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partir deste ano, assumo, talvez, um dos 

maiores desafios da minha vida profissional, 

que é estar na Presidência do Conselho Regional de 

Contabilidade do Rio Grande do Sul, entidade que 

agrega mais de 37 mil profissionais, entre Contado-

res e Técnicos em Contabilidade, além de cerca de 

nove mil organizações contábeis.

Trago comigo 65% de novos colegas que 

iniciam suas carreiras como conselheiros e que 

se juntam à experiência daqueles que já aqui se 

encontram.

Tão honroso quanto gratificante, o cargo de 

presidente do CRCRS abrange uma enorme 

responsabilidade e imensos desafios. Cabe a nós, 

presidente e conselheiros que estamos assumindo 

esta missão, a incumbência indelegável de entender 

a mensagem transmitida pelas últimas eleições. 

Temos plena consciência de que existe um grande 

número de colegas que esperam mais do Conselho. 

Nós, como gestores desta entidade, teremos de 

ouvir esses colegas e encontrar formas de viabili-

zar suas demandas dentro do que compete ao 

CRCRS como entidade reguladora da profissão, 

dirigindo sempre nossos esforços para ações que 

atendam os anseios da maioria dos profissionais.

 
 O CAMINHO 
É UM SÓ: A UNIÃO!
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Nosso compromisso é o mesmo tanto para com 

aqueles que nos elegeram como para com os que nos 

apontaram seu desejo de mudança, negando-nos o 

seu voto.

Temos que aprimorar a nossa forma de comuni-

cação com a classe, não só para ouvir o que os profis-

sionais têm a nos dizer, mas também para que todos 

saibam exatamente tudo o que o CRCRS faz. Ficou 

evidenciado que, por falta de informação ou por 

informações distorcidas, muitos desconhecem as atri-

buições e ações do Conselho.

O que o Conselho vem executando tem sido 

aprovado por aqueles que acompanham e participam 

das nossas atividades. Atividades essas que precisam 

ser difundidas e tornadas acessíveis a todos os cole-

gas, pois, dessa forma, temos a certeza de que o 

apoio e a aprovação dos profissionais da Contabilida-

de do Estado serão incontestáveis, assim como acre-

ditamos que, a partir daí, poderemos contar com a 

colaboração e a participação dos Contadores e Téc-

nicos em Contabilidade para torná-las ainda melho-

res, mais eficazes e úteis à classe contábil gaúcha.

Iniciaremos nossa gestão com a aprovação de 1/3 

da classe.  Isso é muito bom! O restante não significa 

que desaprovem o que foi feito e nem que aprovam 

projetos diferentes, apenas significa que querem 
_mais, e terão  podem ter certeza!

Com muita convicção, darei continuidade às 

ações desenvolvidas pela gestão anterior, da qual 

tive a honra de participar. Foram atitudes focadas no 

cumprimento das prerrogativas fundamentais do 

CRCRS, que são o registro e a fiscalização dos pro-

fissionais e, ainda, a intensificação e o desenvolvi-

mento de grandes programas de educação profis-

sional continuada, essenciais à manutenção de um 

nível técnico de excelência exigido pela nossa pro-

fissão nos dias de hoje.

Com isso, o Conselho está defendendo a socie-

dade, razão maior de sua existência, por definição 

legal e, ao mesmo tempo, protegendo o profissio-

nal, na medida em que lhe disponibiliza condições 

para o correto e ético exercício profissional.

Assim, estaremos em 2014, e nos anos seguin-

tes, muito próximos dos nossos colegas, trilhando 

um único caminho, unidos pelo fortalecimento das 

entidades de classe, sempre em busca do reconhe-

cimento e da valorização da profissão contábil.

Tenhamos todos um promissor 2014!

� Dirigiremos sempre 
nossos esforços para 
ações que atendam 
os anseios da maioria 
dos profissionais.�

Contador Antônio Carlos Palácios
Presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul



s processos judiciais da Justiça Estadual, 

nos quais a parte que requer a perícia ou 

a execução de sentença litiga ao abrigo da 

Assistência Judiciária Gratuita, cada vez mais 

vêm assolando aqueles contadores que opta-

ram em se especializar e realizar perícias judi-

ciais, na medida em que o estado, através do 

Poder Judiciário, transfere a esses profissionais 

os custos da realização da perícia judicial, invia-

bilizando suas atividades como peritos, seja 

pela forma como esses honorários são impos-

tos, seja pela forma como são pagos, mas prin-

cipalmente pelos valores aviltados, constantes 

na tabela do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul (TJRS).

A Assistência Judiciária Gratuita é concedi-

da para aquelas pessoas hipossuficientes, que 

não têm condições financeiras de arcar com as 

despesas processuais (incluindo-se os honorá-

rios periciais), com base na Lei nº 1.060, de 5 

de fevereiro de 1950. Até bem pouco tempo 

atrás, a Assistência Judiciária Gratuita era con-

cedida apenas para as pessoas físicas, porém, 

com o advento da Súmula nº 481 do STJ, de 1º 

de agosto de 2012, foi estendida também às 

pessoas jurídicas. É oportuno observar que a Lei nº 

1.060/50 não exige comprovação da hipossuficiên-

cia, bastando apenas simples afirmação de quem a 

requer, ao passo que o inciso LXXIV do Art. 5º da 

Constituição Federal prevê que a pessoa que 

requer a Assistência Judiciária Gratuita tem que 

comprovar a insuficiência de recursos, mas esta 

é uma questão jurídica que não pretendemos 

abordar.

O pagamento dos honorários periciais, de 

maneira geral, está regulado no Código de Proces-

so Civil, Art. 19 caput e §§ 1º e 2º, Art. 20 caput 

e §§ 1º e 2º, Art. 27, e Art. 33 caput e Parágrafo 

Único, que definem quem deve pagar os honorários 

em cada momento processual. Convém salientar

O
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HONORÁRIOS DAS 
PERÍCIAS CONTÁBEIS EM 
AÇÕES COM ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA 

Contadores  (esquerda) Walter Porto Neto
e  (direita)Amauri Antonio Confortin



que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), atra-

vés da Resolução nº 127, de 15 de março de 

2011, recomenda aos tribunais como devem defi-

nir o valor dos honorários periciais, bem como a 

forma de pagamento.

O fato é que, diferentemente do que prevê o 

Código de Processo Civil e do que recomenda o 

Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justi-

ça do Rio Grande do Sul, através do Ato nº 

051/2009-P, implementou a forma de pagamento 

e o valor dos honorários periciais, e impõe aos 

profissionais a submissão a esse Ato Administra-

tivo e respectiva tabela, na medida em que a acei-

tação aos termos desse Ato é condição para efe-

tivar o cadastro dos Contadores no TJRS, para 

atuarem como peritos judiciais.

Ocorre que o Ato Administrativo do TJRS 

não tem alcance aos peritos como profissionais 

liberais nomeados pelo Poder Judiciário, tendo 

eficácia apenas em relação a si mesmo e aos seus 

administrados, conforme conceitua Hely Lopes 

Meireles, como sendo o Ato Administrativo 

“toda a manifestação unilateral de vontade da 

Administração Pública que, agindo nessa qualida-

de, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, 

transferir, modificar, extinguir e declarar direitos 

ou impor obrigações aos administrados ou a si 

própria”.

A propósito, os serviços periciais nos proces-

sos com Assistência Judiciária Gratuita, entre 

outros tantos, são aqueles serviços em que o 

Estado tem obrigação constitucional de prestar à 

sociedade, mas que, por falta de estrutura para 

tal, são prestados mediante terceirização, cujos 

honorários dos nomeados são pagos com base 

no Art. 25 da Lei das Licitações (Lei Federal nº 

8.666/93), pois esses profissionais liberais não têm 

vínculo nem subordinação ao Tribunal de Justiça.

Além da falta de eficácia do ato adminis-

trativo sobre terceiros, os termos do Ato 

nº 051/2009-P são prejudiciais aos peritos e, de 

forma geral, a toda a sociedade, no mínimo em qua-

tro pontos a seguir destacados:

1) Os honorários tabelados pelo Ato nº 

051/2009-P são aviltados ao ponto de não cobri-

rem os custos da elaboração do Laudo Pericial Con-

tábil (na grande maioria dos processos), restando 

prejuízos e trabalho sem remuneração aos peritos, 

que são profissionais liberais, que têm todas aque-

las despesas mensais inerentes à manutenção e ao 

funcionamento de um escritório, e que precisam 

ter seu trabalho remunerado.

