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Os profissionais que atuam na área con-
tábil constataram, nos últimos meses, 

mais um ato de reconhecimento da impor-
tância da Contabilidade como instrumento 
capaz de imprimir transparência e credibili-
dade às informações. Refiro-me à edição da 
Resolução 23.406/14 do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), que tornou obrigatória a assi-
natura do profissional da Contabilidade, em 
conjunto com o candidato a cargo eletivo, nas 
prestações de contas dos valores arrecadados 
e gastos nas campanhas para as eleições 
de outubro próximo. Essa é mais uma opor-
tunidade para mostrarmos à sociedade 
a importância do nosso trabalho. Entretanto 
há que se pensar que, concomitantemente à 
oportunidade que se cria, multiplicam-se as 
responsabilidades, já que, a partir de agora, o 
profissional da Contabilidade responderá 

junto com o candidato por eventuais questio-
namentos apontados na sua prestação de contas.

Cada vez mais, a Contabilidade tem sido 
utilizada como um eficiente instrumento de 
transparência às informações – clareza tão 
decantada pela sociedade. A exigência de ações 
transparentes tem estado presente em todas as 
situações e circunstâncias do País. Um exemplo 
recente disso foi a realização da Copa do Mundo  

 
 CONTABILIDADE 
E TRANSPARÊNCIA: 
PARCEIRAS 
INDISSOCIÁVEIS!



no Brasil, depois de 64 anos, que gerou 
polêmica e discussões acirradas em relação 
aos altíssimos gastos/investimentos. Num 
país com tantas carências, em especial na 
área social, a população sente-se insegura 
para concluir que os valores envolvidos 
foram de fato aplicados da melhor forma. 
Passado o campeonato, evidencia-se nova-
mente, com o período das campanhas 
eleitorais, a exigência legítima da sociedade 
por transparência, ainda mais quando se 
trata de um processo democrático e 
cidadão. E aí, mais uma vez, a Contabilidade 
surge como uma ferramenta confiável de 
extrema importância dentro do contexto da 
nação, no sentido de dar credibilidade e 
transparência às prestações de contas elei-
torais. O Sistema CFC/CRCs tem estado 
permanentemente junto aos mais diversos 
escalões do governo, buscando sempre sa-
lientar a importância da Contabilidade nos 
processos de controle e prestação de contas 
dos gastos públicos.

É impossível desvincular o profissional 
contábil do agente capaz de promover e esti-
mular os processos de transparência.

Muito se fala em legado da Copa do Mun-
do no Brasil. Sem dúvida, foi um acontecimento 
que instigou muitos questionamentos e que, 
no cômputo geral, foi bem-sucedido e disse-
minou o chamado padrão FIFA. E dessa 
discussão podemos extrair que a Contabili-
dade é a ferramenta fidedigna pela qual a so-
ciedade dispõe de informações para que o 
Brasil consiga atingir o “padrão FIFA” nas 
ações do governo e dos políticos. Nessa 
linha, nós também precisamos oferecer os 

nossos serviços dentro de um padrão de qua-
lidade que desponte aos olhos dos usuários 
como elemento imprescindível em qualquer 
relatório ou demonstração gerada pela 
Contabilidade.

A Copa do Mundo e as eleições, em 
outubro, são oportunidades que surgem para 
os profissionais da Contabilidade mostrarem 
à sociedade brasileira a fundamental e neces-
sária presença da Contabilidade para um 
desenvolvimento lastreado pela transparên-
cia e pela fidedignidade das informações. 

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

�
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O Sistema CFC/CRCs tem 
estado permanentemente 
junto aos mais diversos 
escalões do governo, 
buscando sempre salientar 
a importância da 
Contabilidade nos 
processos de controle e 
prestação de contas dos 
gastos públicos.�



Contador Paulo Ricardo Alaniz 
Vice-presidente Técnico do CRCRS e 
Partner, Auditor da KPMG Auditores 
Independentes

A CONVERSÃO DA MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 627/13 NA 
LEI 12.973/14, AS NORMAS  
BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE  
E OS EFEITOS NA 
CONTABILIDADE E NAS 
DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

m 2013, após a edição das Instruções Norma-
tivas nº 1.397 e 1.422/13, iniciou-se uma 

discussão sobre a eventual necessidade de 
manter-se duas contabilidades, sendo uma para 
atender os interesses do Fisco e outra para uso de 
investidores e demais stakeholders – ou seja, uma 
Contabilidade Fiscal e outra Societária. Essa dis-
cussão tinha como premissa o entendimento da 
Receita Federal do Brasil (RFB) de que a base para 
tributação dos dividendos deveria ser o lucro 
apurado de acordo com as regras fiscais, e não o 
resultado apurado através da aplicação das Normas 
Brasileiras de Contabilidade. A comunidade con-
tábil brasileira entendeu que, se fosse mantida essa 
obrigatoriedade, reflexos indesejados poderiam 
ocorrer em relação às iniciativas para incluir o 
Brasil no cenário mundial, no que se refere à con-
vergência das normas brasileiras em relação às 
normas internacionais (IFRS), principalmente pelas 
empresas que têm como principal usuário de suas 
demonstrações contábeis o próprio Fisco.

A edição da Medida Provisória 627/13 demons-
trou a sensibilização quanto ao tratamento desse 
tema, considerando como objetivo principal estabe-
lecer um caminho para finalização do Regime de 
Transição (RTT), criado pela Lei 11.941/08. A refe-
rida lei estabelecia em sua essência o regime da 
neutralidade fiscal em relação às diferenças de 
tratamento contábil a partir da edição da Lei 
11.638/07 e da convergência das Normas Brasileiras 
de Contabilidade com as normas internacionais. A 
conversão da MP 627/13 na Lei 12.973/14 conso-
lidou esse processo e criou a opção de adoção 
antecipada, ou seja, ainda em 2014. A partir de 2015, 
todas as empresas devem atender à referida lei. 

E
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Diante dessa situação, o principal desafio cons-
titui-se em tratar as diferenças entre os valores 
contábeis e as regras fiscais. A lei especifica essas 
diferenças e como deve ser exercido o controle e a 
sua demonstração. Por exemplo, estabelece que 
os ajustes de constituição de provisão para recupe-
rabilidade de ativos (impairment) deverão ser 
tratados como provisão não dedutível, sendo 
permitida a dedutibilidade na medida em que as 
perdas forem efetivas. 

O controle das diferenças deve ser feito na 
própria Contabilidade, com a abertura de subcon-
tas. Nesse aspecto, os contribuintes aguardam 
manifestação da RFB sobre o nível de exigência 
dessas subcontas, pois isso pode ser um fator 
importante na decisão das empresas quanto à 
opção de adotar antecipadamente a lei (em 2014), 
tendo em vista a necessidade de atender essas 
regras desde 1º de janeiro de 2014. É importante a 
avaliação do impacto, por exemplo, para os casos 
em que a empresa adotou o custo atribuído como 
base de mensuração do ativo imobilizado e precisa 
controlar de forma segregada os efeitos no cálculo 
da depreciação. A adoção do ajuste a valor pre-
sente também requer atenção sobre o nível de 
controle que será necessário.

