
29Dezembro - 2016 -

VÊM AÍ
NOVOS DESAFIOS

E NOVAS 
OPORTUNIDADES
PARA A CLASSE 

CONTÁBIL

- O Sistema Público 
de Escrituração 
Digital

- Auditoria interna e 
compliance nas 
organizações

ARTIGOS TÉCNICOS NOTÍCIAS

O entrevistado desta 
edição é o superintendente 
regional da  Receita 
Federal do Brasil na 10ª 
Região Fiscal, Paulo Renato 
Silva da  Paz

- Lançamento da XVI Convenção de 
Contabilidade do RS e XI Encontro Nacional 
da Mulher Contabilista

- Criação de novos Observatórios Sociais no RS
- Encontro Estadual de Coordenadores e 
Professores do Curso de Ciências Contábeis



Os artigos enviados para publicação na Revista do CRCRS são 

de inteira responsabilidade de seus autores, que ao remetê-los 
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A no Novo, momento de novas expectativas, 

novas esperanças. No CRCRS, não é 

diferente. Tivemos um ano difícil, como todos 

sabem, em função da tempestade, que ocorreu no 

início do ano e deixou nossa sede sem condições de 

uso. Passamos um primeiro semestre com muitas 

diculdades para poder atender nossos colegas de 

forma adequada. Houve críticas, poucas, e ainda 

existem colegas que não entenderam corretamente 

a situação. O CRCRS é uma autarquia federal sujeita 

a complicados processos de licitação, que têm que 

ser feito com muita cautela e transparência. Não 

podíamos simplesmente decidir reformar o prédio, 

por exemplo, sem antes evidenciar se essa de fato 

era a melhor alternativa. Quem esteve na sede, e 

viu, pessoalmente, como o prédio cou, com 

certeza sabe do que estamos falando.

Instituímos um grupo de trabalho formado pelos 

presidentes de todas as entidades representativas da 

classe contábil gaúcha, representantes dos 

funcionários, dos conselheiros e dos delegados. 

Esse grupo tem prazo até março para apresentar 

relatório com um leque de alternativas, fundamen-

tadas em projetos, propostas, laudos técnicos, 

estudos de viabilidade nanceira, tudo realizado 

por especialistas especialmente contratados para 

este m. A nossa sede é o maior patrimônio 

material de nossa classe e, por isso, essas 

alternativas serão apresentadas a classe para que 

ela decida mediante referendo.

Mas apesar disso, terminamos o ano satisfeitos. 

A pesquisa de satisfação dos prossionais em 

relação ao Conselho, realizada ao nal de cada 

semestre, mais uma vez, apresentou índices muito 

positivos, mantendo-se como em anos anteriores, 

superiores a 80%.

Quem acompanhou o trabalho voluntário, sem 

qualquer remuneração, dos 54 conselheiros, 104 

delegados e 110 membros de comissões de estudo, 

além dos 90 funcionários pode testemunhar o 

trabalho realizado, ao longo do ano, para que o 

CRCRS atingisse os seus objetivos. E posso dizer-

lhes com muita tranquilidade que conseguimos.  Só 

não viu isso que nos virou as costas ou se deixou 

inuenciar por manifestações falaciosas que só 

querem destruir o que se tem feito, com claros e já 

surrados objetivos voltados ao interesse próprio. 

Nada de proposta, só acusações desprovidas de 

fundamento.

Analisando os comentários que são feitos na 

pesquisa de satisfação, identica-se ainda um grupo 

de prossionais que continua não entendendo o que 

é o Conselho. Não somos uma associação, não 

temos associados, como infelizmente alguns ainda 

pensam. Também não somos um sindicato e, 

portanto, não temos legitimidade jurídica para 

representar e defender os interesses dos 

prossionais. Ainda assim, fazemos um trabalho 

permanente de acompanhamento dos assuntos de 

interesse dos prossionais, em conjunto com a 

Fenacon, que é a Federação dos sindicatos que 

representam as organizações contábeis.

As anuidades pagas pelos prossionais, que são 

xadas pelo Conselho Federal ,  ta l  como 

determina a lei, não podem ser utilizadas para nada 

além daquilo que diz respeito ao cumprimento das 

prerrogativas legalmente estabelecidas por lei, 

AVALIANDO 2016 
E PROJETANDO 2017



Contador Antônio Palácios
Presidente do CRCRS
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quais sejam, scalizar, registrar e prover educação 

continuada. Essas prerrogativas são cumpridas 

pelos voluntários que mencionamos anterior-

mente. É óbvio que, para que se possa realizar 

eventos de educação continuada, por exemplo, é 

necessário capacitar conselheiros, delegado e 

membros de comissões de estudo. Isso custa 

dinheiro, e o Conselho tem que arcar com esses 

custos, ou será que alguém pensa que essas 

pessoas, todas prossionais bem sucedidos, 

realizados em sua prossão e que deixam suas 

atividades para servirem ao Conselho, ainda teriam 

que arcar com os custos de suas participações em 

eventos de capacitação, como seminários, 

convenções, congressos? Será que seria viável 

exigir que conselheiros que residem nas mais 

diferentes regiões do Estado, assim como os 

delegados, se desloquem para onde quer que seja 

para participarem das reuniões regimentais 

(reuniões plenárias onde são julgados os processos 

dos prossionais autuados, por exemplo), por sua 

conta? É para isso que pagamos as anuidades, além, 

é claro, de servirem para suportar os custos da 

scalização, da manutenção e renovação da frota 

de veículos, dotar o Conselho de tecnologia 

atualizada para atender os prossionais, editar e 

publicar revistas e enviar boletins eletrônicos, fazer 

seminários, cursos e palestras no interior do 

estado, pagar seus funcionários e mais uma extensa 

relação de itens, todos relacionados com o 

cumprimento de nossas atribuições legais. Afora 

isso, o CRCRS tem se envolvido, cada vez, mais 

com ações de responsabilidade social, todas em 

atendimento ao Programa do Voluntariado da 

Classe Contábil (PVCC), dentre as quais se 

destacam os observatórios sociais, movimento hoje 

reconhecidos por toda sociedade civil organizada e 

por pessoas de bem, que tem noção do que o nosso 

País necessita. O CRCRS fortaleceu tremenda-

mente sua imagem institucional neste ano de 2016, 

estando presente em inúmeros movimentos de 

interesse da sociedade. Acreditamos que isso é uma 

maneira de participarmos, de forma cidadã, da vida 

do nosso Brasil, além de valorizar a importância de 

nossa prossão perante a sociedade. Não podemos 

mais car pensando somente em nossos interesses, 

temos que pensar maior. Melhorando o Estado e o 

País que vivemos, estamos lutando por um futuro 

melhor para todos. Pobre de quem pensa que isso 

não é importante!

E aí alguns dizem: “mais está sobrando dinheiro 

no Conselho, tem dinheiro aplicado, por que não 

reduzem a anuidade”. Meus amigos, todos nós 

trabalhamos para atender suas necessidades, de 

acordo com os recursos que dispomos, mas sempre 

procuramos fazer mais com menos. Até na nossa 

casa é assim. Claro que buscamos ter superávits, 

mas sem deixar de cumprir nossas metas da maneira 

mais econômica possível. Os superávits acumulados 

servem para cobrir situações não previstas, como é 

o caso agora da nossa sede. Seja qual for a decisão do 

que se vai fazer, vamos precisar de recursos e vai sair 

de onde? Do nosso superávit. Imaginem se não 

houvesse essa sobra, teria que se fazer uma 

chamada extra, cobrar uma anuidade extra ou 

buscar dinheiro nos bancos.

Vamos continuar fazendo o que achamos que 

está certo e contamos com o maior número de 

prossionais do nosso lado, como tem sido nos 

últimos anos. E as críticas? Essas deixem que 

venham, servem de estímulo para fazemos tudo 

cada vez melhor.

Feliz 2017 a todos.



COMPLIANCE
AUDITORIA INTERNA 
E                        NAS 
ORGANIZAÇÕES

risco de fraudes nas organizações é uma 

constante realidade. Faz parte do negócio, 

do ramo de atuação, do dia a dia dos prossionais 

que atuam nas empresas e de como estas tratam 

esse tipo de infração em relação a sua losoa 

(missão, visão e valores) e normas de conduta.

Indiferente ao tipo jurídico das empresas, sejam 

públicas, privadas, de economia mista, entre 

outras, a fraude, quando comprovada, exige 

medidas radicais e também serve de aprendizado 

para que ocorra um processo de revisão ou o 

estabelecimento de normas e controles, a m de 

garantir segurança e mitigação do risco.