2) O estado paga os honorários tabelados pelo 

Ato nº 051/2009-P somente nos casos em que a 

parte que litiga ao abrigo de AJG for sucumbente da 

ação. Quando a parte não abrigada pela Assistência 

Judiciária Gratuita for sucumbente, fica obrigada a 

ressarcir ao estado o valor correspondente ao da 

tabela, pago ao perito.

Assim, o fato de o Tribunal ter tabelado os hono-

rários em valores aviltados acaba estendendo a AJG 

também para a outra parte, que não está abrigada e 

que, na grande maioria, tem elevado poder econô-

mico, locupletando-se de um trabalho elaborado 

por um profissional liberal, com a tutela do estado.

Para exemplificar, citamos a grande quantidade 

de revisionais bancárias (na fase de instrução e 

liquidação de sentença), que na maior parte das 

ações os correntistas litigam ao abrigo da AJG, e 

que são os que requerem a perícia. Por outro lado, 

na maioria das ações, os bancos são sucumbentes, 

sendo condenados a reembolsar o estado, a título 

de honorários periciais, o valor de R$ 350,00 (para 

as ações envolvendo negócios jurídicos bancários 

de até quatro contratos revisados na mesma ação). 
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Ou seja, graças à tabela do TJRS, neste exemplo, 

os bancos (com forte poder econômico) são 

beneficiados pelo pagamento de honorários peri-

ciais irrisórios e que resultam em nenhum gasto 

do estado com perícia.

A propósito, o valor de R$ 350,00 pagos pela 

tabela do TJRS, para até quatro revisionais na 

mesma ação, no mínimo submete um perito a 

realizar extenso e complexo trabalho sem remu-

neração, pois em geral envolve contas bancárias 

com grande volume de lançamentos, e por longo 

período, principalmente na fase de instrução, 

atendendo a quesitos das partes, no momento 

em que a prescrição ainda não foi decretada.

Outro exemplo de trabalho pericial, no míni-

mo sem remuneração, são as ações promovidas 

por servidores públicos contra o estado e muni-

cípios (administração direta e indireta), nas quais 

os honorários periciais são tabelados pelo TJRS 

em R$ 200,00, por ação, que em grande parte 

são propostas por vários servidores na mesma 

ação, os quais buscam resgatar seus direitos tra-

balhistas, cujos trabalhos periciais realizados são 

extensos e complexos.

Assim, enquanto os bancos, o estado e os 

municípios se beneficiam da AJG fornecida à 

parte contrária, o perito tem que se sujeitar a rea-

lizar um trabalho de forma praticamente gra-

tuita, porque corre o risco ser eliminado da vara 

que o nomeia, por não querer se submeter a um 

trabalho no mínimo sem remuneração.

3) Não é demais informar que as perícias con-

tábeis possuem características que as tornam 

diferentes umas das outras (dentro dos subitens 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 da tabela), pois o tempo 

gasto com exames, avaliações e análises necessá-

rias está vinculado diretamente com a extensão e 

a complexidade de cada causa, ou seja, o conjun-

to dos pedidos e os termos das decisões é que 

determina o tempo gasto em função da 

profundidade das análises e dos exames a serem 

realizados. Assim, para cada perícia realizada, o con-

tador nomeado terá que dedicar menos ou mais 

tempo de trabalho. Então como poderá receber 

valores tabelados em valores iguais para dedica-

ções diferentes?

Além do fato de o Ato nº 051/2009-P estar 

sendo aplicado de forma obrigatória aos profissio-

nais liberais (na medida em que o perito é obrigado 

a dizer que aceita os termo desse Ato para efetivar 

seu cadastro no TJRS), se está preterindo a forma 

legal de fixação do valor dos honorários, pois os 

valores constantes da tabela do Anexo I foram defi-

nidos sem nenhuma metodologia científica, pois 

remuneram com o mesmo valor trabalhos que 

podem ser completamente díspares entre si, sem 

levar em conta os parâmetros que devem pautar 

uma proposta de honorários, cujos valores tabela-

dos são inadequados para remunerar uma perícia, 

e totalmente defasados em relação aos valores pra-

ticados no mercado.

É oportuno salientar que o disposto no § 2º do 

Art. 1º do Ato nº 051/2009-P, pela forma excepcio-

nal ali definida, se constituirá em pagamento de 

honorários em patamar superior ao limite da tabe-

la, em pouquíssimos processos, quando na realida-

de, na maioria das ações, os valores tabelados, no 

mínimo, não remuneram o trabalho realizado.

� Os serviços periciais nos processos 
com Assistência Judiciária 
Gratuita, entre outros tantos, são 
aqueles serviços em que o Estado 
tem obrigação constitucional de 
prestar à sociedade, mas que, por 
falta de estrutura para tal, são 
prestados mediante terceirização.� 



4) Os termos do Ato nº 051/2009-P não 

estão de acordo com a recomendação do Con-

selho Nacional de Justiça, feita através da Resolu-

ção nº 127/2011, que dispõe sobre o pagamento 

de honorários de peritos, tradutores e intérpre-

tes, nos casos de AJG, em primeiro e segundo 

graus, inclusive para a Justiça Estadual. Conforme 

o Art. 6º da referida resolução, os honorários 

periciais são limitados a R$ 1.000,00, indepen-

dentemente do valor fixado pelo juiz, que consi-

dera a complexidade da matéria, o grau de zelo 

profissional e a especialização do perito. Ou 

seja, o único que tem condições de aferir os hono-

rários a serem pagos ao perito é o juiz da causa, 

não estando limitados ao valor proposto na 

resolução.

Consta ainda no § 3º do Art. 6º da Resolução 

do CNJ a possibilidade de os honorários serem 

pagos, de forma administrativa, até cinco vezes 

ao limite do Art. 6º caput, desde que justificados. 

Convém observar novamente que esse valor 

também não se confunde com os honorários esti-

mados e/ou fixados pelo juiz da causa.

Assim, pela recomendação do CNJ, o perito 

é livre para estimar seus honorários, e/ou cabe 

ao juiz fixá-los conforme sua análise de cada tra-

balho a ser realizado, cujo pagamento adminis-

trativo se dará em parte ou no todo, desde que o 

valor estimado e/ou fixado pelo juiz esteja dentro 

do limite proposto pela resolução.

Para os casos em que os honorários estima-

dos pelo perito e/ou fixados pelo juiz ultrapassa-

rem o limite previsto, poderá vir a ser cobrado 

pelo perito, diretamente do poder executivo 

estadual, responsável pelo pagamento, confor-

me inúmeras decisões dos tribunais superiores.

Diante do acima exposto, baseado nas con-

clusões a que chegou a Comissão de Estudos de 

Perícias do Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado do Rio Grande do Sul, os peritos contábeis 

precisam estar cientes de que a sociedade necessi-

ta dos serviços periciais, e que os contadores têm o 

direito de prestar esses serviços com dignidade, 

tendo como contrapartida o pagamento dos custos 

e a remuneração adequada e proporcional ao 

trabalho  realizado.

Os peritos precisam estar cientes também de 

que a confiança a ser adquirida do magistrado que o 

nomeou deve se dar pela qualidade técnica do 

trabalho realizado, pela profundidade e robustez 

do laudo que produziu, pela imparcialidade adota-

da e pela contribuição que deu para a solução da 

demanda, e jamais por aceitar realizar trabalhos 

que não remuneram o seu trabalho.

Os peritos precisam se sentir à vontade para 

analisar cada processo em que foi nomeado e fazer 

a estimativa justa dos honorários, sem acréscimos 

no valor em determinadas ações, como forma de 

cobrir os custos e a remuneração não obtida em 

outras nomeações, nas quais tenha trabalhado de 

forma gratuita.