O reconhecimento de receitas é um tema que 
aparentemente não foi abordado nessa lei e que 
pode ser relevante para algumas empresas, princi-
palmente no segmento de serviços. Esse assunto 
pode ser complexo quando a empresa utilizar, 
como base de reconhecimento, critério que 
atenda a norma contábil, mas que seja diferente da 
base de emissão de faturamento/notas fiscais. 
Nesse caso, considerando que deve ser utilizada a 
base contábil para fins fiscais, qualquer diferença de 
base de tributação deveria ser regulamentada.

De uma forma ampla, nosso entendimento 
preliminar é de que foi resgatado o antigo LALUR 
(Livro de Apuração do Lucro Real), que parte 
da Contabilidade e controla ajustes permitidos/

estabelecidos pela legislação fiscal. É preciso 
entender que, com o avanço dos recursos da tec-
nologia da informação, todos os lançamentos 
contábeis estarão à disposição para consulta, e o 
tratamento das diferenças obrigatoriamente deverá 
estar respaldado na Contabilidade. Portanto, 
aumenta a transparência das informações e reforça 
a importância de ter registros contábeis efetivos. 

Existem outros aspectos a serem discutidos, ampli-
ados e aperfeiçoados, tanto em relação a assuntos 
como ágio na combinação de negócios quanto sobre 
lucros no exterior. A exemplo do que representou o 
DL 1.598/78 em relação à Lei 6.404/76, nossa expec-
tativa é de que a Lei 12.973/14 represente um novo 
marco regulatório para a evolução da Contabilidade, 
incluindo os reflexos fiscais nas demonstrações 
contábeis brasileiras.

�
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É preciso entender que, com 
o avanço dos recursos da 
tecnologia da informação, 
todos os lançamentos 
contábeis estarão à 
disposição para consulta, e 
o tratamento das diferenças 
obrigatoriamente deverá 
estar respaldado na 
Contabilidade.�
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S abemos que o primeiro setor é o Estado, o 
segundo setor é o mercado e o terceiro 

setor compreende todas as instituições sem 
fins lucrativos que têm o objetivo de apoiar as 
ações sociais promovidas pelo primeiro ou 
segundo setor. Agrupam-se no terceiro setor 
diversas instituições, tais como as associações 
em geral e fundações, desde que não obje-
tivem o lucro em sua constituição de fato e de 
direito.

No Brasil, as associações civis sem fins 
lucrativos, popularmente chamadas de Orga-
nizações Não Governamentais - ONGs, 
cresceram e se multiplicaram com forte apoio 
da cooperação internacional. Agências pri-
vadas de desenvolvimento, muitas das quais 
ligadas às igrejas dos países da Europa Oci-
dental e da América do Norte, apoiaram, 
desde os anos 1970, projetos de educação 
popular, defesa de direitos e melhoria da quali-
dade de vida comunitária. Na década de 1990, 
houve um crescimento acelerado do número 
de ONGs candidatando-se a receber tais 
recursos. Porém, uma crise avizinhava-se, pois 
os agentes financiadores viam aumentar o 

número de instituições requerendo recursos e 
os problemas sociais do Brasil não sendo resol-
vidos. Isso gerou um clima de desconfiança. 
Além disso, houve o surgimento de uma nova 
realidade: os recursos também estavam sendo 
canalizados para a Europa do Leste para auxiliar 
na contenção do crescente desemprego, bem 
como para minimizar a miséria na África.

Diante desses novos fatos, nossas ONGs 
tiveram que se “reinventar”, pois muitas vinham 
sendo geridas por leigos em assuntos gerenciais, 
com foco mais político, filosófico e meramente 
teórico. Não havia preocupação com presta-
ções de contas em formato científico ou técnico. 

CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS PARA 
O TERCEIRO SETOR
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No entanto, aumentava a necessidade de uma 
aproximação maior com o Estado e o setor 
empresarial na busca de novos financiadores/
investidores/patrocinadores para os projetos. 
Assim, aos poucos as ONGs foram incluindo 
em sua pauta de trabalho a preocupação com 
seu fortalecimento institucional e com a cons-
trução das condições de sua sustentabilidade 
em longo prazo.

Por não serem empresas objetivando 
lucratividade e sem expertise em gestão, inicial-
mente as ONGs tiveram de enfrentar, de um 
lado, a desconfiança do Estado (aqui denominado 
todo e qualquer ente público ou governa-
mental) e, de outro, o da iniciativa privada. 
Enquanto o Estado enxergava tais entidades 
como “picaretas” em busca de recursos fáceis 
e fonte de corrupção, as empresas privadas 
consideravam “um bando de esquerdistas” 
com projetos meramente político-ideológicos 
– com o agravante de que, em alguns casos, 
ambos tinham razão.

Felizmente, no decorrer dos anos, um novo 
formato foi se definindo para as ONGs, e uma 
nova visão também se formou por parte tanto 
do Estado como dos empresários e da socie-
dade em geral. Não podemos nos furtar de que 
tal “alavancagem” se deu por uma busca de 
profissionalização dos gestores das entidades e 
de que a organização contábil foi de fundamental 
importância para a mudança deste paradigma, 
pois tanto os projetos como as suas prestações 
de contas ficaram mais transparentes. Isso 
permitiu separar as organizações que real-
mente tinham projetos consistentes daquelas 
aventureiras ou de fraudadores em busca de 
recursos fáceis.

Sendo assim, o terceiro setor entra numa 
nova fase e numa nova forma de busca por 
financiamentos, inclusive aprendendo que não 
se restringe à captação de recursos exclusiva-
mente financeiros, pois envolve também a 
busca por produtos e serviços que auxiliem uma 
determinada entidade a realizar sua missão. O 
processo de captação de recursos financeiros 
pode usar diversos meios para obtê-los, sendo 
o mais comum a elaboração de projetos sociais, 
culturais ou esportivos para aprovação por parte 
dos financiadores. Isso pode ser financiado ou 
patrocinado diretamente pelo agente finan-
ciador (pessoa física ou jurídica) ou através de 
incentivos fiscais, após a aprovação pelo Minis-
tério ou Secretaria da Cultura ou do Esporte 
(estadual ou municipal).

O reconhecimento da legitimidade das 
ONGs pelo governo e a atuação com mais 
competência promoveram a aproximação do 
mercado e da sociedade civil, resultando na 
quebra do preconceito desta relação. Houve o 
entendimento de que tal aproximação teria 
muito a contribuir para a diminuição da 
pobreza, melhoria da educação, da cultura, do 
meio ambiente, enfim, para uma sociedade 
melhor. Assim, as ONGs devidamente habili-
tadas estariam aptas a receber recursos por 
doações de pessoas naturais e jurídicas, bem 
como investimentos, patrocínios, serviços 
voluntários etc.

