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 CONVERGÊNCIA DE IDEIAS 
E ESFORÇO CONJUNTO RESULTA 
EM BENEFÍCIOS PARA A CLASSE 
CONTÁBIL E PARA A SOCIEDADE

mês de dezembro, por ser o último do 

ano, consagra-se por reflexões, avaliações 

e análises de metas. Então, seguindo o inevitável, 

também fizemos uma análise do trabalho desen-

volvido em 2012 pelo Conselho Regional de 

Contabilidade. Felizmente, chegamos à conclusão 

de que foi um ano profícuo, com muitos avanços, 

tanto da entidade como da classe profissional. 

Foram 365 dias nada estáticos, marcados pela 

concretização de muitos projetos, que ultrapas-

saram o campo da discussão e da análise, alcan-

çando a efetiva aplicação prática.

Uma avalanche de ações foi desencadeada e 

encampada pelos profissionais e pelas insti-

tuições, redundando em benefícios à classe e à 

sociedade. Refiro-me aqui a várias iniciativas, mas 

quero, primeiramente, compartilhar com os 

colegas a recente aprovação pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) do curso de Doutorado em Ciências 

Contábeis, na área de Controladoria e Finanças, 

a ser ministrado pela Unisinos, com início já em 

2013. A classe contábil do Rio Grande do Sul há 

anos ansiava por isso. Até então, no Brasil, 

somente as universidades de São Paulo (USP) 

e de Brasília (UnB) disponibilizavam essa pós-gra-

duação. A importância dessa aprovação é inco-

mensurável para todos nós que atuamos na área 

contábil. Esse fato corrobora com o nosso 

insistente trabalho de proporcionar a ampliação do 

conhecimento e ofertar possibilidades de qualifi-

cação ao profissional contábil. Em setembro, foi 

firmada uma parceria entre o CRCRS e a Unisinos, 

que resultou na formação de uma turma de MBA 

em Controladoria e Finanças, exclusiva para 

profissionais registrados neste Conselho, com 

aulas em Porto Alegre. No ano passado, já haví-

amos formado semelhante parceria para uma 

turma de Mestrado em Controladoria e Finanças.

O 
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Mais evidências nesse sentido transparecem 

quando nos deparamos com o número de 

seminários de assuntos contábeis, roteiros de pa-

lestras, cursos, workshops que realizamos durante 

o ano, assim como a disponibilização de outras 

ferramentas que facultam a atualização aos 

Contadores e Técnicos em Contabilidade de 

todas as regiões do Estado. Ainda foram firmados 

em torno de 30 termos de cooperação com 

instituições de ensino do RS, com o objetivo de 

propiciar meios para a constante atualização e a 

renovação do conhecimento dos profissionais da 

Contabilidade, professores e estudantes de Ciên-

cias Contábeis.

A área de Fiscalização também desenvolveu 

intensivo trabalho, tanto na Capital quanto no 

interior do Estado, com destaque para a utili-

zação da ferramenta eletrônica e-CRCRS-Legal, 

que permite o contato rápido e eficaz com os 

profissionais, por meio da internet, constituin-

do-se em um processo moderno de fiscalização à 

distância. Da mesma forma, cito a divisão de 

Registro, que, neste ano, consolidou a implanta-

ção do processo eletrônico. 

Outra situação igualmente merecedora de 

grande atenção e dedicação diz respeito às ações 

de responsabilidade social do CRCRS, especial-

mente as referentes ao Programa de Voluntariado 

da Classe Contábil (PVCC), sedimentado pelo 

Sistema CFC/CRCs, que abarca oito projetos. 

Aliás, o PVCC foi o mote do Mês da Solidariedade 

Contábil, que se realizou, pelo sétimo ano 

consecutivo, com o apoio das entidades da classe 

contábil gaúcha, de 6 de novembro a 5 de de-

zembro – Dia Internacional do Voluntário.

Também inseridas no programa, iniciativas 

específicas foram desenvolvidas pelo CRCRS, tais 

como fornecer orientações e um efetivo acompa-

nhamento na implantação de observatórios sociais 

em municípios do Estado, assim como concentrar 

esforços no incentivo à destinação de parte do 

Imposto de Renda devido, não somente ao 

Funcriança, mas também ao Fundo do Idoso. 

É importante lembrar: para que essas e muitas 

outras propostas em diversas áreas tomassem 

corpo e se efetivassem coroadas de êxito, foram 

necessários o envolvimento e o empenho de todos 

os conselheiros, delegados regionais, integrantes 

das comissões de estudos e funcionários.

Ressalto ainda a parceria com as entidades 

integrantes do Fórum Permanente das Entidades 

da Classe Contábil Gaúcha que, além da colabo-

ração na realização de muitas das ações do 

CRCRS, têm contribuído para o debate de ques-

tões relevantes.

Esse esforço conjunto, a partir de agora, será 

direcionado para a XIV Convenção de Contabili-

dade do Rio Grande do Sul, evento tradicional, 

que ocorrerá de 22 a 24 de maio de 2013, em 

Bento Gonçalves. Conto com vocês lá!

Contador Zulmir Breda
Presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul

Uma avalanche de 
ações foi desencadeada 
e encampada pelos 
profissionais e pelas 
instituições, redundan-
do em benefícios 
à classe e à sociedade.�
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os últimos anos, temos vivenciado nume-

rosas modificações dentro do ambiente 

contábil e de auditoria. O início deu-se com 

a convergência das normas de contabilidade 

(NBC PGs e TGs) aos padrões internacionais 

(IFRS), em 2007, seguindo-se com a adoção das 

Normas de Auditoria consoantes com as Nor-

mas Internacionais de Auditoria (ISAs), desde 

2009. A partir daí, no Brasil, criou-se o Comitê 

Gestor de Convergência (com participação do 

CFC, Ibracon, CVM e Banco Central), e os 

grupos de trabalho de distintos âmbitos: Conta-

bilidade Societária, Contabilidade Pública, Audi-

toria, Educação e Treinamento e assuntos regu-

latórios. Esse processo de atualização técnica 

enseja significativa valorização dos demonstra-

tivos contábeis e do relatório dos auditores 

independentes, em termos de transparência e 

fidedignidade das informações, face às necessi-

dades globalizadas.

Em decorrência dos distintos perfis exis-

tentes, tanto em termos de empresas como de 

profissionais, a exigência à adoção das normas 

ocorreu via prazos diferenciados. Relativamente 

às Normas de Auditoria (NBC PAs – normas 

profissionais e NBC TAs – normas técnicas), foi 

definida a prorrogação, quando em trabalhos 

de auditoria de entidades de pequeno e médio 

portes, para o exercício de 2012, diferentemente 

das auditorias em entidades de grande porte e de 

capital aberto, para as quais as normas foram 

aplicáveis já desde o exercício 2010.

Considerando o prazo de 2012, o Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC), juntamente 

com o Ibracon, mobilizou-se de forma a oferecer 

a seus profissionais orientação e treinamento voltados 

à implementação necessária das novas Normas de 

Auditoria. Em termos práticos, um grupo de profis-

sionais – representando todo o País – foi alocado para 

posteriormente multiplicar e replicar os conhecimentos 

básicos requeridos face às modificações, dentro de 

todos os Conselhos Regionais de Contabilidade brasi-

leiros, o que vem ocorrendo desde julho de 2012.

Além disso, foi disponibilizada aos profissionais, de 

forma gratuita, a versão traduzida dos dois Guias de 

Utilização das Normas de Auditoria em Auditorias de 

Pequeno e Médio Porte, emitidos originalmente pelo 

IFAC, os quais vêm também auxiliando aos profissio-

nais na implementação das medidas necessárias. Esses 

N

Mônica Foerster
Contadora, Diretora do Ibracon � 6ª Seção 
Regional, integrante da Comissão de Estudos de 
Auditoria Independente do CRCRS.

A EFETIVA APLICAÇÃO DAS 
NORMAS DE AUDITORIA EM 
ENTIDADES DE PEQUENO E MÉDIO 
PORTES EM CONSONÂNCIA COM 
AS NORMAS INTERNACIONAIS
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guias, principalmente no volume 2, apresentam um 

roteiro das etapas a serem executadas nos trabalhos 

de auditoria, dentro de uma estrutura lógica e 

sequencial.