Conforme o Art. 6º da Resolução 
nº 127/2011, os honorários periciais 
são limitados a R$ 1.000,00, 
independentemente do valor fixado 
pelo juiz.�
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om a publicação do Decreto Estadual 

49.766, de 30 de outubro de 2012, consoli-

dou-se um projeto que começou a ser gestado em 

2001 pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, 

o qual passou por diversos momentos, ganhando 

corpo e notoriedade a partir de 2004, com o 

desenvolvimento do sistema informatizado e sua 

implantação na Secretaria da Educação, em 2011.

A primeira fase do Sistema de Informações de 

Custos do Rio Grande do Sul (Custos/RS), atual-

mente em operação, visa à alocação dos gas-

tos/custos diretos aos centros de custos corres-

pondentes de cada um dos 64 órgãos ou entidades 

autônomas que compõem a administração esta-

dual. Já são 14 órgãos que contam com grupos 

setoriais de custos formalizados, treinados e com 

informações disponibilizadas pelo sistema Cus-

tos/RS, em meio gerencial, amigável, em formato 

Data Warehouse (DW), o que permite a cada 

administração construir inúmeros relatórios con-

catenando as dimensões e as medidas disponíveis.

O Custos/RS, mesmo sendo um sistema de 

informações robusto e complexo, foi concebido 

para causar o menor impacto possível na rotina 

administrativa dos órgãos, utilizando o potencial 

tecnológico dos sistemas corporativos do estado, 

sem entrada manual de dados. Tudo isso visando a 

potencializar a capacidade gerencial, através de 

dados e informações úteis e indispensáveis à to-

mada de decisões.

Mensalmente, são disponibilizadas infor-

mações de gastos com pessoal, de material de 

consumo e de serviços públicos de fornecimento de 

água e energia elétrica. Isso decorre da integração 

entre o Custos/RS e os sistemas corporativos SAM 

(Sistema de Administração de Materiais), IEF (Inte-

gração Estado-Fornecedor, que alimenta o Cus-

tos/RS com o consumo de água e energia elétrica), 

e RHE (Recursos Humanos do Estado), que gera 

informações relativas ao custo com pessoal.
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Auditoria-Geral do 
Estado � CAGE.
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Ribeiro, 
Contador, Chefe da 
Divisão de Custos e 
Controles Especiais 
da CAGE.



As informações são processadas a partir dos 

dados originários dos sistemas corporativos/fonte 

(auxiliares da contabilidade e/ou gerenciais) e 

apresentadas em duas dimensões, quais sejam: 

hierárquico-estrutural e funcional-programática. 

A primeira localiza os custos na estrutura 

hierarquicamente organizada de cada órgão, em 

que o centro de custos representa a menor 

unidade, proporcionando informações quanto ao 

custo estrutural ou  setorial. A segunda dimensão, 

a ser disponibilizada a partir de 2014, considera a 

estrutura funcional e programática do governo, na 

qual o projeto ou a atividade representam a 

menor unidade, objetivando o custeamento das 

ações e dos programas de governo.

Dentre os dados e as informações de natureza 

operacional gerados pelos sistemas auxiliares, são 

identificados e direcionados para o Custos/RS 

aqueles fundamentalmente necessários para a 

formação de informações de custos. A estes 

chamamos de atributos de consumo, a saber: 

atributos qualificadores (classificam os cus-

tos/gastos conforme sua natureza e os detalha por 

itens de custo), quantificadores (relativos ao valor 

e quantitativos físicos consumidos ou aplicados), 

temporais (especificam a data ou o período de 

competência do consumo ou da aplicação) e 

localizadores (determinam o centro de custo ou o 

projeto/atividade onde foram consumidos ou 

aplicados os recursos). 

É de se observar que o Decreto 49.766/12, em 

seu artigo 4º, estabelece a competência dos órgãos 

e das entidades da administração pública estadual 

de manterem atualizados os sistemas informati-

zados e as bases de dados sob sua responsabilidade, 

especialmente quanto a vinculações e associações 

realizadas direta ou indiretamente no plano de 

centro de custos e na estrutura programática. O 

referido comando legal se prende ao fato de que a 

alimentação do Custos/RS não ocorre em nenhuma 

hipótese por meio manual. Há dezenas de regras 

de negócio e de relacionamento do Custos/RS com 

os demais sistemas, mantidos por meio de pro-

tocolos de interoperabilidade entre os atores 

envolvidos.

Assim, dos sistemas já integrados ao Custos/RS, 

cabe ao gestor, nos termos do inciso VIII do artigo 

4º, atuar para que os sistemas de apoio às 

atividades sejam alimentados tempestiva e 

corretamente, com a totalidade das transações 

operacionais, de forma que representem 

adequadamente as atividades dos órgãos, naqueles 

quesitos.

Exemplificando, relativamente ao sistema de 

Administração de Materiais, é necessário que seus 

usuários o utilizem corretamente, dando entrada 

de todas as aquisições e saídas, quando atendidas as 

requisições de consumo, possibilitando o 

automático direcionamento do consumo aos 

centros de custos requisitantes.

11

A
RT

IG
O

 T
ÉC

N
IC

O



12

A
RT

IG
O

 T
ÉC

N
IC

O

Já no que diz respeito ao processamento de 

dados de pessoal, é indispensável que o vínculo de 

cada servidor ao respectivo Setor RH esteja 

atualizado, bem como é necessário que a tabela de 

setores RH seja compatível com a estrutura 

hierárquica de centros de custos, de forma que, 

ao ser gerada a folha de pagamento, o custo com 

pessoal possa ser alocado corretamente aos 

correspondentes centros de custos.

Como terceiro exemplo, é necessário que 

os medidores dos serviços de água e energia, 

que atualmente são geridos pelo IEF, estejam 

corretamente vinculados aos centros de custos 

responsáveis, por via de consumo direto ou por 

ser o centro de custos que assume este custo pela 

competência de seu gerenciamento.

O Decreto 49.766/12, no artigo 5º, incisos VII 

e VIII, respectivamente, prevê certas responsabili-

dades aos grupos setoriais de custos, atribuindo a 

estes a operacionalização do acompanhamento e 

o controle que garante a alimentação correta e 

tempestiva dos sistemas auxiliares/fonte, garan-

tindo e validando os dados de custos quanto à cor-

reta alocação aos centros consumidores e a proje-

tos e atividades que lhes deram causa. Da mesma 

forma, é sua atribuição a atualização do plano de 

centros de custos de seu órgão ou entidade, bem 

como das vinculações existentes a qualquer um de 

seus componentes.

Como se viu nesta rápida abordagem, o Siste-

ma de Informações de Custos do RS (Custos/RS) 

vai muito além de ser um sistema informatiza-

do, pois se constitui de um conjunto de regras de 

negócio, normas, procedimentos e sistemas 

informatizados, articulados pelos órgãos, pelos 

grupos setoriais de custos e pela CAGE, órgão 

central do controle interno do estado, responsável 

por  sua  gestão.

Percebe-se, também, que devido à sua comple-

xidade, o desenvolvimento, as integrações e as 

implantações seguem agendas separadas e distintas, 

não se confundindo jamais umas com as outras. 

Dessa forma, do que já foi desenvolvido, integrado e 

implantado, os gestores dos 14 órgãos em que o sis-

tema já foi implantado, e quantos mais interessados 

da administração pública estadual acessam aos 

dados, têm a possibilidade de obter informações 

ricas, consistentes e dinâmicas que auxiliam e 

apoiam a tomada de decisões.

� Dentre os dados e as 
informações de natureza 
operacional gerados 
pelos sistemas auxiliares, 
são identificados e 
direcionados para o 
Custos/RS aqueles 
fundamentalmente 
necessários para a 
formação de informações 
de custos. �



Técn. Cont. Ricardo Kerkhoff
Conselheiro do CRCRS, integrante da 
Comissão de Estudos de Tecnologia 
da Informação do CRCRS

Sistema de Escrituração Digital das Obriga-

ções Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, o 

chamado Sped Social ou eSocial, é um projeto, 

conforme definição do governo, que vai unificar o 

envio de informações pelo empregador em rela-

ção aos seus empregados. A implantação inicia-se 

este ano, a partir de um cronograma de etapas. 