Nesse sentido, torna-se cada vez mais essencial 

a integração plena entre auditoria interna e 

compliance nas empresas. Compliance ou 

conformidade é fazer cumprir regras, leis, 

regulamentos, sejam de origem na própria 

administração, sejam externos, provenientes de 

órgãos regulamentadores, sejam códigos de 

conduta. Seu objetivo é proteger a empresa da 

inconformidade, ou seja, do descumprimento de 

normas ou regras. 

Porém, mais abrangente do que o simples 

cumprimento de regras é denir a linha mestra, o 

caminho ético que norteará o comportamento dos 

membros da organização. Isso liga as denições de 

valores, missão e visão a aspectos práticos do dia a 

dia da organização, auxiliando no cumprimento do 

seu objetivo.

Sempre que ocorrem fraudes corporativas de 

grande repercussão, como no caso da Enron, nos 

Estados Unidos, em 2001, que abalou o mercado 

nanceiro e, inclusive, colocou em suspeição os 

trabalhos das empresas de auditoria independente, 

há a tendência de regras de compliance e gestão de 

riscos se tornarem mais severas. Foi exatamente o 

que ocorreu, com a aprovação da lei norte-

americana Sarbanes-Oxley (SOX), em 2002, com 

reexos até no Brasil.

No Brasil, por sua vez, o tema corrupção sempre 

permeou os noticiários, mas ganhou maior 

repercussão nos últimos anos em razão da 

Operação Lava Jato, que investiga aquele que é 

considerado o maior esquema de corrupção até 

então descoberto e apurado em nossa história, pois 

envolve todos os agentes sociais: governo, 

empresas estatais, empresas privadas, empresários 

e políticos.

Não obstante, o país também tomou medidas a 

m de combater e punir com maior rigor os 

infratores. Em 1998, foi criada a Lei nº 9.613, 

posteriormente alterada pela Lei nº 12.683/2012, 

de combate à lavagem de dinheiro, a qual reitera, 

principalmente, a punição sobre esse tipo de ilícito. 

Já em 2013, houve a promulgação da Lei nº 12.846, 

conhecida como Lei Anticorrupção, considerada 

mundialmente uma das legislações mais rigorosas e 

avançadas no combate à corrupção.

O
Contador Carlos Rodrigo 
Schneider
Auditor interno e membro da 
Comissão de Estudos de 
Auditoria Independente do 
CRCRS.

Contadora Letícia Medeiros 
da Silva
Professora universitária e membro 
da Comissão de Estudos de 
Auditoria Independente do 
CRCRS.
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Concomitantemente à  v igência  dessas 

legislações, aos riscos a que as companhias estão 

expostas e à necessidade de atender às normas e 

mitigar tais riscos, evitando sanções, multas, abalo 

da imagem, entre outros, torna-se imperativa a 

criação de uma estrutura de compliance que vise à 

melhoria nos processos e controles internos, 

resultando em maior transparência aos atos da 

governança.

O documento “An Anti-Corruption Ethics and 

Compliance Programme for Business: A Practical 

Guide”, emitido pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), ressalta a importância do compliance 

como instrumento de combate à corrupção para 

todos os tipos de organização, ao mencionar que “a 

necessidade de avaliar os riscos de corrupção é 

independente  do tamanho,  extensão ou 

complexidade das empresas. As pequenas e médias 

empresas enfrentam consequências negativas 

semelhantes às das grandes”. O documento arma, 

ainda, que todas as empresas devem tornar públicos 

seus  es forços  de  combate  à  corrupção.

Segundo o relatório da ONU, um número 

crescente de empresas está demonstrando 

liderança por meio da implementação ecaz de 

ética, combate à corrupção e programas de 

compliance. Em termos de ações, enquadram-se 

p a d r õ e s  d e  c o n d u t a ,  f o r m a l i z a ç ã o  d o s 

procedimentos, atendimento às normas vigentes, 

treinamentos a m de garantir o conhecimento e sua 

aplicação, comunicação transparente e com atos 

condizentes com a efetividade das ações, 

disponibilidade de um canal para denúncias que 

garanta o anonimato das pessoas, um programa de 

monitoramento das não conformidades e denição 

das formas de punição e das ações corretivas para as 

evidências apuradas e conrmadas. Além disso, 

deve haver o adequado estabelecimento de 

responsabilidades pelas atividades executadas, 

mandatos e cargos.

Por outro lado, a auditoria interna tem grande 

importância nesse processo, podendo atuar em 

conjunto com a área de compliance, quando 

existente na empresa, ou então ela própria pode 

desempenhar as atividades de conformidade de 

acordo com seu plano anual. 

A auditoria interna é uma área estratégica, um 

mecanismo de governança, pois possui autonomia e 

independência para a execução de tais processos, 

com livre e irrestrito acesso aos setores e 

informações. Reportando-se ao conselho de 

administração, tem entre seus objetivos identicar 

riscos e assegurar a eciência dos controles 

internos, bem como assessorar áreas no suporte e 

prestar consultoria na implementação de melhorias 

para mitigar a exposição aos riscos, na aplicação e no 

atendimento às normas, ou seja, atua de forma 

alinhada aos objetivos estratégicos.

Nesse sentindo, pode-se concluir que as 

organizações que implementarem adequadamente 

os procedimentos de compliance e mantiverem 

bons setores de auditoria interna cumprirão as boas 

práticas de governança corporativa, reduzindo, 

assim, os riscos de fraude e corrupção. Por 

consequência, tenderão a atingir mais facilmente 

seus objetivos organizacionais, aumentando seu 

valor e protegendo os interesses dos stakeholders.

 

“ Segundo o relatório da 
ONU, um número crescente 
de empresas está 
demonstrando liderança por 
meio da implementação 
e�caz de ética, combate à 
corrupção e programas de                  

.”compliance
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O Brasil passava, desde os anos 1990, por uma 

g rande  t r ans fo rmação  na  á rea  de 

informática. Os sistemas de mainframe eram, aos 

poucos, substituídos pelo desenvolvimento de 

programas em microcomputadores, mais 

modernos e com novos recursos para facilitar a 

operação das empresas. A internet se popularizou 

e facilitou a comunicação entre elas e também 

entre as pessoas físicas.

Nos anos 1990, os scos, tanto o federal como 

os estaduais, o distrital e também os municipais, 

haviam se beneciado das novas tecnologias de 

sistemas em microcomputadores e iniciaram 

individualmente o desenvolvimento de sistemas 

para automatizar as correspondentes declarações 

de tributos das empresas (obrigações acessórias).

As obrigações acessórias são conhecidas por 

diversos nomes, conforme cada unidade da 

federação (UF). Por exemplo, GIA, DMF, Declan, 

etc. Essas obrigações acessórias são especícas de 

cada UF. Elas têm informações, muitas vezes, 

repetidas (a mesma informação é solicitada ao 

contribuinte várias vezes, por diversos órgãos), as 

quais não são padronizadas entre as UFs.

Surgiu também o Sintegra, que foi o primeiro 

modelo de sistema eletrônico padronizado entre 

as UFs, envolvendo informações de ICMS/IPI das 

empresas. 

Por outro lado, devido à complexidade do 

sistema tributário brasileiro e à grande variedade 

de obrigações acessórias, surgiu um nicho de 

desenvolvimento de softwares para atendimento a 

cálculos tributários e obrigações acessórias das 

empresas, que são conhecidos como softwares 

scais.

Em 2003, foi publicada a Emenda Cons-

titucional (EC) n.º 42/2003 (trecho a seguir):

Art. 37 (...) XXII – as administrações 
tributárias da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, atividades 
essenciais ao funcionamento do Estado, 
exercidas por servidores de carreiras 
especícas, terão recursos prioritários para a 
realização de suas atividades e atuarão de 
f o r m a  i n t e g r a d a ,  i n c l u s i v e  c o m  o 
compartilhamento de cadastros e de 
informações scais, na forma da lei ou 
convênio.

O ano era 2004. Nesse momento, as equipes dos 

scos entenderam que poderiam se beneciar das 

novas tecnologias já consolidadas (internet, web 

services, certicação digital, entre outras) e, com 

base na EC n.º 42/2003, assinaram um protocolo de 

cooperação para a construção coletiva de um novo 

sistema, visando simplicar as obrigações 

acessórias, unicar o desenvolvimento de sistemas 

sempre que possível, facilitar as atividades de 

scalização e também melhorar a arrecadação 

tributária.