Visto que o objetivo da auditoria é aumentar 

o grau de confiança nas demonstrações contábeis 

pelos usuários – visando a obter uma asseguração 

razoável (reasonable), ou seja, um nível elevado de 

segurança, embora não absoluto (devido às 

limitações intrínsecas ao processo de auditoria) –, 

o enfoque atual permite uma adequada avaliação 

dos riscos de distorção relevante, e, portanto, um 

foco direcionado a áreas-chave, com resultados mais 

consistentes e conclusivos à opinião do auditor.

As Normas de Auditoria utilizam a mesma 

codificação numérica das normas internacionais, 

estando estruturadas sob a égide da norma-mãe 

NBC TA 200, a qual deve ser utilizada como base 

quando da análise das demais normas, visto que 

define alcance e autoridade das demais normas, 

estabelece a linha divisória entre as responsabili-

dades da administração da entidade e do auditor, 

diferencia e define estrutura de apresentação 

adequada e de conformidade, e ainda fixa os 

principais conceitos a serem aplicados nos trabalhos 

de auditoria – quais sejam – os requisitos éticos, 

o ceticismo profissional, o julgamento profissional e 

as evidências apropriadas e suficientes de auditoria.

A estrutura atual das Normas de Auditoria pode 

ser definida pela seguinte linha lógica: precipua-

mente o Código de Ética (o qual está também em 

processo de modificação, consoante às diretrizes 

internacionais do IESBA Code), em conjunto com 

a Norma de Controle de Qualidade e a Estrutura 

Conceitual para trabalhos de asseguração. A partir 

daí, inicia-se a rotina de auditoria, totalmente 

embasada nas Normas de Auditoria, contemplando 

sumariamente as seguintes etapas: 

(a) Aceitação, continuidade e renúncia, em que 

o auditor avalia os requisitos relativos a novos 

trabalhos (primeiras auditorias) e a trabalhos 

recorrentes; 

(b) Planejamento, identificação e avaliação de 

riscos de distorção (considerando-se critérios de 

materialidade), permitindo o foco às áreas-chave 

e de risco e, portanto, adequada estruturação 

dos trabalhos na definição da Estratégia Global de 

Auditoria e do Plano de Auditoria – em termos 

de recursos de pessoal, materiais e de tempo –, 

considerando aspectos relativos a fraudes, leis 

e regulamentos, organizações prestadoras de 

serviços, estimativas, partes relacionadas, grupos/

componentes, auditoria interna e especialistas; 

(c) Respostas (procedimentos) aos riscos, me-

diante evidências de auditoria, incluindo evi-

dências em geral, considerações específicas para 

itens selecionados (como estoques, litígios 

e reclamações, e informações por segmento), 

confirmações externas, procedimentos analíticos, 

e evidências em estimativas contábeis, transações 

com partes relacionadas, eventos subsequentes 

e continuidade operacional, representações for-

mais e amostragem;

(d) Avaliação das distorções;

(e) Conclusão e formação de opinião.

As Normas de Auditoria utilizam 
a mesma codificação numérica das 
normas internacionais, estando 
estruturadas sob a égide da norma-
mãe NBC TA 200.�
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Resumidamente, os pontos que se modifi-

caram ou, de alguma forma, foram reforçados 

em maior detalhe com as normas, dentro do 

processo de auditoria, incluem:

a) O foco precípuo da auditoria baseada 

em risco, através da identificação, análise 

e resposta da auditoria ao risco. Foco no 

risco direciona a aspectos de maior im-

pacto, incluindo o entendimento da enti-

dade como um todo e dentro do mercado 

ao qual ela se encontra inserida; 

b) Considerando-se esse foco no risco, 

o entendimento adequado da estrutura de 

controles internos mantidos pela empresa, 

tanto abrangentes como específicos sobre 

transações;

c) A adoção de critérios técnicos ade-

quados para definição da materialidade glo-

bal e da distorção (erro) tolerável (a qual já 

era prevista dentro do processo de audi-

toria, porém apresenta agora uma definição 

mais estruturada em termos de parâmetros 

de determinação);

d) A identificação dos riscos – inerentes, de 

controle e, a partir de ambos, do risco com-

binado, bem como o cuidado com a identi-

ficação das causas do risco e não de seus 

efeitos;

e) A necessidade de formalização, me-

diante registros sempre por escrito, tanto 

em nível de papéis de trabalho como em 

documentos e memorandos específicos, em 

todas as etapas do trabalho de auditoria, 

permitindo adequada rastreabilidade e tam-

bém o entendimento de outro profissional 

balizado;

f) Comunicação tempestiva das deficiências 

significativas à administração e à governança; 

g) O controle de qualidade dentro da auditoria, 

tanto na firma de auditoria (premissa básica) como 

nos trabalhos de auditoria;

h) A definição clara das responsabilidades da admi-

nistração e da auditoria (constantes na carta de 

contratação, bem como em representações 

formais – carta de representação e no relatório 

dos auditores independentes);

i) A definição detalhada das evidências de audi-

toria, em suas várias formas;

j) O formato do relatório de auditoria – o “Rela-

tório dos Auditores Independentes” – baseado no 

trabalho de asseguração – e suas possibilidades, 

incluindo relatório com modificações, informações 

comparativas, parágrafos de ênfase e de outras 

informações.

É importante considerar-se que, para os trabalhos 

de auditoria, podem ser utilizados os guias mencio-

nados como referência, porém estes não substituem 

a leitura e a aplicação das normas em conjunto com 

o julgamento profissional do auditor. 

Empresas de auditoria que ainda estejam ope-

rando, em algum nível, consoante a diretrizes ante-

riores devem estruturar-se face ao novo paradigma, 

o que representa um significativo desafio. Certamente 

a adoção das normas internacionais de auditoria vem 

exigindo um maior comprometimento técnico, princi-

palmente das empresas de auditoria de pequeno 

e médio portes. Todavia é primordial considerar-se 

a potencial melhoria de qualidade daí decorrente, em 

termos de eficiência e eficácia dos trabalhos. 

Adicionalmente, amplo nicho de atuação tende 

a surgir daí, fortalecendo o trabalho da auditoria como 

suporte também à análise gerencial e estratégica e à 

tomada de decisões das empresas. 
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termo “precatório” sempre vem acompa-

nhado de alguma preocupação, tanto para 

governantes quanto para credores. Para os ges-

tores públicos, nas diferentes esferas de governo 

(federal, estadual e municipal), o pagamento dos 

precatórios pode ser considerado um fator limi-

tante a suas ações de governo, principalmente 

quando herdam um expressivo montante de sen-

tenças judiciais a serem cumpridas.

A Emenda Constitucional nº 62, promulgada em 

9 de dezembro de 2009, instituiu uma nova siste-

mática para o pagamento do estoque de precatórios 

judiciais de estados, Distrito Federal e municípios, 

inovando ao prever vinculação judicial de parte da 

receita pública (Receita Corrente Líquida).

O legislador, dessa forma, providenciou para 

que houvesse alguma garantia de que as dívidas 

judiciais em atraso na data da promulgação da 

emenda fossem quitadas, mesmo que parcelada-

mente, mês a mês, pelos gestores e, no caso em 

foco, pelo gestor municipal.

Ficava evidente, à época da promulgação da 

citada Emenda Constitucional, que alguma 

providência haveria de ser tomada pelo poder 

público, porque a dívida judicial de estados e 

municípios se avolumava, e o parcelamento decenal 

da Emenda Constitucional nº 30, de 2000, sob pena 

de sequestro financeiro, acabou por prejudicar a 

quitação dos precatórios alimentares e não viabili-

zou, como esperado, a redução das dívidas.

Nesse cenário, a EC 62/2009 trouxe, entre 

outras, a possibilidade de pagamento dos preca-

tórios municipais vencidos, através da vinculação 

de parte da Receita Corrente Líquida Municipal, 

sinalizando uma solução momentaneamente 

possível para entes municipais e credores.

