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I nício de ano é, normalmente, o momento em 
que começamos a desenvolver as atividades já 

planejadas e projetadas no nal do ano anterior. 
Este início de 2016 foi atípico para o CRCRS. Nosso 
planejamento deverá sofrer alterações em seu 
cronograma por conta dos estragos causados pela 
tempestade que se abateu sobre Porto Alegre no 
dia 29 de janeiro, deixando nossa sede parcialmente 
destruída e sem condições de uso, o que resultou 
em sérios prejuízos ao desenvolvimento normal de 
nossas atividades. Embora tenhamos tomado 
imediatamente providências emergenciais, que 
buscaram colocar no ar o atendimento virtual e pre-
sencial dos prossionais, as demais atividades ainda 
se encontram, na data em que escrevo este 
editorial, bastante prejudicadas. Estamos traba-
lhando fortemente na busca de soluções para 
retomar a normalidade, mas isso ainda deverá levar 
um prazo razoavelmente longo. 

Impossível não referir as inúmeras manifestações 
de solidariedade recebidas e os oferecimentos 
de apoio. Dentre estes, é de se destacar nosso 
grande parceiro, o Sescon-RS, graças ao qual foi 
possível restabelecer, em poucos dias, o nosso aten-
dimento presencial, com a cedência de espaço em 
sua sede, na Rua Augusto Severo, 168.  

E assim, nesse cenário, iniciamos nosso segundo 
mandato. 

Grandes diculdades, enorme responsabilidade 
para tomar decisões importantes em um momento 
inédito na história de nosso Conselho. Mas vence-
remos mais esse desao e deixaremos o CRCRS em 
condições de continuar prestando os serviços de 
excelência que sempre prestou aos prossionais da 
Contabilidade de nosso Estado. 

Entendemos que, com o resultado da eleição de 
novembro, a classe contábil avalizou as nossas ações 
dos dois primeiros anos de gestão e nos deu créditos 
para continuarmos o trabalho. Precisávamos, 
realmente, de mais tempo para implementar na 
totalidade os nossos projetos.

Temos ainda, pela frente, muitos desaos. Um 
deles, por exemplo, é encontrar a forma adequada 
de atingir, cada vez mais, os prossionais da Contabi-
lidade com os nossos eventos, que, hoje em dia, 
infelizmente, ainda não alcançam um número satis-
fatório de colegas − normalmente, um terço dos 40 

INÍCIO DE ANO CONTURBADO 
NÃO IMPEDE REALIZAÇÃO 
DE PROJETOS PARA 2016, 
APENAS PROTELA



mil prossionais. Infelizmente, os outros dois 
terços que não participam, muitas vezes, cobram 
do Conselho atribuições que legalmente não são 
de sua alçada, mas sim de outras entidades, como 
sindicatos ou associações. Por isso, é importante 
que o prossional participe, veja o que o 
Conselho está fazendo e faça, sim, cobranças, 
porém dentro das atribuições legais. 

É evidente que a classe contábil está neces-
sitando de uma ênfase maior na educação 
continuada para que os prossionais cheguem ao 
mercado de trabalho mais qualicados. Nesse 
sentido, haja vista o Exame de Suciência, que 
registra altos níveis de reprovação, o que nos 
deixa muito preocupados, anal isso atinge a 
formação do futuro prossional e, nesse 
processo, não tem como o Conselho inuenciar, 
pois se trata de metodologia de ensino nas 
instituições, capacitação de professores, etc. A 
valorização e o reconhecimento da prossão só 
vão se dar quando o nível dos nossos serviços 
atingir a excelência. A Contabilidade é uma 
ciência que está em evolução, e as exigên-
cias dos últimos anos nos forçam a buscar 
constantemente uma complementação do 
conhecimento técnico.

Desenvolvemos, e vamos dar continuida-
de, a um projeto muito importante que foi a 
interiorização do Conselho. Os delegados 
regionais do CRCRS são uma extensão dele e, 
por isso, precisam estar preparados para 
informar os prossionais sobre o funcionamento 
e as atribuições da entidade. Este ano, pro-
moveremos quatro encontros regionais de 
capacitação, envolvendo os 104 delegados. 
Outro projeto que terá prosseguimento será o 
Fórum de Fiscalização, que trouxe um retorno 
muito positivo. Conseguimos levar a nossa 
scalização ao encontro do prossional, a m de 
desmisticar a ideia de que o Conselho só quer 

multar, o que, na verdade, não procede. É 
imprescindível que o prossional entenda que a 
scalização protege a sociedade e, ao mesmo 
tempo, a ele também, uma vez que impede que os 
maus prossionais atuem no mercado. O intuito é 
fazer exatamente com que os prossionais 
trabalhem adequadamente, de acordo com as 
normas, para que não sejam multados, autuados 
ou sequer respondam a processos. 

É importante frisar que todo esse trabalho 
desenvolvido por nós, conselheiros, é gratuito. 

Nos últimos anos, aprimorou-se o acom-
panhamento da gestão dos conselhos. Trata-se da 
prestação de contas rigorosa exigida pelo Tribunal 
de Contas da União e pela Lei de Acesso à 
Informação – Portal da Transparência. Nesse 
quesito, o CRCRS se orgulha de cumprir 
rigorosamente a lei e de levar ao extremo tudo o 
que se refere à transparência. Esse é um tema 
relevante para nós. Além do nosso Portal da 
Transparência, respondemos a todos os ques-
tionamentos que nos são enviados por meio da 
Ouvidoria. 

Importante é que, apesar das adversidades que 
enfrentamos neste início de ano, vamos, com a 
compreensão de todos os colegas, sem dúvida, 
superar isso e dar prosseguimento aos nossos 
projetos e perseguir os objetivos para 2016.

Contador Antônio Palácios
Presidente do CRCRS
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esnge egípcia até hoje continua a despertar 
o interesse da humanidade acerca de seus 

mistérios. É um ícone na forma de leão estendido 
com a cabeça de um faraó. Na mitologia grega, a 
esnge também está presente. Tida como um 
demônio exclusivo de destruição e má sorte, ela é 
representada por um leão alado com cabeça de 
mulher. Sua imagem está exposta no Museu 
Arqueológico de Delfos, na Grécia. De acordo com 
essa mitologia, Hera, deusa do casamento, envia 
uma esnge de sua casa para Tebas, antiga cidade-
estado grega, para formular a todos que encontra 
pelo caminho o histórico enigma: “Que criatura 
pela manhã tem quatro pés, ao meio-dia tem dois, 
e à tarde tem três?”. Qualquer inábil em responder 
à questão receberia como prêmio a perda da 
própria vida, por estrangulamento¹.

Instrumentos nanceiros (IFs) compostos², 
assim como o ícone mitológico da esnge, têm 
promovido verdadeiros desaos enigmáticos para 
sua compreensão. A começar pela confusão 
taxonômica que prossionais tarimbados, por 
vezes, fazem destes com os instrumentos 
nanceiros híbridos³. A que propósito servem os 

4IFs compostos, anal? Esse é o enigma . É um 
desao apresentado à sua compreensão, que 
conduz a outros desaos no campo contábil, quais 
sejam como reconhecê-los, mensurá-los e 
classicá-los adequadamente.

Ao se esmiuçar a IAS n.° 32, que espelha no 
Brasil o Pronunciamento Técnico CPC n.° 39, mais 
especicamente em seus itens 11, 16A, 16B, 16C e 
16D, constata-se a tarefa árdua e cansativa que 
envolve a compreensão de um IF composto (um 
verdadeiro teste conceitual de fogo), para ns de 
seu enquadramento no conceito de passivo ou de 
patrimônio líquido (PL). Consomem-se horas de 
todos os prossionais envolvidos, o que resulta em 
custos não desprezíveis.

Interpretar e aplicar apropriadamente a IAS 32 
aos IFs compostos é um desao para os prossionais 
de contabilidade (preparadores e auditores das 
demonstrações contábeis). Um exemplo disso diz 
respeito às situações em que o IF composto emitido 
pode vir a ser liquidado com instrumentos patrimo-
niais de própria emissão da companhia, quando 
entra em cena a regra de conversibilidade (número 
variável x “xed-for-xed”). Tal situação, na regra 
atual vigente (IAS 32), pode ensejar a classicação do 
instrumento ou como item de passivo ou de PL, a 
depender do enquadramento do IF composto como 
“moeda de pagamento”.

E quanto à sua mensuração, como fazê-lo? A 
rigor, um IF composto, para ns contábeis, deve ser 
bifurcado, e seus itens devem ser contabilizados

A
Prof. Jorge Vieira
Dr. em Controladoria e Contabilidade, 
Mestre em Ciências Contábeis e
Professor Adjunto vinculado ao Programa 
de Mestrado em Contabilidade da UERJ

INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
COMPOSTOS: DECIFRA-ME 
OU DEVORO-TE!

A palavra esnge deriva do grego sphingo, que signica 
estrangular.

Instrumento composto (IAS 32, §§ 28-32, AG30−AG35): um 
instrumento composto é um instrumento nanceiro não 
derivativo que contém elementos de passivo (“liability”) e de 
patrimônio líquido (“equity”).
Instrumento híbrido (IAS 39, §§ 10-13, AG27−AG33B): um 
instrumento híbrido é todo aquele instrumento nanceiro que 
contém um derivativo embutido (“embbeded derivative”) 
abrigado em um instrumento principal (“host contract”).

A chave para decifrar esse enigma pode estar nas características 
observadas nos emissores, nas emissões e nos investidores 
desse tipo de título.

