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ano de 2014 está chegando ao fim. Foi 

marcado pelo processo eleitoral, que 

ratificou a prática da democracia no Brasil. 

Como profissionais, que compõem uma das 

maiores classes de profissão liberal, não 

podemos ficar alheios aos acontecimentos 

políticos e econômicos do País, que nos afetam 

direta ou indiretamente, seja como profissio-

nais da Contabilidade ou como cidadãos, já 

que somos parte integrante da sociedade. 

Pois bem, consagrada a vitória da presidente 

Dilma Rousseff no pleito realizado em outu-

bro, esperamos que, neste novo período em 

que lhe caberá conduzir o destino do Brasil, 

atue ativamente no sentido de que se façam, 

de fato, as reformas que todos sabemos 

que são necessárias e imprescindíveis ao 

bem-estar social e ao verdadeiro equilíbrio 

econômico e democrático da Nação. 

Bem, mas quanto ao CRCRS, vamos che-

gando ao final de nosso primeiro ano de gestão. 

Neste período já registramos algumas con-

quistas e mudanças substanciais, cujos efeitos 

têm se mostrado eficientes e satisfatórios. 

Focamos em uma maior aproximação do 

Conselho com a classe e com os estudantes. 

Também estabelecemos uma nova sistemática 

de capacitação direcionada aos delegados 

regionais, que, como extensão da entidade, 

2014, ANO DE 
AJUSTES; 2015, 
ANO DE MUDANÇAS!



acreditamos, devem estar aptos a orientar, 

esclarecer e a explicar questões que surjam 

em suas bases. Nesse enfoque, acreditamos 

ser importante municiar os delegados regio-

nais, que são os representantes do Conselho 

no interior do Estado, com informações aos 

nossos atuais e futuros profissionais sobre o 

que é realmente o CRCRS, o que pode e o 

que não pode fazer, para que dele se exija 

o resultado que ele pode apresentar, de 

acordo com suas prerrogativas legalmente 

definidas, a fim de que os nossos profissionais 

identifiquem versões equivocadas a respeito 

do que pode ser exigido do Conselho.

Para o próximo ano, pretendemos 

ampliar a comunicação e o programa de edu-

cação continuada, objetivando atingir um 

maior número de profissionais, pois, em 

relação aos eventos, acreditamos que o 

quantitativo está aquém daquele que enten-

demos necessário para uma adequada 

capacitação da classe, o que ocorre por uma 

ainda existente falta de conscientização da 

indispensabilidade da educação continuada. 

Muita coisa ainda vem pela frente! Em 2015, 

temos a nossa Convenção de Contabilidade, 

consagrado evento da classe contábil gaú-

cha, que terá como foco “Contabilidade: O 

Poder da Informação em suas Mãos”. Aliás, 

esse lema deverá ser trabalhado durante 

todo o ano, pois é fundamental que o profis-

sional reconheça que as informações que 

detêm são imprescindíveis para a gestão dos 

negócios, tanto nas empresas privadas 

quanto na área pública.

Colegas, podem esperar muitas novi-

dades e muitas conquistas para o próximo 

ano. Não faltarão trabalho nem dedicação de 

nossa parte e de todos os conselheiros que a 

Classe escolheu para dirigir a nossa Entidade 

maior.

Um feliz Natal e um próspero Ano Novo 

para todos. Desejamos que a nossa profissão 

continue crescendo, sendo respeitada e valo-

rizada como merece. Tudo faremos para que 

isso se realize!

Um abraço,        

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

“
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Muita coisa ainda vem 
pela frente! Em 2015, 
temos a nossa Convenção 
de Contabilidade, 
consagrado evento da 
classe contábil gaúcha, 
que terá como foco 
"Contabilidade: O 
Poder da Informação 
em suas Mãos.”



Contador Dorly Dickel
Integrante da Comissão de Estudos 
sobre Contabilidade do Setor 
Cooperativo do CRCRS

A Lei nº 5.764/71, em seu artigo 24, 

parágrafo 3º, autoriza as Sociedades Co-

operativas a remunerarem o capital dos coope-

rados com juros de até 12% ao ano, conforme a 

seguir descrito:

§ 3°. É vedado às cooperativas distribuírem qual-
quer espécie de benefício às quotas-partes do 
capital ou estabelecer outras vantagens ou privi-
légios, financeiros ou não, em favor de quaisquer 
associados ou terceiros excetuando-se os juros 
até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano 
que incidirão sobre a parte integralizada.

No caso específico das Cooperativas de Cré-

dito, o artigo 7º da Lei Complementar nº 130, de 

17 de abril de 2009, estabeleceu a seguinte regra, 

sobre a remuneração do capital social:

Art. 7º  É vedado distribuir qualquer espécie de 
benefício às quotas-parte do capital, excetuan-
do-se remuneração anual limitada ao valor da 
taxa referencial do Sistema Especial de Liqui-
dação e de Custódia - Selic para títulos federais.  

Por outro lado, a Resolução nº 18/78, do Con-

selho Nacional do Cooperativismo (CNC)¹, esta-

beleceu que as Sociedades Cooperativas somente 

poderão atribuir juros ao capital dos sócios 

quando forem apuradas sobras.

O CONSELHO NACIONAL DE COOPERATI-
VISMO, em sessões realizadas em 13 de 
dezembro de 1978, com base no disposto no 
artigo 97, item II, da Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971. RESOLVEU: 
I - As sociedades cooperativas somente poderão 
pagar juros sobre o valor das quotas-partes
integralizadas do capital quando tiverem sido 
apuradas sobras. 
II - Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
Brasília, 13 de dezembro de 1978. 
Alysson Paulinelli
Presidente

De imediato, é importante entendermos a 

razão pela qual o legislador definiu que as Socie-

dades Cooperativas somente poderão atribuir 

juros ao capital dos sócios quando forem apuradas 

sobras.

Um dos princípios básicos que rege as 

Sociedades Cooperativas, segundo a Aliança 

Cooperativa Internacional (ACI), é o princípio da 

participação  econômica dos associados, pois os 

cooperados contribuem equitativamente e 

controlam democraticamente o capital de sua 

cooperativa.

O artigo 80 da Lei nº 5.764/71 prevê que as 

despesas da sociedade serão cobertas pelos as-

sociados mediante rateio na proporção direta da 

fruição de serviços, podendo haver o rateio, em 

partes iguais, das despesas gerais da sociedade 

entre todos os associados, quer tenham ou não, no 

ano, usufruído dos serviços por ela prestados, con-

forme definido no estatuto.

JUROS SOBRE O CAPITAL 
SOCIAL NAS SOCIEDADES 
COOPERATIVAS

¹ O Conselho Nacional do Cooperativismo foi instituído pela Lei nº 5.764/71, art. 
97, cabendo a este órgão, dentre outras, a competência para baixar normas 
regulamentadoras, complementares e interpretativas, da legislação 
cooperativista.
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Outrossim, o inciso VII do art. 4º desta mesma 

lei estabeleceu a regra do retorno das sobras 

líquidas do exercício, proporcionalmente às 

operações realizadas pelo associado, salvo de-

liberação em contrário da Assembleia Geral.

As sobras, via de regra, correspondem ao 

excesso de contribuições dos associados para a 

cobertura das despesas da sociedade, pois as co-

operativas realizam suas operações sem qualquer 

finalidade lucrativa, conforme definido no artigo 

3º da Lei nº 5.764/71 ².

Diante do exposto, é fácil concluir que, não 

havendo sobras, não há como remunerar o capital 

social dos cooperados, pois os referidos juros são 

lançados no resultado do exercício, fazendo com 

que as sobras líquidas sejam reduzidas. Portanto, 

os juros sobre o capital social, nas sociedades co-

operativas, resultam da própria contribuição dos 

cooperados.

Diferentemente, nas empresas de capital o 

propósito de remuneração de juros sobre o 

capital social é bem distinto, desde o procedi-

mento de cálculo desses juros, como em relação à 

condição de remuneração de juros ao capital, con-

forme previsto no artigo 9º da Lei nº 9.249/95, a 

seguir transcrito:

Art. 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para 
efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos 
ou creditados individualizadamente a titular, 
sócios ou acionistas, a título de remuneração do 
capital próprio, calculados sobre as contas do 
patrimônio líquido e limitados à variação, pro 
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.

§ 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica 
condicionado à existência de lucros, computados 
antes da dedução dos juros, ou de lucros acumu-
lados e reservas de lucros, em montante igual ou 
superior ao valor de duas vezes os juros a serem 
pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei nº 
9.430, de 1996) 

Nota-se que os juros sobre o capital, previstos 

no artigo 9º da Lei nº 9.249/95, são calculados 

sobre as contas do patrimônio líquido, pela taxa de 

juros de longo prazo (TJLP), porém, o produto 

resultante deste cálculo é revertido na proporção 

do capital dos sócios/acionistas, podendo resultar 

em um benefício muito superior aos juros legais 

autorizados para as cooperativas.