Ricardo Kerkhoff, conselheiro do CRCRS e inte-

grante da Comissão de Estudos da Tecnologia da 

Informação do CRCRS, e do Grupo de Estudos do 

Sped do CFC junto a RFB foi convidado a falar 

sobre o tema e a esclarecer uma série de dúvidas 

que pairam, especialmente sobre os prazos, a 

operacionalidade e os impactos culturais que o 

modelo deve gerar.

 

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

eSocial e o que ele abrange?

Ricardo Kerkhoff (R.K.):  Segundo a própria 

legislação, a EFD-Social consiste na escrituração 

digital da folha de pagamento e das obrigações tra-

balhistas, previdenciárias e fiscais relativas a todo e 

qualquer vínculo trabalhista contratado no Brasil. 

A partir destas informações, será gerada uma base 

de dados única e qualificada para ser utilizada por 

todos os entes federativos que fazem parte do 

projeto. 

Por meio deste novo e seleto Big Brother, está 

prevista a consolidação desta base única dos dados 

relativos às informações prestadas, que serão utili-

zadas conjuntamente pela Receita Federal do 

Brasil (RFB), pelo Ministério do Trabalho e do 

Emprego (MTE), pelo INSS, a Caixa Econômica 

Federal, o FGTS e também por parte da Justiça 

do Trabalho. Esta última utilizará a base 

qualificando as informações para uso em decisões 

pertinentes às reclamatórias trabalhistas.

Neste sentido, é importante perceber, e conduzir o 

empresário para o entendimento, de que, legal-

mente, todo e qualquer projeto do Sped tem 

caráter declaratório e, portanto, de confissão. O 

que, por sua vez, acaba por abreviar as etapas dos 

processos de fiscalização, tais como conhecemos 

hoje. Uma vez que os mesmos já dispõem das 

informações fornecidas pelo eSocial, de caráter 

declaratório, e portanto, irrefutável.

Sendo assim, uma fiscalização do MTE, por exem-

plo, se daria de forma passiva, digital, mediante o 

acesso a esta base de dados fornecidos. Isso cul-

minaria, efetivamente, na lavratura da multa, e não 

mais na solicitação de apresentação de documentos 

e registros, com ocorre atualmente. 

Quando falamos de EFD Social, outro nome 

dado ao Projeto, estamos falando, sem dúvida algu-

ma, do maior, do mais completo e do mais amplo 

sistema de informações fiscais já desenvolvido no 

Brasil em toda a sua história. E com um agravante, 

pois, diferentemente dos demais projetos do Sped 

já desenvolvidos até aqui, em que existe a figura de 

um Programa Validador e Assinador (PVA), que é 

utilizado para a verificação, visualização e assinatura 

de todas as informações a serem prestadas ao 

fisco, o eSocial está baseado na mesma tecnologia 

utilizada no projeto da NF-e, no qual cada evento 

O
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deverá ser transmitido em arquivo .XML, assina-

dos individualmente, por meio do sistema de 

informações utilizado pelo profissional de contabi-

lidade ou do sistema ERP da própria empresa, de 

maneira online, em tempo real, antes da efetiva-

ção do fato (evento) trabalhista/ financeiro/social a 

que se refere. Sem qualquer margem a retroativi-

dade de datas.

R.C.: O que mudará em termos operacionais 

em relação a como é feito atualmente?

R.K.: Vamos realizar um breve exercício: imagine 

que em um determinado dia normal de trabalho 

você inicialize o seu computador pessoal e, estra-

nhamente, ele te apresente uma nova tela de 

autenticação de usuário, solicitando uma etapa 

complementar de seus dados cadastrais para, a 

partir deste dia, liberar o seu acesso ao sistema. 

E que estas informações seriam: cor dos seus 

olhos, da pele, tipo de sangue, se tem filhos e a 

data de nascimento de cada um deles, se você é 

hipertenso, diabético, se tem bolsa de estudos 

financiada pelo governo, se sua casa própria é 

financiada pelo “Minha Casa Minha Vida”, entre 

outras. Você fica mais surpreso ainda, quando 

percebe que estes dados são passíveis de serem 

validados pelo mesmo, a ponto de criticar as 

informações prestadas e impedir o acesso seu aos 

recursos do sistema caso sejam divergentes do 

informado na base de sistema. E que ainda, após 

conseguir o tão necessário acesso, todo o ambien-

te se apresenta completamente alterado: os 

comandos que você utilizava não funcionam mais, 

você não poderá mais utilizar quando tiver vonta-

de, e ao seu livre arbítrio. Que precisará cumprir 

diuturnamente uma agenda de tarefas pré-

determinadas junto ao mesmo se quiser permane-

cer com acesso a ele. Já imaginou? Pois são 

mudanças desta ordem que estaremos enfrentan-

do juntos durante o ano de 2014, com o advento 

do Sped Social. Cujo objetivo principal visa moni-

torar as relações sociais e trabalhistas de todos os 

empregados e empregadores brasileiros a partir 

de então. 

Estamos falando do mais complexo dos Speds já 

desenvolvidos até agora, uma vez que o contri-

buinte terá de enviar, além da escrituração da folha 

de pagamentos realizada pelo departamento de pes-

soal, as informações de inúmeros eventos sociais e 

trabalhistas paralelos, que exigirão esforços conjun-

tos e integrados dos mais diversos setores das orga-

nizações.

Em termos de modelo operacional, estão previstas 

quatro fases para o cumprimento das obrigações. 

Portanto, teremos as seguintes e significativas 

mudanças quanto ao modelo atual de prestação de 

informações:

Fase 1- Denominada, segundo o Manual de Orien-

tações do eSocial, de "Eventos Iniciais" (fase cadas-

tral): uma fase de preparação do modelo, em que 

deverão ser transmitidas as informações relativas à 

identificação do empregador, de seus estabeleci-

mentos e obras de construção civil; as informações 

relativas aos vínculos mantidos no momento do 

início da obrigatoriedade da utilização do eSocial e 

que deverão ser transmitidas antes do envio de qual-

quer evento periódico ou não periódico e até o final 

do 1º (primeiro) mês de sua obrigatoriedade.

E nesta fase é necessária muita atenção, pois como 

se o próprio modelo já não impactasse o suficiente 

em termos de mudança cultural, ainda foram incluí-

dos diversos novos campos cadastrais que precisa-

rão ser preenchidos e informados durante esta 1º 

fase, de validação cadastral do modelo. Informações 

como cor da pele, CNH, religião, financiamento 

habitacional, financiamento educacional, bolsa 
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social, etc., entre outros mais de 30 novos cam-

pos. Muitos deles essenciais para a viabilidade das 

movimentações previstas nas fases posteriores 

do Projeto.

Fase 2- Denominada de "Eventos de Tabelas" (fase 

de complementação): nesta fase deverão ser 

transmitidas as informações relativas às tabelas do 

empregador, que representam um conjunto de 

regras específicas e individuais de cada negócio, 

necessárias para validação dos eventos do eSocial, 

como as rubricas da folha de pagamento, informa-

ções de processos administrativos e judiciais, 

lotações de trabalho, relação de cargos e funções, 

jornada de trabalho e outras necessárias para 

verificação da integridade, deverão ser enviadas 

previamente à transmissão de qualquer evento 

que requeira esses dados. Já as informações de 

atualização de identificação do empregador, dos 

estabelecimentos e das obras de construção civil 

deverão ser enviadas até o dia 7 (sete) do mês 

seguinte ao de ocorrência da alteração, ou previa-

mente à transmissão de qualquer evento que 

requeira essas informações para validação, o que 

ocorrer primeiro.

Fase 3- Denominada de "Eventos não periódicos": 

uma fase prevista para as movimentações extraor-

dinárias, tais como: a) as informações iniciais de 

admissão de empregado ou de contratação de tra-

balhador sem vínculo empregatício, que deverão 

ser enviadas até o final do dia imediatamente ante-

rior ao do início da prestação do serviço; b) as 

informações de acidente de trabalho, que deverão 

ser enviadas até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao 

da ocorrência e, em caso de morte, de imediato; 

c) as informações de desligamento, que deverão 

ser enviadas até o 1º (primeiro) dia útil seguinte à 

data do desligamento, no caso de aviso prévio tra-

balhado, ou do término de contrato por prazo 

determinado, e em até 10 (dez) dias seguintes à 

data do desligamento, nos demais casos; d) as infor-

mações dos demais eventos não periódicos, inclusi-

ve as atualizações do registro de empregados e 

demais trabalhadores, que deverão ser enviadas até 

o dia 7 (sete) do mês seguinte ao que se referem ou 

até o envio dos eventos mensais de folha de paga-

mento que se relacionem segundo as regras de vali-

dação constantes no Manual de Orientação do 

eSocial, disponível no sítio eletrônico do eSocial na 

Internet, no endereço www.esocial.gov.br. A Fase 4 

se refere aos "eventos periódicos", que atualmente 

já fazem parte da rotina das empresas.