Algumas empresas foram convidadas pelo sco 

para ser pilotos do novo sistema. E assim nasceu o 

Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Com 

a criação do ambiente nacional da NFe, o primeiro 

módulo do sistema foi a Nota Fiscal Eletrônica 

(Modelo 55),  dest inada às operações de 

saídas/entradas de mercadorias tributadas pelo 

ICMS/IPI  entre empresas e com modelo 

padronizado nacionalmente. O Conselho Na-

cional de Política Fazendária (Confaz) delegou 

ao Encontro Nacional de Coordenadores e  

Contador Paulo Roberto da Silva
Coordenador das empresas-piloto 
Sped e NFe

O SISTEMA PÚBLICO 
DE ESCRITURAÇÃO 
DIGITAL
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AdministradoresTributários (Encat) a coordenação 

da Nota Fiscal Eletrônica. 

O Sped integra as administrações tributárias das 

três esferas federativas (União, estados e 

municípios) e tem parceria com mais de 20 

instituições, entre órgãos públicos, conselhos de 

classe, associações e entidades civis.

Sua formalização ocorreu com a publicação do 

Decreto n.º 6.022/2007. O Sped é conhecido por 

três principais pilares – Nota Fiscal Eletrônica 

(NFe), Escrituração Contábil Digital (ECD) e 

Escrituração Fiscal Digital (EFD) –, porém tem 

diversos módulos: ECD, ECF, EFD ICMS/IPI, EFD 

Contribuições, CTe, MDF-e, EFD-Reinf, eSocial, 

programas emissores da NFe/CTe gratuitos, 

programas validadores de ECD, EFD ICMS/IPI, EFD 

Contribuições, entre outros. 

Um de seus grandes objetivos é a substituição 

gradual das obrigações acessórias anteriores por um 

novo modelo padronizado e unicado, para 

simplicar o cumprimento das obrigações 

acessórias pelas empresas e também facilitar a 

scalização. 

As informações do Sped estão disponíveis no 

portal, em http://sped.rfb.gov.br. 

A Escrituração Contábi l  Digita l  (ECD) 

possibilitou às empresas eliminar a geração dos 

livros Diário e Razão em papel. Esses livros, em 

formato físico, muitas vezes eram gigantescos e a 

impressão era inviável, conforme o tamanho de 

cada empresa.

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) permitiu ao 

sco conviver adequadamente com a contabilidade 

interacional das empresas (IFRS) e obter as 

informações tributárias necessárias à apuração do 

IRPJ.

A construção da EFD ICMS/IPI possibilitou aos 

scos unicar, em um único conjunto de registros, 

os leiautes das informações exigidas por cada UF.

No momento atual do Brasil, o grande foco das 

empresas tem sido buscar a redução de custos. 

Nessa linha, surgiu, com coordenação do Encat, 

o Projeto de Simplicação de Obrigações 

Tributárias, que está em fase de estudo e tem as 

seguintes premissas:

 Para a sociedade:

reduzir os custos de transação tributários, Ÿ
com impacto no custo Brasil;

interferir minimamente nos ambientes dos Ÿ
contribuintes; e

dar oportunidade de participação ativa a Ÿ
organizações privadas e contribuintes.

Para o sco:

trabalhar de maneira integrada e colaborativa Ÿ
com os grupos de trabalho da Comissão 

Técnica Permanente do ICMS (Cote-

pe/Confaz);

livrar as soluções tecnológicas de comple-Ÿ
xidades que inviabilizem sua adoção por 

todas as UFs; e

compartilhar as soluções adotadas entre Ÿ
todas as UFs.

O foco inicial do Projeto de Simplicação de 

Obrigações Tributárias é:

eliminar práticas e prestações redundantes; eŸ

buscar a eliminação de declarações, privile-Ÿ
giando o uso da informação que já está 

disponível em documentos scais eletrônicos 

de existência puramente digital. Onde for 

necessário continuar havendo declarações, 

deve-se buscar a padronização tecnológica, 

normativa e de nomenclatura.

O projeto é bastante complexo, por envolver 

sistemas de utilização interna dos scos das diversas 

UFs. Porém, a expectativa das empresas é grande 

em relação a ele, devido à promessa de redução de 

custos com obrigações tributárias. 
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A cada dia o trabalho realizado pela Receita 

Federal do Brasil (RFB)  ganha mais 

destaque, em especial com a realização de 

operações como a  Lava-Jato e a Zelotes, 

responsáveis pela recuperação de bilhões de  

reais desviados ilegalmente dos cofres públicos. 

Além de falar das principais ações de scalização 

da RFB, o superintendente regional da  Receita 

Federal do Brasil na 10ª Região Fiscal, Paulo 

Renato Silva da Paz, entrevistado desta edição da 

Revista do CRCRS, esclarece pontos  

relacionados à revisão das multas da GFIP, à caixa 

postal eletrônica, à repatriação e às 

desonerações tributárias.

Revista do CRCRS (R.C.): Quais as 

principais linhas de scalização da Receita 

Federal atualmente?

Paulo Paz (P.P):  Sempre pautado pela 

impessoalidade, o macroprocesso de scalização 

busca estimular um elevado grau de 

cumprimento voluntário das obrigações pelos 

contribuintes, de modo que se consiga focar as 

ações scais propriamente ditas em setores 

especícos, contribuintes de elevado potencial, 

etc. Há também linhas de ação em que a 

recuperação do crédito tributário não é fator 

preponderante para a atuação dos auditores-

scais, mas sim o combate à sonegação, à fraude 

e à corrupção. É o que tem ocorrido nas 

operações especiais Zelotes, Lava-Jato, Panamá 

Papers, Swiss Leaks, etc. São casos de grande 

relevância e abrangência, envolvendo ilícitos 

como lavagem de dinheiro, interposição de 

pessoas, empresas de fachada, noteiras, fraudes 

diversas, entre outros, nos quais há uma grande 

diversidade de bens jurídicos a serem protegidos. 

Para ns didáticos, poder-se-ia destacar que há 

três espécies de ações de scalização, lato sensu: 

a) as ações de scalização tradicionais, de maior 

complexidade, dirigidas às empresas de maior 

porte, que realizam planejamento tributário, que 

atuam em setores econômicos especícos, etc; b) 

as scalizações de alta performance, comumente 

de média complexidade, realizadas em grande 

escala e focadas em promover a 

autorregularização e a aderência espontânea dos 

contribuintes à tributação e c) as operações 

especiais.

Em relação a esse primeiro grupo, de scalizações 

tradicionais e de maior vulto, o foco está 

principalmente dirigido às seguintes ações: 

i. Planejamentos tributários vinculados a 

eventos de reorganização societária com 

geração de ativos amortizáveis;

ii. Planejamento tributário envolvendo fundos 

de investimento em participações;

iii. Tributação de resultados auferidos em 

controladas e coligadas no exterior;

iv. Sonegação envolvendo distribuição isenta 

de lucros;

Paulo Renato Silva da Paz
Superintendente Regional da Receita 
Federal do Brasil na 10ª Região Fiscal 

 COM A PALAVRA, 
O SUPERINTENDENTE 
DA  RECEITA FEDERAL
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v. Evasão nos setores de cigarros, bebidas e 

combustíveis; 

vi. Planejamento tributário envolvendo 

direitos de imagens de prossionais;

vii. Compensação previdenciária informada 

em GFIP;

viii. Grupos especiais de combate à evasão 

na produção de bebidas, cigarros e 

combustíveis.

ix. Sonegação envolvendo outros tributos e 

contribuições, tais como: IPI, PIS, COFINS, 

CIDE, etc. 

Para complementar essa estratégia, 

paralelamente, é necessário que se desenvolva 

uma gama de scalizações de alta performance, 

céleres, em que se induza a regularização e o 

adimplemento voluntário pelos demais 

contribuintes. É o que tradicionalmente se faz 

com a malha da pessoa física e que agora está 

sendo ampliado para uma série de outras ações, 

as quais comumente possuem média 

complexidade. São exemplos: malha da pessoa 

jurídica; multa sobre o carnê-leão não recolhido; 

não tributação do ganho de capital na venda de 

imóveis; falsa opção pelo Simples na GFIP; 

percentual indevido do RAT; batimento DIRF x 

DARF; fraudes com títulos públicos 

(compradores); operações com “noteiras”; IPI 

incidente na revenda de importados; sonegação 

de honorários em sociedades de advogados; 

Programa Omissos Pessoa Física; Batimento 

Notas Fiscais emitidas x Receitas Declaradas. 