Nota-se, também, que a remuneração dos 

juros sobre o capital próprio, no caso  das 

empresas de capital, independe da existência de 

lucros no exercício, pois é possível a utilização de 

lucros acumulados e reserva de lucros, conforme 

parágrafo 1º do art. 9º da Lei nº 9.249/95.

Outro fato relevante é que o artigo 347 do 

Decreto nº 3.000/99 prevê a dedutibilidade dos 

juros na apuração do lucro real da pessoa jurídica, 

enquanto que o § 2º desse mesmo artigo prevê a 

incidência do imposto na fonte, na forma prevista 

no art. 668 do RIR/99, conforme descrito a seguir:

Art. 347.  A pessoa jurídica poderá deduzir, para 
efeitos de apuração do lucro real, os juros pagos ou 
creditados individualizadamente a titular, sócios 
ou acionistas, a título de remuneração do capital 
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio 
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa 
de Juros de Longo Prazo - TJLP (Lei nº 9.249, de 
1995, art. 9º).

§ 1º  O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica 
condicionado à existência de lucros, computados 
antes da dedução dos juros, ou de lucros acumu-
lados e reservas de lucros, em montante igual ou 
superior ao valor de duas vezes os juros a serem 
pagos ou creditados (Lei nº 9.249, de 1995, art. 9º, 
§ 1º, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 78).

§ 2º  Os juros ficarão sujeitos à incidência do 
imposto na forma prevista no art. 668 (Lei nº 
9.249, de 1995, art. 9º, § 2º).

² Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente 
se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade 
econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
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O artigo 668 do RIR/99, enfaticamente, esta-

belece a incidência de imposto de renda na fonte, 

mas apenas sobre os juros calculados sobre as 

contas do patrimônio líquido, na forma prevista 

no art. 347 do regulamento:

Art. 668.  Estão sujeitos ao imposto na fonte, à 
alíquota de quinze por cento, na data do paga-
mento ou crédito, os juros calculados sobre as 
contas do patrimônio líquido, na forma prevista 
no art. 347 (Lei nº 9.249, de 1995, art. 9º, § 2º).

De outro lado, inexiste previsão no RIR/99 

sobre a incidência de tributação sobre os juros pagos 

pelas cooperativas sobre o capital integralizado:

Art. 348.  São dedutíveis os seguintes encargos:

.......................

II - os juros pagos pelas cooperativas a seus asso-
ciados, de até doze por cento ao ano sobre o 
capital integralizado (Lei nº 4.506, de 1964, art. 
49, parágrafo único, e Lei nº 5.764, de 1971, art. 
24, § 3º). 

Nesse contexto, é importante observar que 

as empresas de capital possuem o privilégio de 

poder remunerar o capital com juros calculados 

pela TJLP aplicada sobre o patrimônio líquido 

(capital e reservas), o que pode gerar uma re-

muneração elevada, conforme exemplificado 

anteriormente, utilizando-se, para tanto, os lu-

cros, lucros acumulados e reservas de lucros, 

além do benefício da empresa poder lançar tais 

juros como despesa dedutível, para fins de cálculo 

do imposto de renda e contribuição social. Assim, 

o imposto de renda na fonte com alíquota de 15% 

(quinze por cento) sobre os juros do capital pró-

prio, via de regra, importa em uma economia 

fiscal para as empresas de capital na ordem de 

34% (trinta e quatro por cento), ou seja, 25% de 

imposto de renda e 9% de contribuição social. No 

caso específico dos Bancos, a economia tributária 

é ainda maior, pois a contribuição social é devida 

pela alíquota de 15%, sendo assim, o benefício 

fiscal passa para 40%, sendo 25% de imposto de 

renda e 15% de contribuição social.

Este benefício não ocorre para as sociedades 

cooperativas, ainda que o artigo 348 do RIR/99 

preveja a dedutibilidade dos juros pagos a seus 

associados, simplesmente porque o resultado das 

cooperativas, denominado de sobras, não sofre 

tributação. 

Em síntese, é justa a tributação dos juros sobre 

o capital próprio, nos termos do artigo 347 do 

RIR/99, pois os referidos juros reduzem o lucro 

tributável e, consequentemente, a carga tributária 

nas empresas de capital.

No caso das cooperativas, as sobras não 

constituem renda tributável da pessoa jurídica 

(cooperativa), pois as sobras pertencem aos 

cooperados, assim, as cooperativas não usufruem 

do benefício pela dedutibilidade dos juros sobre o 

capital social, logo, não faz sentido a tributação dos 

juros pagos ou capitalizados, uma vez que referidos 

os juros apenas reduzem as sobras que não são su-

jeitas à tributação, mas não reduzem a tributação 

na pessoa jurídica, como ocorre nas sociedades de 

capital.

Em outras palavras, no caso da empresa de capi-

tal, a incidência de juros sobre o capital importa na 

transferência de patrimônio da pessoa jurídica para 

os sócios ou acionistas, enquanto que na sociedade 

cooperativa a incidência de juros sobre o capital 

não implica em acréscimo patrimonial aos associa-

dos, pois os juros que lhe são pagos e/ou creditados 

são oriundos das sobras que já lhes pertencem.

Diante da lacuna legal sobre a tributação do 

imposto de renda sobre os juros de até 12% ao ano 

pago pelas Sociedades Cooperativas, a Receita 

Federal considera que os referidos juros se enqua-

dram no conceito de Juros em geral, sobre o qual 

se aplica a alíquota de 20% de IRF, conforme mani-

festação expressa nas soluções de consultas a 

seguir transcritas:

“Superintendência Regional da Receita 
Federal 9ª Região Fiscal

Solução de Consulta nº 25, de 12 de fevereiro 
de 2004

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – 
IRRF

Ementa: Os juros até o limite de 12% ao ano, 
pagos ou creditados pelas cooperativas a seus 
associados, a título de remuneração do capital 
social, estão sujeitos à retenção do imposto de 
renda na fonte à alíquota de 20%.”
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“Superintendência Regional da Receita 
Federal 1ª Região Fiscal

Decisão  nº 168,  de 26 de junho de 2000

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
– IRRF

Ementa: JUROS PAGOS POR COOPERATIVAS. Os 
juros pagos pelas cooperativas a seus associados 
pessoas físicas, como remuneração do capital 
social, sofrerão tributação exclusiva da fonte, à 
alíquota de 20%, na data do pagamento ou 
crédito, não podendo, no entanto, ser compen-
sado na declaração de Ajuste Anual.”

“Superintendência Regional da Receita 
Federal 1ª Região Fiscal

Solução de Consulta nº 99, de 13 de 
dezembro de 2001

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 
– IRRF

Ementa: JUROS PAGOS POR COOPERATIVAS. Os 
juros pagos pelas cooperativas a seus associados 
pessoas físicas, como remuneração do capital 
social, sofrerão tributação exclusiva da fonte, à 
alíquota de 20%, na data do pagamento ou 
crédito.”

Diante do exposto, concluímos que não 

existe base legal para a tributação dos juros pagos 

ou creditados pelas Sociedades Cooperativas 

sobre o capital dos seus sócios, nos termos pre-

vistos no artigo 24, § 3º da Lei nº 5.764/71, em 

que pese o entendimento da Receita Federal, 

manifestado através de soluções de consulta. 

Sendo assim, diante de todo o exposto, enten-

demos que as Cooperativas devem recorrer ao 

Judiciário, visando isentar-se dessa tributação.

Não menos importante é a questão de conta-

bilização dos juros sobre o capital próprio, cujo 

tema foi tratado pela Receita Federal, através da 

Instrução Normativa SRF nº 41/98, a qual estabe-

leceu:

Art. 1º. Para efeito do disposto no artigo 9º da Lei 
nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, conside-
ra-se creditado, individualizadamente, o valor 
dos juros sobre o capital próprio, quando a des-
pesa for registrada, na escrituração contábil da 
pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou 
subconta de seu passivo exigível, representativa 
de direito de crédito do sócio ou acionista da so-
ciedade ou do titular da empresa individual.

Nota-se que o RIR/99 autoriza a dedutibilidade 

dos juros pagos pelas pessoas jurídicas aos seus 

sócios, e ao mesmo tempo a Receita Federal esta-

belece que a dedutibilidade dos juros ocorre 

quando a despesa for registrada, mostrando que a 

redução do lucro tributável ocorre pelo registro 

contábil dos juros  na conta de despesa.