1
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separadamente, conforme seu enquadramento ou 
no conceito de passivo ou no conceito de PL. A 
mensuração separada do IF composto se dá pela 
precicação ao valor justo do componente de 
passivo e residualmente, por diferença, chega-se ao 
componente de PL (se tal componente passar no 
teste de enquadramento). E, para mensuração da 
sua parte passiva ao valor justo, deve ser 

5considerado o risco de não performance .

Ferramentas estatísticas robustas (regressão 
múltipla por mínimos quadrados ordinários − 
MQOs, por exemplo) são imperativas para o 
cômputo do valor justo. Invariavelmente, recai-se 
na medição ao valor justo no terceiro nível 
hierárquico para esses instrumentos. O risco de não 
performance (default do emissor) é uma variável 
observada no mercado? Há bases de dados 
conáveis disponíveis, com séries históricas com um 
horizonte temporal razoável, que considerem a 
realidade brasileira? A variável – risco de não 
performance − deve ser construída? Como? 
Preparadores de demonstrações contábeis e 
prossionais responsáveis pela auditoria delas estão 
preparados para lidar com isso? Resta recorrer à 
gura do comfort letter do especialista externo?

Façamos um exercício. Vejamos um exemplo 
concreto de um IF composto no mercado brasileiro, 
qual seja, uma debênture mandatoriamente 
conversível colocada privadamente no ano de 2010. 
Para computar o seu risco de não performance, 
considerou-se o modelo econométrico desenvolvido 

  6por professores da FGV−SP . Para chegar à medida 
proxy, foram amostradas debêntures simples não 
conversíveis colocadas publicamente no mercado 

7brasileiro , considerando o spread na colocação, o 
período do papel e a avaliação do rating de crédito 
por agências especializadas. O rol amostrado é 
apresentado na tabela a seguir:

Com base nessas informações, e reproduzindo 
trabalho de Mellone Jr., Eid Jr. e Rochman (2002), foi 
adotado o modelo para o spread médio, tendo como 
variável dependente o spread e como variáveis 
explicativas as notas de risco de crédito e os prazos 

9de vencimento das debêntures .

Com auxílio do pacote econométrico Eviews, 
foi rodada uma regressão por mínimos quadros 
ordinários (OLS), com 20 das 21 observações 

10amostradas . O resultado obtido é o que segue:

O Pronunciamento Técnico CPC n.° 46 – Valor Justo, espelhado na IFRS n.° 13, requer, em seu itens 42−44, que sejam levados em conside-
ração, na mensuração do valor justo de um passivo, o risco de crédito da entidade (risco de não performance) e eventuais instrumentos de 
melhoria de crédito presentes (derivativos CDS, garantias reais, dejussórias ou de qualquer natureza) utilizados para mitigar dito risco.
MELLONE Jr., Geraldo; EID Jr., William e ROCHMAN, Ricardo Ratner. Determinação das taxas de juros das debêntures no mercado 
brasileiro. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE FINANÇAS, 2, 2002, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira 
de Finanças, 2002. Disponível em <www.sbn.org.br>. Acesso em 13 nov 2013.
Não compuseram a amostra as distribuições com esforços restritos, previstas na Instrução CVM n.° 476/2009 (voltadas a investidores 
qualicados e com valor unitário mínimo), pelo fato de as ditas informações ainda terem sido enviadas para a CVM em papel, no ano de 2010.
O procedimento adotado com relação à metricação das notas de rating de crédito conferidas pelas agências diferiu da estabelecida 
por Mellone Jr., Eid Jr. e Rochman. Foram consideradas as distâncias relativas das notas dentro da escala de cada agência, em decor-
rência de as escalas variarem entre as agências.
Não foram consideradas variáveis dummies para controlar as garantias oferecidas (real, quirografária, subordinada) em decorrência de 
essas variáveis não terem se mostrado estatisticamente signicativas nos modelos de Mellone Jr., Eid Jr. e Rochman.
A obs. 1 que é representada pela série 2 da distribuição de debêntures simples de uma dada companhia foi excluída por ser considerada 
um outlier. Rodando a regressão com o outlier, obtém-se um spread para a Cia. B de 4,37%.

8Tabela 1 – Amostra de séries de distribuição

Emissor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Spread

0,30%
1,95%
1,65%
1,85%
1,15%
1,15%
1,30%
1,50%
1,20%
1,20%
1,25%
1,95%
1,40%
1,70%
1,70%
1,50%
1,60%
1,60%
0,90%
2,00%
1,30%

S&P

0
0

BrA+
BrA+
BrAAA
BrAAA

0
0

BrAAA
0

BrAA
BrAA-
BrAA-

0
0
0
0

BrAA-
0
0
0

Moody's

Aaa.br
A1.br

0
0
0
0

Aa1.br
Aa2.br
Aaa.br
Aa2.br
Aa2.br

0
0

Aa3.br
Aa3.br
Aa1.br
Aa2.br

0
Aa1.br

0
0

Fitch

0
0

A+(bra)
A+(bra)

0
0
0
0
0

A+(bra)
A(bra)

0
0
0
0
0
0
0
0

A+(bra)
A(bra)

Prazo

4
5
4
5
4
5
5
6
4
5
4
5
3
5
5
5
5
4
2
4
4

Nota

0,95
0,90
0,76
0,76
0,95
0,95
0,90
0,86
0,95
0,86
0,86
0,81
0,81
0,81
0,81
0,90
0,86
0,81
0,90
0,76
0,71

Fonte: autor
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Do ponto de vista estatístico, o modelo passou 
com robustez. A estatística F apresenta uma 
probabilidade inferior a 1% e as estatísticas T dos 
parâmetros do modelo também são inferiores a 
1%, inclusive o intercepto, o que, na prática, é difícil 
de ser observado.

O modelo gera a seguinte fórmula para cálculo 
do spread médio:

Aplicando a nota rating conferida à emissão do IF 
composto ora em análise e o seu prazo de 
maturidade, chega-se a um spread médio de 
3,68% para o papel. Essa seria uma medida proxy 
para o risco de não performance, a ser considerado 
na mensuração do valor justo do IF composto.

Seria uma das etapas para a mensuração do IF 
composto. Procedimento deveras trabalhoso e 
complexo, porém imperativo, nos termos do 
arcabouço normativo em vigor.

Será que os custos incorridos com a bifurcação 
do IF composto (tempo despendido com a análise e 
o estudo dos contratos para plena compreensão do 
IF; gastos incorridos com a contratação de 
prossionais externos para precicação do IF; 
volume de horas consumido em discussões e 
debates entre preparadores e auditores, entre 

outros) suplantam os benefícios proporcionados 
pela informação produzida? Por que não pensar em 
um elemento intermediário entre o passivo e o PL?

Parece que a gura do mezanino, já adotada por 
12norte-americanos , seria a melhor forma de o 

prossional de contabilidade evitar “ser estran-
gulado pela esnge ao responder inabilmente a seu 
enigma” (eventual determinação de republicação de 
demonstrações contábeis por entendimento 
diverso do regulador, ao qual cabe zelar pela 
qualidade da informação disseminada no mercado). 
Todo o IF composto seria classicado entre o 
passivo e o PL, e informações qualitativas e 
quantitativas relevantes acerca do IF composto 
seriam complementarmente prestadas em nota 
explicativa, de modo a permitir que o próprio 
usuário concluísse a respeito. É um convite à 
reexão que se faz aos leitores deste importante 
veículo.

Dependent Variable: SPREAD
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 120
Included observations: 20 after adjusting endpoints

Variable
C
PRAZO
NOTA

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefcient
0,028651
0,001602

-0,000246

0,490905
0,431011
0,002345
9,35E-05

9.435.522
1.754.563

Std. Error
0,006994
0,000607
7,74E-05

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

t-Statistic
4.096.778
2.638.127

-3.184.148

Prob.
0,0008
0,0173
0,0054

0,014925
0,003109

-9.135.522
-8.986.162
8.196.286
0,003220

Fonte: autor

Quadro 1 − Resultado da regressão OLS

Spread médio = 0,028651 – 0,00246 x [Rating] + 
0,001602 x [Prazo]
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 “SEC registrants are subject to additional guidance from Rule 5-
02.28 of Regulation S-X, which requires these same 
conditionally redeemable securities to be classied outside of 
permanent equity. In practice, these instruments are reported 
as mezzanine equity, also called temporary equity, which is 
presented on the balance sheet between senior debt and 
equity” (Fay, R. G.; Brozovsky J. A.; Edmonds J. E.; Lobingier, P. 
G.; Hicks, S. A. Incorporating IFRS into Intermediate 
Accounting. 2008. p. 46).
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“ Parece que a �gura do mezanino 
já adotada por norte-americanos, 
seria a melhor forma de o 
pro�ssional de contabilidade 
evitar 'ser estrangulado pela 
es�nge ao responder inabilmente 
seu enigma'.” 



Projeto de Lei do Senado (PLS) n.º 166, de 
2010, que versa sobre o Novo Código de 

Processo Civil (NCPC), afeta diretamente a prova 
pericial, trazendo muitas alterações, sendo que 
esta análise está direcionada para o ambiente da 
contabilidade, conforme será abordado a seguir. 

O NCPC (Lei n.º 13.105/2015) entrou em vigor 
em março deste ano. No entanto, é certo que o 
Judiciário e os prossionais que atuam como 
peritos não estão adequados às mudanças, que 
são muitas. Não houve tempo suciente para 
tanto.

As modicações afetam não somente o 
deferimento da prova pericial por parte dos juízes, 
como a escolha desses prossionais e os deveres 
deles.

Temos um olhar positivo acerca das mudanças, 
pois entendemos que podem de fato melhorar a 
atividade daqueles que atuam no Judiciário, que 
poderá saber quem somos e qual a nossa 
qualicação através de acesso disponível e 
atualizado para tanto.