Por m, há as operações especiais, algumas 

conjuntas com outros órgãos e outras apenas da 

RFB. Para dar exemplos das operações especiais, 

abordo duas que têm tido alta repercussão na 

mídia: as operações Zelotes e Lava-Jato. 

Para a execução dos procedimentos scais da 

Operação Zelotes foi criada uma equipe especial 

com 20 auditores-scais do Rio Grande do Sul, 

que estão concentrando a execução de todos os 

procedimentos scais no País. Atualmente estão 

em andamento 170 procedimentos, entre 

diligências e scalizações, envolvendo 

contribuintes pessoas físicas e jurídicas. Até o nal 

do ano de 2016, existe previsão de lançamento de 

ofício da ordem de, aproximadamente, R$ 23 

milhões. 

Além das autuações decorrentes em sua maioria 

por corrupção de agentes, os auditores-scais 

atuam para subsidiar com provas a existência de 

vícios em julgamentos proferidos no CARF, o que 

pode levar a suas anulações.

A Operação Lava-Jato está em execução na 

Receita Federal desde dezembro de 2014, quando 

a Receita Federal teve acesso a 89 (oitenta e nove) 

ações penais em tramitação na 13ª Vara da Justiça 

Federal no Paraná, direcionou também o setor de 

Fiscalização para apurar os ilícitos tributários e os 

fatos que, em tese, congurassem crime contra a 

ordem tributária. Após dois anos, as ações de 

scalização na Operação Lava-Jato envolvem, 

atualmente, mais de 80 auditores-scais, sendo 

que a recuperação de crédito tributário nessa 

operação deverá chegar ao montante de R$ 8 

bilhões até dezembro de 2016.

Existem mais mil procedimentos em andamento 

(entre scalizações e diligências), e foram 

comunicadas 20 Representações Fiscais para Fins 

Penais à Força Tarefa do Ministério Público 

Federal/Polícia Federal. Além disso, foram gerados 

relatórios scais com a identicação de ilícitos que, 

até aquele momento, não tinham sido 

identicados pelo MPF/PF, originando novas 

frentes de investigação na operação.

Do total constituído mediante lançamentos de 

ofício, aproximadamente 70% se deu em 

contribuintes de grande porte (na maioria grandes 

empreiteiras), com patrimônio relevante e elevada 

capacidade contributiva. 
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Gostaria de destacar uma nova fonte de 

informação que a Receita Federal passa a dispor: 

a Convenção Multilateral para Intercâmbio 

Internacional de Informações Tributárias, 

promulgada pelo Decreto nº 8.842, de 30 de 

agosto de 2016, que entrará em vigor em 2017, 

permitindo o intercâmbio automático de 

informações nanceiras para ns tributários e o 

intercâmbio automático de informações sobre 

grandes grupos multinacionais.

Isso signica que a Receita Federal receberá 

informações nanceiras de contribuintes que 

possuam contas ou investimentos em mais de 

cem países, inclusive aqueles com tributação 

favorecida, que assinaram a Convenção, 

conforme padrões globais internacionais 

aprovados e endossados pelo G20. Esses novos 

modelos de intercâmbio automático de 

informações estão sendo considerados como 

ferramentas da maior importância contra crimes 

tributários, a corrupção, a lavagem de dinheiro e 

evasão de divisas.

O Brasil, já em 2015, iniciou, com sucesso, o 

intercâmbio automático de informações 

nanceiras com os Estados Unidos para 

implementação do Foreign Account Tax 

Compliance Act – FATCA. E já começa a abrir 

scalizações contra brasileiros e empresas que 

possuem investimentos não declarados em 

bancos americanos. Portanto, o intercâmbio 

automático de informações tributárias entre 

países é uma tendência global.

R.C.: De que forma a Receita Federal tem 

trabalhado no processo de revisão das 

multas da GFIP? 

P.P.: As noticações de multas são ações voltadas 

à regularização e devem ser vistas como um 

estímulo à observação voluntária das obrigações 

acessórias. A tendência é que se amplie, cada vez 

mais, e muito rapidamente, a emissão de 

noticações e de autos de infração em 

contribuintes que entregam as declarações fora do 

prazo, assim como em contribuintes omissos. 

Antes da emissão das noticações, os modelos são 

testados, o que evita um número signicativo de 

erros. Entretanto, esses podem ocorrer e ser 

apontados pelos contribuintes no prazo de 

impugnação.

R.C.: Quais informações são enviadas aos 

contribuintes por meio da caixa  postal 

eletrônica?

P.P.: O serviço de Caixa Postal possibilita que os 

contribuintes recebam em ambiente seguro as 

mensagens da Administração Tributária. A ideia da 

RFB é utilizar esta ferramenta, cada vez mais, para 

auxiliar os contribuintes informando eventual 

atraso em parcelamento, comunicando sobre 

pagamentos efetuados diante de pedidos de 

reembolso/restituição, cobrança de débitos etc. 

Esse serviço pode atingir qualquer contribuinte, 

uma vez que as mensagens podem ser recebidas 

por qualquer número de inscrição válido CNPJ ou 

CPF desde que tenham acesso ao e-CAC por 

certicado digital ou código de acesso. As 

mensagens de natureza informativa ou de 

comunicação simples podem ser recebidas por 

qualquer contribuinte, mesmo para aqueles que 

nunca tenham acessado o Portal e-CAC, nem 

possuam adesão ao Domicílio Tributário 

Eletrônico (DTE). Caso o contribuinte possua 

também domicílio tributário eletrônico, as 

comunicações de atos ociais (intimações e 

noticações) feitas por meio eletrônico dispensam 

a publicação no Diário Ocial e o envio por via 

postal, sendo considerada pessoal para todos os 

efeitos legais. Todos os optantes pelo Simples 

Nacional (desde que não optantes pelo SIMEI), 

automaticamente, já são optantes pelo DTE-SN.  

12

EN
TR

EV
IS

TA



R.C.: Quais foram os resultados apurados 

com a declaração de regularização de 

capitais no exterior ocorrida em 31/10/2016? 

P.P.: O valor total de ativos regularizados foi na 

ordem de 169,9 bilhões de reais de ativos que 

estavam no exterior, regularizados por meio de 

25.114 declarações. Foram 25.011 contribuintes 

pessoas físicas que apresentaram a Dercat, 

regularizando 163,87 bilhões de reais, que 

declararam 24,58 bilhões de reais e 24,58 bilhões 

de reais de multa. Já as pessoas jurídicas que 

apresentaram a Dercat foram 103, as quais 

declararam ativos na ordem de 6 bilhões de reais, 

que corresponderam a 909,7 milhões de reais de 

imposto e  igual valor de multa. Esse montante de 

ativos regularizados correspondeu a um total de 

imposto e multa declarados na Dercat  de 50,98 

bilhões de reais. O valor efetivamente 

arrecadado em DARF foi de 46,8 bilhões. A 

divergência está em 161 contribuintes que 

declararam, mediante certicação digital, e não 

efetuaram os recolhimentos.

Essa diferença de 4,1 bilhões está concentrada 

em sete contribuintes, cinco pessoas físicas e 

duas pessoas jurídicas, que respondem por mais 

de 98% da divergência total. Os auditores-scais 

já selecionaram os sete contribuintes para, uma 

vez conrmados os elementos, serem autuados 

pelos scos.

De 47 países da OCDE, 38 adotaram modelos de 

regularização de ativos no exterior não 

declarados a seus respectivos scos.  

 

R.C.: Considerações nais. 

P.P.: Um assunto importante que mereceria mais 

atenção da sociedade e que o Conselho Federal 

de Contabilidade e os Conselhos Regionais 

poderão ter um papel relevante é a discussão da 

publicização dos gastos tributários decorrentes 

de desonerações tributárias. Enquanto a 

população brasileira reclama da carga tributária, o 

fato é que as estimativas de renúncia scal, 

decorrentes das medidas de desoneração vigentes 

que se enquadram no conceito de gasto tributário, 

tem crescido em relação à receita arrecadada e 

em relação ao produto interno bruto (PIB), 

conforme o quadro abaixo: 

A questão que reclama maior discussão é que a 

sociedade não consegue visualizar o quanto 

suporta de carga tributária adicional para que 

alguns setores ou empresas possam usufruir de 

uma carga tributária menor. A despesa pública é 

como a despesa de um condomínio: se alguém 

paga menos, outros terão que pagar em seu lugar. 