Outra fonte são os recursos públicos gover-
namentais, denominados subvenções sociais 
(transferência de recursos financeiros para cus-
teamento do projeto) e auxílios (transferência 
de capitais derivados de lei orçamentária). Nor-
malmente, a forma de obtenção desses recursos 
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se dá por contratos, convênios ou termos de 
parceria, mediante a apresentação e a apro-
vação de projetos. É importante obedecer aos 
requisitos dos respectivos editais. É necessário 
destacar que não se trata de privatizar o Estado 
e nem de estatizar o privado. Cada um 
mantém sua lógica e identidade própria, 
promovendo um trabalho conjunto, visando 
à otimização dos recursos e à prestação de 
serviços mais qualificados.

Também na relação das fontes, destaca-se 
o crescimento do número de institutos nacio-
nais e fundações que financiam projetos sociais, 
além de desenvolver projetos próprios. Estas 
têm um processo de solicitação padrão, in-
cluindo foco, prazo, entre outros requisitos 
que podem ser obtidos inclusive pela internet 
e pelas redes sociais.

Algumas organizações não governamentais 
têm explorado formas inovadoras de captação 
de recursos via comercialização de produtos e 
serviços, associação com administradoras de 
cartões de crédito para emissão de cartões de 
afinidade e campanhas de arrecadação de 
recursos perante o público em geral. A poten-
cialização dessas iniciativas passa, no entanto, 
por mudanças legais ainda por realizar, com 
vistas a estimular, via incentivos fiscais, a 
doação de recursos por pessoas físicas e jurídi-
cas. Também é crescente o número de ONGs 
que captam recursos para o desenvolvimento 
e a manutenção de seus projetos por meio de 
agentes financiadores internacionais. Inclusive 
podemos encontrar no Portal Brasileiro do 
Terceiro Setor e no Observatório do Terceiro 
Setor uma lista de alguns doadores. O pro-
cesso de captação de recursos nas agências e 
fundações internacionais é muito parecido com o 
de fundações nacionais, mas, normalmente, mais 
complexo e demorado.

Até aqui vimos que as fontes de financia-
mento do terceiro setor são, basicamente, as 
doações em geral de pessoas físicas e jurídicas, 
os patrocínios dos projetos, os trabalhos 
voluntários e os investimentos privados e 
públicos em projetos sociais, culturais ou espor-
tivos, bem como as subvenções públicas 
(através de contratos, convênios ou termos de 
parcerias).

Entende-se como subvenção toda a alo-
cação de recursos pelo poder público (Estado 
como ente geral) ao setor privado que não 
tenha finalidade de lucro, objetivando custear 
os seus gastos com a realização de determinado 
projeto social, cultural ou esportivo. Nessa 
configuração, o patrocinador do projeto é o 
próprio Estado, não necessitando, assim, a 
entidade ir em busca de investidores no mer-
cado privado.

� É necessário destacar que não 
se trata de privatizar o Estado 
e nem de estatizar o privado. 
Cada um mantém sua lógica e 
identidade própria, 
promovendo um trabalho 
conjunto, visando 
à otimização dos recursos e à 
prestação de 
serviços mais qualificados.�
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Podemos classificar como subvenção pri-
vada o financiamento direto de uma empresa 
privada sem que goze de benefício fiscal. Outra 
forma de captação (indireta) de recursos é 
quando o Estado concede imunidade ou 
isenção de tributos, criando, assim, os cha-
mados incentivos fiscais. É o formato  que 
permite que empresas e pessoas naturais 
invistam em determinados projetos em troca 
de diminuição ou não pagamento de tributos, 
recurso bastante utilizado nos projetos cultu-
rais, educacionais e esportivos. Outro meio é 
através do processo chamado de geração de 
renda, ou seja, venda ou prestação de serviços 
para terceiros. Vimos também que se pode 
buscar recursos no exterior, porém necessitan-
do de organização e especialização maiores.

Finalizando, podemos ainda apontar os 
fundos patrimoniais, que são uma realidade 
consumada em países desenvolvidos, como 
Estados Unidos e Canadá. Eles têm como 
principal característica a sustentabilidade 
financeira a longo prazo. É similar, por exem-
plo, a uma caderneta de poupança, que recebe 
investimentos por meio de doações ou outras 
iniciativas. O objetivo do “dinheiro poupado” é 
render juros para o cumprimento de uma ou 
diversas ações e deixar intacto parte ou a tota-
lidade dos recursos aplicados. Os fundos 

podem ser constituídos por bens de qualquer 
natureza, podendo ser, além de dinheiro pro-
priamente dito, também título, propriedade, 
obras de arte etc. 

Especificamente para as pequenas enti-
dades do terceiro setor, a captação de recursos 
financeiros pode se dar através de empréstimos 
sociais, que são fundos criados e geridos com 
objetivo, entre outros, de empréstimos (nos 
mesmos moldes do mercado financeiro), 
porém com taxas de juros atrativas, em confor-
midade com o impacto social do projeto. Os 
valores dessas operações podem variar de R$ 
100 a R$ 400 mil reais e taxas de juros de 1% 
ao mês.

O Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) pretende aproveitar a Copa do 
Mundo de Futebol de 2014 e as Olimpíadas do 
Rio de Janeiro de 2016 para consolidar investi-
mentos em iniciativas que melhorem as condições 
sociais de comunidades brasileiras menos 
assistidas. Apesar de se tratar de instituição 
financeira, o BID tem no seu objeto e objetivo 
institucional a prioridade do bem-estar social, 
buscando em seus projetos a redução da 
pobreza e desigualdade social.

Fontes: Mauricio Vian, Professor e Con-
sultor na área do Terceiro Setor; Portal TSO 
(Terceiro Setor Online); Instituto para o Desen-
volvimento do Investimento Social (IDIS); 
Instituto Diadorim; Cartilha de Captação de 
Recurso do Terceiro Setor – Comissão de 
Direito do Terceiro Setor da OAB-SP; diversos 
sites  na  internet.

� Especificamente para 
as pequenas entidades 
do terceiro setor, a 
captação de recursos 
financeiros pode se dar 
através de empréstimos 
sociais.�
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NA HORA DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS ELEITORAIS, 
SIGA CORRETAMENTE 
AS ORIENTAÇÕES!

