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do fisco, mas com cautela!
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Uma abordagem prática
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delegacias regionais
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Soledade e Tapejara
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no ensino e sua aplicação 
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BEM-vINDA A INFoRMATIzAção 

A informatização é uma realidade que hoje do-
mina o mundo. É um avanço nas relações. A 

tecnologia permite estreitar distâncias, facilitando, 
especialmente, o ambiente dos negócios; além de 
agilizar procedimentos e processos. Nesse caso, a 
Receita Federal do Brasil, muito apropriadamente, 
tem feito uso de sistemas eficazes, que propor-
cionam o cruzamento de dados fornecidos pelos 
contribuintes ao fisco, evitando ou reduzindo dras-
ticamente os ilícitos tributários, isto é, a sonegação. 

A implantação do Sistema Público de Escritura-
ção Digital (Sped), em 2007, imprimiu um novo e 
complexo formato de relacionamento com o fisco. 
Foi estruturado com base em três pilares: nota fis-
cal eletrônica, escrituração fiscal e contábil digital, 
que seguiria um cronograma de implantação, uma 
vez que esse processo exigiria uma adequação das 
plataformas tecnológicas das empresas.

Cumpridas as etapas, chegamos na aplicação 
do Sped Fiscal. A Receita Federal estipulou um ca-
lendário de implementação da Escrituração Fiscal 
Digital (EFD) do PIS/Cofins, conforme Instrução 
Normativa n° 1.052, de 5 de julho de 2010, atuali-
zada pela IN n° 1085, de 19 de novembro de 2010.

Em março do próximo ano, as empresas tri-
butadas com base no lucro presumido ou arbi-
trado ficam obrigadas a enviar as informações em 
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 
1° de janeiro de 2012, já baseadas no novo siste-
ma. Em vista disso, a pergunta é: será que todas 
as empresas que pertencem a esse segmento te-
rão condições de atender às exigências no pra-
zo fixado? Será que todas possuem sistemas de 
controles internos seguros e capazes de gerar as 
informações solicitadas?
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contador Zulmir breda
Presidente do conselho regional de 
contabilidade do rio grande do sul

Do FISCo, MAS CoM CAUTElA!

À parte os indiscutíveis benefícios que o proces-
so de informatização de dados adotados pela Recei-
ta Federal traz, há que se levar em conta algumas 
dificuldades que estão sendo apontadas, por parte 
das empresas, em relação ao cronograma de im-
plantação do Sped – EFD PIS/Cofins, como: a com-
plexidade de instalação do sistema, manutenção, 
treinamento de pessoal e aplicação.

Hoje, existem no Brasil aproximadamente 1,4 mi-
lhão de empresas enquadradas no regime tributário 
do lucro presumido ou arbitrado, muitas de pequeno 
porte, que não migraram para o Simples Nacional, 
por não ser vantajoso para elas, e que, certamente, 
encontrarão grandes entraves no cumprimento do 
prazo estipulado. Um levantamento realizado por 
uma empresa paulista que presta informações fiscais 
e legais aponta que, de um universo de 570 empresas 
consultadas, 65% afirmam não estarem preparadas 
para cumprir a obrigação. Outro ponto a ser consi-
derado, nesse caso específico, diz respeito à pesa-
da multa prevista quando não respeitado o prazo, 
ou seja, R$ 5 mil por mês para as empresas que não 
conseguiram efetivar a implantação do Sped-EFD 
PIS/Cofins. Em razão disso, o CRCRS , juntamente 
com as demais entidades da classe contábil gaúcha, 
encaminhou ao superintendente da Receita Federal 
no Estado, Paulo Renato Silva da Paz, documento 
manifestando a preocupação dos profissionais da 
Contabilidade com essa questão e solicitando a pror-
rogação do prazo, por 12 meses, para a implantação 
do EFD – PIS/Cofins. 

Novidades ainda estão por vir. A Receita Federal  
pretende implementar, nos próximos anos, a carta 
de correção eletrônica (CC-e), o e-Lalur, a escri-
turação digital social (EFD Social), o conhecimento 
de transporte eletrônico de cargas (CT-e), a central 
de balanços e o Brasil-ID (padrão único de identifi-
cação por radiofrequência e outras tecnologias de 
comunicação sem-fio, utilizadas em produtos e do-
cumentos fiscais, além de serviços de rastreamento 
e verificação de autenticidade). 

Saliento, mais uma vez, o integral apoio ao Sis-
tema Público de Escrituração Digital, que é um 
processo de modernização irreversível na era digi-
tal. A ressalva que fazemos é em relação ao prazo 
de implantação determinado para que as pessoas 
jurídicas se adaptem ao novo e complexo sistema. 
A informatização do fisco é muito bem-vinda. Os 
resultados são reconhecidamente positivos para 
todos os contribuintes!
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eusélia Paveglio vieira
contadora, professora universitária

A abordagem das Normas Brasileiras de Con-
tabilidade (NBCs) no ensino e sua aplicação 

no exercício profissional foram temas do V En-
contro Estadual de Coordenadores e Professores 
dos Cursos de Ciências Contábeis, realizado no 
dia 24 de outubro, na Universidade Feevale. De 
periodicidade anual, o evento é organizado pela 
Comissão de Estudo de Acompanhamento da 
área do Ensino Superior do CRCRS, e nesta edi-
ção contou com a participação de mais de 100 
docentes de várias instituições do Rio Grande do 
Sul, o que qualifica e dissemina as reflexões e as 
preocupações de um ensino cada vez mais volta-
do para a qualidade e seu alinhamento às exigên-
cias de um mercado globalizado.

A contabilidade brasileira passou por profun-
das mudanças nos últimos anos, resultado do pro-
cesso de convergência das NBCs aos padrões in-
ternacionais dos IFRS. Esse processo é contínuo, 
no qual o ensino precisa estar alinhado, contem-
plando e reforçando nos componentes curricula-
res o conteúdo e a identificação das NBCs, bem 
como sua correlação com o padrão internacional, 
seja com IAS, IFRS, ISA ou IPSAS.

Cabe salientar que, ao alterar o Código de 
Ética, a Resolução n° 1.307/10 reforçou a obser-
vância obrigatória e o consequente conhecimento 
das Normas Brasileiras de Contabilidade por par-
te dos profissionais. O inciso I do artigo 2° passou 
a vigorar com a seguinte redação:

I - exercer a profissão com zelo, diligência, 
honestidade e capacidade técnica, observada 
toda a legislação vigente, em especial aos 
Princípios de Contabilidade e as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, e resguarda-
dos os interesses de seus clientes e/ou empre-
gadores, sem prejuízo da dignidade e indepen-
dência profissionais. (grifos nossos).

ABoRDAGEM DAS NoRMAS BRASIlEIRAS 

DE CoNTABIlIDADE (NBCs) 

No ENSINo E SUA APlICAção 

No EXERCÍCIo PRoFISSIoNAl
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Assim, é necessário que os conteúdos das res-
pectivas NBCs, bem como sua correta identifica-
ção pela nomenclatura e numeração, sejam am-
plamente abordados e discutidos nas disciplinas 
do curso de Ciências Contábeis. 

Para os profissionais, a inobservância às Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade constitui infra-
ção disciplinar sujeita às penalidades previstas 
nas alíneas de c a g, do artigo 27, do Decreto-Lei 
n° 9.295/46, alterado pela Lei n° 12.249/10, e ao 
Código de Ética Profissional do Contador, o que 
reforça a necessidade da sua ampla discussão e 
entendimento durante a formação profissional, 
inserida nos componentes curriculares dos cursos 
de Ciências Contábeis. 

Atualmente, a área contábil conta com 152 
normas, divididas em Normas Profissionais e 
Normas Técnicas. As Normas Técnicas compre-
endem as normas propriamente ditas, as inter-
pretações técnicas e os comunicados técnicos. 
Esse conjunto de normas foi delimitado pela 
Resolução do CFC n° 751/93, com atualizações 
de redação dadas pelas resoluções do CFC n° 
875/00, 980/03, 1.028/05, 1.106/07, 1.156/09, 
1.298/10 (que revogou a Resolução CFC n° 
1.156/09) e, recentemente, pela Resolução do 
CFC n° 1.328/11. Esta trouxe algumas adequa-
ções que se fizeram necessárias para que a atual 
estrutura das Normas Brasileiras de Contabi-
lidade se apresente alinhada e convergente aos 
padrões internacionais. A elaboração e o estilo 
das NBCs passam a observar os mesmos padrões 
utilizados nas normas internacionais.