Na vigência do regime especial de precatórios, 

os municípios, por decreto do prefeito, optaram, 

até 12 de março de 2010, por uma das duas 

possibilidades de solvência do passivo judicial: 

vinculação mensal de parte da receita; ou parcela-

mento em até 15 anos.

Trataremos especificamente dos depósitos 

efetuados com base na RCL e sua forma de 

cálculo determinada nos parágrafos 3º e 4º do art. 

97 do ADCT.

A Receita Corrente Líquida constitui-se na base de cálculo 

do percentual a ser aplicado para apuração do depósito:

§ 3º Entende-se como receita corrente líquida, para os 

fins de que trata este artigo, o somatório das receitas 

tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de 

contribuições e de serviços, transferências correntes e 

outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do 

art. 20 da Constituição Federal, verificadas no período 

compreendido pelo mês de referência e os 11 (onze) 

meses anteriores, excluídas as duplicidades e deduzidas:

I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por 

determinação constitucional;

II - nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a 

contribuição dos servidores para custeio do seu sistema 

de previdência e assistência social e as receitas provenien-

tes da compensação financeira referida no § 9º do art. 201 

da Constituição Federal.

Sandra Rasquin Rabenschlag
Contadora, Perita Contábil.

O

EMENDA CONSTITUCIONAL 
62/2009 E A APURAÇÃO 
DO VALOR MENSAL 
DOS DEPÓSITOS PELOS 
MUNICÍPIOS GAÚCHOS
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Assim, ao tratarmos de RCL, deve-se 

visualizar sempre um somatório de 12 meses de 

receita efetivamente arrecadada. Desse modo, 

não há margem para ponderações de RCL de um, 

três ou seis meses, mas somente de RCL de 12 

meses. Adequadamente, a Emenda 62 requer 

depósito mensal de 1/12 (um doze avos) de uma 

receita resultante de 12 meses de arrecadação 

governamental municipal.

Outro critério estabelecido no parágrafo 2º 

do art. 97 do ADCT, alterado pela Emenda 

Constitucional nº 62/2009, a ser rigorosamente 

observado, é o período de apuração, sendo este 

o segundo mês anterior ao mês de pagamento.

Exemplificativamente, apresentamos uma 

planilha na qual constam valores fictícios para a 

Receita Corrente Líquida Mensal de um 

município, bem como o valor mensal de 

depósito, calculado ao percentual de 1,5% sobre 

a RCL acumulada.

Apuração do Depósito Mensal do Regime 

Especial de Pagamento de Precatórios – EC 

62/2009

Verifica-se que o primeiro depósito a ser realizado, 

em março/2010, no valor de R$ 16.250,00, correspon-

de a 1,5% de 1/12 da Receita Corrente Líquida 

acumulada de fevereiro/2009 a janeiro/2010.

A relevância do correto cálculo do depósito mensal 

previsto na EC 62/2009 deve-se ao fato de que após um 

ano e sete meses da obrigatoriedade de depósitos 

mensais pelos municípios, em conta especial, de acordo 

com o estabelecido no parágrafo 2º do art. 97 do ADCT, 

surge novamente a possibilidade de sequestro de verbas 

públicas.

Ocorre que, na hipótese de os depósitos com base 

em percentual da RCL efetuados pelos municípios 

demonstrarem-se insuficientes, existe previsão legal de 

sequestro de verbas municipais no parágrafo 10º do art. 

97 do ADCT:

§ 10. No caso de não liberação tempestiva dos recursos de que 

trata o inciso II do § 1º e os §§ 2º e 6º deste artigo:

I - haverá o sequestro de quantia nas contas de Estados, Distrito 

Federal e Municípios devedores, por ordem do Presidente do 

Tribunal referido no § 4º, até o limite do valor não liberado;

Desta forma, não apenas o depósito dos valores 

previstos na EC 62/2009 evita o sequestro de verbas 

públicas, mas fundamentalmente o seu correto valor 

previsto na citada Emenda, em seus parágrafos 3º e 4º, 

salvaguarda o gestor municipal de imprevistos na 

execução orçamentária do município, decorrentes da 

decretação de sequestro de receitas pelo presidente do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

jan/09

fev/09

mar/09

abr/09

mai/09

jun/09

jul/09

ago/09

set/09

out/09

nov/09

dez/09

jan/10

fev/10

mar/10

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00 

1.000.000,00

1.000.000,00 

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00 

2.000.000,00 

13.000.000,00

14.000.000,00

15.000.000,00 16.250,00

Mês/ano Receita Líquida Valor Acumulado Valor a ser Depositado
____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

O pagamento dos precatórios pode 
ser considerado um fator limitante 
às ações de governo, principalmente 
quando herdam um expressivo 
montante de sentenças judiciais 
a serem cumpridas.�
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m 2003, foram aprovadas mudanças no 

Código Civil vigente até então. Dentre elas, 

salientou-se um rigorismo quanto à correspon-

sabilidade do profissional da Contabilidade em 

crimes tributários e no que tange a erros técnicos 

em peças contábeis, ou seja, ele responde pessoal 

ou solidariamente com o cliente pelos atos ilícitos 

cometidos na empresa. É a Responsabilidade 

Solidária, que pode gerar processos tanto na esfera 

criminal como civil ao profissional que atua na área 

contábil. 

Recentemente, em julho deste ano, foi sancionada 

a Lei nº 12.683, que altera a Lei nº 9.613/98, 

tornando mais rigorosa a persecução penal dos 

crimes de lavagem de dinheiro, o que aumenta a 

responsabilidade administrativa dos profissionais da 

Contabilidade, já que lhes é imputado, pela referida 

lei, a obrigatoriedade de enviar informações ao 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(Coaf) sobre operações consideradas suspeitas. O 

especialista em Direito Tributário, professor Ms. 

Márcio Leandro Wildner, nos dá um panorama 

geral sobre a responsabilidade civil do profissional 

que exerce a Contabilidade.

 

Revista do CRCRS (R.C.): Qual o papel do 

profissional contábil como preposto e quais 

as situações mais vulneráveis?

Márcio Wildner (M.W.): De acordo com 

a sistemática do Código Civil de 2003, preposto 

é aquele que representa o titular, dirige um serviço, 

um negócio ou pratica um ato, por delegação da 

pessoa competente, chamada de preponente. No 

que concerne ao profissional contábil, seu principal 

papel como preposto é ser o responsável pela 

escrituração contábil da empresa perante os órgãos 

de controle fiscal, em especial a Receita Federal do 

Brasil. Por força do parágrafo único do artigo 1.777 

do já citado Código Civil, o profissional contábil, no 

exercício de suas funções, responde pessoalmente 

perante o preponente pelos atos culposos que resul-

tarem em prejuízos para este, e solidariamente com 

o preponente perante terceiros, se os prejuízos 

a estes resultarem de atos dolosos.

 

R.C: Podes citar alguns exemplos mais comuns 

em que o profissional é responsabilizado?

M.W: Na primeira hipótese, é possível citar o caso 

em que o profissional contábil, por imprudência, 

negligência ou imperícia não obedece a prazos para 

a entrega de declarações ou se equivoca no lança-

mento dos dados referentes à escrituração contábil 

e, com isso, causa prejuízo ao preponente. Nesse 

caso, o profissional contábil, mesmo que não tenha 

querido causar o dano, deverá indenizar o prepo-

nente pelos eventuais prejuízos sofridos. Na 

segunda hipótese, o caso mais comum tem sido 

a extensão ao profissional contábil da responsabili-

dade no caso de sonegação fiscal, que caracteriza 

a intenção de causar o dano a terceiros (nesse caso, 

ao Fisco, com a supressão ilegal de tributos).

Márcio Leandro Wildner  ,
Professor, Mestre em Direito.

RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO PROFISSIONAL 
DA CONTABILIDADE

E



R.C: Diante da possibilidade de o profissional 

da Contabilidade ser responsabilizado civil e 

penalmente, qual a importância do contrato 

de prestação de serviços na relação profissio-

nal x cliente?