De outro lado, a Deliberação CVM nº 207/96 

estabeleceu que os juros pagos ou creditados pelas 

companhias abertas, a título de remuneração do 

capital próprio, na forma do artigo 9º da Lei nº 

9.249/95, devem ser contabilizados diretamente 

à conta de Lucros Acumulados, sem afetar o 

resultado do exercício. A CVM se reporta es-

pecificamente aos juros sobre o capital próprio, 

previstos no artigo 9º, orienta a forma de 

contabilização aplicável às Cias de capital aberto, 

as quais estão subordinadas à CVM, portanto, tal 

norma não se aplica às Sociedades Cooperativas.

Conforme já foi reportado anteriormente, nas 

Sociedades Cooperativas somente é permitida a 

remuneração de juros sobre o capital social 

quando forem apuradas sobras, de forma que os 

referidos juros devem ser lançados como despe-

sas/dispêndios, a fim de que as sobras sejam 

ajustadas para fins de cálculo das destinações legais 

e estatutárias e apuração das sobras líquidas à 

disposição da Assembleia Geral.

“ Não menos importante é a 
questão de contabilização dos 
juros sobre o capital próprio, cujo 
tema foi tratado pela Receita 
Federal, através da Instrução 
Normativa SRF nº 41/98.“
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Contador Roberto Zeller Branchi
Coordenador do Grupo de Estudos 
de Contabilidade Gerencial do 
CRCRS

H istoricamente, a contabilidade gerencial 

sempre representou uma visão ou 

perspectiva diferente de apresentação das 

informações contábeis, com foco no suporte ao 

processo de gestão dentro das organizações, 

baseada na contabilidade tradicional – societária, 

financeira e de custos – e também nas técnicas de 

análise de balanços. Cabe salientar, no entanto, 

que, considerando o dinamismo do ambiente de 

negócios, o modelo embasado em informações 

essencialmente financeiras não atende mais às 

necessidades de apoio ao processo decisório.

A evolução do mercado e a complexidade dos 

modelos de negócios, caracterizados pela alta con-

corrência e pelas vantagens competitivas voláteis, 

têm exigido de todos os seus agentes uma revisão 

de estratégias, posturas e procedimentos ado-

tados pelos gestores. A capacidade de gestão 

torna-se, cada vez mais, um elemento funda-

mental para o sucesso e a perenidade de uma 

organização. Decisões orientadas de curto prazo, 

mas, sobretudo, alinhadas a projeções de cenários 

futuros e à continuidade do negócio, conside-

rando posicionamentos e estratégias de mercado, 

dependem de informações tempestivas e 

consistentes. 

Paralelamente, é cada vez mais premente a 

necessidade de implementação e manutenção de 

práticas de Governança Corporativa. Conside-

radas um dos principais aspectos de discussão 

sobre gestão, tais práticas contemplam o 

processo decisório adotado pela alta adminis-

tração das sociedades e o relacionamento com os 

seus diversos usuários (stakeholders). 

Da mesma forma, a adoção das normas 

internacionais de contabilidade proporcionou um 

aumento no nível de responsabilidade das 

empresas como um todo, caracterizando um pro-

cesso de gestão de mudança organizacional, que 

vem afetando diversos aspectos do ambiente 

interno e dos processos de uma empresa, muito 

além da simples apresentação e divulgação de 

demonstrações contábeis. A contabilidade finan-

ceira, que era muito questionada quanto à validade 

e à utilidade de suas práticas, passou a ter, em 

teoria, uma visão mais prospectiva e subjetiva, se 

aproximando da contabilidade gerencial no 

subsídio do processo de gestão dos negócios. 

Nesse sentido, torna-se fundamental a reflexão 

quanto à oportunidade de uma maior inserção do 

profissional contábil no processo decisório das 

organizações. Os contadores têm sido exigidos a 

ampliar suas habilidades para atender de forma 

eficaz às demandas desse novo ambiente. Habili-

dades pessoais, entendimento do negócio e 

participação mais ativa no processo de gestão 

passaram a integrar o novo perfil do profissional 

contábil. Enfim, é fundamental que os profissionais 

contábeis passem a dedicar esforços às atividades 

de maior conhecimento e agregação de valor às 

organizações. 

As novas dimensões da contabilidade formam e 

exigem um quadro geral de avaliação do desempe-

nho, que não apenas tem poder explicativo sobre o 

estado atual das empresas, mas, também, permite 

projeções e simulações de cenários futuros, dando 

lugar à exploração de oportunidades e ao gerencia-

mento de riscos, ambos de vital interesse para os 

stakeholders de qualquer sociedade.

O DESAFIO DO 
PROFISSIONAL DA 
CONTABILIDADE GERENCIAL
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As novas dimensões e oportunidades de posi-

cionamento e atuação do profissional contábil, 

sobretudo aquele dedicado à contabilidade 

gerencial, acabam esbarrando em aspectos cultu-

rais, decorrentes do desvio do foco gerencial e da 

subordinação aos interesses fiscais, que sempre 

fizeram com que ele se afastasse do ambiente deci-

sório e se sentisse incapaz de participar e servir às 

finalidades da gestão empresarial.

De modo geral, historicamente, na visão da 

alta administração das organizações, a contabili-

dade deveria estar voltada para minimizar o grau 

de exposição tributária. Esta posição, além de 

praticamente restringir a importância que as 

demonstrações contábeis poderiam ter para a 

gestão, tem sido responsável pela projeção de 

uma imagem social extremamente desfavo-

rável da figura do profissional contábil e de seu 

trabalho.

É óbvio que as decisões empresariais pre-

cisam de informações pertinentes e relevantes 

para dar-lhes fundamento e orientação. Como 

consequência, se os profissionais contábeis não 

demonstrarem interesse e não estiverem pre-

parados para fornecer tais informações, outros 

especialistas irão, inevitavelmente, aproveitar a 

oportunidade e assumir essa função.

Com base em determinadas pesquisas sobre 

o perfil do profissional contábil, é importante des-

tacar, de forma específica, a necessidade de 

mudança de perfil. A formatação do novo perfil 

dos profissionais da contabilidade, conforme o 

American Institute of Certified Public Accountants – 

AICPA (Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados), órgão norte-americano 

equivalente ao Conselho Federal de Contabili-

dade – CFC, deve ser estruturada sob três esferas 

de competência: (i) funcionais – conhecimentos 

técnicos e práticos sobre modelos de tomada de 

decisões, análises de risco, modelos de mensura-

ção, técnicas de reporte, capacidade e técnica 

de pesquisa e a capacidade de alavancar e usar 

tecnologia; (ii) pessoais – desenvolver modelos 

de comportamento profissional, capacidade de 

resolver problemas e tomar decisões, técnicas 

de relacionamento, liderança, comunicação, 

gerenciamento de projetos e capacidade de 

alavancar e usar tecnologia; e (iii) amplo entendi-

mento de negócios – pensar de forma estratégica e 

crítica, ter conhecimentos segmentados por indús-

tria, ter uma perspectiva e entendimento global e 

internacional, conhecer técnicas de gerencia-

mento de recursos, entender implicações legais e 

fiscais nos negócios, focalização em clientes e em 

marketing.

As pesquisas também apontaram que, de 

forma geral, o profissional contábil tem condições 

de manter adequado nível de comunicação e de 

capacidade na tradução de informações complexas 

em conhecimento crítico, pois são habilidades ra-

cionais, objetivas e que podem ser realizadas 

através da aplicação de regras, com baixo risco 

envolvido; porém, quanto à percepção e à criação 

de oportunidades para transformar ideias em reali-

dade, devido ao alto grau de subjetividade e risco 

envolvidos, normalmente o profissional contábil 

apresenta dificuldades, pois a percepção de opor-

tunidades externas ao contexto habitual de regras 

ou colocar em prática ideias inovadoras sem 

garantias de sucesso são ações que o profissional 

contábil tem predisposição a evitar, se não houver 

um argumento racional suficientemente forte para 

tolerar o risco.

Em síntese, o futuro da contabilidade gerencial 

é bastante promissor! Atualmente, podemos 

verificar a crescente valorização do profissional 

contábil, tanto do ponto de vista de remuneração 

quanto de envolvimento estratégico nas organiza-

ções. Cabe salientar, no entanto, que o sucesso 

está diretamente relacionado à superação de 

desafios, principalmente, quanto à “quebra de para-

digmas” e à “mudança de cultura”, que estão, de 

forma substancial, relacionados à “zona de 

conforto” de atuação, tradicional e hermética.
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uito se falou em 2014 sobre o 

eSocial, considerado o projeto mais 

complexo do programa de Sistema Público 

de Escrituração Digital, que envolve o 

registro eletrônico das informações traba-

lhistas, com abrangência de cinco órgãos 

públicos: Caixa Federal, Ministério do 

Trabalho e Emprego, Instituto Nacional de 

Serviço Social, Receita Federal e Ministério 

da Previdência Social. Hoje, perto da 

chegada de 2015, ano em que começará a 

valer a nova obrigação, o assunto ainda 

requer um tratamento especial, uma vez 

que muitas dúvidas permanecem.  