Procuramos destacar alguns artigos que 
apresentam alterações mais signicativas em se 
tratando da sua aplicabilidade, pois trazem 
mudanças em relação ao que vem sendo praticado 
na vigência do atual Código de Processo Civil (Lei 
n.º 5.869/1973) ou mesmo criam novas regras.

No caso dos contadores que atuam em perícias 
contábeis, já existem diversos normativos que vêm 
sendo revisados e atualizados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, visando a qualicar a 
atividade tanto daqueles que atuam como peritos 
do juiz quanto dos que operam como peritos-
contadores assistentes.

À medida que destacamos alterações, também, 
de certa forma, procuramos estabelecer uma 

conexão com as Normas Brasileiras de Con-
tabilidade (NBC) TP 01 – Norma de Perícia e PP 01 
− Norma de Perito, alteradas e vigentes desde 27 
de fevereiro de 2015, com o objetivo de mostrar 
que os que atuam nesse segmento prossional já 
possuem instrumentos de qualicação prossional 
para, de certa forma, enfrentar as mudanças.

Passamos aos comentários e à transcrição de 
alguns dos novos artigos que serão introduzidos 
pelo NCPC.

Conforme o novo art. 156 e parágrafos, desde a 
escolha do perito, que deverá constar de um 
cadastro de acesso a ser disponibilizado ao Judiciário 
− e há previsão para que os conselhos de classe 
sejam facilitadores dessas informações −, até a 
manutenção desse cadastro − que não será 
permanente, pois estão previstas avaliações e 
reavaliações periódicas −, muitas e signicativas são 
as mudanças.

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a 
prova do fato depender de conhecimento técnico 
ou cientíco.
§ 1º Os peritos serão nomeados entre os 
prossionais legalmente habilitados e os órgãos 
técnicos ou cientícos devidamente inscritos em 
cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está 
vinculado.
§ 2º Para formação do cadastro, os tribunais devem 
realizar consulta pública, por meio de divulgação na 
rede mundial de computadores ou em jornais de 
grande circulação, além de consulta direta a 
universidades, a conselhos de classe, ao 
Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem 
dos Advogados do Brasil, para a indicação de 
prossionais ou de órgãos técnicos interessados.
§ 3º Os tribunais realizarão avaliações e reava-
liações periódicas para manutenção do cadastro

Rosana Lavies Spellmeier
Contadora, perita contábil, professora 
universitária e integrante da Comissão 
de Estudos CRCRS Mulher
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NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL – ALGUMAS ALTERAÇÕES 
RELEVANTES QUE AFETAM 
A PROVA PERICIAL

O



considerando a formação prossional, a atualização 
do conhecimento e a experiência dos peritos 
interessados. (O grifo é nosso)

Também consta previsto, nos termos do art. 
157, §2º, dentre as alterações que ora destacamos 
como relevantes, que as nomeações deverão ser 
feitas de forma equitativa, observando a capacidade 
técnica e a área de conhecimento do objeto da 
perícia. Para tanto, os próprios cartórios precisarão 
criar dispositivos de controle, e a classe contábil, por 
sua vez, deverá quiçá scalizar essa “forma 
equitativa”.

Mas veja-se o nível de diculdade de tal 
cumprimento, pois não se trata somente de 
distribuição equitativa, mas de capacidade técnica 
para a área de conhecimento do objeto da prova 
pericial, o que poderá naturalmente obrigar o juiz de 
determinada comarca menor e mais distante 
geogracamente da capital a escolher reitera-
damente os mesmos prossionais, não obedecendo 
à distribuição equitativa.

Art. 157.
§ 2º Será organizada lista de peritos na vara ou na 
secretaria, com disponibilização dos documentos 
exigidos para habilitação à consulta de interessados, 
para que a nomeação seja distribuída de modo 
equitativo, observadas a capacidade técnica e a área 
de conhecimento.

A partir da escolha do perito e da ciência deste de 
sua nomeação, deverá ser apresentada no prazo 
estabelecido a proposta de honorários. A novidade 
está na previsão da apresentação pelo perito do 
currículo com comprovação de especialização (art. 
465, § 2º, II).

Art. 465.
§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 
5 (cinco) dias:
I − proposta de honorários;
II − currículo, com comprovação de especialização;
III − contatos prossionais, em especial o endereço 
eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 
pessoais.

O art. 471, com seus incisos e parágrafos, que 
passamos a transcrever, é mais uma novidade. O 
texto é novo, mas ca claro que, além de o perito do 
juiz poder ser escolhido de comum acordo entre as 
partes, estas ainda poderão indicar os seus 
assistentes técnicos. 

Art. 471. As partes podem, de comum acordo, 
escolher o perito, indicando-o mediante re-
querimento, desde que:

I − sejam plenamente capazes;

II − a causa possa ser resolvida por auto-
composição.

§ 1º As partes, ao escolher o perito, já devem 
indicar os respectivos assistentes técnicos para 
acompanhar a realização da perícia, que se realizará 
em data e local previamente anunciados.

§ 2º O perito e os assistentes técnicos devem 
entregar, respectivamente, laudo e pareceres em 
prazo xado pelo juiz.

§ 3º A perícia consensual substitui, para todos os 
efeitos, a que seria realizada por perito nomeado 
pelo juiz.

Destacamos também o contido no art. 473, com 
seus incisos e parágrafos, conforme transcrição que 
segue, pois estão em consonância com as NBCs 
vigentes, que gradativamente são revisadas e 
adaptadas aos novos tempos e às necessidades do 
mercado de trabalho dos prossionais que atuam 
nessa área especíca da contabilidade.

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I − a exposição do objeto da perícia;

II − a análise técnica ou cientíca realizada pelo 
perito;

III − a indicação do método utilizado, 
esclarecendo-o e demonstrando ser predo-
minantemente aceito pelos especialistas da 
área do conhecimento da qual se originou;

IV − resposta conclusiva a todos os quesitos 
apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do 
Ministério Público.

§ 1º No laudo, o perito deve apresentar sua 
fundamentação em linguagem simples e com 
coerência lógica, indicando como alcançou suas 
conclusões.

§ 2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua 
designação, bem como emitir opiniões pessoais que 
excedam o exame técnico ou cientíco do objeto da 
perícia. (O grifo é nosso)

Os peritos da área contábil já estão sujeitos ao 
que consta na NBC TP 01, item 65, como segue:

Estrutura
1. O laudo deve conter, no mínimo, os seguintes 
itens:
a) identicação do processo e das partes;
b) síntese do objeto da perícia;
c) resumo dos autos; 
d) metodologia adotada para os trabalhos periciais e 
esclarecimentos;
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e) relato das diligências realizadas;
f) transcrição dos quesitos e suas respectivas 
respostas para o laudo pericial contábil;
g) transcrição dos quesitos e suas respectivas 
respostas para o parecer técnico-contábil, onde 
houver divergência das respostas formuladas pelo 
perito do juízo;
h) conclusão;
i) termo de encerramento, constando a relação de 
anexos e apêndices;
j) assinatura do perito: deve constar sua categoria 
prossional de contador, seu número de registro 
em Conselho Regional de Contabi l idade, 
comprovado mediante Certidão de Regularidade 
Prossional (CRP) e sua função: se laudo, perito do 
juízo, e, se parecer, perito assistente da parte. É 
permitida a utilização da certicação digital, em 
consonância com a legislação vigente e as normas 
estabelecidas pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileiras − ICP-Brasil;
k) para elaboração de parecer, aplica-se o disposto 
nas alíneas acima, no que couber.

Logo, somente o inciso III é novo para os 
contadores. Mas, se observarmos que os peritos-
contadores são considerados experts, a longa manus 
do juiz, estes muitas vezes são os próprios 
especialistas designados a atuar no processo, 
aqueles que detêm o conhecimento, a expertise 
sobre determinado tema, seja porque estudaram 
para tal, seja porque desenvolveram estudos 
especícos sobre determinados temas.

Com isso, pode-se concluir que esses pro-
ssionais, tanto os peritos escolhidos pelo juiz 
quanto os peritos assistentes das partes, por seu 
notório saber sobre o tema, preenchem os 
requisitos para atender ao item III do art. 473, 
transcrito acima.

As mudanças que serão introduzidas e passarão a 
vigorar em breve, seja pela entrada em vigor do PLS 
166/2010, seja pela adequação do Judiciário a elas, 
deverão qualicar a atividade do perito e dar 
oportunidade a muitos, selecionando por habilidades 
e formação cada um desses prossionais que estão no 
mercado e que nele adentram a cada dia.

Finalmente, conforme prevê o novo art. 156: “O 
juiz será assistido por perito quando a prova do fato 
depender de conhecimento técnico ou cientíco”. 

No caso dos peritos-contadores, a denição de 
prova pericial contábil, nos termos da NBC TP 01, 
de 27/2/2015, item 2, é a seguinte: 

A perícia contábil constitui o conjunto de 
procedimentos técnico-cientícos destinados a 
levar à instância decisória elementos de prova 
necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou 
constatação de fato, mediante laudo pericial 
contábil e/ou parecer técnico-contábil, em 
conformidade com as normas jurídicas e 
prossionais e com a legislação especíca no que 
for pertinente.

Para os contadores que atuam como peritos do 
juízo ou como peritos assistentes, mesmo já estando 
sujeitos à NBC TP 01 e à NBC PP 01, vigentes desde 
27/2/2015, a manutenção e a ampliação do mercado 
de trabalho estão diretamente associadas à 
permanente e necessária qualicação prossional, 
bem como ao respeito aos colegas que atuam no 
processo.