Carlos Souto Júnior 
Consultor em Assuntos Contábeis, Fiscais, 
Jurídicos e Trabalhistas de Campanhas 
Eleitorais. 

m março deste ano, o Tribunal Superior Elei-
toral determinou que a prestação de contas 

das campanhas dos candidatos deve ser assinada 
obrigatoriamente por um profissional da Contabi-
lidade. Nesse sentido, para esclarecer e orientar 
contadores e técnicos em Contabilidade, o 
CRCRS promoveu curso sobre prestação de 
contas eleitorais em diversos municípios do 
Estado, que foi ministrado pelo técnico em Con-
tabilidade Carlos Souto Júnior, consultor em 
assuntos contábeis, fiscais, jurídicos e trabalhistas 
de campanhas eleitorais. 

Nesta entrevista à Revista do CRCRS, Souto 
Júnior aborda três etapas das campanhas: 
arrecadação, aplicação de recursos, e prestação 
de contas.

 

Revista do CRCRS (R.C.): Quais os requi-
sitos indispensáveis para a arrecadação de 
recursos?

Carlos Souto (C.S.): Os requisitos indispensá-
veis para a arrecadação de recursos por parte 
dos candidatos às eleições deste ano são: registro 
da candidatura, que será feito pelo partido 
político, após a aprovação de seu nome pela 
convenção partidária; a obtenção do CNPJ 
eleitoral no site receita.fazenda.gov.br; a abertura 
de conta bancária específica destinada, exclusiva-
mente, à arrecadação de recursos para a 

campanha política e a emissão dos recibos eleito-
rais por meio do Sistema de Recibos Eleitorais do 
programa distribuído pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. 

R.C: Quais as formas e os limites de doações?

C.S.: As doações para a campanha eleitoral 
podem ser feitas por meio de cheques (cruzados e 
nominais), transferências bancárias (TEDs/DOCs), 
depósitos em espécie devidamente identificados 
pelo  CPF ou CNPJ do doador, cessão de bens e 
serviços estimáveis em dinheiro e de doações 
via cartões de crédito e/ou de débito. O limite 
de doações para as pessoas físicas é 10% da 
receita bruta auferida no ano-base anterior à 
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eleição e, para as pessoas jurídicas, 2% do fatura-
mento bruto do exercício anterior. As pessoas 
físicas que obtiveram CPF no ano da eleição e as 
pessoas jurídicas que forem constituídas no ano 
eleitoral não poderão contribuir para a campanha 
política.

A partir da eleição de 2014, o limite de 10% da 
receita auferida no ano base anterior é válido 
também para os candidatos, que somente podem 
doar até 50% de seu patrimônio.

R.C: Qual o limite e o período para 
aplicação dos recursos arrecadados?

C.S.: O limite de arrecadação dos candidatos 
deve ser determinado por Lei Federal a ser 
editada até 10 de junho do ano eleitoral. Caso 
isto não ocorra, cada partido político poderá 
determiná-lo e informar este montante à Justiça 
Eleitoral, por ocasião do registro das candidatu-
ras. O candidato somente poderá arrecadar, e, 
portanto aplicar, recursos em sua campanha polí-
tica, após a abertura de conta bancária específica 
para tal fim. Para esse ato, a candidatura já deve 
estar registrada no TRE e obtido o CNPJ elei-
toral no site da Receita Federal do Brasil. Os 
candidatos poderão efetuar despesas até às 
23h59min59seg da data da eleição, sendo os 
candidatos a deputado estadual e federal até 
05-10-2014 e os candidatos a governador e pre-
sidente, caso haja 2º turno, até 26-10-2014. Após 
o dia da eleição, seja em 1º ou 2º turno, somente 
poderá haver arrecadação de recursos para pagar 
os débitos contraídos até aquela data.

R.C: Quais os erros mais comuns na 
prestação de contas?

C.S.: O erro mais comum é a não obediência às 
obrigações acessórias, especialmente as oriundas 
do art. 32 da Lei 8.212/91, que é a lei de custeio da 
Previdência Social. O fato de, nos termos do art. 
100 da Lei 9.504/97, não haver vínculo emprega-
tício com as pessoas físicas prestadoras de serviço 
em campanhas eleitorais, não significa que não 
haja obrigações acessórias a serem cumpridas, tais 
como entrega de DIRF e GEFIP, pois não 
ocorrendo vínculo empregatício, os prestadores 
de serviços pessoas físicas são considerados autô-
nomos. Os órgãos fiscalizadores têm sido 
parcimoniosos com esses detalhes, mas isso não 
significa que tal procedimento continue, já que o 
prazo prescricional é de cinco anos. Também tem 
sido frequente a falta de lançamentos de todas as 
receitas e despesas no Sistema de Prestação de 
Contas Eleitorais (SPCE), como, por exemplo, as 
despesas e as receitas por ocasião da ocorrência 
de eventos, tanto de promoção das candidaturas 
como o de arrecadação de recursos, bem com a 
não abertura da conta corrente eleitoral no prazo 
legal por parte das mulheres que concorrem 
apenas para cumprir a cota legal determinada.

R.C: Como funciona o Sistema de Prestação 
de Contas Eleitorais do Tribunal Superior 
Eleitoral?

C.S.: O Sistema de Prestação de Contas Eleito-
rais, distribuído gratuitamente a todos os candi-
datos ou não que se cadastrarem no site tse.jus.br, 
é bastante interativo, de fácil compreensão,
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bastando impedir que o olho ou a mão sejam 
mais rápidos que o pensamento. Cada tela 
merece leitura atenta para que todos os 
lançamentos sejam efetuados corretamente, 
impedindo que as contas sejam desaprovadas 
por erros materiais desnecessários. É possível 
corrigir ou excluir qualquer lançamento 
efetuado, ressaltando que as correções 
deverão ser novamente gravadas para que 
o sistema as reconheça.

R.C: Durante a campanha eleitoral são 
exigidas duas prestações de contas. 
Quando devem ser apresentadas? 
E no caso de ocorrer segundo turno?

C.S.: Os candidatos e os partidos políticos que 
abrirem conta bancária eleitoral deverão, entre 
28-07 e 02-08 e entre 28-08 e 02-09, transmitir, 
via internet, os dados preliminares de suas pres-
tações de contas, que serão disponibilizados 
também, via internet, nos dias 06-08 e 06-09, 
respectivamente. Caso essa transmissão seja 
impossível, os relatórios deverão ser impressos e 
apresentados, nos mesmos prazos, ao Cartório 
Eleitoral, que emitirá recibo de entrega. Até 
04-11, os candidatos que participarem do 1º 
turno e, até 25-11, os candidatos que partici-
parem do 2º turno, deverão entregar aos 
Cartórios Eleitorais as contas finais de toda sua 
campanha, em CD ou pen drive, com todos os 
documentos exigidos pela Resolução 
23.406/2014, sob pena de sua desaprovação.

R.C: Quem está obrigado a abrir conta 
bancária de campanha?