As Normas Brasileiras de Contabilidade Pro-
fissionais estruturam-se conforme segue:

I – Geral (NBC PG): são as Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas indistintamente a todos 
os profissionais de Contabilidade;

II – do Auditor Independente (NBC PA): são as 
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas, 
especificamente, aos contadores que atuam en-
quanto auditores independentes;

III – do Auditor Interno (NBC PI): são as Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicadas especifica-
mente aos contadores que atuam enquanto audi-
tores internos;

IV – do Perito (NBC PP): são as Normas Brasi-
leiras de Contabilidade aplicadas especificamente 
aos contadores que atuam na condição de peri-
tos contábeis.

As Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas 
estruturam-se do seguinte modo:

I – Geral (NBC TG): são as Normas Brasileiras 
de Contabilidade convergentes com as normas 
internacionais emitidas pelo International Accoun-
ting Standards Board (IASB) e as Normas Brasilei-
ras de Contabilidade editadas por necessidades 
locais, sem equivalentes internacionais;

II – do Setor Público (NBC TSP): são as Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor 
Público convergentes com as Normas Internacio-
nais de Contabilidade para o Setor Público emi-
tidas pela International Federation of Accountants 
(IFAC) e as Normas Brasileiras de Contabilidade 
aplicadas ao setor público editadas por necessi-
dades locais, sem equivalentes internacionais;

III – de Auditoria Independente de Informação 
Contábil Histórica (NBC TA): são as Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicadas à auditoria 
convergentes com as Normas Internacionais de 
Auditoria Independente emitidas pela IFAC;
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IV – de Revisão de Informação Contábil His-
tórica (NBC TR): são as Normas Brasileiras 
de Contabilidade aplicadas à revisão conver-
gentes com as Normas Internacionais de Re-
visão emitidas pela IFAC;

V – de Asseguração de Informação Não His-
tórica (NBC TO): são as Normas Brasileiras 
de Contabilidade aplicadas à asseguração 
convergentes com as Normas Internacionais 
de Asseguração emitidas pela IFAC;

VI – de Serviço Correlato (NBC TSC) são 
as Normas Brasileiras de Contabilidade apli-
cadas aos serviços correlatos convergentes 
com as Normas Internacionais para Serviços 
Correlatos emitidas pela IFAC;

VII – de Auditoria Interna (NBC TI) são as 
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicá-
veis aos trabalhos de auditoria interna;

VIII – de Perícia (NBC TP) são as Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicáveis aos 
trabalhos de perícia;

IX – de Auditoria Governamental (NBC 
TAG) são as Normas Brasileiras de Conta-
bilidade aplicadas à auditoria governamental 
convergentes com as Normas Internacionais 
de Auditoria Governamental emitidas pela 
Organização Internacional de Entidades Fis-
calizadoras Superiores (INTOSAI).

As normas do grupo Geral (NBC TG), conforme 
estabelecido pela Resolução do CFC n° 1.328/11, são 
segregadas em:

a) normas completas, que compreendem as 
normas editadas pelo CFC a partir dos docu-
mentos emitidos pelo CPC, que estão con-
vergentes com as normas do IASB, numera-
das de 00 a 999;

b) normas simplificadas para PMEs, que com-
preendem a norma de PME editada pelo CFC 
a partir do documento emitido pelo IASB, 
bem como as ITs e os CTs editados pelo CFC 
sobre o assunto, numerados de 1.000 a 1.999;

c) normas específicas, que compreendem as 
ITs e os CTs editados pelo CFC sobre enti-
dades, atividades e assuntos específicos, nu-
merados de 2.000 a 2.999. A interpretação 
técnica (IT) tem por objetivo esclarecer a apli-
cação das Normas Brasileiras de Contabilida-
de, definindo regras e procedimentos a serem 
aplicados em situações, transações ou ativida-
des específicas, sem alterar a substância des-
sas normas. O comunicado técnico (CT) tem 
por objetivo esclarecer assuntos de natureza 
contábil, com a definição de procedimentos a 
serem observados, considerando os interes-
ses da profissão e as demandas da sociedade.

Juntamente com as NBCs, faz-se necessário obser-
var os Princípios de Contabilidade (PC), que promo-
vem a fundamentação apropriada para interpretação 
e aplicação das Normas, para os quais a essência das 
transações deve sempre prevalecer sobre os aspectos 
formais. Os Princípios de Contabilidade normatizados 
pela Resolução do CFC n° 750/93 também foram ajus-
tados aos novos padrões, não sendo mais denomina-
dos de Princípios Fundamentais de Contabilidade, e 
compreendidos pela nova redação dada pela Resolução 
do CFC n° 1.282/10, por seis princípios: entidade, con-
tinuidade, oportunidade, registro pelo valor original, 
competência e prudência. 

“Juntamente com as nbcs, faz-se 
necessário observar os Princípios de 
contabilidade (Pc), que promovem 
a fundamentação apropriada para 
interpretação e aplicação das normas.”
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As principais alterações de redação referem-
-se ao princípio do registro pelo valor original, 
que absorveu a atualização monetária, juntamen-
te com o custo corrente, o valor realizável, o va-
lor presente e o valor justo, como variações do 
custo histórico dos componentes patrimoniais 
depois de integrados ao patrimônio. O princípio 
do registro pelo valor original manteve a deter-
minação de que os componentes do patrimônio 
devem ser inicialmente registrados pelos valores 
originais das transações, expressos em moeda 
nacional, reconhecendo com a nova redação a 
possibilidade de variações posteriores.

Todos esses assuntos foram debatidos nas 
oficinas por área temática das NBCs durante o 
V Encontro Estadual de Coordenadores e Pro-
fessores dos Cursos de Ciências Contábeis. Os 
debates concentraram-se na reflexão de como 
incorporar as NBCs nos diversos componentes 
curriculares e levantar as experiências dos pro-
fessores dos cursos de Ciências Contábeis das 
instituições de ensino presentes. Dentro dessa 
proposta, foram realizadas oficinas nas quais se 
debateram temas referentes às diversas áreas de 
atuação da profissão contábil.

Como resultado da oficina de Contabilidade 
Geral, verificou-se, junto aos professores e co-
ordenadores presentes, que as NBCs precisam 
ser trabalhadas em várias disciplinas distribuídas 
ao longo do curso. Fez-se referência especial à 
NBC TG – Estrutura Conceitual, que deve ser 
trabalhada no início do curso, em disciplina de 
Contabilidade Introdutória ou equivalente, para 
que o estudante possa absorver desde o início 
do curso o entendimento conceitual dos com-
ponentes do patrimônio, bem como os pressu-
postos e as características qualitativas das infor-
mações contábeis. O assunto foi reforçado no 

debate coletivo, quando a conselheira da Câmara 
Técnica do Conselho Federal de Contabilidade, 
contadora Verônica Cunha Souto Maior, salientou a 
importância da abordagem dos Princípios de Con-
tabilidade juntamente com a NBC TG – Estrutura 
Conceitual em todas as disciplinas em que são discu-
tidas questões essenciais de Contabilidade. 

A oficina de Contabilidade Gerencial contou com 
professores das áreas de Contabilidade de Custos, 
Gerencial e Finanças. Levantou-se pelo grupo que 
nem sempre há o interesse dos alunos em conceitos 
gerenciais, uma vez que em seus trabalhos o preen-
chimento de informações para a legislação fiscal é 
muito grande. Foi observado que é preciso quebrar 
esse paradigma, uma vez que o Fisco é apenas um 
dos usuários da informação contábil. Ficou evidente 
que a totalidade dos professores presentes já incluiu, 
em maior ou menor quantidade, as NBCs convergi-
das aos padrões das IAS e IFRS nos seus conteúdos. 
Apenas foi ressaltado que a área gerencial sofre pe-
quena influência dessas novas normas, uma vez que 
conceitos e sugestões destas já faziam parte do arca-
bouço conceitual da Contabilidade Gerencial e, por 
isso, já eram trabalhadas nas diferentes disciplinas. 
Ao discutir como são as práticas docentes em sala 
de aula, constatou-se que, na maioria dos casos, é 
realizada a análise de demonstrações contábeis de 
uma mesma empresa por vários anos, simulação e 
jogos empresariais, correlacionando a prática com a 
teoria, entre outros. 

Na oficina de Auditoria e Perícia Contábil, ficou 
evidenciada a dificuldade de os professores traba-
lharem as normas em uma disciplina de somente 60 
horas. Alguns sugeriram trabalhar parte do conteú-
do na disciplina de Ética. Outras instituições têm 120 
horas destinadas à auditoria, sendo que 60 horas são 

“as principais alterações de redação referem-se 
ao princípio do registro pelo valor original, que 
absorveu a atualização monetária, juntamente 
com o custo corrente, o valor realizável, o valor 
presente e o valor justo, como variações do custo 
histórico dos componentes patrimoniais depois de 
integrados ao patrimônio.”
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basicamente para tratar das normas e legislação e 
as outras 60h de atividades aplicadas, destacando-
-se que os alunos têm dificuldades em assimilar 
tantos conteúdos teóricos. Dessa forma, o con-
teúdo é muitas vezes rotulado como um compo-
nente não agradável. Outra constatação do grupo 
foi em relação à metodologia de trabalho em sala 
de aula; os professores afirmaram relacionar teo-
ria e prática por meio de estudos de caso, tanto 
em auditoria quanto em perícia contábil. 