Ficam assim algumas considerações sobre as 
mudanças que serão introduzidas pelo NCPC e que 
afetam a prova pericial, bem como os prossionais 
que atuam ou pretendem atuar nessa área, sem a 
pretensão de esgotar o assunto. Destacamos, no 
entanto, como pertinente e urgente, a necessidade 
de que haja uma atuação dos conselhos de classe 
quanto à criação, manutenção e atualização do 
cadastro de peritos.

E, quanto aos prossionais que exercem a 
atividade pericial, que se engajem e atuem para que 
as mudanças sejam bem interpretadas e tragam 
reexos positivos a todos.

O juiz será assistido por 
perito quando a prova 
do fato depender de 
conhecimento técnico ou 
cientí�co”.

“
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C om a publicação da Instrução Normativa 
nº 1.571/2015, no Diário Ocial da 

União de 03 de julho, a Receita Federal do Brasil 
(RFB) institui uma nova obrigação acessória, 
denominada e-Financeira, cuja tecnologia de 
desenvolvimento é a mesma utilizada no Sistema 
Público de Escrituração Digital (Sped), condição 
que proporcionará às instituições nanceiras 
maior aderência ao padrão consolidado e 
reconhecido internacionalmente para captação 
de dados pelo sco brasileiro. A primeira entrega 
da e-Financeira está prevista para maio de 2016, 
referente aos dados a partir de 1º de dezembro 
de 2015. Em entrevista à Revista do CRCRS, o 
subsecretário de Fiscalização da Receita Federal 
do Brasil, Iágaro Jung Martins, que é graduado 
em Ciências Contábeis pela UFRGS, em Direito 
pela PUCRS, e Especialista em Direito Tributário 
pela Escola de Administração Fazendária (ESAF), 
esclarece vários aspectos sobre mais essa 
obrigação acessória.

Revista do CRCRS (R.C.): Qual a ligação do 
e-Financeira com o FATCA (Foreign 
Account Tax Compliance Act), projeto que 
permite troca de informações entre as 
administrações tributárias do Brasil e dos 
EUA? Este Sped visa também o combate à 
fraude scal internacional, evasão de divisas 
e lavagem de dinheiro? 

Iágaro Martins (I.M.): A e-Financeira é uma 
obrigação acessória que visa a concentrar a 

captação de informações nanceiras de interesse 
da Receita Federal. Uma vez que o Brasil e os 
Estados Unidos estabeleceram acordo para o 
intercâmbio de informações e a melhoria da 
observância tributária, a e-Financeira foi a forma 
estabelecida pela Receita Federal para captar, 
também, os dados que permitirão o cumprimento 
do referido acordo. Os dados obtidos com base 
no acordo constituirão novas fontes que, 
certamente, poderão ajudar no combate aos 
ilícitos mencionados. 

(R.C.): Diferentemente dos demais Speds, o 
e-Financeira não tem como foco a apuração 
da base de cálculo dos tributos de seus 
declarantes, mas sim, obter movimentações 
de valores geridas por terceiros nessas 
instituições. A partir deste ponto de vista, 
qual é a utilidade dessas informações para a 
RFB? 

(I.M.): De fato, esse módulo inicial da e-
Financeira não tem foco na apuração de tributos 
dos declarantes. As informações nanceiras 
guardam relação com patrimônio ou renda dos 

Iágaro Jung Martins
Subsecretário de Fiscalização da 
Receita Federal do Brasil 

 UMA NOVA OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA COM FOCO NO 
COMBATE À FRAUDE FISCAL 
INTERNACIONAL, EVASÃO DE 
DIVISAS E LAVAGEM DE 
DINHEIRO – E-FINANCEIRA
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usuários dos serviços desses declarantes, ou seja, 
com possíveis fatos geradores de tributos. 

(R.C.): A e-Financeira substituirá a Dimof. 
Quais os benefícios dessa medida no âmbito 
da Fiscalização da RFB? 

(I.M.): A e-Financeira, em respeito ao comando 
da Lei Complementar 105, de 2001, mantém a 
captação de dados de forma agregada, não sendo 
possível identicar, com base nesses dados, a 
origem ou o destino dos recursos utilizados nas 
operações nanceiras. De qualquer sorte, 
procurou-se melhor caracterizar os dados, o que 
permitirá uma maior compreensão das operações 
dos correntistas, com perspectiva de reduzir-se a 
possibilidade de abertura de procedimentos 
scais em contribuintes sem irregularidade. 

(R.C.): Há algum interesse especial quanto 
aos fatos ocorridos entre 1º e 31 de 
dezembro de 2015? Por que esse foi o 
período que inaugurou a base da obrigação, 
em vez de iniciar em janeiro de 2016? 

(I.M.): Usualmente a e-Financeira terá 
abrangência semestral, todavia foi estabelecida a 
possibilidade de entregas de arquivos mensais, o 
que facilita, operacionalmente, o cumprimento 
dos declarantes. Uma vez que a obrigação foi 
instituída em julho de 2015, entendeu-se 
adequado possibilitar o maior prazo possível 
para os declarantes, sem que a Receita Federal 
deixasse de receber dados ainda do ano passado, 
pois eles serão necessários, também, como 
referência para avaliações da evolução anual. 
Para análise a partir de 2016, ter a posição em 
dezembro de 2015 é relevante. Ademais, no 

compromisso assumido entre Brasil e Estados 
Unidos, no âmbito do FATCA, devem ser 
fornecidos dados referentes a americanos, 
usualmente a posição em dezembro de um 
dado ano.

(R.C.): Quem está obrigado a informar? No 
que tange às instituições nanceiras há algum 
limite mínimo? Como funciona? 

(I.M.): Estão obrigados a prestar informações, 
dentre outros, bancos, sociedades seguradoras e 
administradores de planos de previdência, nos 
termos do art. 4o da IN RFB 1.571, de 2015. Os 
limites mínimos estão estabelecidos na referida 
IN, e dependem do caso. Por exemplo, no caso de 
uma conta em um banco, o art. 7º dene que o 
montante global, mensalmente movimentado ou o 
saldo, em cada mês, é de R$ 2.000,00, se o 
correntista for pessoa física, ou de R$ 6.000,00, 
em caso de pessoa jurídica. Há limite especíco 
se a informação se referir a contas de FGTS, cujo 
limite mínimo obrigatório só é atingido se 
depósitos anuais forem superiores a R$ 100.000,00, 
conforme § 4º do art. 7º da IN. O art. 8º da IN 
também trata de limites especícos. 

“
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Usualmente a e-Financeira terá 
abrangência semestral, todavia 
foi estabelecida a possibilidade 
de entregas de arquivos 
mensais, o que facilita, 
operacionalmente, o 
cumprimento dos declarantes.”



Simone Zanon
Contadora e Advogada. Delegada do 
Conselho Regional de Contabilidade do RS 
em Santa Maria.

N

QUANDO A CRISE 
PODE SER BEM-VINDA

unca tive dúvidas sobre a importância do 
prossional da Contabilidade para o 

desenvolvimento do país. Mas agora, em época de 
crise, o nosso papel é fundamental. Eu diria mais: 
está em nossas mãos uma grande responsabilidade 
pelo futuro dos nossos clientes, da nossa 
sociedade, do nosso Estado e do nosso Brasil. A 
grande maioria dos tributos arrecadados pelos 
governos passa pela Contabilidade. Além de 
sabermos da complexidade do sistema tributário, 
também sabemos que os tributos são caros para 
quem paga e insucientes para cobrir os gastos 
públicos. Então, se não estivermos atentos, 
podemos ser responsáveis por causar grandes 
prejuízos para clientes e para a sociedade. O 
contrário também é verdadeiro, podemos 
contribuir para o crescimento das empresas e do 
país. Principalmente quando falamos em tributos, 
nosso trabalho deve ser pautado na frase atribuída 
a Jesus Cristo: “A César o que é de César”¹. Mas, 
que que claro, apenas o que for dele, nada mais. 
Entretanto, nosso trabalho não deve estar focado 
apenas nos impostos. Nossa missão vai muito além. 
Sempre que assisto a lmes antigos de reis e 
rainhas, lembro-me dos contadores. Os reis e 
rainhas dos lmes sempre tinham seus conse-
lheiros. Normalmente eram magos, bruxos, 
feiticeiros, bispos. Eram aqueles dotados de dons 
especiais, conhecimento, esperteza e sabedoria. 
Bem, se trouxermos isso para a nossa realidade, o 

prossional da Contabilidade deveria exercer esse 
papel junto ao rei (empresário). E, se exercermos 
esse papel, vejam quanta responsabilidade. 

Por que digo isso? Além de todas as evidências, 
estamos em crise. Não falo aqui de crise eco-
nômica e muito menos da maior das crises por que 
estamos passando: a crise moral e ética. Falo da 
crise na sua denição mais literal. A palavra crise 
deriva do latim crisis (krisis, em grego) e signica 
decisão, determinação, julgamento. Ou seja, uma 
crise é uma mudança brusca ou uma alteração 
importante no desenvolvimento de qualquer um 
(pessoa, empresa). Situação complicada ou de 
escassez e que requer ação imediata.  
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É uma frase de origem bíblica. Segundo o evangelho de Mateus, 
Jesus teria sido questionado sobre a licitude dos tributos e, 
então, teria respondido: “Dai, pois, a César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus. (Mateus 22:21). Ou seja, podemos 
interpretar que o tributo deve ser pago de acordo com a lei, 
nem mais, nem menos.

1



Ultimamente tenho percebido que a Con-
tabilidade vai muito além da técnica contábil, ou do 
sistema tributário, ou ainda das leis e da gestão. 
Então, fui estudar um pouco de Psicologia e ali 
descobri a importância das crises. Elas são essenciais 
para gerar crescimento; do contrário, adentramos 
uma zona de conforto e nos acomodamos. É preciso 
fazer a transição. Ricardo Guimarães² dene muito 
bem a palavra transição como sendo um momento 
em que as coisas não funcionam mais como 
funcionavam e ainda não funcionam como deveriam 
funcionar, pois o novo cenário é incerto e des-
conhecido muitas vezes. 