R.C.: Quais os benefícios?

R.K.: Alguns dos benefícios que deveremos sentir a 

médio prazo, tem a ver com a segurança das infor-

mações e a alta taxa de disponibilidade do sistema, 

que, gradativamente, fará com que possamos aban-

donar outros sistemas de prestação de informações 

sociais como o Conectividade Social e o Conectivi-

dade ICP, que têm apresentado significativas dificul-

dades de recursos relativos a capacidade de atendi-

mento e processamento.

Ao todo, com o advento da racionalização da pres-

tação de informações, pretendido por este projeto 

do Sped, serão em torno de sete as obrigações de 

prestação de informações feitas mensalmente e/ou 

anualmente junto aos órgãos competentes já previs-

tas em lei, tais como a Sefip, o Caged, a Rais, a Dirf 

e a Gfip, entre outras, que serão substituídas, gra-

dativamente, por este Projeto do eSocial.

Outros benefícios serão mais subjetivos, porém, ine-

gáveis. Me refiro aos benefícios sociais atingidos por 

meio da maior profissionalização das relações traba-

lhistas, sociais e humanas entre as empresas e os 

trabalhadores.

 

R.C.: Como ficam as micro e as empresas de 

pequeno porte?

R.K.: Não há previsão de dispensa para empresa de 

qualquer porte, quanto as obrigações do projeto 

eSocial. Ele é, portanto, obrigatório para todas as 



empresas do Brasil, qualquer que seja o porte - do 

Microempreendedor Individual (MEI), passando 

por pequenas, médias e grandes empresas, bem 

como órgãos públicos e equiparados e organiza-

ções do terceiro setor.

R.C: Quais os prazos que as empresas têm 

para adequação de seus sistemas?

R.K.: É importante esclarecer que este projeto já 

nasce bastante maduro em termos de interações 

entre o fisco e a iniciativa privada. E que uma 

comunidade de empresas desenvolvedora de 

softwares já interage com o projeto neste sentido, 

por meio de um Grupo de Estudos do Sped, 

sediado no Conselho Federal de Contabilidade, 

onde participam Receita Federal do Brasil, CFC, 

empresas de software, governo e entidades repre-

sentativas dos empresários.

Por este motivo, é seguro afirmar que, apesar do 

ambiente de homologação e testes ter sido dispo-

nibilizado apenas em meados de novembro passa-

do, as empresas de sistemas, por meio de suas 

comunidades, já evoluíram bastante neste quesito, 

de modo a possibilitarem o seguinte cronograma 

de implementação, divulgado pelos gestores do 

Projeto: até 30/04/2014 para produtor rural pes-

soa física e segurado especial; até 30/06/2014 para 

as empresas tributadas pelo Lucro Real; até 

30/11/2014 para as empresas tributadas pelo 

Lucro Presumido, Entidades Imunes e Isentas, 

optantes pelo Simples Nacional, Micro Empreen-

dedor Individual (MEI), contribuinte individual equi-

parado à empresa e outros equiparados a empresa 

ou a empregador; e até 31/01/2015 para os órgãos 

da administração direta da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, bem como suas autarquias e 

fundações. A transmissão dos eventos mensais 

deverá ocorrer respectiva e periodicamente a par-

tir do mês imediatamente subsequente ao término 

do prazo cadastral previsto para a categoria.

R.C.: Haverá multa por atraso ou não envio do 

eSocial?

R.K.: Entendo que mais importante e urgente do 

que a multa é a necessidade de nos comprometer-

mos com a mudança cultural que o projeto deve 

promover. É iminente a necessidade de conscienti-

zação de que toda e qualquer interação para inser-

ção de dados junto ao sistema gera reflexos junto a 

uma base de informações online, que além de estar 

disponível para todos os órgãos competentes, inter-

fere diretamente, positiva ou negativamente na vida 

dos trabalhadores.

Deste modo, e com esta linha de conduta, é que 

recomendo que objetivemos nossos esforços, no 

sentido de buscarmos melhores esclarecimentos, 

interações e estudos em busca de mais adequadas 

orientações e práticas para lidar neste novo ambi-

ente fiscal. Um momento onde a humildade intelec-

tual pode ser um grande aliado. De reconhecer que 

não se sabe o suficiente, e assim, promover o pri-

meiro passo em direção ao sucesso. 

Após isto, recomendo a disseminação destes 

conhecimentos e práticas junto à classe empresarial, 

buscando minimizar as urgências e as pesadas mul-

tas previstas no art. 8º da Lei nº 12.766 de 27 de 

dezembro de 2012, que alterou o art. 57 da Medida 

Provisória nº 2.158-35/2001.
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abemos o quanto a comunicação é impor-

tante em nossas vidas, embora nem sempre 

tenhamos a consciência do impacto que uma boa 

comunicação pode causar nos relacionamentos 

pessoais e profissionais. Comunicar é tornar 

comuns informações, sentimentos e emoções e 

produzir uma resposta no outro. Comunicar é, 

acima de tudo, influenciar o outro. Particular-

mente no mundo dos negócios, a comunicação é 

uma ferramenta essencial para a sobrevivência 

profissional. 

A competência comunicativa é uma habilida-

de de mão dupla, que envolve aspectos da fala e 

da escuta. Os principais comportamentos de fala 

observados em profissionais que apresentam evi-

dente competência comunicativa são: captar e 

manter a atenção do ouvinte, influenciar o outro 

com a comunicação, fazer as pessoas lembra-

rem suas afirmações, deixar o outro falar sem 

interrompê-lo e ter suas sugestões, críticas e 

feedback bem recebidos. Considerando o papel 

do profissional da Contabilidade, este tem o gran-

de desafio de trabalhar com números, contratos, 

índices, valores, tributos e aspectos formais da 

legislação financeira e comercial, com a responsa-

bilidade de traduzir seu conhecimento em uma 

informação que seja compreensível e útil para o lei-

go. Para tanto, ele precisa saber captar e manter a 

atenção do ouvinte, usando uma fala interessante, 

com frases simples e claras, deixando explícito que 

está atendendo às necessidades do cliente. Influen-

ciar o outro com a comunicação está relacionado à 

persuasão, que deve ser exercida com elegância e 

de modo suave, com argumentos consistentes e 

lógicos, já que os números, para a maioria das pes-

soas, não têm o mesmo poder autoexplicativo que 

Dra. Mara Behlau, PhD
Fonoaudióloga e doutora em Distúrbios da 
Comunicação Humana, consultora e coach 
certificada pelo Neuroleadership Group 
(NLG). Professora de Comunicação para 
Negócios no INSPER e docente do Programa 
de Pós-Graduação em Distúrbios da 
Comunicação Humana na Unifesp - São Paulo. 
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possuem  para o profissional da Contabilidade. O 

bom comunicador é capaz de fazer o outro lem-

brar o que ele disse, ou seja, ele deixa claro qual o 

foco de sua comunicação, e usa isso ativamente 

em seu relacionamento com o cliente. Deixar o 

outro falar sem interromper é um grande desafio 

em um mundo que não tem tempo e, quando a 

informação é árdua, isso fica ainda mais difícil. 

Finalmente, criticar é muito fácil e parece ser 

quase que automático, em muitas situações; suge-

rir já exige pensar em possibilidades alternativas e 

saber dar feedback aos nossos colegas e colabora-

dores, é uma oportunidade de melhoria. 

A maior parte das pessoas tem consciência 

sobre o quanto o seu modo de falar inspira os 

outros e influencia as decisões que são tomadas. 