C.S.: Todos os candidatos estão obrigados a abrir 
conta bancária de campanha no prazo de 10 dias 
úteis após a obtenção do CNPJ eleitoral. Os par-
tidos políticos que desejarem arrecadar e aplicar 
recursos na campanha política deverão também 
abrir conta corrente bancária específica, utilizan-
do-se do CNPJ já existente. Essa conta bancária 
deverá registrar todo e qualquer movimento 
financeiro, inclusive os oriundos de recursos 
próprios do candidato, comercialização de pro-
dutos e realização de eventos, sendo obrigatória 
sua existência mesmo que não haja arrecadação 
de recursos. Os extratos bancários dessa conta 
deverão identificar o CPF ou o CNPJ de todos 
os doadores.

R.C: Considerações finais

C.S.: O parágrafo 4º do art. 33 da Resolução 
23.406/2014 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
determinou a obrigatoriedade, a partir deste ano, 
da participação do profissional da Contabilidade na 
Prestação de Contas Eleitorais, tanto dos candi-
datos como dos partidos políticos. Essa inovação 
abre novas possibilidades para nossa categoria pro-
fissional, mas traz consigo enorme responsabili-
dade, pois, caso ocorram erros formais na exe-
cução de nosso trabalho, poderemos ser respon-
sabilizados por quem sofreu o prejuízo. Nesse 
cenário, é indispensável, conforme a Resolução 
987/2003 do Conselho Federal de Contabilidade, 
a existência do Contrato de Prestação de Serviços 
Contábeis, visando o cumprimento mútuo de 
prazos e a definição de responsabilidades.
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REFLEXÕES SOBRE A 
SOCIEDADE 
NO PLANEJAMENTO 
SUCESSÓRIO

A partir do presente artigo, pretende-se trazer 
alguns esclarecimentos sobre a formação de 

sociedades holding e o que elas podem propor-
cionar no plano sucessório.
A expressão holding, do verbo to hold, em inglês, 
traduz-se em segurar, deter, sustentar. De um 
modo geral, a sociedade holding se constitui em 
uma sociedade que mantém a titularidade de bens 
e direitos, compreendendo bens móveis, imóveis, 
propriedade industrial (marcas e patentes) ou 
ainda participações em uma ou mais sociedades. A 
sociedade holding não representa um tipo socie-
tário diverso daqueles que estão previstos no 
sistema jurídico brasileiro (sociedade limitada, 
sociedade anônima, sociedade simples etc.). Em 
outras palavras, a holding não é um modelo socie-
tário diferente, mas sim uma sociedade com 
objetivos específicos. Aliás, não se pode deixar de 
advertir que, com a regulamentação da Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli), 
essa também pode assumir, dentro de um contexto 
empresarial ou familiar, a condição de holding.

A doutrina, de um modo geral, com algumas 
variações, destaca espécies distintas de holding (hol-
ding pura, holding mista, holding patrimonial, holding 

de controle, holding imobiliária etc.). Todas essas 
variações se justificam em função do seu objeto 
social e do contexto no qual estão inseridas, pois 
poderão se fazer presentes desde um grande con-
glomerado empresarial até um ambiente familiar 
com objetivo de definir diretrizes para um pla-
nejamento sucessório. Mais especificadamente 
no plano familiar, a holding poderá assumir um 
relevante papel não apenas como instrumento de 
organização societária, mas, sobretudo, uma impor-
tante ferramenta para permitir uma organização 
patrimonial do empresário no plano sucessório. 
Não raro, nos deparamos com situações em que o 
falecimento ou mesmo a incapacidade daquele que 
até então assumia o controle da atividade empresa-
rial ou mesmo do patrimônio da família acaba 
pegando de surpresa seus sucessores. Por outro  
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Marcelo Carlos Zampieri 
Advogado, Professor da Universidade 
Federal de Santa Maria e Faculdade de 
Direito de Santa Maria (Fadisma). 

HOLDING 
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lado, também são comuns situações em que 
processos sucessórios não planejados ou mal 
planejados são responsáveis por uma crise na 
empresa ou mesmo no patrimônio familiar. Essa 
situação é gerada, principalmente, por aqueles que 
– por motivos que não cabe aqui explorar – 
insistem em retardar o processo sucessório, ou 
como se diz em uma linguagem vulgar, “passar o 
bastão”. Essa demora tem um preço. E esse preço 
é pago pelos sucessores que, despreparados ou até 
então alheios à empresa familiar, acabam tendo que 
tomar a frente dos negócios ou da administração 
do patrimônio da família da noite para o dia. Não 
fosse suficiente essa situação, não se pode deixar 
de considerar outras circunstâncias que dificultam 
ainda mais o processo de sucessão, como ocorre 
em situações em que há filhos de fora do casa-
mento ou ainda a presença de mais de uma família, 
formação de condomínio entre sucessores etc. Por 
esses e tantos outros motivos, a organização, em 
vida, de um plano sucessório permitirá, além de 
uma reflexão entre os membros da família a 
respeito dos rumos do negócio e a gestão do patri-
mônio, evitar situações de conflito ou mesmo 
insegurança entre os sucessores.

É importante advertir que as regras do direito 
sucessório não se mostram aptas a disciplinar o 

relacionamento dos sucessores entre si e destes 
para com a empresa, o patrimônio ou os negócios da 
família. A razão dessa ausência de regulamentação 
legal tem uma explicação e reside na carga emotiva 
que permeia as relações pessoais em uma família. A 
constituição de uma sociedade permitiria que as 
diretrizes para a gestão do patrimônio empresarial 
ou familiar não fiquem submetidas a instabilidades 
emocionais dos sucessores, já que a formação de 
uma sociedade viria acompanhada de disposições 
contratuais ou estatutárias de convivência dos 
sucessores entre si, e destes para com a empresa ou 
patrimônio familiar. Ao mesmo tempo, a consti-
tuição de uma sociedade holding franquearia que os 
sucessores de antemão tenham conhecimento das 
regras que disciplinaram a gestão do patrimônio 
familiar, a partir de cláusulas constantes do contrato 
social, estatuto ou mesmo instrumento parassocie-
tário (acordo de quotistas, protocolos familiares 
etc.). Com isso, o patrimônio familiar passa a ser 
gerido por regras que foram criadas e deliberadas 
pela própria família, de modo que as decisões sejam 
pautadas não por razões emotivas ou de cunho pes-
soal, mas sim parametrizadas por critérios técnicos, 
contábeis e jurídicos, que devem nortear as deci-
sões em um ambiente societário. É justamente 
nesse ambiente societário que questões de cunho 
pessoal, geradas pela presença de perspectivas dife-
renciadas dos sucessores em relação aos negócios 
da família (como ocorre quando um sucessor tra-
balha na empresa e outro seguiu rumo diverso), são 
solucionadas à luz do regramento societário cons-
tante no contrato social ou estatuto, ou ainda pelas 
regras do próprio ordenamento jurídico.