Este momento é decisivo. Podemos car 
parados, esperando que as coisas voltem ao normal, 
o que não é muito indicado, ou podemos agir, fazer 
diferente e sair na frente. O momento requer 
atitude. Aqui também é necessário ter a com-
preensão do signicado dessa palavra. Atitude é 
uma norma de procedimento que leva a um 
determinado comportamento. Mas a denição de 
que mais gosto é da atitude losóca, pois signica 
não aceitar algo que é considerado como verdade 
absoluta sem antes pensar sobre essa determinada 
“suposta verdade”. Ou seja, ser crítico, pensar e agir 
de forma diferente. Não há resultados diferentes se 
agirmos sempre de forma igual, já dizia Albert 
Einstein.

E o que a Contabilidade tem a ver com isso? 
Estamos passando por grandes mudanças contábeis, 
tributárias, tecnológicas. Estamos em crise. 
Estamos em um momento econômico instável e 
desfavorável. O país está enfrentando uma 
instabilidade política assustadora, a sociedade 
passa por um período em que a carência de moral, 
ética e valores é sem precedentes. Estamos em 
crise. Paralelamente a essa situação, temos os 
prossionais da contabilidade, que têm o conhe-
cimento do mercado, do negócio do cliente, 

têm acesso a praticamente todos os dados dos 
clientes. Esses prossionais podem e devem 
transformar esses dados em informações úteis e 
tempestivas para que o cliente as utilize e, assim, 
tome as melhores decisões para seu negócio. 
Estamos preparados para agir? 

Sempre gosto de dizer que, numa prova fácil, é 
normal que todos tenham boas notas. Entretanto, a 
prova difícil valoriza os que se dedicaram e 
estudaram. É no momento da diculdade que o 
diferencial aparece. E, se estamos prontos, o 
momento é este. Vamos mostrar que a Con-
tabilidade, neste momento conturbado, é mais útil e 
necessária do que nunca. E mais: vamos ser 
parceiros dos nossos clientes. Eles precisam de nós 
e nós podemos ajudá-los. Ajudando os clientes, 
mantemos as empresas. Mantendo as empresas, 
ajudamos a manter emprego e renda. Mantendo 
emprego e renda, ajudamos a sociedade e nosso 
país. Assim, nós nos estabelecemos e ocupamos o 
espaço que é nosso. 

“

Ricardo Guimarães é diretor-presidente da Thymus Branding.2

Estamos passando por grandes 
mudanças contábeis, tributárias, 
tecnológicas. Estamos em crise. 
Estamos em um momento econômico 
instável e desfavorável. O país está 
enfrentando uma instabilidade política 
assustadora, a sociedade passa por um 
período em que a carência de moral, 
ética e valores é sem precedentes.”

15
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O temporal que atingiu Porto Alegre, no 
último dia 29 de janeiro, causou grandes danos à 
estrutura física e virtual do CRCRS. Contudo, 
apesar de ter sido seriamente afetado, o Conselho 
restabeleceu totalmente os serviços prestados 
em seu site - www.crcrs.org.br, assim como, 
mantém atendimento básico aos prossionais da 
contabilidade, temporariamente, na sede do 
Sescon-RS, localizada na rua Augusto Severo, 168 - 
bairro São João - Porto Alegre. O contato telefônico 

pode ser feito pelos números (51) 3083-7585 e 
(51) 3083-7586.

Com o objetivo de esclarecer da melhor forma 
possível os contadores e técnicos em contabilidade a 
respeito da situação em que se encontra o CRCRS, o 
presidente da entidade, Antônio Palácios, gravou uma 
mensagem para a TV e Rádio CRCRS, em que destaca 
as ações do Conselho para reorganizar sua estru-
tura e normalizar plenamente os serviços prestados. 
Para ouvir ou assistir, basta acessar www.crcrs.org.br.

CRCRS mantém atendimento aos pro�ssionais após sérios 
prejuízos causados por temporal

Foram empossados, em reunião plenária 
realizada no último dia 5 de janeiro, os 18 novos 
conselheiros (nove titulares e nove suplentes), 
que deverão cumprir mandato de quatro anos - 
de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 
2019. Esses conselheiros representam 1/3 do 
plenário do Conselho Regional de Contabilidade 
do RS (CRCRS). Em seguida, foi eleito o novo 
Conselho Diretor para o biênio 2016-2017 e 
designados os membros das nove Câmaras que 
compõem a estrutura da entidade. Na ocasião, o 
contador Antônio Palácios, então presidente do 
CRCRS, foi reconduzido ao cargo, no qual 
permanecerá pelos próximos dois anos 
(2016-2017).

Em seu discurso, Palácios 
agradeceu a recondução à 
presidência e ressaltou a 
renovação do plenário do 
CRCRS.  O pres idente 
reiterou o compromisso de 
intensicar as atividades em 
três frentes: o trabalho 
conjunto com os delegados regionais; maior 
divulgação aos prossionais das atividades 
desenvolvidas pelo Conselho; e incremento da 
educação continuada. Palácios ainda destacou o 
trabalho a ser desenvolvido no período que 
antecede a realização da XVI Convenção de 
Contabilidade do RS e do Encontro Nacional da 
Mulher Contabilista, eventos que irão ocorrer em 
2017. 

 CRCRS tem nova diretoria e contador Antônio Palácios 
é reconduzido à presidência

Conselho Diretor 2016-2017, da esquerda para a direita: Celso Luft, 
Márcio Schuch Silveira, Pedro Gabril Kenne da Silva, Ana Tércia Lopes 
Rodrigues, Antônio Palácios, Magda Regina Wormann, Ricardo Kerkhoff, 
Paulo Gilberto Comazzetto e Mário Antônio Karczeski

Conselheiros e conselheiras do CRCRS.
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Câmara de Controle Interno
Coordenador – Paulo Gilberto 
Comazzetto
Coordenador-Adjunto – Mário Kist
Membro – Enise Massing
Membro – Laurise Martha Pugues
Suplentes
Membro – Mônica Foerster
Membro – Moisés Luiz Togni
Membro – José Máximo Daronco

1ª Câmara de Ética e Disciplina
Coordenador – Pedro Gabril Kenne da 
Silva
Coordenador-Adjunto – Carlos Eli 
Debom Rocha
Membro – João Roberto Hoerbe
Membro – Marta da Silva Canani
Membro – Marice Fronchetti
Suplentes
Membro – Alberto Amando Dietrich
Membro – Luiz Alberto Souto Jacques
Membro – Cassiana Tonini Carbone
Membro – Magali do Nascimento Santini

2ª Câmara de Ética e Disciplina
Coordenador – Mário Antônio Karczeski
Coordenador-Adjunto – Flávio Flach
Membro – Adauto Miguel Fröhlich
Membro – Luís Augusto Maciel 
Fernandes
Membro – Ane Elisa Moller Dapper
Suplentes
Membro – Roberta Salvini
Membro – Evanir Aguiar dos Santos
Membro – Guilherme Pressi
Membro – Marcos Volnei dos Santos

3ª Câmara de Ética e Disciplina
Coordenadora – Ana Tércia Lopes 
Rodrigues
Coordenador-Adjunto – Rodrigo Kich
Membro – Mário Kist
Membro – Marlene Teresinha Chassott
Membro – Belonice Fátima Sotoriva
Suplentes
Membro – Eduardo Hipólito Dias 
Siniglagia
Membro – Simone Loureiro Brum 
Imperatore
Membro – Cristiani Fonseca de Souza
Membro – Gerson Luís dos Santos

Câmara de Fiscalização
Coordenador – Márcio Schuch Silveira
Coordenadora-Adjunta – Marta da Silva 
Canani
Membro – Enise Massing
Membro – Nádia Emer Grasselli
Suplentes
Membro – Andréia Altenhofen
Membro – Martin Lavies Spellmeier
Membro – David Antônio dos Santos

Câmara de Desenvolvimento 
Prossional
Coordenadora – Magda Regina Wormann
Coordenador-Adjunto – Adriel Ziesemer
Membro– Marcelo Paveck Ayub
Membro– Paulo Ricardo Pinto Alaniz
Suplentes
Membro– Artur Roberto de Olveira 
Gibbon
Membro – Osmar Antônio Bonzanini
Membro – Saulo Armos

Câmara de Registro
Coordenador – Ricardo Kerkhoff
Coordenadora-Adjunta – Ane Elisa Moller 
Dapper
Membro – Adauto Miguel Fröhlich
Membro – Marlene Teresinha Chassott
Suplentes
Membro – João Luís Lucas Maracci
Membro – Evanir Aguiar dos Santos
Membro – Susana Fagundes Garcia

Câmara de Recursos de Ética e Disciplina
Coordenador – Celso Luft
Coordenador-Adjunto – Paulo Ricardo 
Pinto Alaniz
Membro – Flávio Flach
Membro – Carlos Eli Debom Rocha
Membro – Rodrigo Kich
Suplentes
Membro – Anabeli Galvan Perera
Membro – Luís Fernando Ferreira de 
Azambuja
Membro – Grace Scherer Gehling
Membro – Moisés Luiz Togni

Câmara de Recursos de Fiscalização
Coordenador – Luis Augusto Maciel 
Fernandes
Membro – Marice Fronchetti
Membro – Belonice Fátima Sotoriva
Membro – João Roberto Hoerbe
Suplentes
Membro – Simone Loureiro Brum 
Imperatore
Membro – Cassiana Tonini Carbone
Membro – João Carlos Mattiello