M.W: A celebração de um contrato de prestação 

de serviços é essencial para balizar os limites da 

relação, apresentando, de forma clara e objetiva, 

quais serão os serviços que o profissional contábil 

estará obrigado a prestar ao contratante, 

e também para garantir os direitos do profissional 

contábil no caso de descumprimento, pelo 

contratante, do que for acertado.

 

R.C.: Os governos, por meio de seus órgãos 

fiscalizadores e com uso maciço de tecnologia, 

vêm obstruindo os caminhos da sonegação 

fiscal. No entanto, ela ainda ocorre. Que 

cuidados deve ter o profissional contábil para 

não ser responsabilizado indevidamente nos 

processos contra empresas sonegadoras?

M.W: Basicamente, o profissional contábil deve 

estar atento à lei, seguindo-a à risca no exercício 

de sua função. Mas, o essencial, é ter o discerni-

mento de recusar-se a realizar qualquer ato que 

redunde em sonegação, não aceitando eventual 

constrangimento do contratante nesse sentido. 

O profissional contábil deve ter a coragem de dizer 

“não” ao cliente que deseja que ele participe de 

atos ilegais. Aqueles que não tiverem esse discerni-

mento terão de arcar com as consequências, como 

já referimos.

R.C.: Que orientações o senhor daria para 

aqueles profissionais cujos clientes omitem 

dados sobre a empresa, enviam documentos 

fora do prazo ou repassam informações 

truncadas, por exemplo?

M.W: O que o profissional contábil deve fazer 

é documentar essas ocorrências, por meio de um 

sistema de protocolo ou de notificações ao cliente. 

Isso burocratiza um pouco a prestação de serviços, 

mas pode evitar dissabores futuros.

   

R.C.: Imaginemos a seguinte situação: um cliente 

mensalmente entrega para um funcionário 

do escritório contábil o dinheiro referente ao 

pagamento dos seus impostos. Meses depois, 

ao tentar obter uma Certidão Negativa de 

Tributos, descobre que eles não foram pagos. 

O funcionário apropriou-se indevidamente do 

dinheiro. O profissional responsável desconhece 

o fato. Como se atribui a responsabilidade 

solidária, nesse caso? 

M.W: A empresa de prestação de serviços contábeis 

e seu funcionário responderão solidariamente perante 

o cliente pelos danos materiais causados pelo ato, mas 

apenas o funcionário responderá criminalmente, 

desde que reste comprovado que o responsável 

técnico não tinha conhecimento do ato.   

R.C.: Comentário sobre a Lei nº 12.683/12. 

M.W: A nova legislação amplia o rol dos crimes 

antecedentes e dos profissionais que agora estão 

obrigados a enviar às autoridades informações sobre 

“operações suspeitas” de seus clientes – todas as 

“pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que 

eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, 

contadoria, auditoria e assistência”. A nova lei também 

abriu a possibilidade de punição pela utilização de 

recursos provenientes de crime, o que coloca em 

dúvida, por exemplo, a legalidade dos honorários 

pagos aos profissionais contábeis, dependendo de sua 

origem. Entendo que a lei carrega evidente inconstitu-

cionalidade, pois vulnera o direito ao sigilo das 

informações fiscais, além de obrigar os profissionais 

contábeis a descumprirem parâmetros estabelecidos 

no próprio código de ética da profissão. O profissional 

contábil exerce profissão liberal, estando obrigado 

a respeitar o sigilo profissional em relação aos dados 

de terceiros que maneja em sua atividade.
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N os dias atuais, o profissional da Conta-

bilidade, além da atuação técnica no 

mercado de trabalho, executando seu 

trabalho em entidades públicas e privadas, 

tem bem presente o compromisso pessoal e 

profissional com a promoção da justiça so-

cial junto à comunidade em que vive. O 

sistema CFC/CRCs, ciente da responsabili-

dade social de uma categoria profissional 

com quase 500 mil profissionais no País, 

criou o Programa de Voluntariado da Classe 

Contábil – PVCC – que abrange, atualmen-

te, oito projetos desenvolvidos por 

profissionais que como voluntários promo-

vem ações para beneficiar a sociedade, 

visando melhorar a qualidade de vida dos 

que são auxiliados.

Esse texto pretende explorar um dos 

projetos do PVCC, o orçamento familiar, 

que tem por objetivo incentivar o pro-

fissional da Contabilidade a atuar voluntaria-

mente, orientando ações de controle social 

que serão desenvolvidas pela sociedade em 

relação ao orçamento doméstico. O projeto 

é voltado para acompanhar cidadãos vin-

culados a associações de bairros, comu-

nitárias, de mulheres e outras, na busca de 

um equilíbrio econômico-financeiro.

Temos visto na mídia várias reportagens 

sobre o controle orçamentário familiar, pois 

o endividamento das pessoas em nosso País 

tornou-se muito elevado, em decorrência 

da facilidade de acesso ao crédito, tanto em 

programas habitacionais quanto para aqui-

sição de bens duráveis como móveis, utensí-

lios domésticos e veículos. Segundo Spotorno 

(2012), resultados de pesquisas demonstram 

que trabalhos desenvolvidos sobre educação 

Tania Moura da Silva
Contadora, membro do Comitê Gestor 
Nacional do PVCC e da Comissão de 
Responsabilidade Social do CRCRS

O PROFISSIONAL 
DA CONTABILIDADE 
ORIENTANDO 
COMUNIDADES NO 
ORÇAMENTO FAMILIAR
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financeira em escolas, com aulas sobre 

poupança e orçamento doméstico, trazem 

excelentes resultados em termos de compor-

tamento, pois os jovens aumentaram a in-

tenção de poupar e começaram a participar 

mais da vida financeira doméstica, entre outras 

melhorias.

Diante do crescimento da importância da 

Contabilidade em todas as esferas sociais, 

temos que reconhecer que a Contabilidade das 

contas familiares tornou-se um ramo indispen-

sável para atuação do profissional contábil, que 

desponta quando assuntos como controle de 

gastos, queda e controle inflacionário, coaching 

financeiro, maior disponibilidade de crédito, 

isenção de impostos apresentam-se como 

incentivos para a compra da casa própria ou de 

um carro, a compra de ações, entre outros 

(Alves e Xavier, 2012).

Também, por suas definições, vê-se que 

o planejamento, o orçamento e o controle são 

essenciais para alcançar os resultados preten-

didos. O planejamento é necessário para 

a fixação de padrões e metas; o orçamento 

representa a tradução financeira dos planos de 

ação; e o controle permite obter informações 

e comparar os planos com os desempenhos 

reais, além de fornecer meios para a realização 

de um processo de feedback, no qual o sistema 

pode ser transformado para que atinja uma 

situação esperada.

Sendo o profissional da Contabilidade 

detentor de um arsenal imenso de informações 

e um estudioso na área financeira, tanto de 

empresas como de pessoas físicas, ele está 

preparado para orientar também pessoas em 

suas comunidades e associações sobre a 

importância de elaborarem planejamentos e 

orçamentos.

O papel do profissional contábil ganhou 

maior visibilidade, bem como um acréscimo 

nas responsabilidades, entre elas, uma par-

ticipação social mais integrada à sociedade, 

assumindo posição de destaque nas questões 

de conscientização, planejamento e responsa-

bilidade social.

O controle doméstico tem por objetivo 

administrar os recursos econômicos da família, 

de forma a demonstrar o equilíbrio entre os 

rendimentos e os gastos individuais, por meio 

de um planejamento financeiro com o estabele-

cimento de metas. Ter controle do que se ganha 

e o que se gasta é fundamental pois, conforme 

Cerbasi (2004), riqueza não depende de quanto 

se ganha, mas sim da forma como se gasta.

É nesse momento que a educação se 

apresenta como uma variável muito importante, 

primando por conscientizar as pessoas na 

condução de suas finanças. Ainda nessa linha de 

pensamento, Nakata (2010) afirma que a partir 

desse ensino as pessoas passam a conhecer 

melhor os produtos financeiros disponíveis no 

mercado e começam a fazer escolhas inteligen-

tes com aquilo que ganham.