Outra discussão realizada foi a oficina na área 
pública, na qual ficou evidente que os professores 
entendem que a base de ensino dessa disciplina 
deve ser orientada pelas Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, pois até 
2008 não existiam normas específicas. As discipli-
nas eram desenvolvidas essencialmente com base 
na legislação vigente, sem dar o devido destaque 
ao aspecto técnico e conceitual contábil, com ên-
fase ao aspecto orçamentário em detrimento ao 
patrimonial. Outro ponto tratado na discussão 
do ensino foi a necessidade de redimensionar a 
quantidade de disciplinas de contabilidade pública 
nos currículos dos cursos de Ciências Contábeis, 
pois se percebe um forte crescimento nas infor-
mações a serem abordadas nesta área, com uma 
carga horária pouco expressiva nos currículos. 
No aspecto profissional, alguns pontos apresen-
tam maior preocupação em relação à abordagem 
das NBCs. Nota-se que os profissionais estão es-
perando receber minúcias sobre como proceder 
em diversas situações, como reavaliação de bens 
públicos, registro de depreciação, contabilização 
de bens de uso comum, entre outras. Entretanto, 
pela lógica das novas normas, sob o aspecto da 
prevalência da “essência sobre a forma”, prova-
velmente não haverá detalhamentos dos proce-
dimentos, necessitando que o profissional tenha 
a iniciativa de aplicar as normas de acordo com a 
interpretação desses instrumentos. 

Salienta-se que essa socialização, por meio 
de palestras, cases e oficinas, foi fundamental 
para os professores, os quais corroboraram a 
importância da abordagem das NBCs nas dis-
ciplinas dos cursos de Ciências Contábeis, bem 
como da discussão das diferentes formas de 
abordagem desses assuntos em sala de aula. Foi 
a oportunidade de um debate muito rico em 
aprendizagem, com o relato das vivências de vá-
rios colegas que atuam no ensino. O momento é 
de mudança de cultura, tanto no ensino como na 
atuação profissional, em que é necessário desen-
volver o ensino com base nas NBCs que estão 
aprovadas e em vigência, pois o acadêmico que 
irá atuar, após a conclusão do curso, trabalhará 
em uma Contabilidade baseada essencialmente 
nas NBCs. Os profissionais também sentem a 
necessidade de se adequar a essa nova realida-
de contábil e de reenquadrar seu conhecimento 
por meio de cursos de atualização.

Artigo elaborado com a participação dos inte-
grantes da Comissão de Estudo de Acompanha-
mento da área do Ensino Superior do CRCRS, 
composta pelos seguintes integrantes: Eusélia 
Paveglio Vieira (coordenadora); Ângela Maria Ha-
berkamp; Artur Roberto de Oliveira Gibbon; Jes-
sé Alencar da Silva; Marcelo Paveck Ayub; Marcia 
Rosane Frey; Marcos Volnei dos Santos; Marlei 
Salete Mecca; Odone Santos da Luz; e Osmar 
Guilherme Stuker.

“o momento é de mudança de 
cultura, tanto no ensino como na 
atuação profissional, em que é 
necessário desenvolver o ensino 
com base nas nbcs que estão 
aprovadas e em vigência.”
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ricardo Kerkhoff
técn. em contabilidade, coordenador da 

comissão de estudos de tecnologia 
da informação do crcrs

SPED FISCAl E EFD PIS/CoFINS –

A s novas demandas por parte do fisco, mais es-
pecificamente os EFD e EFD PIS/Cofins, es-

tabelecem uma espécie de divisor de águas sobre o 
passado e o futuro das relações entre empresários e 
profissionais da Contabilidade, uma vez que o com-
prometimento mútuo, suas competências e suas 
responsabilidades estarão sendo postas à prova. De 
modo que o sucesso ou o fracasso desse processo 
depende única e exclusivamente do comportamento 
que ambos assumirem perante essa nova obrigação.

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) 
é considerado, se não o maior, um dos maiores 
projetos de gestão da informação fiscal em funcio-
namento no mundo moderno. Atualmente, apenas 
seis sistemas, dos nove previstos até aqui, estão em 
funcionamento: SPED Contábil, SPED Fiscal, NF-e, 
CT-e, NFS-e, FCONT. Ficam de fora o SPED PIS/
Cofins, o SPED Social e também o e-LALUR, que 
ainda estão em vias de criação e/ou implementação.

O SPED tem por objetivos principais:
•	 Promover a integração dos fiscos, median-

te a padronização e o compartilhamento das 
informações contábeis e fiscais, respeitadas as 
restrições legais;

•	 Racionalizar e uniformizar as obrigações 
acessórias para os contribuintes, com o es-
tabelecimento de transmissão única de distintas 
obrigações acessórias de diferentes órgãos fis-
calizadores;

•	 Tornar mais célere a identificação de ilícitos 
tributários, com a melhoria do controle dos 
processos, a rapidez no acesso às informações 
e a fiscalização mais efetiva das operações com 
o cruzamento de dados e auditoria eletrônica.

Contudo, infelizmente, nos dias de hoje 
muitos empresários continuam vivendo em 
uma realidade fiscal arcaica, insistindo em 
rotinas que não são aplicáveis aos novos 
tempos. Precisam entender que o que fun-
cionava no passado em termos de gestão 
empresarial, muito em virtude dos vários 
anos de completa ineficiência da fiscaliza-
ção, ficou só no passado mesmo. E como 
diz a própria fiscalização: “O papel aceitava 
tudo!”. Hoje é bem diferente.

UMA ABoRDAGEM PRÁTICA
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Cabe ressaltar também que há muitos anos essa 
mesma fiscalização vem se especializando, reciclando 
seu material humano, gerindo estrategicamente suas 
metas e objetivos no intuito de promover eficiência 
junto à gestão da receita pública, parte desta oriunda 
da efetiva arrecadação dos impostos.

Sobretudo, o empresário de hoje precisa perceber 
que esses mesmos órgãos de fiscalização vêm, siste-
maticamente, se municiando de informações, princi-
palmente durante os últimos cinco anos. Em cerca de 
80% dos casos que chegam a gerar algum tipo de inti-
mação (segundo informações da própria fiscalização), 
não há possibilidade de defesa que gere algum resul-
tado significativo para o empresário, comprovando os 
avanços alcançados em virtude das novas práticas de 
fiscalização utilizadas atualmente.

Nesse sentido de corroborar com a geração de 
mais informações ficais nos âmbitos estadual e federal, 
foram criados mais estes dois grandes projetos: SPED 
Fiscal (EFD) e SPED PIS/Cofins (EFD PIS/Cofins).  No 
meu entendimento, são os sistemas de maior deman-
da em termos da segmentação das informações, en-
tre todos os sistemas previstos no rol de obrigações 
que integram o Projeto SPED. Portanto são aqueles 
que apresentam o maior grau de exigência para sua 
geração, validação e entrega, tanto sob o ponto de 
vista das informações envolvidas quanto com relação 
à massa de empresas que está sendo incluída nessas 
novas obrigações.

A obrigatoriedade desses dois grandes sistemas de 
informação atinge a todas as empresas com apuração 
pelo Lucro Real e Presumido. Ficam de fora, atual-
mente, apenas as inclusas no Simples Nacional, e não 
intimadas por ofício específico.

Se formos avaliar tais novas obrigações sob a óti-
ca das atividades envolvidas em cada modelo, perce-
beremos que o SPED PIS/Cofins atinge um número 
muito maior de empresas, em virtude de que esses 
tributos, além de incidirem sobre produtos e bens 
comerciais, incidem também sobre serviços. Obri-
gam, desse modo, todas as empresas prestadoras de 
serviços a disponibilizarem suas informações junto ao 
modelo. Essa demanda não ocorre no SPED Fiscal, 
que atinge apenas empresas que comercializam bens 
e serviços no âmbito do ICMS.

Porém, se analisarmos sob o ponto de vista da 
geração de informações, segmentação de arquivos 
etc., perceberemos que as regras do SPED Fiscal 
passam a exigir uma maior demanda de estabeleci-
mentos. Isso porque prevê a validação e a entrega 
de um arquivo por mês, por estabelecimento, dife-
rentemente do SPED PIS/Cofins, que prevê a vali-
dação e a entrega de um arquivo por empresa. To-
dos os estabelecimentos de cada empresa precisam 
compilar as informações em um único arquivo para 
entrega, obedecendo a regra de como é feita a apu-
ração dos impostos federais.