� É importante advertir que 
as regras do direito 
sucessório não se mostram 
aptas a disciplinar o 
relacionamento dos 
sucessores entre si e 
destes para com a 
empresa, o patrimônio ou 
os negócios da família. 



�

17

N
O

S 
BA

ST
ID

O
RE

S

Não há um modelo único de planejamento ou 
organização da sucessão em empresas familiares. A 
diversidade de situações e peculiaridades pre-
sentes em cada caso exige uma avaliação casuística 
sobre as possibilidades de se estabelecer um plano 
de sucessão. Por outro lado, muitos erros são come-
tidos ao se pretender utilizar um plano sucessório 
aplicado em uma outra empresa. A constituição de 
uma holding representa uma dessas possibilidades, 
pois traz para dentro do contexto societário um 
regramento nas relações familiares.

Conforme foi demonstrado linhas acima, atual-
mente se reconhece uma diversidade de holdings, 
estando essa divisão vinculada ao objeto social 
fixado no seu ato constitutivo. Uma modalidade 
bastante utilizada consiste na holding patrimonial, 
em que o patrimônio da família passa a ser adminis-
trado por uma pessoa jurídica. Essa transferência 
patrimonial ocorre a partir da integralização de 
bens imóveis para o capital social de uma socie-
dade. Esse processo de transferência patrimonial 
poderá ser uma alternativa, pois permite uma sim-
plificação na transmissão do patrimônio familiar. 
Isso porque, transferido o patrimônio para pessoa 

jurídica, aos sucessores serão transmitidos não mais 
bens imóveis, mas sim quotas ou ações, sem as exi-
gências de escritura pública ou ainda evitando as 
vicissitudes de um processo de inventário. Por outro 
lado, nas transferências das quotas ou ações, em 
vida, o doador poderá estabelecer desde cláusulas 
de reserva de usufruto, que lhe permite administrar 
e auferir os resultados da atividade em vida (lucros), 
até restrições em relação aos cônjuges e companheiros 
dos sucessores com cláusulas de incomunicabili-
dade. Não se pode deixar de considerar também 
que, mesmo no caso de falecimento do sócio, o pró-
prio processo de inventário ou arrolamento é facili-
tado, na medida em que a herança será formada por 
quotas ou ações sociais que, depois de inventaria-
das, permitirão a alteração do contrato social e a 
inclusão dos herdeiros no quadro social.

No processo de integralização de bens, alguns 
cuidados deverão ser tomados em relação à legis-
lação do Imposto de Renda para evitar o ganho de 
capital. Para escapar de contratos sociais muito 
prolixos, com diversidade de cláusulas contratuais, é 
comum a adoção de acordo de quotistas ou proto-
colos familiares destinados a disciplinar questões 
relacionadas à gestão do patrimônio familiar na soci-
edade e que não são comuns estarem inseridos nos 
atos constitutivos (utilização de bens da sociedade, 
como veículos e equipamentos para atender inte-
resse particulares dos sócios, possibilidade de os 
sócios se dedicarem a outras atividades etc.).

O tema é instigante. De maneira alguma se teve 
a pretensão de esgotar essa tão intrincada questão. 
A intenção é apenas despertar o interesse dos pro-
fissionais da Contabilidade para que reflitam sobre a 
possibilidade de estabelecer diretrizes para um pla-
nejamento sucessório, adotando, se for o caso, a 
alternativa de criação de uma sociedade holding. 

Uma modalidade bastante 
utilizada consiste na holding 
patrimonial, em que o 
patrimônio da família passa a 
ser administrado por uma 
pessoa jurídica.�
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O primeiro item da pauta 
da reunião do Fórum Perma-
nente das Entidades da Classe 
Contábil Gaúcha, realizada no 
Sindicato dos Contadores e Téc-
nicos em Contabilidade do 
Grande Santa Rosa, em 16 de 
maio, era a escolha do presi-
dente do referido Fórum. Com 
a anuência dos 30 represen-
tantes de entidades do Estado 
presentes na ocasião, o Con-
tador Antônio Palácios foi conduzido à presi-
dência, na qual permanecerá até 2015.

O Fórum foi criado em maio de 2010 com 
o objetivo de proporcionar a discussão e o 

intercâmbio de informações sobre temas perti-
nentes à profissão.

A próxima reunião do Fórum será em 
Bento Gonçalves, no dia 28 de agosto.

Sérgio Rossetto, presidente da Federacon, Antônio Palácios, presidente do 
CRCRS, e Digo Chamun, presidente do Sescon-RS

 
Palácios é eleito presidente do Fórum Permanente 
das Entidades da Classe Contábil Gaúcha
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Delegados regionais participam de treinamento

De 7 a 9 de maio, o CRCRS proporcionou um 
treinamento para os delegados das regiões Sul, 
Litoral e Metropolitana de Porto Alegre, realizado 
na sede do CRCRS. Na oportunidade, os 28 
delegados presentes receberam as orientações 
necessárias para bem representar o Conselho em 
suas jurisdições, capacitando-os, dessa forma, a 
fornecer aos profissionais que atuam nas res-
pectivas regiões todos os esclarecimentos 
requisitados, assim como, informações sobre o 
funcionamento, procedimentos e as limitações 
legais da entidade.

Os delegados também assistiram palestras 
sobre “Responsabilidade Civil”, ministrada por 
Luciano Biehl, e “Gestão”, proferida pelo presi-
dente do CRCRS nos anos de 2002 a 2005, Enory 
Spinelli. Ao final do encontro, os delegados 

aproveitaram o espaço para elogiar e ressaltar a 
importância da iniciativa.

Participaram desse primeiro treinamento, além 
do presidente do CRCRS, Antônio Palácios, os 
vice-presidentes de Gestão, Ana Tércia Lopes 
Rodrigues; de Relações com os Profissionais, Celso 
Luft; de Desenvolvimento Profissional, Adriel 
Ziesemer; Técnico, Paulo Ricardo Alaniz; de Fiscali-
zação, Mário Karczeski; de Registro, Marlene Chas-
sott; e os diretores Geral, Ricardo Vitória; Operacional, 
José Carlos Zanchin; Desenvolvimento Profissional, 
Luciane Veiga Dias; e Técnico, Décio Neves.

Esse foi o primeiro de quatro encontros que 
acontecerão no decorrer do ano. Os próximos 
encontros vão abranger os delegados das regiões da 
Serra, Vale do Taquari, Planalto Médio, Central, 
Fronteira e Noroeste. 

