu e Piratini

Delegacia: Cerro Largo
Delegado: Contador Edson Bolzan
Profissionais: Contadores: 129 – Técn. Cont.: 40 – Organizações contábeis: 43
E-mail: bolzanedson@via-rs.net
Jurisdição: Cerro Largo, Porto Xavier, Roque Gonzales, São Paulo das Missões, 
Guarani das Missões, Salvador das Missões, São Pedro do Butiá, Sete de Setembro e Ubiretama 

Delegacia: Montenegro
Delegado: Contador Vilson Jose Fachim 

Profissionais: Contadores: 115 – Técn. Cont.: 120 – Organizações contábeis: 64
E-mail: tocco@fachineferla.com.br 

Jurisdição: Montenegro, Brochier, Maratá, Pareci Novo, 
São Pedro da Serra, São José do Sul e Salvador do Sul

Delegacia: Nova Prata
Delegado: Contador Rogério Marcos Dall Agnol 

Profissionais: Contadores: 66 – Técn. Cont.: 95 – Organizações contábeis: 56
E-mail: service@service.inf.br

Jurisdição: Nova Prata, Nova Araçá, Nova Bassano, Paraí, André da Rocha, 
Vista Alegre do Prata, São Jorge, Guabijú e Protásio Alves

Delegacia: Vacaria
Delegado: Contadora Solange Daros Deon Rodrigues
Profissionais: Contadores: 158 – Técn. Cont.: 79 – Organizações contábeis: 81
E-mail: solange.daros@bol.com.br 
Jurisdição: Vacaria, Esmeralda, Campestre da Serra, Monte Alegre dos Campos, 
Pinhal da Serra, Muitos Capões, Bom Jesus e São José dos Ausentes

As Delegacias e os Escritórios Regionais são o elo entre o Conselho 
e os profissionais que atuam no interior do Estado. Nesse contexto, 
a figura do delegado regional é de suma importância, uma vez que 

representa o CRCRS nas suas respectivas regiões.

CONHEÇA OS DELEGADOS REGIONAIS
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