E quem está obrigado a prestar 
essas informações? Qual é a multa?
Os empresários são os principais responsáveis 

pela geração e entrega dessas informações. A partir 
da aprovação dessa nova obrigação acessória, estão 
intimados a prestar tais informações, conforme pre-
visto em cada um dos modelos.

As multas podem variar, no SPED PIS/Cofins, de 
R$ 5.000,00 por mês de atraso até 2% do fatura-
mento (o que for maior). No SPED Fiscal, a multa 
por omissão da entrega do arquivo ou de informa-
ções é de 1% sobre as operações/prestações no pe-
ríodo, nunca inferior a 120 UPF/RS (conforme Lei n° 
6.537/1973, art. 11, inciso IV, alínea e, item 2).

É importante ressaltar que essas NÃO são 
novas obrigações dos profissionais da Conta-
bilidade, como tenho ouvido muitos empresários 
comentarem em minhas palestras por este Rio 
Grande. Trata-se única e exclusivamente de obriga-
ções relativas a questões fiscais, portanto de âmbi-
to empresarial, cuja prestação de informações é de 
responsabilidade dos empresários e gestores. Ficam 
a cargo dos profissionais da Contabilidade auxiliar no 
que for possível para a ideal geração, validação e en-
trega de tais informações.

Aos profissionais da Contabilidade, cabe auxiliar 
no sentido de promover segurança ao processo de 
geração das informações junto da empresa cliente, 
seja vendendo uma revisão ou assessoria fiscal apli-
cada ao modelo EFD, seja supervisionando e trei-
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nando os colaboradores, bem como revisando e 
monitorando os processos de geração de informa-
ções junto ao cliente. Dessa maneira, garante-se que 
as informações geradas correspondam da maneira 
mais fiel possível à realidade dos fatos ocorridos.

Mas, para isso, creio que seja necessária uma mu-
dança de atitude, uma quebra de paradigma, tanto 
por parte do empresário quanto por parte do pro-
fissional da contabilidade. Do empresário no sentido 
de assumir perante a sociedade as suas responsabili-
dades, cumprindo piamente com as obrigações pre-
vistas em lei, conscientizando-se de que cada centa-
vo não aplicado como investimento para a melhoria 
do processo de gestão da informação – e este inclui 
o profissional da contabilidade – terminará sendo 
gasto com multas e recursos frente às intimações 
que estarão por vir. Já por parte do profissional da 
contabilidade, a mudança é no sentido de promover 
maior proatividade junto aos processos de gestão da 
informação que está sendo gerada por seu cliente, 
de modo a garantir que o mesmo esteja com sua 
rotina tributária em completa adesão à legislação em 
vigor. E mais, que os atos e os fatos ocorridos repre-
sentem fielmente a movimentação que está sendo 
realizada pelo cliente.

Eis o ponto fundamental, o ponto que vai de-
terminar o sucesso ou o fracasso no processo de 
atender a mais essa nova obrigação fiscal, o com-
prometimento:

•	 do empresário, na utilização de bons sistemas 
de gestão da informação, que possibilitem inte-
gração com os escritórios de contabilidade;

•	 do empresário, na contratação e no treinamen-
to de pessoas aptas para a ideal geração dessas 
informações e para a manutenção dos registros 
por parte dos profissionais da Contabilidade;

•	 do empresário, em entender que todos os 
seus fornecedores já informaram para o fisco 
o que foi comprado, e grande parte de seus 
clientes também. E que a movimentação que 
precisa ser gerada junto ao EFD é de tal modo 
analítica que será possível rastrear produtos 
por NCM e ou por código de barras, determi-
nando entrada, saída e estoque junto ao esta-
belecimento;

•	 do profissional da contabilidade responsável, 
no sentido de buscar a integração dos sistemas, 
possibilitando a correta validação dos movi-
mentos antes da transmissão dos arquivos;

•	 do profissional da contabilidade, em contra-
tar, manter e treinar pessoal para capacitá-los 
a agir proativamente, a fim de auxiliar nos 
processos de geração de informação junto 
aos seus clientes; e

•	 de ambos, no sentido de se conscientizar 
que a entrega do arquivo ao fisco é apenas 
a primeira etapa do processo de fiscalização.

Vejo como inexorável a necessidade de inte-
gração de sistemas. Sem esta, não há modelo de 
informação que possa funcionar. 

É importante compreender que um modelo 
de informações, como é atualmente o do SPED, 
não funciona baseado apenas em suas próprias 
informações. Ou seja, o EFD não gera apenas in-
formações para o seu modelo de dados; empres-
ta informações para outros modelos serem vali-
dados posteriormente, tais como NF-e, e-CT e, 
também, o SPED Contábil. Sim, o SPED Contábil 
também é um dos sistemas integrados do SPED 
e, como todos os outros, empresta informações 
para a validação dos demais.

Desse modo, sem a integração de sistemas, é 
potencializado o risco da entrega de informações 
que possam vir a comprometer qualquer dos 
modelos, uma vez que a única obrigatoriedade 
prevista em lei que compete exclusivamente ao 
profissional da Contabilidade é o SPED Contábil.

Estamos diante de uma grande, e talvez a 
maior, oportunidade de valorização das relações 
entre clientes e profissionais da Contabilidade 
deste século. Mas apenas ocorrerá se soubermos 
nos comportar com a altivez necessária para a 
ideal prestação de nossos serviços. É o que o 
bom empresário e também o que a sociedade, 
como um todo, esperam doravante dos profis-
sionais da Contabilidade.

“estamos diante de uma grande, e talvez 
a maior, oportunidade de valorização das 
relações entre clientes e profissionais da 
contabilidade deste século.”
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O fisco, nos últimos anos, vem se informatizando 
a passos largos. Modernização necessária e 
imprescindível, indissociável dos novos tempos de 
globalização. Às empresas só resta acompanhar 
essa evolução, de caráter irreversível e progressiva, 
e investir, cada vez mais, na sua estruturação 
tecnológica. Os resultados para a sociedade, sem 
dúvida, são positivos. Entretanto, a velocidade 
da aplicação e implementação dos sistemas 
eletrônicos não acompanha, muitas vezes, o ritmo 
de adequação, especialmente, das empresas de 
pequeno porte, que se ressentem de recursos 
para investimentos e, portanto, precisam de 
prazos mais largos para atender as exigências 
do fisco. É o que acontece, por exemplo, com a 
implantação do Sistema Público de Escrituração 
Digital (Sped). Em vista disso, em 18 de outubro, o 
presidente do Conselho Regional de Contabilidade 
do RS (CRCRS), Zulmir Breda, o presidente do 
Sescon/Serra Gaúcha, Tiago De Boni Dal Corno, o 
presidente do Sescon/RS, Jaime Gründler Sobrinho, 
e o presidente da Federacon, Sérgio Dienstmann 
entregaram um manifesto ao Superintendente 
Regional da Receita Federal do Brasil - 10a Região 
Fiscal, Paulo Renato Silva da Paz, solicitando 
prorrogação do prazo para as empresas tributadas 
pelo regime do lucro presumido implementarem a 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) do PIS/Cofins, cuja 
obrigatoriedade se inicia em 2012, já em relação 
aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de 
janeiro do referido ano. 

Em função dessas e de outras exigências e 
novidades que estão por vir, o entrevistado desta 
edição da Revista do CRCRS é o Superintendente 
da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Paulo 
Renato Silva da Paz.

Paulo renato silva da Paz 
superintendente regional da receita 
Federal do brasil - 10ª região Fiscal

Revista do CRCRS (R.C.): Conforme 
ocorreu com o ICMS e o IPI, a 
Escrituração Fiscal Digital do PIS/
Cofins conta com um cronograma de 
implantação a partir do próximo ano. 
Há uma manifestação generalizada no 
País para que o prazo, para as empresas 
tributadas no lucro presumido, seja 
prorrogado. Existe essa possibilidade?  
Paulo Renato Silva da Paz (P.R.S.P.): 
Essa definição ocorre no âmbito dos Órgãos 
Centrais da RFB. Embora exista uma 
mobilização de entidades representativas 
de contribuintes e dos profissionais da 
Contabilidade nesse sentido, a matéria é afeta 
ao Gabinete do Secretário da RFB. 

RECEITA FEDERAl RESERvA 

INovAçõES PARA 2012
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R.C.: O calendário foi elaborado levando-se em 
conta as condições das empresas brasileiras 
para atender as frequentes alterações e 
exigências do fisco?  
P.R.S.P.: Sim, o calendário foi elaborado levando-se 
em conta as condições de implantação. A EFD PIS/
Cofins tem a base de sua estrutura de blocos na 
EFD ICMS/IPI. A grande maioria das operações das 
empresas recai sobre os blocos C e D (documentos 
do ICMS), os quais são semelhantes e, em alguns 
casos, idênticos à EFD ICMS/IPI. Aliás, uma das 
ideias centrais do SPED é uniformizar a forma de 
apresentação das informações fiscais. 