Assim, o projeto sobre orçamento familiar 

do CFC/CRCs chega para auxiliar a população 

que vêm sofrendo frente à falta de preparo para 

lidar com questões financeiras. Os profissionais 

da Contabilidade, dentro desse novo paradigma 

social, surgem com a ideia de integração e 

conscientização, visando propor uma forma 

equilibrada e racional de planejamento e con-

trole financeiro.

Contabilidade das contas 
familiares tornou-se um ramo 
indispensável para atuação 
do profissional contábil.�
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Unisinos terá Doutorado em Ciências 
Contábeis a partir de 2013
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Em outubro deste ano, a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) aprovou a criação de um Programa de 

Doutorado em Ciências Contábeis na 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(Unisinos). Com a pós-graduação, que possui 

área de concentração em Controladoria e 

Finanças, a instituição de ensino gaúcha se 

torna a terceira universidade do Brasil - e 

primeira da Região Sul - a contar com um 

Programa de Doutorado exclusivo na área de 

Ciências Contábeis. “Atualmente, apenas a 

Universidade de São Paulo e a Universidade de 

Brasília dispõem de doutorados em Ciências 

Contábeis”, destaca a coordenadora do Pro-

grama de Pós-Graduação em Ciências Con-

tábeis da Unisinos, Clea Beatriz Macagnan.

Segundo a professora, nosso País possui 

muito poucos doutores em Contabilidade. 

“Por isso se faz necessário o investimento para 

a formação de doutores e a criação de novos 

cursos de pós-graduação em nível de doutora-

do. Há mais de 10 anos a Unisinos investe para 

a criação do Programa”, afirma Clea. Ela 

destaca que, em um primeiro momento, será 

formada uma turma composta por seis 

doutorandos.

Foco no mercado de trabalho 

Clea ainda lembra que a criação do 

Programa de Doutorado irá contribuir para 

o desenvolvimento de profissionais mais 

capacitados para o mercado de trabalho. “Além 

de formar docentes, pós-graduações como 

mestrado e doutorado preparam o profissional 

para lidar com situações referentes ao controle 

de gestão de empresas. Entre os pontos que são 

abordados nos cursos, estão o family office 

e a governança corporativa, que hoje são 

importantes no momento de decidir o futuro de 

um empreendimento”, explica. 

Informações sobre o processo seletivo 

estão disponíveis em www.unisinos.br/mestrado-

e-doutorado/ciencias-contabeis/doutorado.

Durante o lançamento do doutorado, em 30 de 
outubro, a professora Clea Macagnan apresentou o 
corpo docente que ministrará as aulas e a estrutura 
curricular aos professores, estudantes egressos do curso 
de Ciências Contábeis, representante do Conselho 
Federal de Contabilidade, profissionais da 
Contabilidade, presidentes de entidades da classe 
contábil gaúcha e demais convidados.
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Surpresa, emoção e satisfação foram as 

palavras que resumiram o maior evento da 

classe contábil brasileira, que reuniu mais de 

cinco mil congressistas no Hangar – Centro de 

Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém 

(PA), nos dias 26, 27, 28 e 29 de agosto.

Se o objetivo do 19º Congresso Brasileiro 

de Contabilidade era surpreender os partici-

pantes positivamente, o intuito foi alcançado. 

A programação foi elaborada de forma a 

contemplar todos os segmentos de atuação da 

Contabilidade, proporcionando aos congres-

sistas a ampliação de seus conhecimentos, que, 

sem dúvida, levaram na bagagem uma 

experiência ímpar e um grande aprofundamen-

to técnico. Isso sem contar as surpresas que se 

sucediam a cada dia, desde a solenidade de 

abertura até as palestras e painéis apresentados 

por convidados de renome nacional e interna-

cional, que passaram seus conhecimentos 

e experiências por meio de debates edificantes e 

diferenciados. Também há que se salientar 

a excelência dos trabalhos científicos apresenta-

dos; os Fóruns, a Feira de Negócios, que cha-

mou a atenção do público para os lançamentos; 

as homenagens marcantes; e até mesmo os 

shows que agradaram o público presente.    

Dois Estados disputaram a realização da 

próxima edição do evento, em 2016: Santa 

Catarina e Ceará. Por opção dos congressistas, 

o 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade 

será em Fortaleza.

O governador do Pará, Simão Jatene; os presidentes: 
Juarez Carneiro (CFC), Eloi Alves (CRCPA), Maria Clara 
Bugarim (Academia Brasileira de Ciências Contábeis), 
José Martonio Coelho (FBC), Adalberto Aguiar (Câmara 
de Vereadores de Belém), Valdir Pietrobon (Fenacon), 
Eduardo Pocetti (Ibracon), Antonio Azevedo (Ordem 
dos Técnicos Oficiais de Contas de Portugal); o senador 
Fernando Ribeiro; o deputado federal, Zenaldo Coutinho; 
a deputada estadual Nilma Lima; o prefeito de Belém, 
Duciomar Costa; e os mais de cinco mil participantes 
ouviram o Hino Nacional na voz de Fafá de Belém. 

José Martonio Alves Coelho foi homenageado com 
a Medalha João Lyra.

Espetáculo de dança e músicas típicas da cultura 
amazônica abriram o 19º CBC.

Unisinos terá Doutorado em Ciências 
Contábeis a partir de 2013
19º Congresso Brasileiro de Contabilidade - 
o evento que se supera a cada edição!
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Os temas das palestras e painéis primaram pelo conteúdo.

Participaram do 3º Fórum da Mulher Contabilista, a cantora paraense 
Gaby Amarantos; a jornalista Leda Nagle; a sexóloga Laura Muller; 
a bióloga Silvia Rogatto; e a ex-senadora Marina Silva.

Bill Clinton proferiu a palestra magna do 
dia 27 de agosto, cujo foco foi a sustenta-
bilidade. Iniciou afirmando: “Devemos 
transformar boas ações em resultados”. 
Salientou ainda a importância dos 
profissionais que exercem a 
Contabilidade, concluindo que é um ofício 
indispensável em qualquer segmento da 
economia e da sociedade.

A programação esmerada do 
evento, com palestrantes de 
renome e conteúdo relevante, fez 
com que as salas e auditórios do 
Centro de Convenções e Feiras da 
Amazônia (PA) ficassem perma-
nentemente lotados.

O presidente do CFC, Juarez Carneiro, 
antecedendo o painel sobre Processo de 
Convergência das Normas Internacio-
nais do Setor Público, fez o lançamento 
do livro “Normas Internacionais de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público”, que foi distribuído gratuita-
mente durante o 19º CBC.

Marcos Ponte, o primeiro 
astronauta brasileiro, relatou aos 
congressistas, no dia 28, todo 
o processo pessoal e técnico até 
chegar na realização de seu 
sonho: ultrapassar os limites 
da terra. Detalhou suas dificulda-
des, desafios e obstáculos para 
alcançar o êxito para que, 
segundo ele, as pessoas não 
desistam de seus objetivos diante 
dos empecilhos. Precisam manter 
sempre presentes a motivação, 
a persistência e a dedicação.    

O IX Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista discutirá a profissão a bordo 
de um navio, cujo itinerário será Santos, 
Ilha Bela, Búzios e Santos. O evento será 
de 27 a 30 de novembro de 2013. 
Informações e inscrições em 
www.encontromulher.com.br.
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O e-CRCRS-Legal completou dois anos de 

atuação. Criado de maneira a agilizar a apuração 

de denúncias recebidas pela Fiscalização do 

Conselho, o projeto permite analisar e verificar 

documentos solicitados via internet.

Com início em Porto Alegre, a fiscalização 

eletrônica foi disseminada, em 2011, para 

outros 15 municípios, e, em 2012, para mais 13. 

Hoje, o e-CRCRS-legal abrange as seguintes 

cidades: Alegrete, Bento Gonçalves, Cachoeira 

do Sul, Candelária, Carazinho, Caxias do Sul, 

Dois Irmãos, Erechim, Estrela, Igrejinha, Marau, 

Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Parobé, 

Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, 

Riozinho, Rolante, Rosário do Sul, Santa Maria, 

Santana do Livramento, Santa Rosa, São 

Leopoldo, Taquara, Teutônia, Uruguaiana e Ve-

nâncio Aires. 