Titulares
Contador Márcio Schuch Silveira
Contadora Belonice Fátima Sotoriva
Contadora Enise Massing
Contadora Laurise Martha Pugues
Contador Luis Augusto Maciel Fernandes
Contador Adauto Miguel Fröhlich
Contador Paulo Gilberto Comazzetto
Contador Pedro Gabril Kenne da Silva
Técn. Cont. Ricardo Kerkhoff

Suplentes
Contador Marcos Volnei dos Santos
Contador Evanir Aguiar dos Santos
Contador José Máximo Daronco
Contador Guilherme Pressi
Contador Alberto Amando Dietrich
Contadora Mônica Foerster
Contador Martin Lavies Spellmeier
Contador Gerson Luis dos Santos
Téc. Cont. Luis Fernando Ferreira 
de Azambuja

Conselho Diretor 2016-2017

Presidente: Antônio Palácios
Vice-presidente de Gestão: Ana Tércia Lopes Rodrigues
Vice-presidente de Fiscalização: Mário Antônio Karczeski 
Vice-presidente de Registro: Ricardo Kerkhoff 
Vice-presidente de Controle Interno: Paulo Gilberto Comazzetto
Vice-presidente de Desenv. Prossional: Magda Regina Wormann
Vice-presidente de Relações com os Prossionais: Celso Luft
Vice-presidente de Rel. Institucionais: Pedro Gabril Kenne da Silva 
Vice-presidente Técnico: Márcio Schuch Silveira

Conselheiros empossados
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O Fórum dos Conselhos Regionais e das Or-
dens das Prossões Regulamentadas do Estado 
do Rio Grande do Sul (Fórum-RS) será conduzido 
pelos próximos dois anos (2016-2017) pelo 
contador Antônio Palácios, presidente do 
Conselho Regional de Contabilidade do RS 
(CRCRS), eleito em assembleia realizada em 21 
de dezembro de 2015, em substituição ao ex-
presidente do Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis (CRECI/RS), Flávio Koch.

Na oportunidade, Antônio Palácios expôs 
alguns dos seus projetos para 2016, como divulgar 
para a sociedade a nalidade do Fórum e, 
consequentemente, as atribuições legais dos 
Conselhos de Prossões Regulamentadas. 
Também pretende reforçar e intensicar o 
trabalho desenvolvido pelas câmaras setoriais, 
implementando, inclusive, um grupo dedicado à 
disseminação dos Observatórios Sociais. Outra 
meta da gestão de Palácios é ressaltar os objetivos 
pelos quais o Fórum foi criado, levando essa infor-
mação até os cidadãos, promovendo, assim, a entidade 
e os Conselhos perante a sociedade.

O Fórum-RS foi criado com o objetivo de 
formular políticas comuns entre as entidades, 
com destaque para a defesa da sociedade e das 
classes prossionais vinculadas aos Conselhos e 
Ordens das Prossões Regulamentadas do RS.

Diretoria
Presidente – Antônio Palácios
1º vice-presidente – Valter Luiz de Lemos (CRA/RS)
2º vice-presidente – Roberto Py Gomes da 
Silveira (CAU/RS)
3º vice-presidente – Rogério Wolf de Aguiar 
(CREMERS)
4º vice-presidente – Carmen Masson (CREF)
5º vice-presidente – Ricardo Ferreira Breier 
(OAB/RS)
Secretaria-geral – Marlene Casarim Danesi 
(CREFONO/RS)
1ª secretaria-geral adjunta – Clarice Luz 
(CREBIO/RS)
2ª secretaria-geral adjunta – Renato Minozzo 
(CRBM/RS)
3ª secretaria-geral adjunta – Rodrigo Marques 
Lorenzoni (CRMV/RS)

Conselho Fiscal
Maurício Schüler Nin (CRF/RS)
Rosângela Parmigiani (CRN/RS)
Marco Aurélio Kihs (CRA/RS)
Ana Lice Bernardi (CRN/RS)
Lauro Ubirajara Barboza de Aguiar (CREF/RS)

 Presidente do CRCRS assume presidência do Fórum dos Conselhos 
Regionais e das Ordens das Pro�ssões Regulamentadas do RS
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O sétimo Observatório Social do Rio Grande 
do Sul foi constituído em 14 de dezembro de 2015, 
em Caxias do Sul, com a presença de diversas 
lideranças políticas e representantes de entidades 
de classe. O contador Ronaldo Tomazzoni, atual 
presidente do Sescon – Serra Gaúcha, foi eleito 
como presidente do Observatório Social (OS). 

Compõem o Conselho Executivo: Mario 
Cesar Pontalti, vice-presidente para Assuntos 
Administrativo-Financeiros; Shirlei Teresinha 
Omizzolo, vice-presidente para Assuntos 
Institucionais e de Alianças; Lodonha Maria 
Portela Coimbra Soares, vice-presidente para 
Assuntos de Produtos e Metodologia; e Volnei 
Luís de Azevedo, vice-presidente para Assuntos 
de Controle Social. 

Ainda foram nomeados os membros titulares e 
suplentes do Conselho Fiscal. O vice-presidente 
de Relações Institucionais do CRCRS e membro 
do Conselho Superior do OS do Brasil, Pedro 
Gabril Kenne da Silva, conduziu a Assembleia.

Observatório Social 

É um espaço no qual cidadãos apartidários, 
representantes da sociedade civil, tem o intuito de 
colaborar para a melhoria da gestão pública, em 
favor da transparência e da qualidade na aplicação 
dos recursos públicos.

Os municípios do RS que já contam com 
observatórios sociais em funcionamento, além de 
Caxias do Sul, são: Lajeado, Erechim, Cruz Alta, 
Pelotas, Passo Fundo e Porto Alegre. 

Criado mais um Observatório Social no Estado

A assembleia de criação do OS de Caxias do Sul foi conduzida pelo 
membro do OS do Brasil e vice-presidente de Relações Institucionais 
do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Silva.
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O Sistema CFC/CRCs e a Fundação Brasileira de Contabilidade, em conjunto 
com as demais entidades representativas da classe contábil, apresentaram propostas 
para a desburocratização do Brasil, por meio de medidas que melhorem a eciência 
dos órgãos de controle. As propostas para desburocratização estão disponíveis para 
download em www.crcrs.org.br - Serviços - Projetos Sociais - Desburocratização.

O Conselho Regional de Contabilidade do RS 
(CRCRS), engajado ao movimento lançado, no ano 
passado, pelo Ministério Público Federal (MPF) 
intitulado "10 Medidas Contra a Corrupção", foi 
uma das entidades que mais contribuiu para a 
campanha, com a reunião de 3.728 assinaturas, que 
foram colhidas em eventos realizados pelo Conselho 
e também a partir da colaboração e do envolvi-
mento dos 104 delegados regionais do CRCRS.

No total, dois milhões de assinaturas, colhidas 
pelo MPF em todo o país, foram entregues ao 
Congresso Nacional, no dia 29 de março, para 

encaminhar Projeto de Lei de iniciativa popular, 
propondo alterações para prevenir e reprimir a 
corrupção adequadamente.

O Conselho Regional de Contabilidade do RS 
integra, desde 09 de dezembro, o grupo de 12 
apoiadores que assinaram o Termo de Cooperação 
do Projeto de Revitalização do Palácio do 
Comércio, no Centro Histórico de Porto Alegre. 
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Conselho de Contabilidade foi uma das entidades que mais contribuiu para o 
movimento do MPF de combate à corrupção

CRCRS colabora com revitalização do Palácio do Comércio

Prossionais da contabilidade podem ajudar a desburocratizar o país

A partir da esquerda, Pedro Gabril 
Kenne da Silva,  vice-presidente de 
Relações Institucionais do CRCRS; 
Antônio Palácios, presidente do 
CRCRS;  Ricardo Russowski, 
presidente da Federasul; e Olmiro 
Cavazzola, tesoureiro da Federasul.

O presidente do CRCRS, Antônio 
Palácios, e o diretor-executivo 
Ricardo Vitória entregaram 
assinaturas ao procurador 
Regional da República, Marcelo 
Beckhausen, à esquerda, em 3 
de setembro.

O vice-presidente de Relações Institucionais 
do CRCRS, Pedro Gabril Kenne da Silva, à 
esquerda, e o diretor executivo adjunto 
João Victor Oliveira, entregaram, em 10 
de fevereiro, assinaturas ao procurador-chefe 
substituto da Procuradoria da República do 
RS, Dr. Júlio Carlos de Castro Júnior (centro).

A partir da esquerda, o 
coordenador da Seção de 
apoio Técnico José 
Calleari, a delegada 
regional de São Sebastião 
do Caí, Ligia Viana, e o 
vice-presidente de 
Relações com os 
Prossionais, Celso Luft.

Prossionais de Ivoti e Dois Irmãos foram 
orientados pelo vice-presidente de 
Fiscalização, Mário Karczeski e integrantes 
da equipe de Fiscalização do CRCRS.

O CRCRS iniciou, em 29 de março, nova rodada do 
Fórum de Fiscalização Preventiva, com o objetivo de 
esclarecer e orientar os prossionais da contabilidade 
sobre os procedimentos aplicados e as sistemáticas 
adotadas pela Divisão de Fiscalização do Conselho de 
Contabilidade e, assim, evitar autuações e multas. Em  Ivoti 
e Dois Irmãos, o encontro foi com o vice-presidente de 
Fiscalização do CRCRS, Mário Karczeski, e integrantes da 
equipe de Fiscalização da entidade, enquanto em Guaíba e 
São Sebastião do Caí os prossionais foram orientados pelo 
vice-presidente de Relações com os Prossionais do CRCRS, 
Celso Luft, e membros da equipe de Fiscalização.