Cientes de que a estrutura das empresas de lucro 
presumido, em muitos casos, empresas de pequeno 
porte, é diferenciada das demais empresas de grande 
porte, a equipe definidora da EFD PIS/Cofins criou 
novos registros simplificados para escrituração das 
empresas do lucro presumido, sejam optantes pelo 
regime de caixa de tributação, sejam pelo regime 
de competência. Estes registros simplificados (ADE 
COFIS n° 24, de 2011) permitem que a empresa 
informe suas receitas de maneira análoga ao que já 
pratica hoje em dia no DACON, sem a necessidade 
de informar todos os documentos e operações de 
maneira individualizada. Dessa forma, conforme 
previsto na IN RFB n° 1.052, de 2010, e alterações, 
o fato gerador inicial previsto para as empresas 
do lucro presumido/arbitrado apresentarem as 
informações de sua apuração do PIS e da Cofins é 
janeiro de 2012. O arquivo deverá ser transmitido 
para a RFB até o 5° dia útil de março de 2012. 

O principal problema que vemos é que no País 
ainda se vive uma cultura de que os prazos serão 
prorrogados e, por conta disso, de certa forma, o 
empresário pode não se mobilizar para atender a 
exigência no tempo hábil. 

R.C.: Existe a preocupação por parte do 
contribuinte em relação ao sigilo e a segurança 
das informações transmitidas. O que é feito 
nesse sentido?  
P.R.S.P.: A RFB tem uma grande preocupação com 
a legitimação do acesso à informação. Todos os 
acessos são registrados e controlados. 

A certificação digital e o código de acesso 
permitem ao contribuinte chegar aos bancos 
de dados da Receita e buscar as informações 
necessárias para o cumprimento das obrigações 
tributárias. São adotadas as melhores e mais 
modernas tecnologias disponíveis tanto no que 
diz respeito ao hardware quanto aos softwares 
utilizados. No caso da Escrituração Fiscal Digital, 
a transmissão é feita pelo Receitanet, o mesmo 
aplicativo utilizado pela Receita para a transmissão 
das declarações de Imposto de Renda. As 
declarações ficam armazenadas nos computadores 
da Receita Federal e os acessos são monitorados 
só podendo ser acessados por servidores com 
autorização para tal. 

R.C.: Quais as novidades que a Receita reserva 
aos contribuintes nos próximos meses? 
P.R.S.P.: Para os próximos meses estão previstas 
algumas novas ações como a aceleração dos 
procedimentos de cobrança, com implantação do 
gatilho automático para emissão das notificações 
de cobrança; o incremento na política de 
agendamento com a ampliação do número de 
serviços ofertados; a ampliação dos serviços 
disponíveis no e-CAC com a criação de um 
aplicativo para consulta ao extrato de contribuições 
previdenciárias e ainda a criação de um novo 
sistema de Malha Fiscal, destinado à pessoa jurídica, 
nos moldes do existente para a pessoa física. 

R.C.: Com todos esses mecanismos que 
propiciam o cruzamento de dados, a 
sonegação ficará cada vez mais difícil. O 
senhor acredita que isso vai provocar uma 
mudança de cultura?  
P.R.S.P.: Há estudos internacionais que apontam 
que a aceitação social do tributo está amparada em 
um tripé: legislação simplificada e conhecida pelos 
contribuintes, sentimento de utilidade do tributo (e 
aí temos problemas sérios em razão de má versação 
de recursos públicos) e o risco de ser descoberto. 
O Brasil tem que melhorar nas três frentes. 
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Embora possa atuar nessas três áreas, à RFB cabe 
especificamente a terceira perna desse tripé, que 
é justamente elevar o risco de que o infrator será 
identificado e punido. 

É importante frisar que a sonegação fiscal é um 
mal tão grande à sociedade quanto a corrupção, 
pois retira da comunidade a possibilidade de 
que os governos se utilizem de meios de para se 
aparelharem no combate à pobreza e poderem 
distribuir melhor os recursos aos necessitados em 
saúde, educação, transporte público, etc. 

A propóstio, em um país com as mazelas sociais 
que o Brasil possui, deveria haver satisfação com 
a arrecadação crescente e a ampliação da base de 
contribuintes, pois é essa elevação que permite 
os avanços nas áreas sociais que o Brasil tem 
recebido. Também, as desonerações tributárias 
pontuais, que permitiram ao país enfrentar a 
crise internacional, foram fruto do aumento da 
arrecadação e da redução da sonegação. 

A Receita tem se utilizado de todos os meios 
disponíveis (tecnologia) para ampliar os sistemas 
de cruzamento de dados, o que certamente tem 
ajudado na identificação dos mais variados tipos de 
fraudes e elevado o risco do infrator ser apanhado. 

Porém, é importante ressaltar que há outras 
medidas em curso para melhorar a aceitação social 
do tributo. Nesse sentido, a RFB no Rio Grande do 
Sul em parceria com o CRC/RS e as faculdades de 
Ciências Contábeis estão constituindo os Núcleos 
de Apoio Contábil e Fiscal(NAFs). Estes núcleos 

são uma proposta que busca trazer cidadania às 
comunidades e treinamento diferenciado aos 
estudantes de Ciências Contábeis, valorizando 
e promovendo o conhecimento contábil 
através da prática. É uma forma de se ampliar 
o atendimento, e fazer o conhecimento chegar 
mais perto da população que não dispõe de 
muitos recursos e promover ainda a educação 
fiscal, capacitando os estudantes de contábeis 
para a orientação em assuntos bastante 
demandados em suas comunidades. Já são 10 
NAFs em atividade no Rio Grande do Sul, com 
previsão de ampliação até o final de 2011. 

R.C.: Considerações:  
P.R.S.P.: Faço questão de ressaltar que o projeto 
do SPED valoriza todos seus participantes, pela 
modernidade, agilidade, redução de custos, 
padronização de informações. O agente mais 
valorizado nesse processo é justamente o 
profissional da Contabilidade, por sua posição de 
peça-chave nessa engrenagem. 

Por fim, gostaria apenas de registrar a 
permanente disposição para o diálogo entre o 
CRCRS e a Superintendência Regional, que tem 
permitido a realização de iniciativas conjuntas, 
como a palestra sobre o SPED, orientações 
sobre a Lei 11.941/09, e a divulgação do e-CAC. 
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A REFoRMUlAção Do SIMPlES 

V ivemos a expectativa da virada de mais um 
ano nas nossas vidas e com ela a esperança 

de dias melhores. Refiro-me aqui especificamente 
à economia do País.Uma das agruras que aflige os 
brasileiros é a elevada carga tributária que impac-
ta fortemente nas micro e pequenas empresas. 

A recente aprovação pelo Congresso Nacio-
nal do reajuste das tabelas de enquadramento no 
Simples Nacional (Regime Unificado de Arreca-
dação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), 
que passam a viger em janeiro de 2012, foi uma 
boa notícia e um alento. Entretanto, euforismos 
à parte, temos de analisar os aspectos positivos e 
negativos que a matéria acarreta.

Em primeiro lugar, precisamos verificar a 
questão que envolve a arrecadação e a chamada 
“renúncia fiscal”. Se compararmos o montante 
das contribuições recolhidas aos cofres públicos 
nos anos 2010 e 2011, temos o seguinte:

Arrecadação valores em 2010

Federal R$ 826.065 milhões

Simples Nacional  R$ 35.530 milhões

Percentual Simples sobre Federal: 4,30%

Arrecadação valores até julho de 2011

Federal R$ 555.857 milhões

Simples Nacional R$ 23.537 milhões

Percentual Simples sobre Federal: 4,23%

Esses dados nos mostram que a arrecadação 
oriunda do Simples Nacional, embora expressiva 
em termos absolutos, é pouco representativa em 
relação ao total de arrecadação federal. 

contador Paulo Walter schnorr
vice-presidente de Fiscalização do crcrs

Pois bem, o Sebrae forneceu um demonstrativo de 
acordo com a tributação das empresas:

Tributação
Universo de 
empresas 
brasileiras

Arrecadação 
federal

Lucro Real 6% 85%

Lucro Presumido 24% 10,7%

Simples Nacional 70% 4,3%

A divisão da arrecadação oriunda do Simples Na-
cional se dá da seguinte forma: União, 74,32%; Esta-
dos, 18,55%; e Municípios, 7,13%.