Para o próximo ano, o projeto deve ser 

expandido.

Fiscalização Eletrônica em 29 municípios

O Programa de Educação Continuada, 

desenvolvido pelo CRCRS, é uma referência 

em termos de propagação da informação 

e ampliação do conhecimento técnico –  

imprescindível para o exercício da profissão 

contábil. São disponibilizados diversos recursos 

aos Contadores e Técnicos em Contabilidade 

de todo o Estado, a fim de oportunizar o aces-

so a matérias e assuntos que requerem maio-

res esclarecimentos e orientações, tais como 

alterações na legislação, aplicações de novas 

resoluções e obrigações, implantação e adoção 

de procedimentos por parte de órgãos públi-

cos, entre outros. Por meio de publicações 

impressas e eletrônicas; programas veiculados 

na Rádio CRCRS Web; palestras com transmis-

são on-line, possibilitando ao profissional 

assistir de onde estiver; cursos e palestras 

presenciais que percorrem vários municípios 

do Estados; ou ainda por meio de Seminários 

que também são ministrados em todas as 

regiões; a informação é levada ao encontro 

dos profissionais que atuam na área contábil.  

A elaboração dos conteúdos programáticos dos eventos 
leva em conta a demanda de cada região, os temas 
polêmicos que estão em voga, especialmente os ligados 
à legislação, obrigações, Sistema Público de Escrituração 
Digital; além da inclusão de palestras sobre responsabi-
lidade social, incentivando a integração do profissional 
contábil em projetos do Programa de Voluntariado da 
Classe Contábil. Marketing contábil também tem espaço 
reservado nos seminários.

Atualização e aperfeiçoamento 
profissional de norte a sul
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Em função das exigências do mercado, faz-se 

necessário propiciar uma constante atuali-

zação e, nesse sentido, as ações do Conselho 

vêm se intensificando a cada ano.

Em 2012, até outubro, foram realizados 

1.673 eventos, atingindo 69.595 participantes, 

tanto presencial como on-line. Os eventos 

também são abertos para os estudantes, de 

forma a conscientizá-los da necessidade de 

estarem sempre em busca da ampliação do 

conhecimento e de aproximá-los de profis-

sionais, possibilitando a troca de experiências. 

Para o vice-presidente de Desenvolvi-

mento Profissional do CRCRS, Contador 

Adriel Ziesemer, esse esforço concentrado, 

constante e sistemático de proporcionar aos 

profissionais ferramentas que colaborem para 

o aprimoramento do seu conhecimento é 

fundamental nos dias de hoje em todos os 

segmentos, especialmente na área contábil que 

vive momentos de transição e de aceitação de 

novos paradigmas. “A velocidade com que as 

mudanças vêm ocorrendo exige, cada vez 

mais, estudo e adequação de sistemas e de 

pessoal. Em tempos não muito longínquos, 

a formação acadêmica dava-se em uma etapa 

com início e fim determinados, vindo a seguir 

a preocupação em ingressar no mercado de 

trabalho e aplicar o conhecimento adquirido, 

que era estático. De algumas décadas para cá, 

este cenário mudou radicalmente. O estudo e a 

atualização passaram a permear a vida profissio-

nal até se incorporar na rotina de Contadores 

e Técnicos em Contabilidade. O Conselho de 

Contabilidade tem também a função de 

acompanhar os tempos e propiciar aos seus 

registrados mecanismos que permitam exercer 

as suas atribuições de forma plena e qualificada, 

valorizando suas competências e ofertando, 

assim, à sociedade, profissionais capazes de 

impulsionar o progresso e o crescimento da 

economia”, afirma Ziesemer.

Fundação Brasileira de

     Contabilidade 

Todos os eventos realizados pelo CRCRS 

contam com o apoio da Fundação Brasileira de 

Contabilidade (FBC), cuja finalidade é promo-

ver, subsidiar e incentivar iniciativas que visem 

o aprimoramento técnico, científico e cultural 

dos profissionais que se dedicam ao exercício da 

Contabilidade. A FBC/RS está localizada junto ao 

CRCRS e tem como coordenador Admi-

nistrativo e Financeiro o Contador Enory Luiz 

Spinelli e como coordenador Acadêmico, o 

Contador João Marcos Leão da Rocha.
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Mais de cem docentes do Estado participa-

ram, no dia 24 de setembro, do Encontro 

Estadual de Coordenadores e Professores dos 

Cursos de Ciências Contábeis, que se realizou 

na PUC/RS e contou com palestras sobre 

a educação para geração Y e técnicas de 

avaliação das disciplinas frente ao Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes 

(Enade), além de atividades por área temáticas. 

Ao final do encontro, 61 professores com mais 

de 15 anos de dedicação ao ensino de Ciências 

Contábeis foram agraciados com o Prêmio 

Destaque Docência Universitária.  

O professor e doutor em Engenharia do 

Conhecimento, Francisco Fialho, que falou 

sobre a geração Y, fez colocações surpreen-

dentes. Afirmou que a chamada geração X se 

caracterizou pela competitividade, priorizando 

o emprego como objetivo; e a geração atual, Y, 

se fundamenta pela busca de significado - é 

empreendedora. Segundo Fialho, a universida-

de tem de se adequar às necessidades de seus 

alunos e rever o processo de ensino. Acredita 

que a universidade deve ser “um lugar 

mágico”, onde se adquire as competências para 

desenvolver atribuições no futuro.

Fialho comentou um detalhe curioso: até 

anos atrás, segundo estudos, o tempo de 

explanação, capaz de prender a atenção do 

aluno, era em torno de uma hora; para 

a geração Y, é de seis minutos. Isso, conforme 

o professor, faz com que a preparação das aulas 

seja mais trabalhada, com utilização de recur-

sos variados, a fim de despertar o interesse 

desse aluno.

Em relação ao Enade, a professora Marion 

Creutzberg, doutora em Gerontologia Biomé-

trica, lembrou que nos últimos anos foram 

abertos muitos cursos de Ciências Contábeis 

e que, além da quantidade, se deve buscar a 

qualidade. Enfatizou ainda a importância dos 

professores em valorizarem o Enade, que, 

concordou, apresenta falhas, mas que atual-

mente é o balizador da qualidade do ensino 

superior.

O ensino e a abordagem nas áreas da 

Contabilidade Tributária, Geral, Governamental, 

Controladoria, Auditoria e Perícia foram discu-

tidas em grupos, que expuseram suas respec-

tivas avaliações e conclusões aos participantes.

Prestigiaram o evento a coordenadora da Comissão de 
Estudos de Acompanhamento da Área do Ensino 
Superior do CRCRS, Eusélia Vieira; o coordenador 
Administrativo e Financeiro da FBC e vice-presidente do 
CFC, Enory Spinelli; o presidente do CRCRS, Zulmir 
Breda; o reitor da PUC/RS, Joaquim Clolet; o diretor da 
faculdade de Administração, Economia e Ciências 
Contábeis da PUC/RS, Sérgio Gusmão; e o vice-
presidente de Gestão do CRCRS, Antonio Palácios.
Também esteve presente a conselheira do Conselho 
Federal de Contabilidade Ana Tércia Lopes Rodrigues.

Unisinos terá Doutorado em Ciências 
Contábeis a partir de 2013
Enade e geração Y pautaram os debates do Encontro 
de Coordenadores e Professores

Prof. Francisco 
Fialho, Dr. em
Engenharia do 
Conhecimento,minis-
trou palestra sobre 
"Uma Escola nas 
Nuvens: educação 
para geração Y".