Sem entrar em juízo de valor quanto à qualidade 

das renúncias scais atuais, o fato é que a renúncia 

scal de cada contribuinte poderia ser pública, 

acessível pela internet. A sociedade brasileira 

precisa avançar nessa discussão e a Receita Federal 

vê o Conselho Federal de Contabilidade como um 

parceiro de destaque nessa discussão.

17,53 17,38 17,29 17,52
16,23

18,39

20,51

22,09

Evolução Gastos Tributários
(Evolução em % do PIB e Receita)

3,95 3,78 3,65 3,60 3,68
4,15

4,66
4,92

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% do PIB % da Receita
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André de Magalhães Bravo
Auditor-�scal, supervisor do Plantão Fiscal da Delegacia 
da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre

C uidar das crianças e dos adolescentes é, sem 

sombra de dúvida, construir um futuro melhor 

para a sociedade. E isso é uma obrigação de todos 

em nosso País, conforme dispõe o art. 227, caput, da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88): “É dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à prossionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitá-

ria, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negli-

gência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão”. 

O amparo às crianças e adolescentes carentes é 

um dos objetivos fundamentais da política nacional 

de assistência social (art. 227, inciso II, da CF/88). 

Com o advento do Estatuto da Criança e do Adoles-

cente, a partir da edição da Lei n.º 8.069 de 1990, 

estabeleceu-se um conjunto de políticas públicas 

voltadas à proteção dos menores de 18 (dezoito) 

anos, sobretudo os que estejam em condição de vul-

nerabilidade social, de modo a buscar o seu desen-

volvimento físico, mental e social, em condições de 

dignidade. 

Do outro lado do ciclo da vida está o idoso. A 

CF/88 deu ao idoso tratamento especial no que toca 

à assistência social, garantindo o benefício de um 

salário mínimo mensal àqueles que não possuam 

meios de prover à própria manutenção ou tê-la pro-

vida pela família (art. 203, inciso V). Seguindo essa 

diretriz, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 

deu tutela aos cidadãos com idade igual ou superior a 

65 (sessenta e cinco) anos, nas condições prescritas 

pela CF/88. Por seu turno, o Estatuto do Idoso (Lei n.º 

10.741 de 2003) determinou que o sustento das pes-

soas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 

é de responsabilidade do Poder Público, se o idoso e 

sua família não possuírem condições econômicas para 

o seu provimento.  

 Uma das políticas mais importantes no atendi-

mento a crianças, adolescentes e idosos é a dedução 

de incentivo, isto é, a dedução no imposto de renda 

das doações efetuadas: (i) aos fundos nacional, esta-

duais e municipais dos direitos da criança e do adoles-

cente; e (ii) aos fundos nacional, estaduais e munici-

pais do idoso. De um lado, entidades privadas sem ns 

lucrativos, credenciadas junto a esses fundos, 

recebem doações para a consecução de seus obje-

tivos assistenciais, observados os requisitos legais e as 

regras especícas estabelecidas pelo respectivo ente 

federativo. De outro lado, os doadores podem dedu-

zir, em cada período de apuração, até 6% do imposto 

de renda devido pela pessoa física (IRPF), e até 1%, 

no caso da pessoa jurídica (IRPJ). 

AS DOAÇÕES AOS FUNDOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
E AOS FUNDOS DO IDOSO: 
UM EXERCÍCIO DE CIDADANIA
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O limite de 6% do IRPF devido é global, 

alcançando as deduções de incentivo vinculadas à 

criança e ao adolescente, ao idoso, à cultura, ao 

audiovisual e ao esporte. A dedutibilidade do IRPF se 

restringe a pessoas físicas que fazem a opção pela 

tributação "por deduções legais" na declaração anual. 

Aqueles cidadãos que escolhem a tributação "por 

desconto simplicado" não podem se beneciar de 

quaisquer deduções de base de cálculo ou do 

imposto devido. 

Já o limite de 1% do IRPJ devido não é global, isto 

é, há a possibilidade de dedução de até 1% do 

imposto no caso das doações aos fundos da criança e 

do adolescente e até 1%, adicionalmente, no caso 

das doações aos fundos do idoso. No cálculo do 

referido limite não está incluído o adicional de 10% à 

alíquota do IRPJ. Apenas os contribuintes sujeitos à 

tributação pelo lucro real podem ser beneciados 

pelas deduções do imposto devido, não sendo 

possível àqueles submetidos ao lucro presumido, ao 

lucro arbitrado ou ao simples nacional. 

No que tange aos fundos da criança e do 

adolescente, as doações efetuadas por pessoas 

físicas podem ser realizadas durante o ano-

calendário ou no período de apresentação da 

declaração anual, nos meses de março e abril do ano 

seguinte. Existem diferenças que devem ser 

observadas pelo doador nos dois casos.

Nas doações realizadas durante o ano-calendário 

aos fundos da criança e do adolescente, há a 

possibilidade de o doador escolher a entidade para a 

qual os recursos serão destinados, estando a 

dedutibilidade limitada a 6% do IRPF devido. Essas 

doações devem ser efetuadas em conta corrente de 

titularidade do fundo, aberta em instituição 

nanceira pública, sendo comprovadas por meio de 

recibo emitido pelo órgão responsável pelas contas 

do fundo.

As doações efetuadas diretamente na declaração 

anual do IRPF estão limitadas a 3% do imposto 

devido, obedecido, ainda, o limite global de 6%, 

consideradas as demais deduções de incentivo 

realizadas durante o ano-calendário. Aqui há duas 

diferenças básicas: a doação é destinada ao fundo 

escolhido pelo doador, beneciando todas as 

entidades a este vinculadas; e a quantia deve ser 

recolhida em DARF, no código de receita 3351, até o 

prazo nal para a entrega da declaração, no último dia 

útil de abril. 

As doações aos fundos do idoso devem ser 

realizadas durante o ano-calendário, no caso das 

pessoas físicas, ou no período de apuração do 

imposto, no caso das jurídicas. As doações em espécie 

devem ser depositadas em conta especíca do fundo, 

aberta em instituição nanceira pública. A 

comprovação é realizada por intermédio de recibo 

emitido pelo órgão responsável pelas contas do 

fundo.  

A Instrução Normativa da Receita Federal do 

Brasil (RFB) n.º 1.311 de 2012 discrimina as 

formalidades e os dados a serem inseridos nos recibos 

emitidos pelos órgãos responsáveis pelas contas dos 

fundos da criança e do adolescente e do idoso: 

número de ordem; nome, CNPJ e endereço do 

emitente; qualicação do doador (nome completo e 

CPF); data da doação e valor recebido; assinatura de 

pessoa competente e do presidente do conselho 

gestor do fundo.

As deduções de incentivo para as doações aos 

fundos da criança e adolescente e aos fundos do idoso 

constituem um enorme avanço no exercício da 

cidadania em nosso País, porquanto conferem às 

pessoas físicas e jurídicas a oportunidade de decidir 

sobre a destinação de parcela de seu imposto e, ao 

mesmo tempo, possibilitam o desenvolvimento do 

terceiro setor, sobretudo no atendimento a crianças e 

ado lescentes  em r i s co  soc i a l  e  a  i dosos 

desamparados.

“ As deduções de incentivo para 
as doações aos fundos da 
criança e adolescente e aos 
fundos do idoso constituem um 
enorme avanço no exercício da 
cidadania em nosso País.“
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Foi na noite de 6 de dezembro, no Hotel 

Serrano, em Gramado, que ocorreu o lançamento 

de dois grandes eventos direcionados à classe 

contábi l  brasi leira: a XVI Convenção de 

Contabilidade do RS e o XI Encontro Nacional da 

Mulher Contabilista. A novidade e o ineditismo do 

fato é que ambos serão realizados simultaneamente, 

compondo um único momento de encontro dos 

prossionais da contabilidade. Esse mega evento se 

realizará de 13 a 15 de setembro de 2017, no Serra 

Park, em Gramado. Na cerimônia de lançamento, 

o presidente Antônio Palácios agradeceu a 

conança da presidente da Abracicon, Maria Clara 

Bugarim, e do presidente do CFC, José Martonio 

Alves Coelho, em acreditar na ideia de unir os 

eventos em um só e abraçar o desao. “O 

fortalecimento e a união da classe contábil será 

mostrada em setembro de 2017, em Gramado. 