NACIoNAl E A ARRECADAção
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A ampliação dos limites de faturamento das mi-
cro e pequenas empresas em 50% proporcionou 
um alívio aos contribuintes e possibilitou o ingresso 
de mais empresas, que antes não conseguiam fazer 
parte do sistema por apresentarem receitas supe-
riores a R$ 2,4 milhões/ano. O teto, após a aprova-
ção do Projeto de Lei Complementar passa a ser de 
R$ 3,6 milhões. O aumento demorou quatro anos 
para chegar, pois a Lei Complementar 123 entrou 
em vigor a partir do recolhimento de julho de 2007. 
Nesse período, segundo os órgãos oficiais, o IGPM 
acumulou 32,026%, o INPC, 24,471%, a Selic, 
54,178%, e a poupança, 33,322%.

Portanto, há que se saudar essa iniciativa, mesmo 
constatando que as tabelas vigentes de 2007 ficaram 
congeladas no tempo e que, agora, o que se assiste é 
uma restauração dos valores. Esse fato faz com que 
seja necessária a projeção de uma nova tabela, uma 
vez que os 50% de reajuste foram mero reconhe-
cimento de uma realidade inflacionária já consuma-
da. Nesse quesito, seria apropriado o estudo de um 
mecanismo automático de recomposição anual nos 
valores das tabelas, utilizando-se um indexador pa-
drão, o que proporcionaria uma melhor justiça fiscal.

É claro que as alterações efetuadas têm méritos, 
e muitos. Algumas proposições trazem grandes be-
nefícios, tais como: parcelamento de débitos em até 
60 meses, extinção da Declaração Anual do Simples 
Nacional (DASN) para o ano-calendário de 2012, 
permissão de exportação, fiscalização mais próxima e 
menos condescendente, aumento no enquadramento 
do MEI de R$ 36 mil para R$ 60 mil (66,67%), não 
exclusão em 2011 das empresas que excederam o 
limite da receita até então adotada, possibilidade de 
eliminar a substituição tributária do ICMS e o diferen-
cial de alíquota. Nesse último item, cabe uma explica-
ção. Até 2011, a Substituição Tributária (ST) do ICMS 
representava ônus de 19,74%, para alguns contri-
buintes, em se tratando do Simples Nacional. Ocorre 
que, dependendo da faixa em que ele se encontrava, 
o valor desse imposto, que é transferido pela União 
para os Estados (às vezes nem é repassado, pois os 
Estados têm dívidas), era muito pequeno, próximo de 
zero por cento, mesmo nas faixas mais altas. 

Em vista disso, os Estados, por meio do Conse-
lho Nacional de Política Fazendária (Confaz) conse-
guiram, sob o disfarce da Substituição Tributária, até 
então restrita a poucos setores, aumentar a arreca-
dação do ICMS, cobrando o imposto dos fabricantes, 
antecipadamente. Com isso, o recolhimento estadual 
engordou, só que esse custo adicional recaiu sobre 
os pequenos e médios empresários, que não podem 
repassar os valores para os seus clientes. Entretanto, 
nas empresas enquadradas no Simples Nacional, o 
ICMS já está incluso nas atividades pertencentes aos 
anexos I (comércio) ou II (indústria) – não justificando 
nenhuma cobrança adicional. A Substituição Tributária 
aplicada à micro ou pequena empresa retira ou anula 
o benefício garantido por lei. É no mínimo incoe rente, 
e por essa razão deve ser abolida. Quanto ao reco-
lhimento da diferença entre a alíquota interestadual 
e a interna nas aquisições de mercadorias, ou seja, o 
diferencial de alíquota do ICMS, a arrecadação pelo 
Simples Nacional era de 2,32%, o que representava, 
muitas vezes, mais trabalho que receita. 

Exemplificando:

Empresa 
comercial 2011 2012 redução %redução

Com ST 4,98% 4,51% 0,47 9,43%

Sem ST 7,54% 6,84% 0,70 9,28%

Empresa de 
serviços

11,30% 10,26% 1,05 9,29%

Indústria 8,10% 8,04% 0,06 7,40%

Escritório Contab 6,76% 5,42% 1,34 19,82%

Os dados acima citados foram extraídos do Portal 
do Simples Nacional, acrescidos da projeção para o 
ano de 2012, com aplicação das novas tabelas. Verifi-
ca-se que a renúncia fiscal, sob a ótica do fisco, é bem 
pequena, entretanto, bem-vinda. 

“a ampliação dos limites de faturamento 
das micro e pequenas empresas em 50% 
proporcionou um alívio aos contribuintes e 
possibilitou o ingresso de mais empresas.”
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Fica claro que a arrecadação não irá sofrer 
redução em termos absolutos, porém será 
maior o universo de contribuintes que irão 
aderir ao Simples Nacional.

Para um melhor entendimento, a seguir 
enumero algumas situações hipotéticas de em-
presas que hoje não podem se enquadrar no 
Simples, encontram-se no regime de Lucro 
Presumido, e que, a partir de 2012, terão a 
oportunidade de optar pelo Sistema. Entretan-
to, antes de migrar de regime tributário, é im-
portante que seja feita uma análise profunda e 
minuciosa, a fim de certificar-se dos benefícios. 

1) Empresa industrial com fatura-
mento de R$ 3,5 milhões, com folha 
de pagamento de R$ 600 mil
Neste caso, o pagamento de tributos fede-

rais, com os adicionais (PIS, Cofins, IR e CSLL) 
totalizariam 7,07%, com mais a previdência 
social de R$ 166.800,00, representaria 4,76% 
sobre o faturamento. Além disso, a empresa 
ainda recolhe IPI e ICMS, ambos variam con-
forme o ramo de atividade e os créditos per-
mitidos, ou seja, a carga tributária seria de 
11,83%, mais IPI e ICMS. No caso da empresa 
optar pelo Simples, os tributos pagos ficariam 
em 12,11%, sem IPI e ICMS. Essa seria a me-
lhor escolha, pois com o acréscimo do ICMS e 
do IPI ultrapassaria 0,28%.

2) Empresa comercial com faturamento 
de R$ 3 milhões, com folha de pagamen-
to de R$ 300 mil
Aqui, o pagamento de tributos corresponderia a 

7,07%, que mais previdência social no valor de R$ 
83.400,00, representaria 2,78%. Acrescido o ICMS, 
que é variável conforme os débitos e créditos, a carga 
tributária chegaria a 9,85%. Agora, se a empresa esti-
vesse enquadrada no Simples, pagaria 11,61%. Nesse 
caso, haveria a necessidade de se verificar se o ICMS 
passaria de 1,76% do faturamento. Se maior, a ade-
são ao Simples seria benéfica; caso contrário, a opção 
é ser tributada pelo lucro presumido.

3) Empresa de serviços – Anexo III – com 
faturamento de R$ 2,8 milhões, com 
folha de pagamento de R$ 200 mil
Os tributos, nessa situação, abocanhariam 16,68% 

do faturamento, já computando o ISSQN com alíquo-
ta de 3% e previdência social de R$ 55.600,00, re-
presentando 1,98%. Assim, os tributos absorveriam 
um percentual de 18,66%. Se a empresa optasse pelo 
Simples, pagaria 17,42%, o que seria melhor. Entre-
tanto, se a empresa constasse no anexo IV ou V, o 
lucro presumido seria mais adequado.

Diante desses exemplos, observa-se que a opção 
de tributação das empresas deve ser bem estudada, 
pois, em muitos casos, as diferenças são sutis, exigin-
do uma análise detalhada por um profissional capaci-
tado, ou seja, um contador ou técnico em contabili-
dade que é quem têm todas as condições necessárias 
para indicar o caminho mais apropriado e seguro.

A ampliação das faixas de enquadramento no Sim-
ples Nacional foi uma boa iniciativa, mas há muito por 
fazer ainda no intuito de construir um País melhor, 
com uma distribuição de renda mais justa.

“a opção de tributação 
das empresas deve ser bem 
estudada, pois, em muitos 
casos, as diferenças são sutis, 
exigindo uma análise detalhada 
por um profissional capacitado, 
ou seja, um contador ou 
técnico em contabilidade.”
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Algumas passagens e iniciativas geradas por este 
Conselho sedimentaram o posicionamento da en-
tidade perante os profissionais e a sociedade, asse-
guraram a representatividade do Conselho entidade 
em assuntos de interesse geral e exibiram a impor-
tância da Contabilidade no cenário regional, incluin-
do a colaboração da classe em projetos voluntários.

Aperfeiçoamento contábil
Com vistas a ampliar os meios que propiciam a 

constante atualização e a renovação dos conheci-
mentos dos profissionais da Contabilidade, dos pro-
fessores e dos estudantes de Ciências Contábeis, 
o CRCRS, no período de 2010 a 2011, firmou 39 
convênios de cooperação com instituições de 
ensino superior do Estado, que possibilitaram o 
intercâmbio de um grande número de palestras e 
cursos. Ainda na incessante busca pelo aprimora-
mento profissional e entendendo que o mercado 
requer contadores cada vez mais qualificados, o 
CRCRS, em uma iniciativa pioneira, firmou convê-
nio com a Unisinos, a fim de garantir a formação de 
uma turma de mestrado em Ciências Contábeis, 
destinado aos profissionais registrados neste Regio-
nal, com aulas no campus da referida universidade 
em Porto Alegre. 