Profa. Marion 
Creutzberg, Dra.
em Gerontologia 
Biométrica, falou 
sobre "Técnicas 
de Avaliação das 
Disciplinas Frente 
ao Enade".
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O Conselho Diretor do CRCRS endossou 

e o Plenário aprovou a proposta da Comissão 

de Estudos de Acompanhamento da Área do 

Ensino Superior de homenagear os profes-

sores de Ciências Contábeis do Estado, que se 

dedicam a nobre e relevante atividade de for-

mar e preparar futuros profissionais da Con-

tabilidade. Foram laureados, com 15 anos de 

docência até 31 de dezembro de 2011: Alamir 

Erigson dos Santos, André Hoffmann, Ari 

Künzel, César Augusto Krüger, Cláudia Mares 

Scherer Kuhn, Danilo Polacinski, Denis 

Carraro, Denise Maria Dias Alves Raupp, Elias 

Milton Denicol, Eloi Almiro Brandt, Enio 

Gehlen, Eusélia Paveglio Vieira, Evandro 

Carlos Stumpf, Gilmar Vicente Lazzari, 

Ivanildo Scheuer, Jessé Alencar da Silva, João 

Arno de Oliveira Thiesen, João Carlos Schier, 

Jorge Dal Bó, Jorge Steyer, Lauri Natalício 

Fries, Lauro Roberto Arend, Luis Valentim 

Zorzo, Márcia Rosane Frey, Marco André 

Pegorini, Maria Salete Goulart Martins Denicol, 

Marlene Bieger, Nédio José Favero, Nilson 

Perinazzo Machado, Pedro Edmundo Boll, 

Ronaldo Melo da Silveira, Saulo Armos, Silvana 

Scherer Vieira, Tania Moura da Silva, Valmira 

Trapp Fernandes, Valmor Arsildo Kappler, 

Volnei Ferreira de Castilhos. Com 25 anos: 

Afonso Celso Goulart Martins, Inês Maria Rech, 

Irineu Afonso Frey, Lauri Basso, Luiz Edgar 

Medeiros, Marli Lenz Wartchow, René Luiz 

Seibert, Roberto Biasio. Com 30 anos: Ana 

Maria Pellini, Assilom Schmidt, Cláudio da 

Camara e Sá, Irani Paulo Basso, João José 

Ferreira Filho, João Marcos Leão da Rocha, José 

Rocha Saldanha, Luiz Inácio Petry, Nicolau 

Schwez, Nilton Kleber Nicolodi, Odone Santos 

da Luz, Orly Casara, Osmar Guilherme Stuker, 

Renato Ilo Londero, Teodoro Clebsch, Valério 

Marques Portela.

Prêmio Mérito Docência Universitária
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O evento realizado em 17 de outubro, no 

auditório do CRCRS, foi uma inovação. 

Resultou da parceria de três Comissões de 

Estudos: Organizações Contábeis, Tecnologia 

da Informação e Mulher que Atua na Área 

Contábil, que juntas elaboraram uma pro-

gramação variada, com palestra técnica, moti-

vacional e um painel que promoveu uma inte-

ração com o público.

Ricardo Kerkhoff, conselheiro e integrante 

da Comissão de Estudos de Tecnologia da 

Informação do CRCRS, iniciou o Seminário, na 

parte da manhã, abordando “A Contabilidade 

na Era Digital”. Afirmou que a tecnologia é uma 

necessidade e não mais uma inovação, sendo 

impossível negar os benefícios decorrentes de 

sua boa utilização. Falou ainda do Projeto 

Harpia da Receita Federal do Brasil (RFB), que 

é o carro-chefe do órgão do qual derivam 

todos os outros, como Sped e Nota Fiscal 

Eletrônica. Um dos objetivos, acrescentou, é a 

aplicação de instrumentos de inteligência 

comparacional para detecção de infrações, e, 

alertou que, em breve, além do Sped Social, 

virá a Central de Balanços e e-Lalur. Kerkhoff 

informou que, conforme divulgação da RFB, 

cerca de 40% das empresas de Contabilidade 

deixarão de existir nos próximos cinco anos. 

Por isso, enfatizou a importância em acom-

panhar os avanços tecnológicos e buscar 

a constante atualização. Em seguida, a especia-

lista em Educação Lúdica-Criativa e em Saúde 

Mental Coletiva, Vera Miranda, minis-trou uma 

palestra sobre "Motivação como elemento 

transformador profissional". 

A partir das 14h, "As novas oportunidades 

de serviços para as empresas contábeis" foi 

o tema colocado em discussão pelas Contadoras 

Roberta Salvini, vice-presidente de Relações 

com os Profissionais do CRCRS, e Tanha 

Schneider, conselheira. Ambas concordam que 

as perspectivas da profissão são excelentes. 

Salientaram a importância do profissional conhe-

cer muito bem o empreendimento do seu 

cliente para ajudá-lo na gestão. Outro ponto que 

foi levantado diz respeito à responsabilidade 

civil do Contador e Técnico em Contabilidade. 

Nesse quesito, as palestrantes lembram da 

necessidade da elaboração de um contrato de 

prestação de serviço bem delimitado.

Seminário sobre Inovações 
na Profissão Contábil
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Mês da Solidariedade Contábil � ano 7          
A conscientização de que a atuação do Con-

selho de Contabilidade pode ir além de suas 

funções precípuas de registrar profissionais contá-

beis e fiscalizar o exercício da profissão já tem um 

tempo. Exemplo disso é que, de sete anos para cá, 

a entidade tem atuado não somente na defesa da 

sociedade contra os maus profissionais, mas vem 

participando e encampando causas sociais, na 

certeza de que Contadores e Técnicos em Conta-

bilidade têm muito a colaborar para amenizar 

problemas sociais em suas comunidades. Assim, 

dentro dessa premissa, o CRCRS e as entidades da 

classe contábil promoveram o Mês da Solidariedade 

Contábil, de 6 de novembro a 5 de dezembro, 

focado no Programa de Voluntariado da Classe 

Contábil (PVCC), especialmente no incentivo às 

doações ao Funcriança e ao Fundo do Idoso. Para 

tanto, foram realizadas palestras; arrecadação de 

alimentos e de produtos de higiene; e mobilização 

junto aos profissionais contábeis do Estado para 

que incentivem seus clientes a direcionarem parte 

do imposto de renda devido ao Funcriança e ao 

Fundo do Idoso. As ações foram desencadeadas em 

todo o Estado.

Um painel, realizado no auditório do Conselho em 6 de 
novembro, sobre Responsabilidade Social na Profissão
Contábil: cidadania e compromisso ético com o desenvolvi-
mento do País, com as participações dos Contadores Zulmir 
Breda, presidente do CRCRS; Nair Giacobbo de Lima, vi-
ce-presidente de Relações Institucionais da entidade; e Pedro 
Gabril Kenne da Silva, integrante da Comissão de Estudos 
de Responsabilidade Social deste Regional, marcou o início 
do Mês da Solidariedade Contábil.
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O direcionamento de parte do Imposto de 

Renda devido é uma das possibilidades que os 

cidadãos e as empresas possuem de contribuir 

ativamente para a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária em nosso País. Até 31 de 

dezembro, as pessoas físicas que realizam sua 

declaração pelo modelo completo podem 

destinar até 6% do Imposto de Renda devido 

para entidades do Terceiro Setor que atuam nas 

áreas da cultura, desporto, de amparo ao idoso, 

às crianças e aos adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social. Pessoas Jurídicas 

tributadas pelo Lucro Real têm limites 

exclusivos: 4% sobre o importo devido para 

doar à cultura, 1% a atividades esportivas, 1% 

para amparo ao idoso e 1% em benefício de 

crianças e adolescentes. Com a destinação de 

parte do imposto devido às instituições que 

fazem parte da sua comunidade, o contribuinte 

estará colaborando diretamente na melhoria do 

meio em que vive, tendo um maior controle de 

como e onde é investido o recurso arrecadado 

oriundo dessas doações.

Mudança na legislação 

Em 18 de janeiro de 2012, com a sanção da 

Lei nº 12.594, que deu nova redação ao 

artigo 260 da Lei nº 8.069, de 13/07/1990, o prazo 

para destinação de doações das pessoas físicas ao 

Funcriança foi modificado. 