Daniel Belmiro Fontes, coordenador de 

Sistemas da Atividade Fiscal – coordenação-

geral de Fiscalização da Receita Federal do 

Brasil, responde alguns questionamentos 

sobre o eSocial para a Revista do CRCRS. 

 

Revista do CRCRS (R.C.): Como está o 

cenário brasileiro para a chegada do 

eSocial? 

Daniel Fontes (D.F.): O cenário atual é 

bem melhor do que o cenário do início de 

2013. O debate com as entidades represen-

tativas das categorias econômicas foi 

ampliado para melhorar a aderência do 

sistema. As equipes regionais de susten-

tação estão instensificando a divulgação do 

projeto. Percebemos que há um nível de 

conhecimento mais amplo do projeto pela 

classe empresarial e pelos profissionais espe-

cializados que, em sua maioria, já iniciaram 

um projeto de adaptação ao eSocial.

R.C.: Quais os objetivos dessa nova obri-

gação e quais as vantagens? 

D.F.:  O eSocial visa basicamente garantir os direitos 

trabalhistas e previdenciários e até fiscais dos 

trabalhadores, reduzindo os custos operacionais  

por meio da padronização e simplificação da 

geração de informações, com aumento da quali-

dade dos dados recebidos pelos órgãos federais. 

O empresário poderá atestar uma melhoria na 

gestão dos processos de negócios relacionados 

ao trabalho e uma redução nos custos operacio-

nais. Com isso, será possível a adoção de um 

padrão no entendimento dos órgãos fiscaliza-

dores acerca de determinada informação, além 

de um avanço na linguagem tecnológica e na 

comunicação e orientação ao usuário. Também 

possibilitará aos empreendedores a diminuição 

de passivos fiscais e trabalhistas, a redução de 

erros na prestação de informações e a eliminação 

de várias obrigações acessórias que exigem as 

mesmas informações.
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Fiscal - coordenação-geral de Fiscalização 
da Receita Federal do Brasil

COORDENADOR DE 
SISTEMAS DA ATIVIDADE 
FISCAL DA RECEITA FEDERAL
ESCLARECE DÚVIDAS
SOBRE O ESOCIAL
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R.C.: Quem e quais empresas estão 

obrigadas ao eSocial? Empresas 

enquadradas no Simples Nacional 

serão abrangidas na primeira etapa? 

D.F.:  Todos os empregadores brasileiros 

estarão obrigados ao eSocial, já que esse será 

o único canal de informações referentes às 

relações de trabalho e que irá garantir os 

direitos dos trabalhadores, tais como 

aposentadoria, auxílio-doença, seguro-

desemprego, dentre outros.

O eSocial terá uma implantação gradual, de 

acordo com o porte dos empregadores. A 

primeira etapa de obrigatoriedade contemplará 

as grandes e médias empresas, que terão 

faturamento no ano de 2014 acima de R$ 3,6 

milhões. As empresas do Simples Nacional vão 

ingressar no eSocial na implantação da segunda 

etapa, porém terão a opção de trabalhar em 

um módulo simplificado, com orientações e 

eliminação de campos customizadas. 

R.C.: Qual o prazo previsto para 

implantação e para para o envio das 

primeiras informações? 

D.F.: Estamos passando por uma fase de revisão 

final do layout, procedendo alguns ajustes que 

estão sendo debatidos com a classe empresarial 

em nosso Grupo de Trabalho Confederativo. 

Com a publicação da versão 1.2 do Manual de 

Orientação do eSocial, disponibilizaremos um 

ambiente de testes em 6 meses. Após esse 

período, inicia-se a obrigatoriedade para as 

grandes e médias empresas.

R.C.: O layout disponível hoje é o mesmo 

que será utilizado? 

D.F.: Não, o layout está sofrendo modificações 

para melhorar o entendimento e simplificar a 

geração dos arquivos. Alguns eventos não serão 

mais exigidos nessa versão e algumas informações 

passam a ser opcionais. A parte relacionada à 

saúde e segurança do trabalhador também está 

sendo aprimorada para permitir um melhor 

entendimento das regras previstas e das 

informações que deverão ser prestadas. Novas 

orientações sobre o preenchimento de cada 

campo estão sendo agregadas, o que vai 

esclarecer uma série de dúvidas dos profissionais 

que são responsáveis por adaptar as empresas 

ao eSocial.

R.C.: Em relação aos custos, qual o 

investimento do eSocial? 

D.F.: O orçamento para desenvolvimento e  

implantação do sistema eSocial está na ordem de 

R$ 20 milhões, incluindo o desenvolvimento dos 

webservices de comunicação e validação com os 

sistemas de folha de pagamento e RH, também o 

portal na web, que contempla, versões simplifi-

cadas e completa passíveis de serem usadas por 

todos os empregadores de acordo com sua 

classificação. Esse valor não inclui os custos para 

que cada órgão adapte os seus sistemas e 

processos internos. 

Novas orientações sobre o
preenchimento de cada
campo estão sendo
agregadas, o que vai
esclarecer uma série de
dúvidas dos profissionais que
são responsáveis por adaptar
as empresas ao eSocial.“

“
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R.C.: O Brasil é pioneiro nesta sistemática 

ou ela já existe em outros países?

D.F.: Não, diversos países já adotam a sistemática 

do registro eletrônico de trabalhadores, tais 

como França, Itália, Austrália, Argentina e Bolívia, 

porém nenhum deles abordando de forma 

integrada todas as obrigações e direitos decor-

rentes das relações de trabalho. A abrangência 

escolhida pelo Brasil vai possibilitar que mais de 

10 obrigações prestadas de maneiras distintas e 

redundantes sejam substituídas pelo formato 

único do eSocial. 

R.C.: A Receita Federal prepara mais novi-

dades para o próximo ano? 

D.F.: A Receita Federal vem trabalhando com 

prioridade para a redução do Custo Brasil e pela 

desburocratização do ambiente de negócios 

brasileiro nos aspectos tributário e do comércio 

exterior. São diversas ações determinadas pelo 

Secretário Carlos Alberto Barreto que estão 

sendo tomadas de maneira integrada com 

diversos órgãos federais, estaduais e municipais, 

como o Portal Único do Comércio Exterior, 

regulamentação da nova lei do Simples Nacional 

e eliminação das obrigações acessórias das 

pessoas jurídicas com a migração para o Sped. 

A Receita Federal também pretende adaptar seus 

sistemas externos para os dispositivos móveis, 

melhorando cada vez mais a prestação de 

serviços para o contribuinte. 

R.C.: Qual o canal disponível para o 

contribuinte obter informações e 

orientações sobre o eSocial?

D.F.: O principal canal para obter 

orientações é o Portal do eSocial no endereço 

www.esocial.gov.br. Lá estão disponibilizadas 

diversas orientações, notícias, perguntas e 

respostas e o manual. Outras publicações serão 

consolidadas nesse canal, tais como a nova versão 

do Manual de Orientação e do Manual do XML 

(Manual para a área de TI). Também serão 

disponibilizadas caixas corporativas para envio 

de sugestões e dúvidas, cuja estrutura interna de 

suporte está sendo montada. 

R.C.: Considerações sobre o tema

D.F.: Com o avanço da tecnologia e o advento do 

Sped, ocorre uma transformação do processo de 

geração de informações governamentais. Os 

órgãos fiscalizadores adotam uma postura de 

integração, buscando ao mesmo tempo a redução 

dos custos para cumprimento de obrigações com 

incremento da qualidade e integridade das 

informações. Nesse contexto, o profissional da 

Contabilidade assume um papel de destaque, seja 

integrando os quadros de pessoal das empresas, 

seja pela contratação de serviços especializados. 

No novo cenário em que o conhecimento é peça 

chave para o sucesso das relações, a área contábil 

assume relevância estratégica nas organizações, 

passando a ressaltar a visão gerencial do seu 

cliente e não apenas o cumprimento das obriga-

ções fiscais. A repercussão tributária em todas as 

operações empresariais faz com que as escritura-

ções e documentos digitais do Sped contenham, 

além da apuração dos tributos devidos, o 

conhecimento pleno do negócio para uma gestão 

corporativa integrada e eficiente. Mais do que 

entregar um DARF ao cliente, o serviço contábil 

entrega gestão de qualidade e conhecimento para 

decisão estratégica.



Pachecão
Professor e palestrante

A AULA QUE MUDOU 
O MEU DESTINO 

erta manhã, faltou um professor de Física e 

os alunos, inconformados com a existência 

de dois horários vagos, exigiam que a turma fosse 

liberada após o intervalo. Havia excitação no ar. O 

diretor, à procura de uma solução para o caso, 

caminhava pelos corredores com passadas inse-

guras e vacilantes, na captura de algum substituto. 