Interação com a sociedade
O CRCRS apoiou, juntamente com outras enti-

dades, a mobilização que objetivava impedir a can-
didatura, nas eleições de 2010, daqueles que conde-
nados por órgão judicial colegiado. A manifestação 
ficou conhecida como “Lei da Ficha Limpa”. Ou-
tro movimento que provocou inquietação na so-
ciedade e contou com a participação efetiva deste 

Regional foi o de repúdio a reimplantação da Contri-
buição Provisória sobre Movimentação Financeira, 
“Diga Não à CPMF”. Ainda houve um forte po-
sicionamento em relação a reconstrução do pacto 
federativo e apoio a emenda do Pré-Sal.

Neste ano, o CRCRS alinhou-se com o movi-
mento “Agora Chega”, deflagrado por entidades 
representativas da sociedade civil cujo objetivo 
centrou-se no protesto à corrupção, a favor da éti-
ca e da moralidade na administração pública. Por 
meio do portal www.agorachega.org.br os ci-
dadãos podem manifestar seu apoio a propostas e 
projetos de lei que visam uma maior transparência 
na gestão pública. 

 
Transparência e Controle Social
Em 2010, o CRCRS integrou o Fórum Demo-

crático de Desenvolvimento Regional, da As-
sembleia Legislativa, participando dos trabalhos re-
ferentes ao tema Participação e Controle Social. 

Ações inovadoras e uma intensa participação

Primeira reunião da comissão 

organizadora da Conferência Estadual 

sobre Transparência e Controle Social 
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Já em 2011, o Conselho participou da Comissão 
Organizadora da 1a Conferência Estadual sobre 
Transparência e Controle Social, que acontecerá 
em março de 2012, coordenando o eixo responsável 
pelo controle social, engajamento e capacitação da so-
ciedade para o controle da gestão pública, que integra 
um projeto que abrange todo o País: a 1a Conferência 
Nacional sobre Transparência e Controle Social, pre-
vista para maio de 2012, cujo objetivo é colher pro-
postas da sociedade brasileira e programar ações que 
contribuam para uma eficaz aplicação dos recursos 
públicos. Abraçou ainda o projeto de implantação dos 
Observatórios Sociais, que teve a ideia disseminada 
nas cidades do RS por intermédio do vice-presidente 
de Relações Institucionais, Pedro Gabril Kenne da 
Silva. Os Observatórios Sociais, compostos por in-
tegrantes da sociedade civil organizada, têm por ob-
jetivo averiguar e auxiliar as administrações públicas 
no uso dos recursos arrecadados. Três municípios do 
Estado já implantaram a sistemática.

Informatização 
Criado em dezembro de 2010, o projeto completa 

um ano com êxito. Abrangendo, inicialmente, a cidade 
de Porto Alegre, o e-CRCRS-Legal foi expandido para 
as cidades de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo 
Fundo, Santa Rosa, Venâncio Aires, Santa Maria, Santa 
Cruz do Sul, Bento Gonçalves, Erechim, Nova Petró-
polis, Pelotas, São Leopoldo, Estrela, Cachoeira do Sul 
e Carazinho. A iniciativa demonstrou eficiência a partir 
da agilidade e da eficácia que imprimiu ao processo fis-
calizatório, uma vez que permite a análise e a verificação 
dos documentos de forma on line.

O Sistema de Processo de Registro Eletrô-
nico, implantado em maio deste ano, é mais uma 
ferramenta utilizada para que os procedimentos re-
ferentes ao registro tornem-se mais céleres. O pro-
cesso se dá a partir da digitalização dos documentos 
entregues na sede do CRCRS, que em seguida são 
inseridos no sistema, permitindo, assim, a tramitação 
de forma eletrônica, sem a necessidade de manuten-
ção e arquivo do processo em papel.

 
Classe unida
Temas comuns que afetam as entidades represen-

tativas da classe contábil gaúcha, desde maio de 2010, 
são acolhidos e debatidos no Fórum Permanente 
das Entidades da Classe Contábil do Rio Grande 
do Sul, cuja presidência está sob a responsabilidade 
do contador Zulmir Breda. Reivindicações, proble-
mas compartilhados entre os profissionais contábeis 
do Estado, parcerias, entre outros tópicos, pautam os 
encontros, que contam com a participação das enti-
dades da classe contábil gaúcha, tais como: sindicatos 
e associações, Federacon, Sescon/RS, Sescon/Serra 
Gaúcha, Ibracon - 6a Seção Regional.

em movimentos da sociedade marcaram 2010/2011

Fórum Permanente das Entidades 
da Classe Contábil do RS
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Nos dia 10 e 11 de novembro, os profissionais da área 
contábil, com registro ativo no Conselho Regional de 
Contabilidade do RS, foram convocados a participar 
do pleito para escolher os integrantes de um terço do 
plenário, para mandato de quatro anos, e os membros 
para complementação do terço remanescente, com 
mandato de dois anos. Concorreram duas chapas. A 
vencedora foi a chapa 1, com a seguinte composição:

Membros Efetivos –  
1°/1/2012 a 31/12/2015
•	 Contador Célio Luiz Levandovski
•	 Contador Carlos Osvaldo Pereira Hoff
•	 Contador Paulo Gilberto Comazzetto
•	 Contador Silvio Luís da Silva Zago
•	 Contadora Soeli Maria Rinaldi
•	 Técn. Cont. Marco Aurélio Bernardi
•	 Técn. Cont Luís Augusto Maciel Fernandes
•	 Técn. Cont. Silvia Regina Lucas de Lima
•	 Técn. Cont. Ricardo Kerkhoff 

Membros Suplentes 
•	 Contador Pedro Gabril Kenne da Silva
•	 Contadora Rosângela Maria Wolf
•	 Contadora Rosemery Dias Gonçalves da Silva
•	 Contador Alberto Amando Dietrich
•	 Contadora Inelva Fátima Lodi
•	 Técn. Cont. Ângelo Giaretton
•	 Técn. Cont. Airton Luiz Fleck
•	 Técn. Cont. Roberto da Silva Medeiros
•	 Técn. Cont. Abílio Rozek

Mandato Complementar –  
1°/1/2012 a 31/12/2013
•	 Contador Mário Kist
•	 Técn. Cont. Marta da Silva Canani

Eleição CRCRS 2011

Resultado da apuração

Total de votantes 27.839

Chapa 1 17.182 

Chapa 2 6.853

Nulos 1.498

Brancos 2.306

Chapa 1

61,72%

Chapa 2

24,62%

Nulos

5,38%
Brancos

8,28%
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O órgão, responsável pelo registro comercial 
das empresas, passa por uma série de reformula-
ções, como explicam o presidente João Alberto 
Vieira e o secretário-geral José Tadeu Jacoby.

“O primeiro passo para a modernização, que já 
teve início, trata-se da digitalização dos processos 
existentes na Junta Comercial do Rio Grande do 
Sul (Jucergs). Atualmente, todos os documentos 
estão em papel. Temos que transferir para o meio 
digital”, declara Vieira. Para ele, essa é uma mu-
dança irreversível e, ao mesmo tempo, complexa, 
uma vez que muda o paradigma da Junta, tanto na 
parte operacional quanto cultural. A expectativa é 
que, dentro de dois anos, todos os documentos 
estejam em formato eletrônico. “Temos mais de 
um milhão de empresas registradas na Junta. O 
trabalho é árduo”, enfatiza.

Outra iniciativa prevista para breve é a implan-
tação da Rede Nacional de Simplificação do Re-
gistro e da Legalização de Empresas e Negócios 
(REDESIM). Segundo o presidente, com a REDE-
SIM, uma empresa terá a liberação para funcionar 
em, no máximo, 72 horas. “O empreendedor irá 
informar alguns dados da empresa, como razão 
social, tipo de atividade e endereço. Caso não haja 
nenhum impedimento, o registro será encaminha-
do para os órgãos estaduais e municipais, a fim de 
completar a formalização da empresa”, explica. 
O secretário-geral destaca que além do registro, 
também serão fornecidos o alvará de funciona-
mento e a nota fiscal eletrônica, caso a empresa se 
utilize dessa forma de emissão.

Simples Nacional e EIRELI
Em meio a tudo isso, outras duas leis que afetam 

diretamente as atividades da Jucergs foram sancio-
nadas esse ano. Uma delas criou a Empresa Indi-
vidual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Em 
vigor a partir de 9 de janeiro de 2012, a EIRELI per-
mitirá a formalização de pessoas jurídicas limitadas 
com apenas um sócio. “Isso facilita a regularização, 
uma vez que não será necessário ter sócios para 
abrir uma empresa limitada”, comenta Jacoby. 