Mas o que geralmente não é claro é como o ato de 

escutar tem igual valor na competência comunica-

tiva. Um bom falante é, acima de tudo, um ouvinte 

atento. Os principais comportamentos de escuta 

observados nos profissionais de sucesso são: pres-

tar atenção nas informações verbais e não verbais 

do interlocutor, mostrar interesse genuíno no que 

é dito, deixar o outro falar sem interrompê-lo, 

memorizar fatos e características do outro e usá-

los ativamente, além de receber bem críticas, 

sugestões e feedback. Destes, memorizar deta-

lhes da vida do cliente, como tipo de trabalho, 

filhos e até mesmo time de futebol preferido, 

pode ser uma estratégia eficiente de aproximação 

e aliança. Todos queremos ser especiais para o 

outro, e esse tipo de atenção pode significar o 

fechamento de um negócio. Ouvir e escutar são 

dois processos diferentes, embora muitas vezes 

usemos essas palavras como sinônimas. Ouvir está 

ligado ao mecanismo básico do sentido da audi-

ção, sendo uma ocorrência passiva, que depende 

apenas de termos as células da cóclea intactas. Já 

escutar é ouvir com atenção, conferir significado às 

palavras e compreender o que existe além do que 

foi dito. Nem tudo o que ouvimos, escutamos! 

Dessa forma, quando ouvimos sons e palavras, 

podemos escutar ou não intenções, sentimentos, 

razões e dúvidas. O ditado popular “entrou por um 

ouvido e saiu pelo outro” significa que ouvir não é 

suficiente para que alguém entenda o que lhe foi 

dito e faça algo.

O desafio do profissional da Contabilidade é 

enorme, pois lida com uma informação difícil, que 

afeta o bolso de seu cliente, com uma reali-

dade brasileira complexa e frequentemente mu-

tável, em um mercado competitivo, com uma 

concorrência cada vez mais forte, próxima e ofere-

cendo os mesmos produtos. Com esse panorama, 

buscar diferenciais deve ser uma atitude profissio-

nal constante. Um dos recursos mais efetivos, além 

da atualização constante, é a qualidade do atendi-

mento, que pode ser melhorada pelo controle da 

comunicação. O profissional da Contabilidade deve 

se preocupar em falar de modo acessível, transfor-

mando dados brutos em informações significantes 

para seu cliente, desenvolvendo a habilidade de 

ouvir a demanda do outro e integrando o falar e o 

escutar com competência.

Bom trabalho e invista em sua comunicação! 

� O desafio do profissional 
da Contabilidade é 
enorme, pois lida com 
uma informação difícil, 
que afeta o bolso de seu 
cliente, com uma 
realidade brasileira 
complexa e 
frequentemente mutável.�
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CRCRS inicia ano com novo presidente e 2/3 do plenário renovado

Conselho diretor (a partir da esquerda): Adriel Ziesemer, 
Celso Luft, Magda Wormann, Ana Tércia Rodrigues, 
Antônio Carlos Palácios, Marlene Chassott, Pedro Gabril 
da Silva, Paulo Alaniz e Mário Karczeski

Vencedores da eleição realiza-

da em novembro do ano passado, 

com 12.442 votos (42,90%), os 36 

integrantes da Chapa 1 (18 

titulares e 18 suplentes) tomaram 

posse no último dia 7 de janeiro.

Os 18 conselheiros titulares, 

juntamente com um terço dos 

remanescentes - nove conse-

lheiros - foram os responsáveis 

pela eleição do novo presidente: Antônio 

Carlos de Castro Palácios, que deverá cumprir 

gestão de dois anos  - 2014 a 2015. Na ocasião, 

também foram anunciados os integrantes das 

nove câmaras e do conselho diretor.

O presidente eleito iniciou sua jornada no 

CRCRS, em 1998, como integrante da 

Comissão de Estudos de Auditoria Indepen-

dente, na qual permaneceu até 2005. Em 2006, 

assumiu como conselheiro. Foi vice-presidente 

Técnico, de 2008 a 2011, e de Gestão, de 2012 

a 2013.

Palácios em sua manifestação de posse 

saudou os presentes e frisou, aos novos conse-

lheiros, que muito trabalho os espera. Avisou 

que mudanças irão ocorrer, porque a necessi-

dade de ajustes foi entendida por meio dos 

números apresentados na última eleição.

“Mudança foi a palavra de ordem do ano 

que passou. A sociedade, de uma maneira geral, 

clama por mudança, tanto que esse anseio 

tomou as ruas do País. Na nossa profissão não 

poderia ser diferente, e os colegas, contadores 

e técnicos em contabilidade, sinalizaram que 

esperam também mudanças. O recado foi 

dado. Juntos, vamos proceder a adequações 

que sejam viáveis e exequíveis - e isso é já! O 

objetivo desta gestão, evidentemente, como as 

anteriores, é atender aos profissionais, ser um 

órgão forte e expressivo da profissão contábil e 

defender a sociedade. Vamos de imediato nos 

aproximar dos profissionais e iniciar um 

processo de análise e adaptações de procedi-

mentos. A comunicação com os profissionais se 

estreitará de modo a identificar os pontos de 

insatisfação. Também considero importante 

difundir o verdadeiro papel do Conselho, assim 

como as limitações legais a que estamos 

sujeitos. Acredito que todos juntos vamos 

desenvolver um excelente trabalho; trabalho 

que é voluntário em prol da classe contábil e da 

sociedade. Faço isso porque amo minha 

profissão!", finalizou o presidente Antônio 

Carlos de Castro Palácios.

“Entendemos a 
mensagem passada 
pelos profissionais na 
última eleição e, a partir 
daí, vamos reestruturar 
nossos projetos, sempre 
de acordo com as 
limitações legais a que 
estamos sujeitos e com 
a participação dos 
colegas” .
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Presidente – ANTÔNIO CARLOS DE CASTRO PALÁCIOS
Vice-Presidente de Gestão – ANA TÉRCIA LOPES 
RODRIGUES
Vice-Presidente de Fiscalização – MÁRIO ANTONIO 
KARCZESKI
Vice-Presidente de Registro – MARLENE TERESINHA 
CHASSOTT
Vice-Presidente de Controle Interno – MAGDA REGINA 
WORMANN
Vice-Presidente de Desenvolvimento Profissional – ADRIEL 
MOTA ZIESEMER
Vice-Presidente de Relações com os Profissionais – CELSO 
LUFT
Vice-Presidente de Relações Institucionais – PEDRO GABRIL 
KENNE DA SILVA
Vice-Presidente Técnico – PAULO RICARDO PINTO ALANIZ
 
Câmara de Controle Interno
 
Coordenadora – MAGDA REGINA WORMANN
Membro – CARLOS ELI DEBOM ROCHA
Membro – MÁRIO KIST
Suplentes
Membro – ROBERTO DA SILVA MEDEIROS
Membro – ROBERTA SALVINI
 
1ª Câmara de Ética e Disciplina
 
Coordenador – MARCO AURÉLIO BERNARDI
Membro – CARLOS ELI DEBOM ROCHA
Membro – JOÃO ROBERTO HOERBE
Membro – MARTA DA SILVA CANANI
Suplentes
Membro – ÂNGELO GIARETTON
Membro – ANABÉLI GALVAN PERERA
Membro – DAVID ANTONIO DOS SANTOS
 
2ª Câmara de Ética e Disciplina
 
Coordenador – CÉLIO LUIZ LEVANDOVSKI
Membro – SOELI MARIA RINALDI
Membro – SÍLVIO LUÍS DA SILVA ZAGO
Membro – RODRIGO KICH
Suplentes
Membro – ALBERTO AMANDO DIETRICH
Membro – ROSÂNGELA MARIA WOLF
Membro – EDUARDO HIPOLITO DIAS SINIGAGLIA
 
3ª Câmara de Ética e Disciplina
 
Coordenador – FLÁVIO FLACH
Membro – MARICE FRONCHETTI GUIDUGLI
Membro – MARCELO PAVECK AYUB
Membro – SILVIA REGINA LUCAS DE LIMA

Suplentes
Membro – JOÃO CARLOS MATTIELLO
Membro – ROSEMERY DIAS GONÇALVES DA SILVA
Membro – ANDRÉIA ALTENHOFEN
 