Vamos trabalhar para oferecer aos prossionais da 

contabilidade um evento inesquecível”, declarou, 

com entusiasmo, Palácios. Agradeceu ainda aos 26 

presidentes dos Conselhos Regionais presentes à 

cerimônia, assim como o presidente da Fundação 

Brasileira de Contabilidade, Juarez Carneiro, aos vice-

presidentes do CRCRS, ao secretário-adjunto da 

Fazenda de Gramado, Maurício Selau, aos 

representantes das entidades, autoridades e 

prossionais. N
O
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 CRCRS e CFC lançam a XVI Convenção de Contabilidade e o 
XI Encontro Nacional da Mulher Contabilista

 Delegados reúnem-se em encontro geral realizado em Caxias do Sul

O CRCRS realizou, 

em 24 de novembro, em 

Caxias do Sul, o Encontro 

Gera l  de Delegados 

Regionais, que contou 

com a presença de 96 

delegados. A reunião 

teve o objetivo de avaliar 

e dar um retorno às 

sugestões colhidas nos 

quatro encontros regio-

nais que aconteceram 

este ano, como também 

discutir assuntos rela-

cionados à prossão 

contábil.

 Encontro reuniu 96 delegados de todas as regiões do Estado.

Em sua manifestação, o presidente Palácios apontou 
os projetos e o calendário para o próximo ano.

Na ocasião, foi empossado o novo 
delegado regional de Palmeira das 
Missões, João Antones Oliveira da Silva.



 Pro�ssionais contábeis laureados com o Prêmio de Responsabilidade 
Social recebem certi�cado Mérito Social do CRCRS

Nos dias 29 de julho, 26 de agosto e 30 de 

setembro, o presidente Antônio Palácios 

procedeu à entrega do certicado Mérito Social 

aos prossionais da contabilidade responsáveis 

pelos balanços sociais das empresas e entidades 

laureadas com o Prêmio de Responsabilidade 

Social 2015 da Assembleia Legislativa. São eles: 

Aloísio Wickert, Ângelo Giaretton, Bianca 

Fonseca, Camila Nicolau, César Eli Vaz, Cristiano 

Rempel, Dea Mara de Aguiar, Elizabeth Henriques, 

Jairo da Costa, Fábio Rossato, Geraldo Necker, 

Izalete Cigolini, Jorge Fernandes Mattos, José 

Cláudio Buzatta, Karin Schwartzhaupt, Leoni 

Machado, Marcelo Lopes, Marconi Micco, Roberto 

Medeiros, Romeu Strassburger, Rubens da Rosa e 

Simone Inês de Souza.

 CRCRS presta homenagem a ex-conselheiros 

O CRCRS rendeu homenagem aos ex-conselheiros Silvio Zago, Marco Aurélio Bernardi, Célio Levandovski 

e Soeli Rinaldi pelos relevantes serviços prestados à classe contábil brasileira.  
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Soeli Rinaldi

 Presidente Antônio Palácios 
e Silvio Zago

 Célio Levandovski

 Marco Aurélio Bernardi, que também 
é Ouvidor do CRCRS



Com a edição da Resolução 1.513/2016, os 

contadores tiveram o prazo para inscrição no 

Cadastro Nacional de Peritos Contábeis 

(CNPC) prorrogado. Assim, a data limite para 

cadastro passou a ser 31 de dezembro de 

2017. 

Também cou estipulado, no artigo 6º, que “a 

partir de 1º de janeiro de 2018, o ingresso no 

CNPC estará condicionado à aprovação em 

exame especíco, regulamentado pelo CFC”.

O CFC publicou, no dia 28 de outubro, a 

Norma Brasileira de Contabilidade Prossional do 

Perito (NBC PP) 02, que cria e regulamenta o 

Exame de Qualicação Técnica (EQT) para perito 

contábil, cuja aprovação é necessária para o 

ingresso no CNPC. 

A inscrição no CPNC deve ser efetuada por 

meio dos sites dos Conselhos Regionais de 

Contabilidade ou do Conselho Federal de 

Contabilidade.

 
Prorrogado prazo para ingresso no Cadastro Nacional 
de Peritos Contábeis

Fortaleza recebe 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade 

Maria Clara Bugarim é a primeira mulher 
a receber a Medalha João Lyra

Ocorreu, de 11 a 14 de setembro, o 20º 

Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC), que 

reuniu mais de oito mil congressistas, lotando o 

auditório principal do Centro de Eventos do Ceará. 

Na abertura do evento, foi apresentado um vídeo 

3D, contando a história dos Congressos Brasileiros 

e as mais relevantes conquistas da classe contábil. 

Durante os quatro dias de Congresso, a 

delegação gaúcha marcou presença no espaço 

reservado à Feira de Negócios e Oportunidades. O 

estande do CRCRS era um dos mais frequentados e 

a divulgação do XI Encontro Nacional da Mulher 

Contabilista e da XVI Convenção de Contabilidade 

do RS chamou a atenção dos congressistas.

A contadora Maria 
Clara Cavalcante 
Bugarim recebeu, na 
solenidade de abertura 
do 20º CBC, a mais 
importante comenda 
concedida a um 
prossional da 
contabilidade: a 
medalha Mérito 
Contábil João Lyra. 
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 Fórum de Fiscalização Preventiva
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Iniciado em maio de 2015, ano em que foram 

visitadas 43 cidades no Estado, o Fórum de 

Fiscalização Preventiva teve continuidade em 

2016, quando, até novembro, completou o 

atendimento a todas as 104 delegacias regio-

nais do CRCRS, alcançando mais de 3 mil 

participantes.

O Fórum foi criado com o objetivo de 

apresentar aos prossionais da contabilidade uma 

visão sobre os procedimentos e as atividades 

scal izatórias do CRCRS na relação do 

prossional e clientes. A intenção é de que, com 

uma atuação preventiva e orientativa, seja 

possível diminuir o percentual de prossionais 

punidos em processos administrativos abertos 

pelo Conselho. 

O Fórum foi apresentado nas diversas 

cidades pelos vice-presidentes de Fiscalização, 

Mário Karczeski ,  e de Relações com os 

Pross ionais ,  Celso Luft ,  com apoio de 

integrantes da Divisão de Fiscalização e com a 

colaboração e participação efetiva dos delegados 

regionais do CRCRS, que zeram a divulgação 

e os convites aos prossionais, em suas 

jurisdições.

Entre outubro e novembro, foram contem-

plados os municípios de Teutônia, Encantado, 

Lajeado, Estrela, Sobradinho, Estância Velha, 

Canguçu, Jaguarão, Alegrete, Quaraí, Uruguaiana, 

Rio Pardo, Cachoeira do Sul, Caçapava do Sul, 

Itaqui, São Borja, São Luiz Gonzaga, Bagé, Dom 

Pedrito, Santiago, Jaguari, Santa Vitória do Palmar, 

Santa Maria, São Sepé, Agudo, São Jerônimo, 

Horizontina.

A última reunião do roteiro foi realizada em 

Porto Alegre, no dia 12 de dezembro.



Seminários de Assuntos Contábeis
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O CRCRS, neste último trimestre, 

realizou Seminários de Assuntos Con-

tábeis em Viamão, abrangendo Alvo-

rada; Capão da Canoa em conjunto 

com Tramandaí; Santa Cruz do Sul; Ijuí; 

e Sarandi em parceria com Frederico 

Westphalen. Todos os seminários man-

tiveram um média de público em 

torno de cem pessoas, entre prossio-

nais e estudantes da área contábil, que 

foram atraídos por uma programação 

bem elaborada, com temas atuais, de 

interesse das respectivas regiões e 

com a colaboração de palestrantes de 

excelente performance. Os temas 

apresentados foram: Cruzamento de 

informações scais, econômicas e 

nanceiras: responsabilidade do pro-

ssional da contabilidade; O contador 

como agente de transformação social; 

A hora é agora: crise ou oportunidade 

para as organizações contábeis?; Desa-

os dos líderes no século XXI; Ética: 

do discurso à prática; Suas atitudes 

constroem a sua história; Principais 

alterações no ICMS 2016; Programa 

de integridade corporativa sob a ótica 

da Contabilidade; e Prossional da 

contabilidade na Era Pós-Sped. 

Neste ano, foram realizados 12 

seminários, que alcançaram cerca de 

1.800 pessoas.