E a primeira pessoa com quem ele se deparou, 

assim que entrou na sala dos professores, coinci-

dentemente: EU. 

Com o dedo em riste, eufórico e expelindo 

seus nocivos perdigotos, disse-me com um altivo 

berro: “Vá rápido para a sala do terceiro ano e faça 

alguns exercícios de Física com eles. Você substi-

tuirá o professor de Física no quarto e quinto 

horários”. Passei de uma situação de estabilidade 

para uma situação de incerteza. Fiquei estarrecido 

e perplexo. Não estava preparado, sequer sabia o 

que fazer. Sentia-me completamente impotente. 

Tentei escamotear, dizendo que era pequeno o 

meu repertório de conhecimentos específicos em 

Física e que eram numerosas as falhas em minha 

formação para a prática do magistério. Na 

verdade, eu era monitor de matemática. O que 

faria eu, com um mínimo de elementos, para 

substituir um tarimbado professor possuidor de 

uma multiplicidade de recursos? 

Buchas e aviõezinhos de papel voavam em 

todas as direções. Os meninos cavalgavam nas 

carteiras e ululavam como apaches, e as meninas 

cometiam atos bizarros e aparentemente 

desprovidos de sentido. Aquilo era um tormento 

crudelíssimo, uma incessante variedade de torturas, 

intoleravelmente intensas e insuportavelmente 

extensas. Desconhecendo a rota de fuga e sob o 

olhar vigilante do diretor, caminhei em direção ao 

quadro como um acusado caminha em direção à 

guilhotina. Engoli a seco, guardei em silêncio meus 

resmungos e, com os nervos destroçados, penetrei 

no espaço sagrado: a sala de aula. 

Com uma expressão indefinida de altivez e inge-

nuidade, caminhei por entre as carteiras. Minha 

usual e insuperável timidez ia aumentando à 

medida que os alunos olhavam-me com hostilidade 

e desprezo; um olhar com um quê de estranha-

mento e de total indiferença. Achava que tudo

C
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neles era inconveniente. Eu não tinha, naquele 

momento, a autoconfiança de uma casca de ovo, 

minha autoestima era semelhante à de um rato. 

Era verde demais para conduzir uma aula sem 

apoio experiente. 

Fiz as pazes com a minha situação e subi no 

desgastado tablado com uma velha e tosca lousa à 

frente. Aprenda uma coisa: se você compreende, 

as coisas são da forma que são; se não compre-

ende, as coisas são exatamente como são. No 

drama existencial da finitude humana, o que 

acontece é o melhor. 

Ao virar para apagar o quadro, uma bucha de 

papel molhado foi atirada com toda a força bem à 

minha frente. Um silêncio caiu sobre a classe. O 

estrondo foi igual ao barulho de um tiro de 

canhão, o susto me levou a perder o fôlego. Foi 

um batismo de fogo e fúria. Fiquei desconcertado, 

virei imediatamente para a sala na tentativa de 

encontrar o autor do disparo, mas nada me foi 

revelado. O que vi foram sorrisos tensos e caras 

pérfidas que lhes emprestavam um toque endia-

brado. Qualquer coisa que eu dissesse iria soar 

anêmico. 

Essa sala precisa de um capataz, não de um 

professor, foi o que concluí. Ali estavam reunidos 

todos os ingredientes para criar uma encrenca. 

Não somos vítimas do mundo, mas, sim, de como 

percebemos o mundo. Não vou usar a ignorância 

como moeda de troca. Senti-me fraco e tolo. Em 

minutos de aula, me descobri esgotado. Os pro-

fessores substitutos realmente não têm a menor 

autoridade. Pensei em contar uma piada, mas no 

momento não me lembrei de nenhuma, não 

conseguia raciocinar. 

Aquilo era um empreendimento quase impos-

sível para mim. Respondiam as minhas perguntas 

do mesmo jeito que um gato responde ao 

comando “gira e morde o rabo”. O negócio é 

transformar sua situação de mero sofrimento 

numa realização interior de valores. Ao sair daqui, 

lavrarei um protesto contra essa cena desprimo-

rosa (ou 'deprimente'?). Foi o que pensei!

Não sou um ordeiro fanático, mas, inegavel-

mente, era hora de recorrer ao plano B. Como 

diria Brecht, “diz-se das águas do rio que são 

violentas, nada se diz das margens que as compri-

mem”. O negócio era superar as raias da loucura e 

da insubordinação. Num surto de coragem subi na 

mesa, fiz o gesto de paz e amor e os convidei para 

cantar “O Piranhão – junção do Piauí com o Mara-

nhão”. Será que o mundo vai protestar se eu 

cantar? Com respiração suspensa e o coração 

apertado, cantei. Foi assim que começou a minha 

saga nas salas de aula.

“ Essa sala precisa de um 
capataz, não de um 
professor, foi o que concluí. 
Ali estavam reunidos todos 
os ingredientes para criar 
uma encrenca. Não somos 
vítimas do mundo, mas, 
sim, de como percebemos 
o mundo.“
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Vem aí, a XV Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul

Em 28 de agosto, no Hotel Dall'Onder, em 

Bento Gonçalves, ocorreu o lançamento da XV 

Convenção de Contabilidade do Rio Grande do 

Sul, com a presença do prefeito de Bento Gonçal-

ves, Guilherme Pasin; do secretário de Turismo, 

Gilberto Durante; do secretário de Finanças, 

Marcos Fracalossi; do deputado estadual, Adilson 

Troca, na oportunidade representando o presi-

dente da Assembleia Legislativa do RS, Gilmar 

Sossella; do presidente da Academia de Ciências 

Contábeis do Rio Grande do Sul, Eloi Dalla Vechia; 

de presidentes das entidades da classe contábil; 

dos ex-presidentes do CRCRS, Enory Spinelli e 

Zulmir Breda; do diretor de Operações da Fun-

dação Brasileira de Contabilidade, Luiz Mateus 

Grimm; de vice-presidentes, conselheiros e dele-

gados regionais do CRCRS; e de profissionais da 

Contabilidade.

O presidente do CRCRS, contador Antônio 

Palácios, aproveitou a ocasião também para lançar 

a fanpage do evento no Facebook (/xvconvencaors) 

e a nova logomarca do Conselho, adotada pelo 

Sistema CFC/CRCs. 

Palácios informou que, nesta edição da Con-

venção, serão abordados assuntos que abrangem 

temas relevantes, de interesse da sociedade e 

das empresas, indo além dos assuntos técnicos, 

fazendo jus ao lema do evento: "Contabilidade: o 

poder da informação em suas mãos". Lembrou, 

ainda, que a Convenção é de todas as entidades da 

classe contábil gaúcha, requerendo, portanto, o 

envolvimento de todos os seus representantes e 

participantes.

A XV Convenção de Contabilidade do RS é uma 

realização da Academia de Ciências Contábeis do 

Rio Grande do Sul, organizada pelo Conselho Re-

gional de Contabilidade do RS, com o apoio do 

Conselho Federal de Contabilidade, da prefeitura 

de Bento Gonçalves e das entidades da classe contábil.

O maior evento da classe contábil gaúcha 

já tem data para acontecer: será de 26 a 28 

agosto de 2015, na Fundaparque, em Bento 

Gonçalves. As inscrições já estão abertas!

Inscrições 

As inscrições para a XV Convenção de 

Contabilidade do RS estão abertas. O valor 

está escalonado em lotes e poderá ser parce-

lado, sem juros. Consulte mais detalhes em 

www.crcrs.org.br/convencao  e garanta a sua 

vaga. Em sua 15ª edição, o maior evento da 

classe contábil gaúcha abrirá espaço para 

aprofundar discussões e analisar cenários da 

profissão como fonte de informação funda-

mental para a gestão.
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Grandes eventos marcaram 2014

Os mais de 23 mil participantes até novembro, 

nos eventos do Programa de Educação Continuada do 

CRCRS, comprovaram o interesse dos profissionais 

e estudantes da área contábil no compartilhamento 

de experiências, no aprimoramento do conheci-

mento técnico e da capacitação profissional. Além 

de dezenas de roteiros de palestras realizados por 

todas as regiões do estado e das palestras promo-

vidas na sede do Conselho, às quartas-feiras, que 

contam com transmissão ao vivo pela internet, 

este Regional organizou Seminários de Assuntos 

Contábeis nas cidades de Bagé, Cachoeira do Sul, 

Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Estância Velha, 

Ijuí, Nova Petrópolis, Pelotas, Osório, Santo 

Ângelo, São Borja e São Leopoldo, cujas 

programações foram definidas com base nas 

necessidades dos profissionais de cada uma das 

regiões. 