A aprovação das mudanças no enquadramen-
to das micro e pequenas empresas optantes pelo 
Simples Nacional e pelo microempreendedor indi-
vidual também irão alterar diretamente os traba-
lhos da Junta. “Acreditamos que pelo menos 30% 
das empresas existentes vão solicitar o reenqua-
dramento”, afirma o secretário-geral.

Profissionais da Contabilidade 
como aliados
Vieira e Jacoby destacam a importância dos con-

tadores e técnicos em contabilidade em um mo-
mento de tantas mudanças significativas. Segundo o 
presidente da Jucergs, cerca de 80% da demanda 
do órgão vem dos escritórios contábeis. “Os profis-
sionais da Contabilidade são nossos grandes aliados 
nessa jornada. Com a implantação da Junta Digital, 
que incluirá serviços com o uso da certificação di-
gital, a relevância do trabalho dos profissionais da 
área contábil será ainda maior”, frisa Vieira. 

Novos rumos da Junta Comercial

do Estado do RS

José Tadeu Jacoby e João Alberto Vieira
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Em 2011, Seminário de Assuntos Contábeis é levado a 14 cidades, com participação  
em torno de 1.600 profissionais e estudantes da área contábil. Interiorização do Conselho  

continua entre as prioridades para o próximo ano

Em cumprimento a um cronograma estabele-
cido para este ano, o Conselho, desde fevereiro, 
realiza, pelo menos dois seminários por mês nas 
mais diversas cidades do Estado, almejando atingir 
o maior número possível de profissionais e estu-
dantes da área contábil de todas as regiões do RS.

Para o presidente do CRCRS, Zulmir Breda, 
é sempre importante buscar o aperfeiçoamento 
profissional em qualquer que seja o ramo de atua-
ção, porém, nos últimos tempos, os contadores e 
técnicos em contabilidade estão sendo mais exigi-
dos em função das drásticas mudanças ocorridas 
na legislação contábil. 

“Nesse momento, se qualificar é garantir a 
permanência no mercado, é crescer, é oferecer 
um bom serviço à sociedade. Partindo da ideia de 
que o conhecimento deve ser democratizado e, 
portanto, disponibilizado a todos os profissionais 
que exercem a Contabilidade no Estado, é que 
o CRCRS  intensificou a realização de seminários, 
cujos temas abordados são atuais, de interesse ge-
ral da classe e também são escolhidos de acordo 
com as necessidades regionais, de modo a satisfa-
zer às exigências do mercado”, esclarece Breda.

Em 2011, as cidades contempladas com o Se-
minário de Assuntos Contábeis foram: Panambi, 
Cachoeira do Sul, Santiago, Uruguaiana, Passo 
Fundo, Santa Rosa, Santa Maria, Santo Antônio da 
Patrulha, Três Passos, Bento Gonçalves, São Borja, 
Santo Ângelo, Bagé e, fechando a agenda do ano, 
Capão da Canoa. 

A interioriza-
ção, proposta pelo 
CRCRS, possibili-
tou, pela primeira 
vez, a realização de 
eventos em cidades 
como São Borja, 
por exemplo.

O Programa de 
Educação Continua-
da, desenvolvido por este Regional, não se deteve 
a promover somente seminários, como forma 
de proporcionar a atualização. Aproximadamen-
te, até novembro, 450 cursos e palestras foram 
realizados na sua sede e/ou cumpriram roteiros 
pelo interior do Estado, sendo que as palestras 
ministradas às quartas-feiras são transmitidas on 
line, via internet. Outros tantos eventos, que não 
foram promovidos pelo Conselho, contaram com 
o apoio da entidade.

Para a realização desse intenso programa, o 
CRCRS contou com a parceria da Fundação Bra-
sileira de Contabilidade, do Sescon/RS, da Lefisc 
– Legislação Fiscal e, ocasionalmente, de outros 
órgãos e entidades.

Para 2012, o ritmo não será outro. Atualização e 
aperfeiçoamento profissional são garantias para que 
a sociedade desfrute de um serviço contábil qualifi-
cado e o profissional cresça e progrida em sua ati-
vidade, sempre desempenhando seu ofício dentro 
da ética e de acordo com a normatização vigente.

Programa de Educação Continuada

é intensificado ano a ano

JBCepil JBFolha

JBContador JBPonto
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Entidades da classe contábil reivindicam prorrogação de prazo 
As entidades solicitaram a prorrogação por 

12 meses para as empresas tributadas pelo re-
gime do lucro presumido, que estão obrigadas a 
EFD PIS/Cofins em relação aos fatos geradores 
ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2012; como 
também a adoção de apenas um layout para to-
dos os regimes tributados, ou seja, que atenda 
tanto ao pequeno como ao grande empresário, 
de forma a abranger todos os segmentos (comér-
cio, indústria e serviços); além de um validador 
único para uso do contribuinte.

Os representantes das entidades foram unâni-
mes em enfatizar o apoio à informatização do fis-
co, salientando que os problemas apontados têm 
por objetivo proporcionar o cumprimento das exi-
gências em todos os segmentos, sem prejuízo das 
empresas, especialmente as de pequeno porte.

O superintendente da Receita Federal mostrou-
-se sensível ao pedido e comprometeu-se em enca-
minhar o documento ao órgão central, em Brasília.

O presidente do Conselho Regional de Contabili-
dade do RS (CRCRS), Zulmir Breda, o presidente do 
Sescon/Serra Gaúcha, Tiago De Boni Dal Corno, o 
presidente do Sescon/RS, Jaime Gründler Sobrinho, e 
o presidente da Federacon, Sérgio Dienstmann, entre-
garam no dia 18 de outubro um manifesto ao Superin-
tendente da Receita Federal, Paulo Renato Silva da Paz, 
explicitando as dificuldades encontradas, por parte das 
empresas, para cumprir o cronograma de implantação 
do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) da 
Escrituração Fiscal Digital (EFD) PIS/Cofins no prazo 
estabelecido, tais como: complexidade de instalação do 
sistema, cadastro, manutenção, gerenciamento e vali-
dação; morosidade no atendimento das empresas de-
senvolvedoras de sistemas devido a grande demanda; 
entre outros. Também foi enfatizada, como consequên-
cia dos entraves na implantação, as altas multas que os 
empresários estão sujeitos, caso ocorra atraso no envio 
das informações. Fato que pode inviabilizar o funciona-
mento de uma empresa de menor porte, por exemplo.
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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 a entidade nas suas respectivas regiões.

CoNhEçA oS DElEGADoS REGIoNAIS

Delegacia: Carazinho
Delegado: Contador Clóvis da Rocha 
Profissionais: Contadores: 172 – Técn. Cont.: 95 Organizações contábeis: 67
E-mail: clovis@sollucao.net 
Jurisdição: Carazinho, Colorado, Chapada, Coqueiros do Sul, 
Santo Antônio do Planalto, Almirante Tamandaré do Sul e Saldanha Marinho 

Delegacia: Santa Cruz do Sul
Delegado: Contador José Augusto Waechter
Profissionais: Contadores: 554 – Técn. Cont.: 183 Organizações contábeis: 163
E-mail: josew@viavale.com.br 
Jurisdição: Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Gramado Xavier, Sinimbu, Vale do Sol, 
Candelária, Herveiras, Encruzilhada do Sul e Amaral Ferrador

Delegacia: Tapejara
Delegado: Contador Marcos Francisco Zanini 
Profissionais: Contadores: 100 – Técn. Cont.: 22 Organizações contábeis: 29
E-mail: marcos@netvisual.com.br 
Jurisdição: Tapejara, Água Santa, Charrua, Vila Lângaro e Santa Cecília do Sul

Delegacia: Soledade
Delegado: Contadora Adriana Jainne Faoro Teixeira 
Profissionais: Contadores: 63 – Técn. Cont.: 77 Organizações contábeis: 44
E-mail: contabilfaoro@brturbo.com.br 
Jurisdição: Soledade, Barros Cassal, Fontoura Xavier, Ibirapuitã, 
Lagoão e São José do Herval

Delegacia: São Marcos
Delegado: Contador Pablo Luiz Rech 
Profissionais: Contadores: 51 – Técn. Cont.: 32 Organizações contábeis: 32
E-mail: plrech@nsol.com.br 
Jurisdição: São Marcos

Delegacia: Não-Me-Toque
Delegado: Técn. Cont. Aristeu Kochem 
Profissionais: Contadores: 42 – Técn. Cont.: 26 Organizações contábeis: 16
E-mail: kowil@dgnet.com.br
Jurisdição: Não-Me-Toque, Victor Graeff e Tio Hugo 
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