Evani de Medeiros, 
delegada da regional 
do CRCRS em Capão 
da Canoa

Zigomar da Silva, 
delegado da regional do 
CRCRS em Tramandaí

Os delegados regionais de Viamão, Flávio Duarte Ribeiro 
Júnior, e de Alvorada, Maurício Farias Cardoso saudaram a 
iniciativa do presidente Antônio Palácios de promover, pela 
primeira vez, o Seminário de Assuntos Contábeis de Viamão e 
Alvorada e agradeceram a receptividade dos prossionais.

Antônio Palácios, em 
suas manifestações, 
sempre lembra  a 
importância da 
Contabilidade em 
todos os segmentos e 
do reconhecimento da 
sociedade pelo 
trabalho desenvolvido 
pelos prossionais da 
contabilidade para o 
crescimento do País. 
Salienta também que a 
busca pela ampliação 
do conhecimento é 
imprescindível.

José Augusto 
Waetcher, 
delegado regional 
do CRCRS em 
Santa Cruz do Sul

Vilson Barichello – 
delegado reginal do 
CRCRS em Sarandi

Cleo Marchesan – 
delegado regional 
do CRCRS em 
Frederico 
Westphalen

André Hoffmann, 
delegado regional 
do CRCRS em Ijuí
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 Participaram dos seminários como palestrantes e painelistas:

Ricardo Kerkhoff, vice-presidente de Registro do CRCRS, Fábio Borges (mediador) e Leomar 
Padilha, Receita Federal

Ana Tércia Lopes Rodrigues, vice-
presidente de Gestão do CRCRS

Simone Zanon, delegada regional 
do CRCRS em Santa Maria

Contador Ernani Baier

André Bravo, auditor-scal da Receita Federal, Silvio Farias Barbosa (mediador) e Celso Luft, vice-
presidente de Relações com os Prossionais do CRCRS

Márcio Schuch Silveira – vice-
presidente Técnico do CRCRS

Nádia Grasselli, conselheira do 
CRCRS

Mário Karczeski, vice-presidente 
de Fiscalização



Pedro Gabril Kenne da Silva, 
vice-presidente de Relações 
Institucionais do CRCRS

Andréa Saad,
consultora 
e Master 
Coach
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Responsabilidade social

Antecedendo aos Seminários de Assuntos Contábeis, 
o presidente do CRCRS, Antônio Palácios, fala às 
autoridades e representantes de entidades dos 
municípios sobre as ações de responsabilidade 
sociais desenvolvidas pelo Conselho e como o 
prossional da contabilidade pode colaborar com a 
melhoria da sociedade, por meio do Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil.

Como ocorre em todos os eventos realizados pelo 
CRCRS, nos Seminários de Assuntos Contábeis 
também é feita arrecadação de alimentos não 
perecíveis ou material de higiene, para posterior 
distribuição a entidades assistenciais das regiões.

Doações

Rogério Rokembach, auditor 
independente e membro dos Conselhos 
Consultivos do CRCRS e da Fundação 
Brasileira de Contabilidade



Foi em 5 de outubro, a instalação 

da Assembleia Geral de Constituição 

do Observatório Social de Novo Ham-

burgo. O evento foi realizado na 

Associação Comercial, Industrial e de 

Serviços de Novo Hamburgo, Campo 

Bom e Estância Velha, cujo presi-

dente, Marcelo Clark Alves, foi eleito 

também como pres idente  do 

Conselho de Administração. 

Já em 28 de novembro, ocorreu a 

cerimônia de constituição do Obser-

vatório Social de Cachoeirinha. 

Diante das autoridades locais e 

representantes de entidades, foram 

apresentados o presidente, contador 

Cleber Rodrigues Soares, e os mem-

bros dos conselhos.

Em dezembro, no dia 8, foi a vez 

do município de Bento Gonçalves 

instalar a Assembleia Geral de Consti-

tuição do Observatório Social. Daniel 

Amadio, na ocasião, assumiu a presi-

dência. Com isso, o Rio Grande do Sul 

conta com 12 Observatórios Sociais - 

somente este ano foram criados 

cinco.

Fotos: Fábio Winter e Lu Freitas

O presidente do CRCRS, Antônio Palácios, 

participou do talk show alusivo ao Dia do 

Contador, em 22 de setembro, realizado no 

auditório do Sescon-RS, com as presenças dos 

presidentes das principais entidades gaúchas do 

segmento: Diogo Chamun, (Sescon-RS), Ronaldo 

Tomazzoni (Sescon-Serra Gaúcha), Diego 

Moreira (Sindiconta), Marcelo Saweryn (Ibracon) 

e Glicério Bergesch (Federacon).

Com mediação do coordenador da Comissão 

de Estudos das Organizações Contábeis do CRCRS 

e diretor do Sescon-RS Flávio Dondoni Jr., o evento 

debateu o cenário contábil e o papel do contador na 

sociedade. O talk show foi transmitido ao vivo, via web.

 
Entidades da classe contábil promovem talk show 
alusivo ao Dia do Contador
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Implantados Observatórios Sociais em Novo Hamburgo, 
Cachoeirinha e Bento Gonçalves 



Encontro Estadual de Coordenadores e Professores do Curso de 
Ciências Contábeis debate sistemas de avaliação do ensino superior

Marco Aurélio 
Gomes Barbosa, 
coordenador da 
Comissão de 
Estudos de 
Acompanha-
mento do Ensino 
Superior do CRCRS

Marcelo 
Saweryn, 
presidente do 
Ibracon 6ª 
Regional

Professor Alziro Cezar 
Rodrigues, diretor da 
faculdade de Adminis-
tração, Contabilidade 
e Economia, repre-
sentando o reitor da 
PUCRS, Ir. Joaquim 
Clotet.

A palestra sobre "Realidade e Perspectivas do 
Enade", foi ministrada pela professora Marion 
Creutzberg, doutora em Gerontologia Biomédica e 
coordenadora da Comissão Própria de Avaliação da 
PUCRS, que ressaltou a importância de as 
faculdades e universidades utilizarem mais os 
relatórios sobre os resultados do Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes (Enade), inclusive 
para estudos em grupos de pesquisa.

A contadora Tania Moura da Silva, membro da 
Comissão do Exame de Suciência do Conselho 
Federal de Contabilidade, abordou o "Exame de 

Suciência: Educação, Inovação e Revolução". 
Apresentou dados que mostram que, embora 

tenha caído no ranking brasileiro, o Rio Grande 
do Sul recuperou resultados, em 2016 em 

relação a 2015. 

"Ações Positivas para Avaliações do Ensino Superior Contábil" 
foi o tema do painel em que participaram as professoras e 
doutoras em Engenharia, Claudia Rodrigues e Suzana 
Gianotti, sob a coordenação do contador Silvio Taborda. Na 
oportunidade, foi traçado um histórico da evolução do 
sistema de avaliação no País e abordadas as perspectivas 
para o futuro.  

Em 26 de setembro, na PUC/RS, o CRCRS 

promoveu  o  Encont ro  Es t adua l  de 

Coordenadores e Professores do Curso de 

Ciências Contábeis que debateu temas 

relevantes do campo da Educação com mais 

de uma centena de docentes. O presidente 

Antônio Palácios considerou importante 

discutir os sistemas de avaliação, no sentido 

de que as instituições de ensino gaúchas 

trabalhem para recuperar a posição de 

liderança nas avaliações nacionais. 
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Também deram as boas-vindas aos 

professores:

Mérito Docência Universitária

Durante o Encontro foi entregue a láurea Mérito 

Docência Universitária aos professores de Ciências 

Contábeis que contribuíram para o engrandecimento da 

classe contábil, o desenvolvimento da ciência e a 

evolução da sociedade. Com 15 anos de docência foram 

homenageados: Jean Carlos Foragato, Marcelo Ayub, 

Neusa Gonçalves Salla e Sergio Nicolay. Já com 30 anos, 

foram agraciados: Eloi Dalla Vecchia e Rosalvaro Ragnini.



Na tarde de 19 de novembro, o presidente 

Antônio Palácios procedeu à abertura do IV 

Encontro Estadual de Estudantes de Ciências 

Contábeis, na Univates, para um público de mais 

de mil estudantes e jovens prossionais. O 

sucesso desta edição foi atribuído à diversicada e 

apropriada programação, com palestras que 

possibilitaram a interação com o público. Foram 

debatidos temas como "Você decide: vai ajudar a 

salvar ou a destruir?", com Rogério Rokembach, 

membro dos Conselhos Consultivos do CRCRS e 

da FBC, integrante do Comitê Administrador do 

Programa de Revisão Externa de Qualidade; 

" Instrumentos contábeis  de combate à 

corrupção", talk show com a participação de 

Clóvis Peres, chefe da divisão de Escrituração 

Digital da Receita Federal, Monica Foester, 

conselheira do CRCRS, Pedro Gabril da Silva, 

vice-presidente de Relações Institucionais do 

CRCRS e Roberta Salvini, coordenadora da 

Comissão de Estudos de Contabilidade Gerencial 

do CRCRS, sob a mediação de Márcio Silveira, 

vice-presidente Técnico do CRCRS; e "Inovação, 

novas ideias e o que não devemos fazer?", com o 

jornalista Luciano Potter.