Conselho de Contabilidade engajado em ações sociais

 Fórum de Fiscalização Preventiva do CRCRS inicia nova rodada



Formatura do curso de Ciências Contábeis 
da Universidade Federal do Rio Grande, 
realizada em 13 de fevereiro. Aluna-
destaque: Luana Bianca Kohlrausch.

Formatura do curso de Ciên-
cias Contábeis da primeira 
turma da Faculdade Meto-

dista de Santa Maria, 
realizada em 19 de fevereiro. 

O vice-presidente de Controle 
Interno do CRCRS, Paulo 

Comazzetto, entrega o certi-
cado de aluno-destaque ao 

formando Nicolas Rérison 
Bibiano Margarida Peres.

Fo
to

: S
P 

Pr
od

uç
õe

s

Formatura de 
Ciências 

Contábeis da 
Faculdade 

Dom Alberto, 
em Santa Cruz 

do Sul, no dia 
30 de janeiro. 

Aluna-destaque 
Jaqueline Elisa 

Knak.

Formatura da turma do curso de Ciências Contábeis do 
Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo (Iesa), 

ocorrida em 12 de fevereiro. Aluna-destaque Karise Siveris 
recebe diploma das mãos da delegada regional do CRCRS em 

Santo Ângelo, Neusa Maria da Costa Gonçalves Salla.

O presidente do CRCRS, Antônio 
Palácios, entregou o diploma de aluna-
destaque à formanda Marlene Teresinha 
Chassott, do curso de Ciências Contábeis 
da Faculdade Monteiro Lobato. 
Formatura ocorrida em 23 de janeiro.
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Formaturas

Solenidade de formatura de 
Ciências Contábeis - Linha de 
Controladoria e Finanças da 
PUCRS, realizada em 15 de janeiro.

Professor Saulo Armos, coordenador do 
curso e conselheiro do CRCRS, entrega 

o certicado de aluno-destaque ao 
formando Guilherme Lopes Boaro.
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Cerimônia de Colação de Grau da Faculdade 
Camaquense de Ciências Contábeis (FACCCA), 
ocorrida no dia 16 de Janeiro, na ACIC, em Camaquã. 
Na oportunidade, a contadora Silvana Scherer Vieira, 
delegada regional do CRCRS em Camaquã e 
coordenadora do Curso de Ciências Contábeis  
entregou certicado à aluna-destaque Thayana Lucas 
Fagundes.
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Formatura curso de Ciências 
Contábeis Faculdade Fisul – Garibaldi, 
ocorrida em 30 de janeiro de 2016. 

Monica Cichelero, coordenadora 
do curso de Ciências Contábeis; 
delegada regional do CRC em 
Garibaldi, Maria Isabel 
Verzeletti; aluna-destaque 
Márcia Sabadin; e secretária 
acadêmica Joana Refatti.

Formatura da UPF – Campus Sarandi – 20 de 
fevereiro de 2016. O delegado regional do 

CRCRS em Sarandi, Vilson César Barichello, 
entregou o certicado de aluna-destaque à 

formanda Caroline Tartaro.

A vice-presidente de 
Desenvolvimento 
Prossional do CRCRS, 
conselheira Magda 
Wormann, entregou o 
certicado de aluna-
destaque para Bruna 
Anziliero.

Formatura do curso de Ciências Contábeis da UCS 
Caxias do Sul, realizada em 19 de fevereiro.

Formatura curso de Ciências Contábeis da 
Fema de Santa Rosa – 6 de fevereiro de 2016. 
Aluna-destaque Andrieli de Oliveira Andrighetti.
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Formatura do curso de Ciências Contábeis 
da UFRGS, realizada em 25 de fevereiro.
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A aluna-destaque Cristina Inês Engel 
recebeu o diploma da vice-presidente de 

gestão Ana Tércia Lopes Rodrigues.



Conselheiros em Revista

 Adriel Ziesemer 

Por que Contabilidade?

Em 1964, concluí o curso ginasial, no 
Ginásio Nossa Senhora Aparecida, em Canguçu. 
Aquele curso despertou em mim um grande 
gosto pela matemática, fruto da facilidade que 
tinha em entender a matéria, simplicar os racio-
cínios e resolver os exercícios. Ainda como 
aluno, lembro que, muitas vezes, fui chamado 
pelo professor, o amigo e saudoso Padre 
Leduvino Benedicto Lazzarotto, para ir até o 
quadro-negro e resolver exercícios de geome-
tria, explicando, inclusive, para os colegas. Sou 
grato a ele pela oportunidade que me deu, que 
fez emergir uma facilidade para explicar, de 
forma simples, coisas aparentemente comple-
xas. Lembro que os exercícios envolviam as 
etapas chamadas de hipótese, tese e demonstra-
ção, sendo a última o meu ponto forte. Havia, 
em Canguçu, dois cursos acessíveis para quem 
completasse o ginasial: Técnico em Contabili-
dade e Curso Normal (os jovens estranharão o 
nome, os curiosos descobrirão). Meu gosto pela 
matemática, me conduziu ,"no colo", à Escola 
Técnica de Comércio José Bonifácio, mais 
conhecida como "Contador". Estava instalado 
em mim o "vírus" da Contabilidade.

Como tudo começou?

No curso técnico em contabilidade, as disci-
plinas que compunham a grade curricular, além 
das principais, voltadas à contabilidade geral, 
comercial, bancária e industrial, havia outras nas 
áreas do direito, linguagem, economia, adminis-
tração e matemática. O curso, em seus três anos, 
além de formar técnicos, também proporcionava 
uma boa base para enfrentar concursos. Antes da 
conclusão do curso, fui chamado para dar aulas de 
matemática para as primeiras séries do curso gina-
sial. Em 1967, recebi meu diploma de técnico em 
contabilidade. Em 1968, na mesma Escola Téc-
nica, passei a dar aulas de Contabilidade, enquanto 
buscava no mercado meus primeiros clientes.

Em 1969, ingressei como funcionário no 
Banco do Brasil e, à medida que ia construindo 
minha nova carreira, fui me afastando da atividade 
contábil. Amparado pelo registro número 16.626 
no CRCRS, meus afazeres contábeis foram inter-
rompidos em meados de 1970, exceto a atuação 
como professor, estendida por mais alguns anos. 
Mesmo desobrigado do regular registro pros-
sional, débitos e créditos me acompanharam 
durante toda a minha vida bancária, contribuindo 
para manter vivo aquele "vírus" há muito adquirido.

Contabilidade hoje

Vislumbrando o m de minha atividade como 
bancário, decidi voltar aos bancos escolares. 
Passei pela Urcamp, de Bagé, e pela Ucpel, de Pelo-
tas, onde recebi, em 2003, o diploma de bacharel 
em Ciências Contábeis. Reiniciadas minhas ativi-
dades contábeis, voltadas à Perícia (minha atual 
ocupação como contador), em 2005, concluí, 
também na Ucpel, a respectiva especialização.
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Reaproximei-me do mundo contábil, 
inuenciado principalmente pelo colega Clóvis 
Roberto Silva, prossional exemplar, doador de 
grande parte de sua vida às atividades em prol da 
classe, ex-delegado do CRCRS em Pelotas, a 
quem expresso o meu agradecimento. Pertenci 
à diretoria do Sincotecpel e, em 2009, ingressei 
como conselheiro no CRCRS. Dois anos depois, 
embora tenha eu apontado minhas limitações, 
fui conduzido ao cargo de vice-presidente de 
Desenvolvimento Prossional, o que muito me 
honra, mas não faz esquecer meus limites. Esfor-
ço-me para superá-los.

Recado

Os leitores jovens (será que os terei?) não 
fazem ideia do que é escrituração contábil feita à 
mão, em livros ou chas, e cálculo de juros em 
máquinas "pré-históricas". Mas, essas práticas do 
século passado, contribuíram para o conheci-
mento e domínio de todas as etapas do processo 
contábil, de modo que, ao elaborar um balan-
cete, se sabia a natureza de cada conta e até a 
origem dos lançamentos nelas feitos. Era a época 
da prática, com seus métodos primitivos, pro-
porcionando a compreensão da totalidade do 
percurso, desde o nascimento de um fato até sua 
nal anotação num demonstrativo contábil. 
Saudosismo? Talvez sim. Minha data de nasci-
mento me permite.

É obvio que os tempos são outros e hoje é 
impraticável a adoção de procedimentos ultra-
passados. Mas encontrei, no conhecimento 
forjado a processos manuais, um ramo de atuação 
prossional muito demandado atualmente: a 
perícia contábil como auxiliar dos julgadores de 
demandas judiciais, principalmente, no meu caso, 
as voltadas para operações bancárias. Isso se deve 
ao fato que ainda hoje são julgados processos 
iniciados no tempo em que a escrita contábil era 
feita à mão.

Os colegas que abraçaram a Contabilidade, 
neste novo século, terão novos desaos e dife-
rentes oportunidades no futuro. Vista sob novas 
lentes, a Contabilidade, evoluída em recursos 
tecnológicos, também exige o conhecimento e 
domínio destes novos processos. Perito é "o que 
ou quem é muito experimentado ou tem grandes 
conhecimentos em determinada área do conhe-
cimento" (disponível em www.dicionariodoaurelio.
com/perito).

Portanto, aos colegas que pretendem tor-
nar-se peritos, deixo a visão aureliana como 
balizadora de seus preparos. Os processos contá-
beis atuais, não tenham dúvidas, tornar-se-ão 
superados no futuro. No entanto, a necessidade 
de conhecê-los, interpretá-los e descrevê-los 
permanecerá. Alguém, no futuro, terá de explicar 
como as coisas são feitas hoje.
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 Ane Dapper

Por que Contabilidade?
Posso dizer que, reetindo dentro das 

mais diversicadas prossões, me envolvi e fui 
envolvida pela Contabil idade, pela sua 
capacidade de estar em constante processo de 
mudança. Ser instigada a buscar o conheci-
mento, interagir com pessoas dos mais diversos 
segmentos da sociedade, seja indústria, 
comércio ou setor de serviços, e buscar a 
excelência na qualidade dos serviços prestados.