Celso Luft AnaTércia Lopes Rodrigues Antônio Palácios

Adriel Ziesemer Paulo Ricardo Pinto Alaniz Mário Karczeski Marlene Chassott
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Com a realização da Copa do Mundo no Brasil 
tornaram-se mais evidentes as práticas contábeis 
nos esportes. Em função disso, a Academia 
Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon) 
tomou a iniciativa, juntamente com o Ministério 
do Esporte e com o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), de elaborar um projeto 
denominado Bate-Bola Contábil, que foi apresenta-
do em todas as 12 cidades-sede onde aconteceram 
os jogos da Copa. Em Porto Alegre, o evento ocor-
reu em 20 de maio, no auditório do CRCRS, e reu-
niu cerca de 100 profissionais da Contabilidade, que 
durante todo o dia tiveram a oportunidade de 

assistir palestras sobre a ITG 2003: Entidades 
Desportivas; Contabilidade, Governança e 
Accountability em Entidades Desportivas; 
Futebol e Mercado de Ações; Psicologia Aplicada 
ao Esporte; e um talk show sobre “Brasil e as pers-
pectivas antes e após os eventos esportivos”.

O Bate-Bola Contábil contou com as presenças do vice-
presidente de Desenvolvimento Profissional e Institucional do 
CFC, Zulmir Breda; do presidente do CRCRS, Antônio Palácios; 
da presidente da Abracicon, Maria Clara Bugarim; e do 
presidente da Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande 
do Sul, Elói Dalla Vechia.

Rogério Rokembach, ex-presidente do CRCRS, falou sobre a ITG 
2003: "O objetivo principal da revisão da norma foi o de 
adequá-la aos novos procedimentos, proporcionando uma 
harmonização nas práticas contábeis. A ITG 2003 se aplica a 
todas as entidades desportivas. Não há uma norma contábil 
internacional para o desporto. A ITG 2003 trouxe questões 
importantes em termos de procedimentos contábeis referentes 
a gastos com a formação de atletas, direito federativo e 
econômico, direito de imagem, entre outros".

O Contador Odirlei Tedesco, mestre em Contabilidade, auditor 
e consultor empresarial, explicou a relação entre o futebol e o 
mercado de ações. "No Brasil, por limitações legais, os clubes 
de futebol não podem ter ações na bolsa de valores; entretanto, 
um clube do Paraná transferiu os direitos econômicos sobre 
contratos com jogadores profissionais para uma S.A. de capital 
aberto. O clube passou a ter 2/3 de uma S.A. de capital aberto. 
A negociação é chamada de abertura indireta de capital".

Carlos Diehl, doutor em Controle Estratégico de Custos, 
abordou a Contabilidade e a Governança nas entidades 
desportivas. Apontou como principais receitas dos clubes os 
atletas, as cotas de TV, os patrocínios , as lojas, royalties e 
licenciamentos.

 
Contabilidade e Esporte � tudo a ver!
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A psicóloga Luciana Branco falou sobre a preparação psicológica 
em atletas de alto rendimento.

A vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia Lopes 
Rodrigues, coordenou o talk show que contou com as presenças 
de Évison Cordoba, coordenador da Câmara Técnica Temática 
de Promoção e Tecnologia do Comitê Gestor da Copa 2014/RS, 
Mário Marcos de Souza, jornalista da Sport TV, e José Mocellin, 
coordenador de Infraestrutura Esportiva da Copa 2014. O 
debate empolgou o público de cerca de 80 pessoas.

Contador Zulmir Breda é empossado como 
membro da Academia de Ciências Contábeis 
do Rio Grande do Sul 

O presidente da Academia de Ciências 
Contábeis do Rio Grande do Sul, Elói Dalla Vechia, 
no último dia 20 de maio, deu posse e investidura 
ao ex-presidente do CRCRS (2010/2013), 
Contador Zulmir Breda, que passou a assumir a 

cadeira número 20.  Ainda na ocasião, Dalla 
Vechia prestou uma homenagem à presidente da 
Academia Brasileira de Ciências Contábeis 
(Abracicon), Maria Clara Bugarim.

Posse e investidura de Zulmir Breda na Academia de Ciências 
Contábeis do Rio Grande do Sul.

Maria Clara Bugarim também foi homenageada pela Academia 
de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul.
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Adiada a implementação do eSocial

A implementação do novo sistema que vai 
concentrar em uma única plataforma todas as 
informações enviadas pelo empregador referentes 
aos seus funcionários, o chamado eSocial, teve seu 
prazo estendido para junho de 2015. O crono-
grama deve seguir a seguinte ordem: fechamento 
do layout (previsão de três meses); após, o Grupo 
de Trabalho terá mais seis meses para organizar a 
proposta; em seguida, iniciará a fase de testes 
(Eventos Iniciais e Eventos não Periódicos) que 
deverá durar seis meses; a partir de então, come-
çará a obrigatoriedade para as empresas com 
faturamento anual superior a R$ 3.600.000,00 em 
2014. O Grupo de Trabalho e o Comitê Gestor es-
tudam condições diferenciadas para Microempre-
endedor Individual - MEI, micros e pequenas 
empresas.

De acordo com o coordenador de Sistemas da 
Atividade Fiscal da Receita Federal, Daniel Belmiro 
Fontes, a decisão foi baseada na insuficiência de 
informações disponibilizadas para a adaptação e 
desenvolvimento das empresas ao eSocial.  

Por ser uma novidade e gerar muita polêmica, 
o CRCRS promoveu alguns eventos com o intuito 
de elucidar questões relacionadas ao novo sistema. 
Em 19 de maio, foi realizado, na Amrigs, um Semi-
nário sobre o assunto, no qual Belmiro Fontes 
detalhou o projeto para um público de aproxima-
damente mil pessoas, que acompanharam o 
evento tanto de forma presencial quanto pela 
internet.

O eSocial é o maior projeto do Sped, 
envolvendo a Caixa Econômica Federal, Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério da 
Previdência, Ministério do Trabalho e Emprego e 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Para Fontes, o eSocial é mais uma oportunidade de valorização 
do profissional da Contabilidade, aumentando a sua 
responsabilidade pela gestão empresarial. Traz benefícios no 
sentido de atender a diversos órgãos do governo com uma única 
fonte de informações (obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
tributárias); interligar os sistemas das empresas e da União, 
possibilitando a transmissão das informações dos empregadores; 
padronizar e integrar os cadastros das pessoas físicas e jurídicas 
com os órgãos participantes do projeto.
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Homenagens

Inaugurada foto de Zulmir Breda na Galeria 
dos Presidentes

A foto do Contador Zulmir Breda é a 23ª a 
integrar a Galeria dos Presidentes do CRCRS. 
Descerrada em cerimônia realizada em maio, 
Breda, em sua manifestação, salientou a satisfação 
de ter administrado o CRCRS entre 2010 e 2013, 
citou pontos de sua gestão e a dedicação que um 
presidente deve ter para gerir a entidade. “Nossa 
gestão sempre buscou a unificação da classe, e esse 
ato representa, simbolicamente, o reconhecimento 
dos profissionais pelo trabalho que desenvolvemos 
nesses quatro anos”.