O CRCRS também promoveu uma série de 

iniciativas que contemplaram algumas das diversas 

áreas de atuação da Contabilidade, como os Semi-

nários sobre o Terceiro Setor, Contabilidade no 

Setor Cooperativo, Prestação de Contas Eleito-

rais, Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Inte-

gração de Dados Oficiais da Secretaria da Fazenda-

RS; os Workshops Gestão de Risco no Projeto 

Sped e Incentivos em Projetos Sociais; o Encontro 

Estadual de Coordenadores e Professores dos 

Cursos de Ciências Contábeis, o Encontro Esta-

dual de Estudantes de Ciências Contábeis do RS, o 

2º Encontro Estadual de Peritos, além da palestra 

Regularização de Obras da Construção Civil, profe-

rida em homenagem ao Dia do Contador.
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Dentro da programação do Encontro Estadual 

de Coordenadores e Professores dos Cursos de 

Ciências Contábeis, o CRCRS realizou a entrega da 

Medalha do Mérito Docência Universitária aos con-

tadores que exerceram atividades na área da 

docência em Contabilidade por 15, 25 ou 30 anos. 

Na oportunidade, a vice-presidente de Gestão do 

CRCRS, Ana Tércia Lopes Rodrigues, destacou a 

importância dos professores para a formação dos 

profissionais e sua consequente valorização. O 

Encontro proporcionou aos participantes a reali-

zação de oficinas que envolveram os segmentos de 

auditoria, contabilidade gerencial, perícia, tecno-

logia da informação e organizações contábeis.

Mérito Docência Universitária

Homenageados com 15 anos de 
docência: Alexandre Costa Quintana, 
Clóvis Kronbauer, Cosma José Thomas, 
Décio Braun, Jorge Luiz da Silva, 
Magda Brazil, Marcelo Nunes, Odair 
Gonçalves, Osmar Bonzanini, Renato 
Silva, Sérgio Fioravanti e Walter Oleiro

com 25 anos: Celso Both, Gilmar 
Lazzari, Lauri Fries, Marcia Frey e 
Oscar Scherer

e com 30 anos: Aromildo da 
Cunha, Ceno Kops e Mário 
Rebollo 
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Nos dias 16 e 17 de setembro, o Con-

selho Federal de Contabilidade promoveu a 

nona edição do Encontro Nacional de Coor-

denadores e Professores do Curso de Ciên-

cias Contábeis. A delegação gaúcha foi 

representada pelos professores Ana Tércia 

Lopes Rodrigues, vice-presidente de Gestão 

do CRCRS; Marcelo Ayub, Conselheiro do 

CRCRS; Eusélia Vieira e Carolina Picoli, inte-

grantes da Comissão de Estudos de Acom-

panhamento da Área do Ensino Superior; e 

Eloi Brandt, coordenador do curso de Ciên-

cias Contábeis da UNISC. Também esteve 

presente no evento o contador Zulmir 

Breda, atual vice-presidente de Desenvolvi-

mento Profissional do CFC.

Gaúchos participam do Encontro Nacional de Professores
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Os contadores Janete Inês Beppler, Joaquim 

Vaz Godinho, Luiz Carlos Bordignon, e os téc-

nicos em contabilidade Américo Toledo Vidal, 

Andréia Peixoto dos Santos, Lesi Marina Pereira 

Tedesco e Helene Weber, integrantes do Grupo 

de Trabalho de Delegados Honorários do CRCRS, 

se reuniram, pela primeira vez, em 28 de agosto, 

para dar início às atividades da equipe. Eles terão a 

função de atuar no apoio e interlocução entre o 

Conselho e os profissionais da Contabilidade. A 

coordenação do grupo está sob responsabilidade 

do contador Erineu Clóvis Xavier. Para o presi-

dente do CRCRS, Antônio Palácios, a formação 

desse grupo é importante, na medida em que são 

profissionais que, por longo tempo, colaboraram 

com o Conselho em suas respectivas regiões e 

que muito ainda têm a contribuir, a partir do seu 

conhecimento e de sua experiência. 

 
Primeiro encontro do Grupo de Trabalho dos Delegados Honorários

Durante este ano, o CRCRS promoveu quatro 

treinamentos de delegados, nos meses de maio, 

em Porto Alegre; agosto, em Bento Gonçalves; 

setembro, em Passo Fundo; e outubro, em Santa 

Maria. Agrupados por regiões e com duração de 

dois dias cada encontro, os delegados regionais 

tiveram a oportunidade de conhecer as divisões 

que integram a estrutura da entidade, sanar 

dúvidas e questionar sobre diversos assuntos, 

além de assistir a palestras.

Essa nova sistemática, de reunir grupos meno-

res de delegados, foi aprovada pelos participantes 

que consideraram positivo o intercâmbio de 

experiências e o relacionamento entre delegados 

e entidade, além de tornar os encontros mais ágeis 

e eficazes, favorecendo uma maior aproximação.

 
Delegacias regionais em sintonia com o CRCRS
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Troféu Senar – O Sul

Na noite de 31 de agosto, na Associação 

Leopoldina Juvenil, o contador Antônio Palácios, 

presidente do Conselho Regional de Contabilidade 

do RS, recebeu, em nome da entidade, o Troféu 

Senar - O Sul, que é entregue aos profissionais e às 

instituições que colaboram com o desenvolvimen-

to do estado. Nesta 12ª edição, foram destinados 

24 troféus para personalidades, associações e 

instituições. O evento é uma realização da Rede 

Pampa de Comunicação em parceria com o 

Senar-RS.

 
CRCRS recebe homenagens  

Medalha do Mérito Farroupilha

Em outro importante momento de referência à 

relevância da classe contábil gaúcha para o desen-

volvimento do estado, o Conselho Regional de 

Contabilidade do RS foi agraciado com a Medalha 

do Mérito Farroupilha, a maior honraria concedida 

pela Assembleia Legislativa do RS. A distinção, uma 

proposição do deputado estadual Adilson Troca, foi 

recebida pelo presidente da entidade, Antônio 

Palácios, em solenidade realizada no Salão Júlio de 

Castilhos, no dia 9 de setembro.

Na ocasião, Palácios lembrou que a honraria 

recebida pertence a toda a classe contábil de nosso 

estado. “Se não fosse pela Contabilidade, eu não 

estaria aqui, participando deste momento tão 

importante”, comentou. Ele ainda destacou que o 

trabalho realizado em sua gestão é a continuação 

de ações desenvolvidas por todos aqueles que inte-

graram o CRCRS desde sua fundação. “Foram 

profissionais abnega-

dos, que contribuíram 

para que o Conselho 

chegasse à posição 

que está hoje. Por isso, 

divido essa medalha 

com os ex-presi-

dentes, conselheiros, 

delegados, integran-

tes de nossas Comis-

sões de Estudo e 

todos os profissionais contábeis do nosso estado”, 

completou.

A cerimônia contou com a participação dos 

vice-presidentes, conselheiros e delegados regio-

nais do CRCRS, integrantes das Comissões de 

Estudos, colaboradores, familiares, parlamentares 

e representantes das entidades da classe contábil.
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O CRCRS, ciente seu papel no desenvolvi-

mento da sociedade, insere-se em diversas ações 

de cunho social. Durante todo o ano, nos eventos 

realizados pelo Conselho, a entidade arrecada 

donativos – como alimentos não perecíveis e produtos 

de higiene pessoal – e os distribui a instituições que 

atuam na proteção e amparo de crianças, adoles-

centes e idosos em situação de vulnerabilidade. 

Entre janeiro e outubro de 2014, foram recebidos 

em torno de 1,5 tonelada de alimentos.

Além disso, este Regional também participou 

de diversas campanhas de conscientização, como 

o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que buscam 

reforçar a importância da necessidade da pre-

venção e do diagnóstico precoce ao câncer de 

mama e de próstata, respectivamente. O Con-

selho ainda prestou homenagem ao Dia Nacional 

da Consciência Negra, comemorado em 20 de 

novembro, e dedicado à reflexão sobre a inserção 

da população negra na sociedade.

Já entre os dias 6 de novembro e 20 de dezem-

bro, o CRCRS, com o apoio das demais entidades 

da classe contábil gaúcha, realiza a nona edição do 

Mês da Solidariedade Contábil, que tem por obje-

tivo desenvolver ações que tragam melhorias na 

qualidade de vida da população. Nesse sentido, 

merece atenção especial o projeto de sensibili-

zação dos contribuintes sobre a importância de 

destinar parte do imposto de renda devido a 

entidades vinculadas aos Fundos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (Funcriança) e Fundos 

do Idoso. Durante o Mês da Solidariedade, além de 

intensificar a arrecadação de alimentos durante os 

eventos, o Conselho também está recebendo brin-

quedos, que serão destinados a entidades assistenciais 

e contribuirão para fazer o Natal de centenas de 

crianças mais feliz. Para saber mais sobre o Mês da 

Solidariedade Contábil e outros projetos que fazem 

parte do Programa de Voluntariado da Classe 

Contábil, acesse www.crcrsinforma.org.br/pvccrs.