Premiação

A Comissão de Estudos CRCRS Jovem, 

organizadora do evento, premiou a maior caravana 

de estudantes com um troféu. A vencedora foi a 

caravana da Cesuca - Cachoeirinha; o segundo 

lugar cou com a UniRitter; e o terceiro, com UCS 

- Bento Gonçalves.

IV Encontro Estadual de Estudantes de Ciências Contábeis

Mês da Solidariedade Contábil chega à 11ª edição 

De 6 de novembro a 5 de dezembro, o 

CRCRS, por meio de sua Comissão de Estudos de 

Responsabilidade Social, das delegacias regionais 

e dos voluntários do Programa de Voluntariado da 

Classe Contábil (PVCC), e em conjunto com 

entidades da classe contábil gaúcha, promoveu 

mais uma edição da campanha do Mês da 

Solidariedade Contábil. Nesta 11ª edição, o mote 

foi incentivar os contribuintes a destinarem parte 

do imposto de renda devido ao Funcriança e ao 

Fundo do Idoso,  para que os recursos 

arrecadados permaneçam nos municípios. Dessa 

forma, os contadores, orientando e estimulando 

os contribuintes a direcionarem os recursos já 

devidos ao IR a entidades cadastradas nos fundos, 

colaboram com a melhoria de suas comunidades. A 

campanha também propôs a arrecadação de 

alimentos não-perecíveis, roupas e artigos de 

higiene. No total, foram arrecadados 2.472 

toneladas de alimentos e 1.769 entre peças de 

roupas,material de higiene e brinquedos, que foram 

direcionados a entidades assistenciais do Estado.

Contadores orientam contribuintes sobre 
destinação do IR devido
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UniRitter

Cesuca

UCS



Formaturas
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Vice-presidente de 
Relações com os 
Prossionais do CRCRS, 
Celso Luft, entrega o 
Diploma de Aluna-
Destaque à Paula Leite 
Baldasso, durante 
solenidade de formatura 
em Ciências Contábeis da 
PUCRS, em Porto Alegre, 
realizada em 13 de 
agosto
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Formandos de 
Ciências Contábeis 
do Centro Univates, 
de Lajeado, cuja 
cerimônia de 
colação de grau, 
realizada em 13 de 
agosto, contou com 
a presença do 
delegado do CRCRS, 
Dani Petry
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Turma de Ciências Contábeis da Faculdade 
Machado de Assis (Fema), de Santa Rosa, 
em solenidade de formatura realizada em 
17 de setembro

O conselheiro do 
CRCRS Marcos Volnei 
dos Santos entrega do 
Diploma de Aluna-
Destaque à acadêmica 
Sandra Aline Prunzel
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Turma de formandos de Ciências 
Contábeis, da Fadergs, de Porto Alegre

Conselheiro do CRCRS 
Evanir Aguiar dos Santos 
entrega o Diploma de 
Aluna-Destaque à Andréia 
do Rocio Elias, durante 
cerimônia de colação de 
grau, realizada em 10 de 
setembro
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Formandos em Ciências Contábeis, da UPF, 
Campus Passo Fundo, em cerimônia de 
colação de grau realizada em 10 de 
setembro

A acadêmica Raiana 
Lanius recebe o 
Diploma de Aluna-
Destaque das mãos do 
delegado regional 
suplente do CRCRS, 
Leandro Atílio Rigo

Solenidade de colação de grau em Ciências Contábeis 
das Faculdades São Judas Tadeu, de Porto Alegre, 
realizada em 10 de setembro, com a presença do 
conselheiro Saulo Armos representando o CRCRS
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Vice-presidente Técnico do 
CRCRS, Márcio Schuch 
Silveira, com os formandos de 
Ciências Contábeis das 
Faculdades São Judas Tadeu 
em formatura de gabinete, no 
dia 17 de agosto

Conselheira Anabéli Galvan Perera representa o CRCRS na 
formatura de Ciências Contábeis da UCS Campus Caxias do Sul, 
realizada em 17 de setembro, que teve a acadêmica Franciele 
Carra como Aluna-Destaque

Turma de formandos 
em Ciências 

Contábeis da Cesuca 
– Faculdade Inedi, de 

Cachoeirinha

Conselheiro do CRCRS e coordenador do curso de 
Ciências Contábeis, Guilherme Pressi, entrega o 
Certicado de Aluna-Destaque à acadêmica 
Roselaine da Silva Martins, durante cerimônia de 
colação de grau, realizada em 8 de outubro.
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 Delegacias em Ação
TRÊS DE MAIO

O delegado regional do CRCRS em Três de Maio, Laudomir Lampert, 
participou da reunião mensal do Conselho Municipal do Idoso, realizada 
em 17 de outubro. Na ocasião, esclareceu dúvidas sobre a forma de 
arrecadação de recursos para o Fundo Municipal do Idoso. “A 
destinação de parte do imposto de renda devido por pessoas físicas e/ou 
jurídicas para iniciativas do próprio município revertem em ações em 
prol do público idoso três-maiense, e a delegacia regional do CRCRS e 
os prossionais contábeis da região estão comprometidos com essa 
ideia”, armou o delegado Lampert.

AGUDO

Todos os alimentos não perecíveis 
arrecadados nos eventos realiza-
dos pela delegacia regional do 
CRCRS, que inclui também os 
municípios de Dona Francisca e 
Restinga Seca, foram entregues ao 
Abrigo Transitório Amor Perfeito, 
de Agudo, no dia 15 de outubro, 
em alusão à Semana da Criança. A 
instituição conta, hoje, com 13 
internos, entre dois e 17 anos de 
idade, e é mantida por repasses 
municipais e doações da comunidade.

A substituição das notas scais em papel pela nota scal 
eletrônica foi o tema da palestra destinada a produtores 
rurais, contadores e empresas do setor agrícola, 
promovida, em 6 de outubro, pela delegacia regional do 
CRCRS em Tapera, em parceria com sindicatos, 
prefeituras e empresas que atuam no setor agrícola da 
região. Durante a palestra, o delegado da Receita Estadual 
de Passo Fundo, Olivo Bressiani, e o delegado-adjunto, 
Elizandro Rogério Sperandio, esclareceram dúvidas sobre 
o processo de transição entre os dois tipos de notas scais, 
e alertaram para a necessidade de cada produtor conferir o 
seu enquadramento como contribuinte antes da 
comercialização da próxima safra. 

TAPERA

PANAMBI

A delegacia regional do CRCRS de Panambi promoveu encontro com 
os responsáveis dos conselhos da criança e do idoso, e de entidades 
assistenciais e benecentes de Panambi, Santa Bárbara do Sul e Condor, 
para assistir a palestra “Como potencializar a destinação do IR e a 
Importância Social”, transmitida on-line pelo CRCRS, no dia 3 de 
novembro, no Auditório da Associação Comercial e Industrial de 
Panambi. Após a transmissão o delegado Getson Dhein apresentou os 
valores do potencial de doação das cidades de sua jurisdição aos fundos 
da criança e do adolescente e Fundo do Idoso. Dhein também destacou 
o trabalho que está sendo desenvolvido pela classe contábil na região, 
objetivando orientar os contribuintes para a destinação aos fundos de 
parte do imposto de renda devido. 

TRAMANDAÍ

O delegado regional do CRCRS em Tramandaí, Zigomar da 
Silva, ministrou a palestra “Prossão Contábil: Cenários e 
Desaos”, no IV Congresso do Curso de Ciências 
Contábeis aos Acadêmicos de Educação a Distância, 
realizada pela Uniasselvi - Centro Universitário Leonardo 
da Vinci, em parceria com o Polo Iepar, na Casa de Cultura 
de Capão da Canoa, em 28 de agosto. O evento contou 
também com a participação, dentre outras autoridades, da 
delegada regional do CRCRS de Capão da Canoa, Evani 
Medeiros.