Câmara de Fiscalização
 
Coordenador – RICARDO KERKHOFF
Membro – ANE ELISA MOLLER DAPPER
Membro – MARTA DA SILVA CANANI
Suplentes
Membro – JOÃO LUÍS LUCAS MARACCI
Membro – CRISTIANI FONSECA DE SOUZA
 
Câmara de Desenvolvimento Profissional
 
Coordenador – ADRIEL MOTA ZIESEMER
Membro – MARCELO PAVECK AYUB
Membro – NÁDIA EMER GRASSELLI
Suplentes
Membro – OSMAR ANTÔNIO BONZANINI
Membro – SAULO ARMOS
 
Câmara de Registro
 
Coordenadora – MARLENE TERESINHA CHASSOTT
Membro – ANE ELISA MOLLER DAPPER
Membro – SÍLVIO LUÍS DA SILVA ZAGO
Suplentes
Membro – SIMONE LOUREIRO BRUM IMPERATORE
Membro – ABILIO ROZEK
 
Câmara de Recursos de Ética e Disciplina
 
Coordenador – PAULO GILBERTO COMAZZETTO
Membro – MARCO AURÉLIO BERNARDI
Membro – CÉLIO LUIZ LEVANDOVSKI
Membro – FLÁVIO FLACH
Suplentes
Membro – GRACE SCHERER GEHLING
Membro – INELVA FÁTIMA LODI
Membro – ARTUR ROBERTO DE OLIVEIRA GIBBON
 
Câmara de Recursos de Fiscalização
 
Coordenador – LUÍS AUGUSTO MACIEL FERNANDES
Membro – MÁRIO KIST
Membro – SILVIA REGINA LUCAS DE LIMA
Membro – JOÃO ROBERTO HOERBE
Suplentes
Membro – LUIZ ALBERTO SOUTO JACQUES
Membro – CASSIANA TONINI CARBONE
Membro – MOISES LUIZ TOGNI

Composição do CRCRS para o biênio 2014-2015
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Zulmir Breda e Paulo Schnorr representam o Estado no CFC

O Conselho Federal de Contabilidade também 

escolheu seu novo presidente, durante sessão 

plenária realizada em 7 de janeiro. O Contador José 

Martonio Alves Coelho foi, pela segunda vez, 

conduzido à presidência do Conselho Federal de 

Contabilidade. Ele, que já havia ocupado o cargo na 

gestão 2004/2005, irá suceder o Contador Juarez 

Domingues Carneiro.

Na ocasião, ainda foram empossados os novos 

membros da diretoria. Ao ex-presidente do CRCRS, 

Contador Zulmir Breda, foi delegada a tarefa de 

assumir a vice-presidência de Desenvolvimento 

Profissional e Institucional do CFC. O Contador 

Paulo Walter Schnorr, que até ano passado era vice-

presidente Técnico do CRCRS, também participa do 

CFC como conselheiro suplente.

Diretoria (a partir da esquerda): Luiz Fernando Nóbrega, 
Nelson Zafra, Zulmir Ivanio Breda, Lucilene Fliorêncio 
Viana, José Martonio Alves Coelho (presidente), Verônica 
Souto Maior, Luiz Henrique de Souza, Aécio Prado Dantas 
Júnior e Vivaldo Barbosa de Araújo Filho

Conselheiros titulares, 
Contadores:
Zulmir Ivanio Breda 
(Rio Grande do Sul)
Luiz Fernando Nóbrega 
(São Paulo)
Nelson Zafra (Paraná)
Sergio Faraco (Santa Catarina)
João Alfredo de Souza Ramos 
(Espírito Santo)
Heraldo de Jesus Campelo 
(Maranhão)
Joaquim de Alencar Bezerra 
Filho (Piauí)
Maria do Rosário de Oliveira 
(Rio Grande do Norte)
José Martonio Alves Coelho 
(Ceará)
Aécio Prado Dantas Júnior 

Carlos Henrique do Nascimento 
(Alagoas)
Maria Constança Carneiro 
Galvão (Bahia)
 
Técnicos em 
Contabilidade: 
Edemar Wayhs 
(Mato Grosso)
Juliana Aparecida Soares Martins 
(Tocantins)
Bernardo Rodrigues de Souza 
(Amapá)
Pedro Miranda 
(Rondônia)
Cleber Oliveira de Figueiredo 
(Paraíba)
Maria Perpétua dos Santos 
(Goiás)

Conselheiros suplentes, 
Contadores:
Paulo Walter Schnorr 
(Rio Grande do Sul)
José Aparecido Maion (São Paulo)
Luiz Carlos de Souza (Paraná)
Marisa Luciana Schvabe de 
Morais (Santa Catarina)
Evandro Benedito dos Santos 
(Mato Grosso), Vânia Labres da 
Silva (Tocantins)
João Altair Caetano dos Santos 
(Rondônia)
Gardênia Maria Braga de 
Carvalho (Piauí)
Everildo Bento da Silva 
(Rio Grande do Norte)
Rivoldo Costa Sarmento 
(Alagoas)

Henrique Ricardo Batista 
(Goiás)
Helio Barreto Jorge 
(Bahia)
 
Técnicos em 
Contabilidade:
Paulo Luiz Pacheco 
(Espírito Santo)
Márcia Fátima Fernandes 
Dantas (Amapá)
Hermelino de Jesus Souza 
(Maranhão)
Osvaldo Rodrigues da Cruz 
(Ceará)
José Augusto Costa Sobrinho 
(Sergipe)
Terezinha Carvalho Fernandes 
(Paraíba)

Novos conselheiros do CFC eleitos no pleito ocorrido em 7 e 8 de novembro de 2013, 
para o período de 2014 a 2017

Contador José Martonio Alves 
Coelho, eleito presidente do 
Conselho Federal de Contabilidade
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Nova diretoria da Academia Brasileira de Ciências Contábeis
Em solenidade realizada em 22 de novembro de 

2013, no plenário do Conselho Federal de Con-

tabilidade, em Brasília, a Contadora Maria Clara 

Cavalcante Bugarim foi reeleita como presidente 

da Academia Brasileira de Ciências Contábeis 

(Abracicon). Na ocasião, também foi dada posse à 

nova diretoria da entidade, que deverá cumprir 

mandato de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro 

de 2017. A presidente anunciou alguns projetos 

como o aprimoramento da revista Saber Contábil; a 

“Quinta Literária”, que visa realizar, a cada dois 

meses, reunião com conselheiros do CFC com o 

intuito de discutir temas relevantes ligados à classe 

contábil; e a edição da Revista de Educação e Pesquisa 

em Contabilidade (REpeC). “Vamos dinamizar o 

trabalho da academia, pois, como acadêmicos, 

sabemos da nossa responsabilidade no atual cenário 

contábil brasileiro”, explicou Maria Clara.

 Os integrantes da diretoria são:

Conselho Fiscal

Membros Efetivos

1º Gaitano Laertes P. Antonaccio (AM)

2º Janir Adir Moreira (MG)

3º Washington Maia Fernandes (MG)

 

Membros Suplentes

1º Alcedino Gomes Barbosa (GO)

2º Nelson Machado (DF)

3º Irineu De Mula (SP)

Presidente: 

Maria Clara Cavalcante Bugarim (AL)

Diretor de Administração e Finanças: 

Diva Maria de O. Gesualdi (RJ)

Diretor Operacional: 

Marta Maria Ferreira Arakaki (RJ)

Diretor de Ensino e Pesquisa: 

Antonio Carlos Nasi (RS)
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 CRCRS homenageia 23 professores universitários 

Em evento realizado em 9 de dezembro do 

ano passado, o Conselho Regional de Con-

tabilidade entregou, pelo segundo ano consecu-

tivo, o diploma e medalha de honra ao Mérito 

Docência Universitária a 23 professores que se 

dedicaram ao ensino da Contabilidade por 15, 

25 ou 30 anos. 