Além de Palácios e dos conselheiros deste Re-
gional, prestigiaram o evento familiares de Breda; 
presidente e ex-presidente do Sindicato dos 
Contadores do Estado do Rio Grande do Sul, 
João José Ferreira Filho e Tito Celso Viero, res-
pectivamente;  e o presidente do Sindicato dos 
Contabilistas de Porto Alegre, Clésio Luis da Silva.

 
Ex-conselheiros recebem homenagem

O plenário do CRCRS homenageou os conse-
lheiros Nair Giacobbo de Lima, Paulo Schnorr, 
Ibanor Cofferi, Luiz Eurico da Silva Boeira, Tanha 
Lauermann Schneider, Lino Bernardo Dutra, 
Moacir Carbonera e Gilberto Zanin de Souza, 
assim como Zulmir Breda, pela dedicação e 
empenho com que prestaram serviços à entidade 
e à classe contábil no período de 2010 a 2013.

Gilberto Zanin de 
Souza e Moacir 
Carbonera

Luiz Eurico da Silva Boeira, Zulmir Breda, Antônio 
Palácios, Lino Bernardo Dutra, Tanha Lauermann 
Schneider, Paulo Schnorr, Nair Giacobbo de Lima 
e Ibanor Cofferi
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Balanço Socioambiental 
O Conselho de Contabilidade publicou, em maio, o Balanço Socioambiental de 

2013. O documento traz a prestação de contas e as principais atividades que este Re-
gional realizou durante a gestão do ano passado, relativas tanto a colaboradores quanto 
a profissionais contábeis. Este é o sexto ano consecutivo em que a entidade publica o 
balanço, que está dividido em cinco partes: Gestão Institucional, Gestão de Pessoas, 
Registro, Fiscalização, Educação Continuada e Responsabilidade Socioambiental. O 
CRCRS é o primeiro Regional do País a publicar seu Balanço Socioambiental 2013. Os 
profissionais podem acessar a publicação no site www.crcrs.org.br. 

Certificação Digital no CRCRS 

A partir da assinatura de um convênio entre o 
Sescon/RS e o Conselho Regional de Contabili-
dade do RS, este último passou a efetuar a 
certificação digital na sua sede. A medida visa faci-
litar e agilizar a obtenção do serviço por parte de 
Contadores e Técnicos em Contabilidade regis-
trados e em situação regular perante o CRCRS, 

uma vez que oportuniza mais um ponto de opção 
para obtenção da certificação, já que o processo 
exige a presença física do solicitante. O posto, na 
sede do CRCRS, funciona às sextas-feirasdas 9h às 
12h e das 13h às 16h30. Os interessados devem 
agendar atendimento por meio do site do Sescon/RS 
– www.sescon-rs.com.br.
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 Reconhecimento 

Como forma de reconhecer e usufruir a 
experiência adquirida pelos profissionais da 
Contabilidade que, por muito tempo, esti-
veram à frente das delegacias, assim como 
dispor dos seus conhecimentos técnicos 
como suporte para as atividades de gestão 
da entidade, o CRCRS instituiu o Grupo de 

Trabalho de Delegados Honorários formado 
pelos Contadores Erineu Clóvis Xavier 
(coordenador), Janete Inês Gravina, Luiz 
Carlos Bordignon, e pelos Técnicos em Con-
tabilidade Américo Vidal, Andréia Peixoto 
dos Santos, Lesi Marina Tedesco e Helene 
Weber.

A Fenacon, em parceria com o Sebrae, enca-
minhou projeto ao governo federal, especifica-
mente ao ministro da Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa da Presidência da República, 
Gulherme Afif Domingos, sugestões para desbu-
rocratizar procedimentos relacionado à abertura, 
manutenção e fechamento de micros e pequenas 
empresas. Conforme o ex-conselheiro do CRCRS 
e atual vice-presidente da Região Sul da Fenacon, 
Moacir Carbonera, foram realizados 12 encon-
tros, em todo o Brasil, com uma média de 
participação de cerca de 30 profissionais da 
Contabilidade em cada, com o intuito de estudar 
possibilidades e formular propostas. "É importante 
a desburocratização das obrigações acessórias 
que, atualmente, têm custo muito elevado para as 

empresas de pequeno e médio porte", comentou 
Carbonera. Durante os encontros, também foram 
debatidos outros temas relacionados às micros e 
pequenas empresas como: rotinas trabalhistas; tri-
butos e obrigações acessórias; certificação digital; 
rotinas contábeis; e atendimento pelos órgãos 
públicos federais, estaduais e municipais.

Moacir Carbonera

 
Fenacon apresentou propostas para desburocratização 
de micros e pequenas empresas



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: Frederico Westphalen
Delegado: Contador Cleo Alberto Marchesan

Profissionais: Contadores: 200 – Técn. Cont.: 60 – Organizações contábeis: 72
E-mail: esmarchesan@terra.com.br

Jurisdição: Frederico Westphalen, Caiçara, Rodeio Bonito, Palmitinho, Seberi, 
Taquaruçu do Sul, Vista Alegre, Erval Seco, Ametista do Sul, Dois Irmãos das Missões, 

Vicente Dutra, Pinheirinho do Vale e Cristal do Sul

Delegacia: Esteio
Delegado: Técn. Cont. Cleiton Luis Charutti 
Profissionais: Contadores: 131 – Técn. Cont.: 136 – Organizações contábeis: 75
E-mail: cleiton@charutti.com.br
Jurisdição: Esteio

 Delegacia: São Leopoldo
Delegado: Contador José Tadeu Jacoby
Profissionais: Contadores: 366 – Técn. Cont.: 393 – Organizações contábeis: 166
E-mail: jacobysl@terra.com.br
Jurisdição: São Leopoldo

CONHEÇA OS DELEGADOS REGIONAIS

 
 
 
D elegacia: Ibirubá
 Delegado: Técn. Cont. Mário Romildo Pedersen
Profissionais: Contadores: 51 – Técn. Cont.: 35 – Organizações contábeis: 19
 E-mail: escritoriozeni@escritoriozeni.com.br
Jurisdição: Ibirubá, Fortaleza dos Valos e XV de Novembro

 Delegacia: Júlio de Castilhos
Delegado: Técn.Cont. Daniel Moresco da Rosa

Profissionais: Contadores: 60 – Técn. Cont.: 33 – Organizações contábeis: 32
E-mail: escritorio.rosa@bol.com.br

Jurisdição: Júlio de Castilhos, Ivorá, Pinhal Grande e Quevedos

 Delegacia: Sobradinho
Delegado: Contador Loreno Herath 

Profissionais: Contadores: 44 – Técn. Cont.: 50 – Organizações contábeis: 28
E-mail: servisul@viavale.com.br

Jurisdição: Sobradinho, Arroio do Tigre, Ibarama, Segredo, Coloninha, 
Lagoa Bonita do Sul, Passa Sete, Tamanduá, Estrela Velha e Tunas
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