O limite de dedução permanece 6% do 

imposto devido, porém o contribuinte pode optar 

por doar parte deste limite (até 3%) no ano 

seguinte, até o prazo final para entrega da 

declaração do imposto de renda. Assim, quem 

nada doar até dezembro, pode doar até 3% do 

imposto devido no ano seguinte, até abril. Quem 

doar algum valor até dezembro, pode fazer nova 

doação de até 3% do imposto devido para 

complementar o limite fixado (6%). Neste cená-

rio, os Contadores e Técnicos em Contabilidade 

são os profissionais capacitados para estimular, 

orientar e esclarecer seus clientes quanto aos 

benefícios e procedimentos que envolvem a 

utilização de incentivos fiscais. Importante 

salientar que o contribuinte nada perde nem 

despende valores, apenas direciona parte da 

quantia que terá de pagar ao governo federal para 

um projeto social de sua escolha. 

Todas as informações referentes a doações 

constam no "Manual de Incentivos Fiscais: para 

investimentos sociais, desportivos e culturais", 

editado pelo CRCRS, e disponibilizado para 

download em www.crcrs.org.br, menu Publicações.

Faça sua parte! Doe parte do Imposto 
de Renda devido a projetos sociais
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Os profissionais que atuam na área contábil 

com registro ativo (originário, transferido ou 

provisório) têm até 31 de dezembro para 

efetuarem o seu recadastramento, via internet, a 

partir da senha enviada pelo CRCRS. 

A atualização  é obrigatória, conforme consta 

na Resolução CFC nº 1.404/12. O objetivo é 

estabelecer uma efetiva e eficaz comunicação 

entre os Conselhos e seus registrados. Faça o 

recadastramento, acessando www.crcrs.org.br.

 Em 25 de setembro, os Contadores 

Zulmir Breda, presidente do CRCRS, Pedro 

Gabril Kenne da Silva, conselheiro, e Adão 

Haussen de Vargas, integrante da Comissão de 

Estudos de Responsabilidade Social, em 

reunião com o secretário da Justiça e dos 

Direitos Humanos, Fabiano Pereira, e com a 

gestora do Fundo Estadual da Criança e do 

Adolescente, Rosane Uszacki, apresentaram 

proposta para alterar a Lei nº 13.069, de 19 de 

novembro de 2008, que prevê adiantamento 

de recursos aos funcionários que efetuam 

doações ao Fundo Estadual da Criança e do 

Adolescente, no que tange à destinação desses 

recursos. A sugestão é de que seja permitido 

aos servidores estaduais direcionarem suas 

doações aos� fundos municipais dos próprios 

municípios onde os servidores residem, com 

repasse de uma parte de cada doação para o 

Fundo Estadual. Isso, segundo Adão Vargas, 

acarretaria em um aumento no número de 

doadores e, consequentemente, de benefi-

ciários, uma vez que a aplicação desses 

recursos estaria mais perto da realidade do 

contribuinte e, assim, melhorando as con-

dições da sua comunidade.

Breda aproveitou a oportunidade para 

expor as ações de cunho social desenvolvidas 

pelo Sistema CFC/CRCs, como o Programa de 

Voluntariado da Classe Contábil, que aporta o 

projeto “Mobilização Social para Doações ao 

Funcriança” entre outros sete, e para buscar 

apoio a proposta a ser encaminhada à Receita 

Federal sobre a possibilidade de que as doações, 

a partir do imposto de renda, sejam estendidas 

também às pessoas que declaram baseadas no 

modelo simplificado.

O secretário sensível ao objetivo e ao 

alcance da proposta comprometeu-se a efetuar 

uma análise minuciosa do assunto, juntamente 

com os técnicos da secretaria, e, para isso, 

solicitou a colaboração de representantes do 

CRCRS, a fim de levar o assunto às autoridades 

federais.

CRCRS propõe abrangência maior dos Fundos 
da Criança e do Adolescente e do Idoso

Recadastramento Nacional dos Profissionais 
da Contabilidade é obrigatório
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O Contador Luiz Carlos da Luz Granada, 

Delegado Regional do CRCRS em Rio Pardo, e 

o Técnico em Contabilidade Wallace Hoff 

Júnior, Delegado Regional em Barra do 

Ribeiro, foram laureados com o título de 

Delegado Honorário. Ambos receberam, em 

reunião plenária realizada em 28 de setembro, 

uma placa, entregue pela vice-presidente de 

Relações com os Profissionais, Contadora 

Roberta Salvini, na qual o CRCRS expressa o 

seu agradecimento pelo dedicado trabalho 

dispensado à classe contábil, que tanto 

contribuiu para o engrandecimento da pro-

fissão em suas respectivas regiões. 

Em 2012, a láurea de Delegado Honorário 

foi concedida aos Delegados Regionais com 

mais de dez e menos de quinze anos de 

exercício na função, de acordo com o previsto 

no artigo 38 da Resolução CRCRS nº 429/2005. 

Contribuição Sindical
Contribuição Sindical do Empregador

Toda a categoria profissional necessita de uma 

estrutura sindical que defenda seus interesses, 

amplie e/ou resgate benefícios e direitos. O 

sindicalismo tem o seu papel reconhecido em 

âmbito nacional, tanto que a contribuição sindical é 

prevista legalmente na CLT (arts 578 a 591) – art. 

579: “A contribuição sindical é devida por todos 

aqueles que participarem de uma determinada 

categoria econômica ou profissional, ou de uma 

profissão liberal, em favor do sindicato representa-

tivo da mesma categoria ou profissão, ou inexistin-

do este”, e amparada pela Constituição Federal, 

que em seu artigo 8º, inciso III cita “ao sindicato 

cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões 

judiciais ou administrativas”; e inciso IV: “a 

assembléia geral fixará a contribuição que, em se 

tratando de categoria profissional, será descontada 

em folha, para custeio do sistema confederativo da 

representação sindical respectiva, independente-

mente da contribuição prevista em lei”.

Contribuição Sindical da Pessoa Jurídica

A contribuição sindical também é obrigatória, 

por força de lei, às pessoas jurídicas, mesmo que não 

possuam empregados. É calculada com base no 

capital social da empresa (art. 580, III, CLT), sendo 

destinada aos sindicatos da categoria patronal. 

Portanto, cabe aos profissionais da contabilidade 

e às empresas de serviços contábeis efetuarem o 

pagamento da contribuição sindical ao seu sindicato 

para que a classe contábil se fortaleça cada vez mais. 

Lembrem-se: SINDICATO FORTE = CLASSE 

CONTÁBIL VALORIZADA. 

 Delegados de Rio Pardo e Barra 
do Ribeiro são laureados

Técnico em 
Contabilidade 
Wallace Júnior

Contador Luiz 
Carlos da Luz 
Granada 



CONHEÇA OS DELEGADOS REGIONAIS

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.

Delegacia:  Jaguarão
Delegado: Tecn. Cont. Darlan Recuero Batalha

Profissionais: Contadores: 32 – Técn. Cont.: 72 – Organizações contábeis: 37
E-mail: darlanrecuero@yahoo.com.br

Jurisdição: Jaguarão e Herval

 Delegacia:  Santo Antônio da Patrulha
 Delegada: Tecn. Cont. Andréia Peixoto dos Santos
Profissionais: Contadores: 21 – Técn. Cont.: 77 – Organizações contábeis: 28
 E-mail: andreiapeixot@hotmail.com
Jurisdição: Santo Antônio da Patrulha e Caraá

Delegacia:  São Leopoldo
Delegado: Contador Marcos Leandro Cerveira

Profissionais: Contadores: 360 – Técn. Cont.: 373 – Organizações contábeis: 168
E-mail: mlcerv@terra.com.br

Jurisdição: São Leopoldo

Delegacia: Venâncio Aires
Delegado: Contador Marcelo André Müller
Profissionais: Contadores: 146 – Técn. Cont.: 43 – Organizações contábeis: 46
E-mail: marcelo@contecva.com.br
Jurisdição: Venâncio Aires, Mato Leitão e Passo do Sobrado

Delegacia: Bagé
Delegada: Contadora Rose Mary de Mello Pinheiro Dias
Profissionais: Contadores: 218   – Técn. Cont.: 193 – Organizações contábeis: 114
E-mail: wpinheiro@terra.com.br
Jurisdição: Bagé, Candiota, Lavras do Sul, Pinheiro Machado, Hulha Negra, 
Aceguá e Pedras Altas