Receberam a homenagem os seguintes 

docentes:

 com 15 anos de atividades: Carmem Luiza 
Penha, Celso Both, Cirino Calistrato Rebello, 
Cláudio Viapiana, Ivanir Vitor Tognon, José 
Luis Campani Lourenzi, Luiz Fernando 
Peixoto Wesz, Maria de Fátima da Silva 
Serra, Maria de Lurdes Furno da Silva, 
Marlei Salete Mecca, Miguel Pletsch, Nilton 
José Goulart Martins, Paulo Walmor 
Hoppe, Romina Batista de Lucena de Souza, 

Salézio Dagostin, Sergio Luiz Piazza, Simone 
Taffarel Ferreira 

 com 25 anos: Eloi Dalla Vecchia, José 
Juparitã do Amaral, Rosalvaro Ragnini, 
Valmor Arsildo Kappler

 com 30 anos: Francisco Laubing Ferreira e 
Inês Maria Rech.

Antecedendo a entrega das medalhas e dos 
certificados, o professor e doutor contador João 
Batista Nast de Lima falou sobre a evolução do 
ensino superior no Brasil.

“No Rio Grande do Sul existem 389 
instituições de ensino superior, sendo 42 
públicas e 347 privadas. Mostrou ainda que uma 
pesquisa evidencia o crescimento do ensino à 
distância. O professor apontou ainda os 
atributos considerados indispensáveis aos 
docentes, sob o prisma dos alunos: gostar e 
dominar as disciplinas que leciona, gostar de 
alunos, ter senso de humor, força de vontade, 
bondade, humildade, entre outras”.
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Evento da mulher que atua na profissão contábil marcou o final de 2013

Superando todas as expectativas para o IX Encontro Nacional da Mulher Contabilista, o evento 

agregou um público de mais de dois mil profissionais, que, pela primeira vez, fariam parte de um encontro 

realizado no navio MSC Preziosa, que saiu de Santos em 27 de novembro e retornou no dia 29. Definido 

como especialmente diferente, o encontro iniciou com o Fórum de Administração Pública Responsável, 

no dia 27, pela manhã. 

O presidente do CFC, Juarez Carneiro, e a vice-presidente Técnica do CFC, Verônica Souto Maior, na 

época, foram convidados a proceder a abertura do evento.

A qualidade dos gastos públicos foi o tema da palestra de Valdemir Pires, professor da Unesp – 

Universidade Estadual Paulista, e João Eudes Bezerra Filho, auditor das Contas Públicas do TCE/PE. Paulo 

Henrique Feijó, professor universitário, e Joaquim Liberalquino Ferreira, coordenador adjunto da 

Comissão das Normas Brasileiras da Área Pública do CFC, abordaram a transparência na gestão dos 

recursos públicos.

João Eudes (esquerda): “Dois são os principais desafios a 
serem enfrentados na busca da qualidade dos gastos 
públicos: desenvolvimento do módulo de mensuração e 
acumulação de custos, e a utilização do módulo de análise 
e relatórios”. 

 

Feijó (direita): “A cultura do segredo não contribui para 
nada. O Brasil vive a transição da cultura do segredo para 
a cultura do acesso à informação. O uxo de informações 

favorece a tomada de decisão e a boa gestão pública”.

Em sua manifestação, a Contadora relembrou a construção das 10 primeiras 

Normas Brasileiras de Contabilidade, as reexões sobre as dificuldades de implantação e 

a adaptação das normas à realidade brasileira. Comentou também a edição da Portaria 

nº 634, de 19 de novembro de 2013, editada pela Secretaria do Tesouro Nacional, que 

dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis 

aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual. 

No seu entendimento, a edição da regra reetiu a maturidade adquirida em relação à 

questão do alinhamento com o envolvimento  de parceiros, na busca plena de uma 

forma consistente de adoção das normas públicas.

A cerimônia oficial de abertura do IX Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista ocorreu no dia 27 de novembro, às 14h30min. Para cantar o 
Hino Nacional Brasileiro, a organização do evento trouxe o cantor e 
arranjador cearense David Valente, que mostrou que as limitações físicas de 
nascença não o impediram de fazer carreira na profissão que escolheu: ser 
músico. Além do hino, Valente brindou aos presentes com outras músicas 
que emocionaram a plateia.
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Verônica Souto 
Maior e Juarez 
Carneiro



Cumprindo um ritual, o comandante Giuliano Bossi 
passou o comando do navio MSC Preziosa ao então 
presidente do CFC, Juarez Carneiro.

Augusto de Melo foi empossado na cátedra 
36 da Academia Brasileira de Ciências 

Contábeis.

Juarez: "O Brasil vem se destacando como referência 
mundial na Contabilidade e a mulher tem participação 
ativa. Hoje 220 mil mulheres atuam com competência 
e qualidade na área contábil. Se 2013 foi o ano da 
Contabilidade no Brasil, 2014 será o ano mundial da 
Contabilidade. O lançamento dessa campanha 
ocorrerá durante o Congresso Mundial, que se realizará 
na Itália".

Proatividade, Cidadania e Ação Empresarial foram os 
temas abordados no primeiro painel na tarde da quinta-
feira, 27 de novembro, no qual participaram Bruno 
Quick, Leo Charles Henri Brossard II, Roni Enara, Ivan 
Silveira da Costa e Marcelo Monello, sob a 
coordenação do presidente do CRCSP, Luiz Fernando 
Nóbrega.

Kátia: "É muito importante a educação pelo amor e, 
normalmente, cabe à mulher a educação dos filhos. 
Dizem que no futuro o amor será disciplina nas 
universidades. O amor, comprovadamente, 
transforma".

Em seguida, o público assistiu atentamente a palestra da médica Kátia Marabuco sobre a somatização 

das emoções.
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Também paralelamente ao IX Encontro Nacional da Mulher Contabilista ocorreu o Encontro 
Nacional de Jovens Lideranças Contábeis. No dia 29 de novembro, sexta-feira, à tarde, o jornalista e 
empresário Helder Eugênio falou da sua experiência como empreendedor e deu dicas de como alcançar 
o sucesso profissional.

Encontro Nacional de Jovens Lideranças Contábeis 

Helder: "Para garantir o sucesso, saia da zona de conforto, 
estabeleça metas e objetivos, evite focar nos problemas, 
tenha paciência e persistência, crie hábitos, turbine seu 
networking e anote tudo".
 

Profissionais lotaram o auditório para assistir o talk 
show com Cissa Guimarães, Magic Paula, Maria da 
Penha, Josie Antello, Célia Sacramento e Glória Maria.

Juarez Carneiro, encerrou o evento convidando a todos 
os presentes para em 2015 participarem do X 
Encontro Nacional da Mulher Contabilista, em Foz do 
Iguaçu, no Paraná. 
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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.

Delegacia: Panambi
Delegado: Técn. Cont. Getson Dhein

Profissionais: Contadores: 101 – Técn. Cont.: 80 – Organizações contábeis: 27
E-mail: crcpanambi@lider.cnt.br

Jurisdição: Panambi, Condor e Santa Bárbara do Sul

Delegacia: Jaguarão
Delegado: Contador Darcy Lemos de Faria
Profissionais: Contadores: 32 – Técn. Cont.: 66 – Organizações contábeis: 39
E-mail: darcy@escritoriofariars.com.br
Jurisdição: Jaguarão, Herval e Arroio Grande

 Delegacia: Venâncio Aires
Delegado: Contador Andre Fernando Gerlach
Profissionais: Contadores: 152 – Técn. Cont.: 44 – Organizações contábeis: 45
E-mail: adconta@viavale.com.br
Jurisdição: Venâncio Aires, Mato Leitão e Passo do Sobrado

CONHEÇA OS DELEGADOS REGIONAIS

 
 Delegacia: Santo Antônio da Patrulha
 Delegada: Contadora Isidra Ramos Lopes
Profissionais: Contadores: 21 – Técn. Cont.: 73 – Organizações contábeis: 29
 E-mail: administrativo@procorcontabil.com.br
Jurisdição: Santo Antônio da Patrulha e Caraá

 Delegacia: Tramandaí
Delegado: Técn.Cont. Zigomar da Silva

Profissionais: Contadores: 32 – Técn. Cont.: 123 – Organizações contábeis: 44
E-mail: delegaciacrctdai@contabilisrs.com.br

Jurisdição: Tramandaí, Cidreira, Imbé e Balneário Pinhal