Como tudo começou?
Tive a oportunidade de ser agraciada por 

Deus, pois meus avós e meu pai foram 
empreendedores visionários, mantendo, 
primeiramente no interior de Santa Maria do 
Herval, um comércio de secos e molhados. 
No mesmo local, também eram realizados 
bailes, onde, por volta de 1974, instalaram o 
primeiro gerador de energia a óleo e, assim, 
proporcionavam grandes eventos, integrando a 
comunidade. 

Em 1980, o meu irmão constituiu o seu 
escritório de Contabilidade em Sapiranga e, em 
1984, com seu espírito visionário característico, 
implantou o sistema informatizado da folha de 
pagamento.

Eu me formei no curso técnico em con-
tabilidade em 1985, na Escola Marista Pio XII, de 
Novo Hamburgo, e meu irmão me incentivou a 
cursar Ciências Contábeis.

Foram duas gerações que encorajaram a 
mim e ao meu irmão a buscarmos o diferencial, 
inovarmos e, dessa forma, estarmos em 
constante processo de melhoria.

Contabilidade hoje
O prossional contábil deve participar e 

atuar dentro das empresas como gerenciador e 

formador de opiniões para a tomada de decisão. 
Precisa compreender que não pode mais ser um 
mero receptor e operador de informações, ou 
um digitador de lançamentos contábeis e, com 
isso, o intermediário entre o cliente e o sco.

A Contabilidade, hoje, nos instiga a fazermos 
parte do processo decisório das empresas, 
independentemente do porte do empreen-
dimento, respeitando as suas especicidades e a 
sua relevância, bem como o seu valor de 
mercado.

Os gestores das empresas necessitam de 
prossionais que estejam qualicados, em 
constante formação, para que possam auxiliar no 
crescimento do negócio, da atividade-m da 
empresa. Dessa maneira, os contadores e 
técnicos em Contabilidade precisam participar 
ativamente de todo o processo de gestão e, para 
tanto, a adoção das Normas Internacionais de 
Contabilidade, foram o grande marco para a 
valorização da nossa prossão.

Recado
Entendo, hoje, que o prossional da área 

contábil precisa parar, respirar e olhar ao seu 
redor, enxergar que é necessário estarmos 
em constante formação, buscarmos a nossa 
qualicação, pois estamos em momento ímpar do 
nosso reconhecimento como gestores contábeis. 
Para atingir esse objetivo, necessitamos sair da 
zona de conforto, arregaçarmos as mangas e nos 
posicionarmos como protagonistas no desenvol-
vimento econômico da sociedade. 

De outra parte, temos o dever de praticar 
nossa responsabilidade social, seja participando 
de eventos que visem contribuir para o desen-
volvimento sustentável, seja auxiliando e atuando 
nos Observatórios Sociais ou na elaboração da 
Contabilidade Social. Por m, precisamos ser 
atuantes na comunidade onde vivemos, inte-
grando associações, sindicatos, grupos de 
trabalho, nos organizando e participando dos 
eventos da classe.

Como mensagem nal, gostaria de lembrar 
aos colegas que para “fazermos acontecer”, 
necessitamos diminuir as distâncias, somar e 
dividir ideias e, com isso, multiplicar o conhe-
cimento. Um grande abraço a todos.

Conselheiros em Revista



 Delegacias em Ação
CAPÃO DA CANOA

Em reunião almoço, realizada no dia 14 de janeiro de 
2016, em Capão da Canoa, foi eleita a diretoria da 
Associação dos Contabilistas de Capão da Canoa e 
Xangri-lá (Ascon) para o biênio 2016-2017.

IGREJINHA

A Associação dos Contabilistas do Vale do 
Paranhama e as delegacias regionais do CRCRS em 
Igrejinha e Três Coroas promoveram um encontro 
de confraternização da classe contábil, em 26 de 
janeiro, no Restaurante do Sítio, em Igrejinha. O 
evento reuniu cerca de 60 prossionais da 
contabilidade da região.

CAMPO BOM

O delegado regional do CRCRS em Campo Bom, 
contador Sidnei Dieckow Lima, integra o Conselho 
Municipal de Tributos. As reuniões ocorrem 
uma vez por mês e nelas são discutidos os trâmites e 
procedimentos a serem adotados pelos conse-
lheiros, como também a distribuição dos processos 
para confecção dos relatórios e conclusões do 
relator para futuro julgamento, por parte dos 
conselheiros. 

CAXIAS DO SUL

Em 31 de março, a contadora Beatriz Caregnato da 
Silva tomou posse como delegada regional do 
CRCRS em Caxias do Sul, em substituição ao 
contador Eugênio Chiappin. Maria Helena Sartori, 
primeira-dama e secretária de Políticas Sociais do 
governo do Estado, prestigiou a cerimônia, 
juntamente com o presidente do CRCRS, Antônio 
Palácios; os vice-presidentes Ana Tércia Lopes 
Rodrigues, Pedro Gabril Kenne da Silva, Magda 
Wormann e Celso Luft; e o diretor executivo adjunto 
João Victor Oliveira. O evento contou, ainda, com a 
participação de outras autoridades. Na mesma 
oportunidade, ocorreu a posse da nova diretoria do 
Sindicato dos Contadores e Técnicos em 
Contabilidade de Caxias do Sul e Região Nordeste 
(Sincontec), para o biênio 2016-2017.  
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Presidente - Técnico em contabilidade Silvio Farias Barbosa,

Vice Presidente - Contador Cassio Richard Luiz de Borba,

Secretário - Técnico em contabilidade Alex Josi Vizzotto,

Tesoureiro - Técnico em contabilidade Luiz Gerônimo Villavicencio.

Titulares: Técnico em contabilidade Diego Cristiano da Rosa,
Técnico em contabilidade Jaime Santo Della Flora, 
Técnica em contabilidade Daiane Dadda Silveira.

Suplentes: Contador Luís Augusto Maciel Fernandes
Contadora Evani Maria de Medeiros,
Contador Edimárcio Pereira Cardoso

A diretoria cou assim constituída:

Conselho Fiscal:

Diretoria da 
Associação dos 
Contabilistas de Capão 
da Canoa e Xangri-lá 
(Ascon) para o biênio 
2016-2017.

A delegacia de Capão 
de Canoa faz parte do 

grupo de combate à 
comercialização de 

produtos ilegais.
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Da esq. para direita, o delegado de Três Coroas  Eduardo 
Kellermann, o Pres. da Acon Enio Renck e o delegado de 
Igrejinha Evan Pioly.

Nova diretoria do Sincontec para o 
biênio 2016-2017.

A partir da esquerda, Maria 
Helena Sartori, Antônio 
Palácios e Beatriz 
Caregnato da Silva.



GETÚLIO VARGAS

O município de Getúlio Vargas, a partir de janeiro, 
passou a contar com a Redesim. O delegado regional 
do CRCRS, Luciano Troczinski, participou do 
lançamento, em 26 de novembro, representando o 
Conselho Regional de Contabilidade, juntamente com 
líderes de outras entidades, o delegado da Receita 
Federal de Passo Fundo, e demais autoridades locais.

BENTO GONÇALVES

A Prefeitura de Bento Gonçalves promoveu um 
encontro, no dia 18 de dezembro, com autoridades 
locais para ocializar a doação de um terreno para a 
Receita Federal instalar a sua sede. Participaram do 
ato o Prefeito Guilherme Pasin, secretários 
Municipais, o presidente da Câmara de Vereadores, 
Valdecir Rubbo e demais vereadores. Além do 
delegado do Conselho Regional de Contabilidade 
(CRCRS), Marcos Beltrami, e o agente da Receita 
Federal, Nilson Sommavilla Primo. Com a 
aprovação do projeto de lei, a área de terras de 
propriedade do município na Rua Mário Italvino 
Poletto, no bairro Planalto, será doada à construção 
da sede da Receita Federal e da Procuradoria 
Seccional da Fazenda Nacional.

MARAU

Marau é a segunda cidade dentre os 72 municípios 
que integram a região do Planalto a aderir à Rede 
Nacional para a Simplicação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios - Redesim. A 
cerimônia de implantação, realizada em 8 de 
dezembro, contou com a presença do prefeito 
Josué Longo, integrantes do governo municipal, 
delegada regional do CRCRS em Marau, Vanessa 
Segala, contadores, representante do Sebrae, 
Patrick Strapazzon e demais convidados. 

CANGUÇU

A delegacia regional do CRCRS, por meio da 
delegada Suzane Morales de Oliveira, juntamente 
com o Rotary Club de Canguçu e com o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
realizou campanha para sensibilização dos 
contribuintes quanto às doações incentivadas do 
Imposto de Renda. Ao todo, foram arrecadados R$ 
24 mil. Parte do valor (R$14 mil), foi utilizada para a 
aquisição de um aparelho que realiza o exame de 
Emissões Otoacústicas Evocadas, mais conhecido 
como Teste da Orelhinha, que foi doado à Secretaria 
Municipal de Saúde, no dia 16 de dezembro. O 
restante foi destinado à Apae de Canguçu, para 
aplicação nos projetos da entidade. 

 Delegacias em Ação

A representante 
do Rotary Club 
Cenny Hernandes 
entregou o 
equipamento para  
a realização do 
teste da orelhinha 
ao prefeito 
municipal de 
Canguçu, Gerson 
Nunes.