O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, faz entrega simbólica ao 
secretário da Fazenda de São Borja, das doações recebidas durante 
o seminário realizado no município. Os donativos foram destinados 
às vítimas das enchentes que assolaram a cidade em julho.

 

Conselho engajado em ações de responsabilidade social

Em 28 de outubro, o CRCRS realizou o Bate-Papo “Prevenção 
ao câncer de mama – Um toque pela vida”, como parte das atividades 
da campanha Outubro Rosa. Na abertura do evento, estiveram 
presentes a coordenadora da Comissão de Estudos da Mulher que 
Atua na Área Contábil, Silvia de Lima, a doutora Beatriz do Amaral e 
a vice-presidente de Gestão do CRCRS, Ana Tércia Lopes Rodrigues.

O Conselho ainda se engajou na 
campanha de prevenção ao câncer 
de próstata, “Novembro Azul”.

Também em novembro, foi realizado o painel 
“Retrospectiva e Contemporaneidade da 
Identidade Afro-brasileira”, em referência ao 
Dia Nacional da Consciência Negra.

Entre 6 de novembro e 20 de dezembro
o CRCRS promove o Mês da
Solidariedade Contábil.

Durante a plenária de 16 de outubro, Conselheiros, conselheiras e 
colaboradoras do CRCRS manifestaram seu apoio ao Outubro Rosa.
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A programação da TV CRCRS web conta, 

desde agosto, com novos programas em sua grade 

de canais. Um deles é o Pergunte ao Presidente, no 

qual o contador Antônio Palácios responde às 

dúvidas encaminhadas pelos profissionais da Con-

tabilidade por meio da Ouvidoria do Conselho. 

Outra novidade é a inclusão dos programas 

Contabilidade em Debate que tratam de temas 

polêmicos e atuais, considerados de extrema rele-

vância para a classe contábil. 

Ambos os programas também estão disponí-

veis na Rádio CRCRS, que pode ser acessada, tanto 

pela página do Conselho - www.crcrs.org.br -, quanto 

pelos aplicativos para sistemas operacionais Android 

e iOS, que estão disponíveis para download gratuito 

na Play Store e na Apple Store, respectivamente.

 

TV CRCRS com novidades na programação

Em encontro realizado em 30 de setembro, na 

sede da Procuradoria-Geral do RS (PGE-RS), o 

presidente do CRCRS, contador Antônio Palácios, 

e o Procurador-Geral do Estado, Carlos Henrique 

Kaipper, trataram da aproximação institucional 

entre as duas entidades, em especial no que diz 

respeito à participação da Procuradoria nos 

eventos de educação continuada do Conselho. Na 

oportunidade, Palácios destacou a necessidade de 

reforçar o trabalho da PGE-RS  perante os profis-

sionais da Contabilidade, colocando o Conselho à 

disposição da Procuradoria para que esta indique 

temas e palestrantes para os eventos realizados às 

quartas-feiras, na sede do CRCRS, que contam 

com transmissão ao vivo pela internet. Também 

estiveram presentes na reunião a Procuradora-

Geral Adjunta para Assuntos Administrativos da 

PGE, Marília Vieira Bueno; o assessor da direção 

do CRCRS, João Victor Oliveira; os assessores con-

tadores da PGE, Marcelo da Silva e Rubens Lopez; e 

o diretor do Sindispge, Gerson dos Santos.

 

PGE e CRCRS estreitam relações



 

Evento marca lançamento do Observatório Social de Porto Alegre

Um importante passo foi dado em direção a 

um maior acompanhamento da gestão pública na 

capital gaúcha. Nos dias 29 e 30 de setembro, 

representantes de dezenas de entidades da so-

ciedade civil organizada de todo o estado foram 

prestigiar o III Encontro Estadual dos Observató-

rios Sociais do RS, e presenciaram o lançamento 

oficial do Observatório Social de Porto Alegre 

(Ospoa). No encontro, realizado pelo Observa-

tório Social do Brasil (OSB) e pelo Fórum dos 

Conselhos e Ordens das Profissões Regulamentadas 

do RS, foram firmados termos de cooperação e de 

compromisso com diversas instituições que 

atuarão tanto como mantenedoras quanto como 

entidades de apoio técnico para o desenvol-

vimento do Ospoa, que deverá servir como 

observatório modelo no estado. A Comissão de 

Responsabilidade Social do CRCRS formada pelos 

contadores Tânia Moura da Silva, José Carlos 

Garcia de Mello, Silvia Grewe, Simone Imperatore, 

Edemar Castaman, Adão Vargas, Ivan Roberto dos 

Santos Pinto Junior e pelo técnico em Contabili-

dade Delmar Bruxel, também colaborou com a 

realização do encontro que, além dos convênios 

assinados, ainda contou com palestras, apresen-

tação de cases e troca de experiências entre os parti-

cipantes e representantes dos Observatórios Sociais 

já existentes.
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No dia 25 de setembro, o presidente do 

CRCRS, contador Antônio Palácios, participou do 

Seminário de Assuntos Contábeis do Planalto 

Médio, que ocorreu no auditório da Faculdade de 

Economia, Administração e Ciências Contábeis da 

UPF. Durante a solenidade de abertura, ele res-

saltou a relevância do evento, promovido pelo 

Sindicato dos Técnicos em Contabilidade e 

Contadores de Passo Fundo, em especial no 

que se refere à necessidade de uma constante 

atualização e aprimoramento profissional. 

Também estiveram presentes no Seminário o 

vice-presidente de Fiscalização do CRCRS, 

Mário Karczeski, e a vice-presidente de Gestão, 

Ana Tércia Lopes Rodrigues, que por sua vez, foi 

empossada como membro da Academia de 

Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, pelo 

presidente da entidade, Elói Dalla Vechia.

Seminário de Assuntos Contábeis do Planalto Médio

Entidades que assinaram o 
Termo de Cooperação 
Financeira para o 
funcionamento do Ospoa: 
Sescon-RS, Sindilojas-POA, 
Grande Loja Maçônica do 
RS e Grande Ordem do 
Oriente do RS

TCE-RS, MP-RS, Rede/RS, 
MPCRS e CAGE se 

comprometeram como 
parceiros de cooperação 

técnica como órgãos 
institucionais de controle

Já as entidades 
institucionais que 
assumiram compromisso de 
cooperação técnica para o 
Ospoa foram: CRCRS, 
CRECI-RS, CREA-RS, 
Creto 5, CEAPETCE, CRA-
RS e OAB-RS
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 150 19 312 145 314 220 243 342 178 2.039

REGISTROS
PROFISSIONAIS

Novos 116 

Registros de prossionais

Registros de sociedades/empresários 

Total de Registros Ativos em Outubro/2014

38.268

3.142 

FISCALIZAÇÃO

A fiscalização busca desenvolver suas ações tanto junto ao profissional que executa as atividades 

contábeis como em empresas, mediante o esclarecimento e a vigilância sobre os padrões legais e técnicos 

que regem o exercício profissional. Na tabela abaixo estão informados os quantitativos de algumas das ativi-

dades desenvolvidas.

DESCRIÇÃO

21 23 20 17 28 14 37 29 35 

7 2 7 - 21 11 2 2 19 

888 1.032 2.620 1.003 3.499 1.340 1.848 923 1.322 

153 265 549 342 746 373 225 208 531 

1.069 1.322 3.196 1.362 4.294 1.738 2.112 1.162 1.907 

243

86

15.694

3.778

19.801

Autos de infração 
lavrados

Noticações 
efetuadas

Diligências 
efetuadas

Visitas efetuadas

Totais

 
Informe Quantitativo (de janeiro a outubro de 2014)

19 

15

1.219

386

1.639

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT Acumulado

REGISTRO

O registro no CRCRS é condição essencial para que os profissionais da contabilidade exerçam a atividade. 

Abaixo apresentamos a quantidade de registros profissionais concedidos, bem como a quantidade de regis-

tros ativos.

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT Acumulado

O CRCRS possui entre suas principais atri-

buições, efetuar o registro, fiscalizar o exercício 

da profissão contábil e prover a educação conti-

nuada como forma de qualificação e valorização 

profissional. No exercício dessas atividades, 

objetivamos abranger a sociedade como um 

todo, atuando em conformidade com as 

melhores práticas da transparência, cidadania 

corporativa e responsabilidade social. 

Este relatório busca traduzir em termos 

quantitativos as ações praticadas pelo CRCRS 

no período compreendido entre janeiro e outu-

bro/2014, e pretende ser um instrumento 

adicional de informação sobre nossas atividades 

institucionais.

Esperamos que apreciem e se orgulhem da 

nossa entidade tanto quanto nos orgulhamos de 

trabalhar em prol da nossa profissão.
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Processos julgados

DESCRIÇÃO

Total processos 
com pena aplicada

Arquivados

Totais 

Penalidades aplicadas

DESCRIÇÃO

Advertência 2 

Cassação - 

Censura Pública  - 

Censura Reservada  2 

Multa 3 

Suspensão - 

Totais 7 

3 

- 

2 

2 

5 

- 

12 

26 

- 

1 

15 

37 

8 

87 

19 

- 

2 

10 

28 

8 

67 

13 

- 

- 

12 

27 

5 

57 

31 

2 

2 

25 

41 

9 

110 

30 

- 

- 

12 

38 

3 

83 

23 

2 

2 

7 

24 

8 

66 

8 

- 

1 

6 

12 

4 

31 

196

6

11

103

261

56

633

O Plenário do CRCRS apreciou e julgou, de 

janeiro a outubro deste ano, 412 processos de fis-

calização. Desses, 83 foram arquivados (20,14%). 

Com relação aos demais (79,86%), foram 

aplicadas as penalidades previstas na legislação 

vigente, de acordo com a infração cometida, como: 

advertência reservada, censura reservada, censura 

pública, suspensão do exercício profissional e multa.

60

50

40

30

20

10

0 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out

Pena aplicada

Arquivados

41 

2 

1 

12

46

11

113

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT Acumulado

4 5 46 35 

2 4 14 9 

6 9 60 44 

28 

6 

34 

58 

16 

74 

43 

7 

50 

36 

9 

45 

17 

9 

26 

329

83

412

57 

7

64

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT Acumulado
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Eventos presenciais realizados

DESCRIÇÃO

01 

52 

52 

42 

1.095 

26 

45 

1.592 

35 

39 

1.727 

44 

65 

2.288 

35 

34 

877 

25 

48 

2.083 

43 

54 

1.541 

28 

59 

3.052 

51 

450

17.206

38

Número de eventos

Participantes 

Média de
participações 

Eventos com transmissão on-line

DESCRIÇÃO

Eventos 

Participantes 

Média de
participações 

- 

- 

- 

04 

930 

232 

03 

621 

207 

03 

256 

85 

06 

985 

164 

03 

265 

88 

05 

904 

180 

05 

371 

74 

06 

730 

121 
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Participantes presenciais

Participantes on-line

De modo a atender a constante necessidade de 

atualização e aperfeiçoamento técnico, o CRCRS 

promove cursos, palestras e seminários em todas as 

regiões do Estado, além da Capital. Ainda, com o 

intuito de difundir o conhecimento, são ministrados 

cursos e palestras com transmissão online, a fim de 

possibilitar a participação de um número cada vez 

maior de profissionais e estudantes da área contábil.

Ressalta-se que os eventos realizados pelo 

CRCRS são oferecidos de forma gratuita aos profissio-

nais e estudantes da área contábil.

Confira na tabela abaixo o número de eventos 

realizados e de participantes, tanto em eventos  pre-

senciais como transmissão on-line.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

63 

2.899

63

05 

643

129
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Compete à Câmara de Controle Interno a 

análise da Prestação de Contas, dos Balancetes 

mensais, dos Balanços do Exercício, dos pedidos 

de abertura de crédito, da Proposta Orçamentária 

e das Inversões Patrimoniais em geral, entre outras 

atribuições. Após a análise dos documentos, os 

mesmos são submetidos para apreciação do Ple-

nário do CRCRS. Até o mês de outubro, foram 

submetidos para apreciação do Plenário 290 proces-

sos, distribuídos conforme a tabela a seguir:

CONTROLE INTERNO

TIPO DE
PROCESSO

Prestação de contas/
balancete mensal/
proposta orçamentária

1 

15 

2 

18 

2 

16 

1 

19 

1 

14 

- 

15 

1 

30 

18 

49 

1 

18 

20 

39 

1 

9 

14 

24 

1 

12 

10 

23 

1 

19 

14 

34 

1 

20 

8 

29 

12

167

111

290

Acordos Operacionais 

Processos de licitação/
Contratos 

Totais 

A demanda por informações on-line é cada 

vez mais necessária. Dentre os serviços disponibi-

lizados na página do CRCRS na internet, que teve 

78.193 visitas no mês de outubro e já acumula 

762.929 no ano, destacamos os serviços mais con-

sultados no mês de outubro:

Ÿ consulta a ofertas de empregos: 15.475  

visitas;

Ÿ Exame de Suficiência: 12.921;

Ÿ eventos promovidos pelo CRCRS: 9.558  

visitas;

Ÿ Oportunidades de negócios (concursos, so-

ciedades, vagas e currículos): 6.172 visitas;

Ÿ download dos livros disponibilizados pelo 

CRCRS: 5.662 visitas;

Ÿ XV Convenção de Contabilidade do RS: 

4.116 visitas.

Chama positivamente a atenção, ainda, as inú-

meras consultas e visitas realizadas por profissionais 

de outros países, como Alemanha, Angola, Argen-

tina, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Holanda,  

Moçambique, Portugal e Uruguai, o que demonstra a 

qualidade dos serviços e informações disponibilizadas.

INTERNET COMO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO

De janeiro a outubro, foram realizados 450 

eventos presenciais, que contaram com a pre-

sença de 17.206 profissionais e estudantes. 

Somadas as participações aos eventos com 

transmissão on-line, a quantidade de partici-

pantes chega a 22.911 entre profissionais e 

estudantes, de todas as partes do estado do Rio 

Grande do Sul.

2 

14

24

40
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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: Jaguari
Delegado: Técn. Cont. Márcio Guerra Alpe 

Profissionais: Contadores: 43 – Técn. Cont.: 51 – Organizações Contábeis: 23
E-mail: mgalpe@hotmail.com

Jurisdição: Jaguari, Mata, São Vicente do Sul e Nova Esperança do Sul

 Delegacia: Sapucaia do Sul
Delegado: Técn.Cont. Júlio Cézar da Silva Ramos

Profissionais: Contadores: 96 – Técn. Cont.: 133 – Organizações Contábeis: 59
E-mail: julioramosatual@gmail.com 

Jurisdição: Sapucaia do Sul

CONHEÇA OS DELEGADOS REGIONAIS

Delegacia: Antônio Prado
Delegado: Técn. Cont. Cláudio Bernart Camozzato 
Profissionais: Contadores: 39 – Técn. Cont.: 41 – Organizações Contábeis: 22
E-mail: finanza@nol.com.br 
Jurisdição: Antônio Prado, Ipê e Nova Roma do Sul

Delegacia: Santa Maria
Delegada: Contadora Edina Sandra Moser Toneto
Profissionais: Contadores: 901 – Técn. Cont.: 487 – Organizações Contábeis: 302
E-mail: crcsm@sincotecsm.org.br
Jurisdição: Santa Maria, São Pedro do Sul, Silveira Martins, Nova Palma, Faxinal do Soturno, 
São João do Polesine, São Martinho da Serra, Camobi, Dilermando de Aguiar, Itaara, Toropí e Cacequi

 Delegacia: Veranópolis
Delegado: Contador Jean Carlos Foragato

Profissionais: Contadores: 73 – Técn. Cont.: 43 – Organizações Contábeis: 36
E-mail: jean@foragato.com.br 

Jurisdição: Veranópolis, Fagundes Varela, Vila Flores e Cotiporã

 Delegacia: Santiago
Delegado: Técn.Cont. Vianei da Silva Lehnhard

Profissionais: Contadores: 78 – Técn. Cont.: 66 – Organizações Contábeis: 29
E-mail: vianeilehnhard@gmail.com

Jurisdição: Santiago, Capão do Cipó e Unistalda

 Delegacia: São Luiz Gonzaga
Delegada: Técn.Cont. Maria Helena Assunção Faleiro 
Profissionais: Contadores: 81 – Técn. Cont.: 57 – Organizações Contábeis: 39
E-mail: atual@viacom.com.br 
Jurisdição: São Luiz Gonzaga, Bossoroca, Caibaté, Santo Antônio das Missões, São Nicolau, 
Dezesseis de Novembro, Pirapó, Mato Queimado, Rolador e Garruchos

 Delegacia: Três Passos
Delegado: Contador Ralph Foerch 
Profissionais: Contadores: 158 – Técn. Cont.: 82 – Organizações Contábeis: 64
E-mail: ralph.foerch@gmail.com 
Jurisdição: Três Passos, Campo Novo, Crissiumal, Humaitá, Miraguaí, São Martinho, Tenente Portela, 
Sede Nova, Vista Gaúcha, Bom Progresso, Tiradentes do Sul, Barra do Guarita, Derrubadas e Esperança do Sul




