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E D I T O R I A L

Ao chegarmos à 33ª edição da Revista do CRCRS, encerramos 
o primeiro semestre do ano com muitas atividades, inovação 
e representatividade, em sintonia com um dos nossos 
propósitos, de mostrar à sociedade a importância da presença 
da profissão contábil em todos os segmentos. Confira as ações 
no Relatório de Atividades, que está publicado na página do 
CRCRS.

Nos próximos meses, vamos deparar com um 
momento importante para o País. Vamos eleger 
nossos representantes para presidente da 
República, governador, senadores e deputados 
federal e estadual. É uma oportunidade de 
fazer escolhas e rever convicções – momento de 
exercer a plena cidadania.

Para nós, profissionais da contabilidade, uma 
eleição representa um compromisso maior 
do que o simples dever do voto. Dependem do 
nosso trabalho a lisura das prestações de contas, 
a transparência na captação dos recursos de 
campanha e a conscientização dos partidos e 
candidatos de que estamos diante de uma nova 
ordem, que clama por mais responsabilidade, 
ética e zelo nas práticas partidárias de 
financiamento das campanhas políticas.

Para nós, profissionais da 
contabilidade, uma eleição 
representa um compromisso maior 
do que o simples dever do voto. 
Dependem do nosso trabalho a 
lisura das prestações de contas, 
a transparência na captação 
dos recursos de campanha e a 
conscientização dos partidos e 
candidatos de que estamos diante 
de uma nova ordem.

Fatos importantes 
marcam a Contabilidade! 
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Contadora Ana Tércia 
L. Rodrigues
Presidente do CRCRS

Se a escolha dos candidatos se mostra difícil, 

moralizar o ambiente político é ainda mais 

desafiador e, por isso, não podemos esmorecer 

no trabalho vigilante de cumprir as regras 

e seguir as metodologias contábeis para 

contabilizar corretamente as prestações de 

contas eleitorais.

No âmbito do Sistema CFC/CRCs, foram 

desenvolvidas várias iniciativas de treinamento 

e capacitação de profissionais de contabilidade 

para atuarem nesse processo, garantindo 

uma prestação de contas dentro das melhores 

práticas e dos normativos estabelecidos.

No próximo ano, outro fato importante 

para nós, profissionais e estudantes da área 

contábil, será a realização da XVII Convenção 

de Contabilidade do Rio Grande do Sul, que 

acontecerá de 14 a 16 de agosto de 2019, em 

Bento Gonçalves.

A partir de agora, inicia-se um período de desafios e 

expectativas. Temos que adequar a linha temática do evento 

à realidade da nossa profissão e isso, neste momento, envolve 

mudanças altamente impactantes.

Assim, essa 17ª edição da Convenção de Contabilidade vai 

propor discussões e simulações sobre o futuro que nos 

aguarda e sobre como nós, profissionais de contabilidade, 

podemos ser tão disruptivos quanto forem os desafios que 

vamos ter que encarar – sem medo, bem equipados, com 

conhecimento, domínio tecnológico e vontade de liderar a 

transformação.

Mudanças e novidades não faltam no nosso cotidiano. 

Portanto, é importante a participação de profissionais e 

estudantes no maior evento da classe contábil gaúcha, que 

reserva surpresas e promete ser inusitado.

Estamos trabalhando forte para apresentar aos participantes 

uma programação de qualidade, que atenda a todos os 

segmentos da contabilidade e que provoque reflexões sobre 

o futuro e as perspectivas da profissão contábil.

Rumo à XVII Convenção de Contabilidade do Rio Grande do 

Sul. A acolhedora cidade de Bento Gonçalves nos aguarda 

para mais uma imersão no universo da Contabilidade e seus 

desafios tecnológicos.

Vamos mergulhar na “Disrupção contábil: técnica, digital e 

cultural – Experimente a transformação”.

Contadora Ana Tércia L. Rodrigues

Presidente do CRCRS

No próximo ano, outro 
fato importante para nós, 
profissionais e estudantes 
da área contábil, será 
a realização da XVII 
Convenção de Contabilidade 
do Rio Grande do Sul, que 
acontecerá de 14 a 16 de 
agosto de 2019, em Bento 
Gonçalves. 
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A R T I G O  T É C N I C O 

Contabilidade Eleitoral: 

ferramenta que legitima o 

controle e o registro dos atos 

e fatos que movimentam as 

operações políticas

É chegado, em nosso País, mais um momento em que todos 
precisamos fazer a nossa parte para o exercício da cidadania. As 
eleições de 2018 serão um marco muito importante na vida do 
Brasil, pois estarão acompanhadas de inúmeros movimentos de 
combate à corrupção eleitoral.

Esse caminho, marcado pela tecnologia, pelo controle e pela 
transparência, torna o momento único para o exercício do 
controle social. E diante desse cenário, a Contabilidade brasileira 
foi agraciada, de forma especial, com uma série de conquistas 
que têm contribuído para a irreversibilidade desse caminho. 
O trabalho realizado no Brasil pelo sistema CFC/CRCs nos 
permite a cada dia comemorar o avanço da Ciência Contábil, da 
qualificação profissional à valorização da imagem da classe. E – 
por que não dizer? – da ocupação no mercado de trabalho.

A discussão sobre a importância e a necessidade da participação 
do profissional da contabilidade no âmbito das prestações de 
contas das campanhas eleitorais já possui mais de 14 anos e, 
como alvo, mirava os partidos políticos. Estes, regidos pela Lei nº 
9.504/96, necessitam de organização patrimonial e, como toda 
entidade no Brasil, seja ela com ou sem fins lucrativos, estão 
obrigados a manter atualizada sua CONTABILIDADE, a qual 
deve estar centrada nos Princípios e Normas Contábeis, editados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).                                                                                                                                     

Paralelamente a isso, surgia no cenário eleitoral a figura da 
PRESTAÇÃO DE CONTAS dos recursos que movimentavam 
uma campanha eleitoral, ainda que sem muita definição ou 
separação do que eram o partido político, o comitê financeiro ou 
o próprio candidato.

No meio desta dialética, emergiam também 
uma motivação muito grande pela evolução e 
uma série de avanços: reforma política, reforma 
eleitoral, ficha suja, ficha limpa, eleições limpas, 
combate à corrupção eleitoral, transparência, 
controle, financiamento de campanha eleitoral 
(se de origem pública ou privada), financiamento 
por pessoas físicas e jurídicas, limites de gastos, 
limites de doações, fontes vedadas, comprovação 
da receita por meio de recibo eleitoral, transações 
bancárias, conta bancária específica, emissão de 
CNPJ específico para o candidato durante a sua 
disputa eleitoral, regras para contratações de 
mão de obra e de serviços, controle do gasto com a 
limitação de algumas aplicabilidades, prestações 
de contas parcial e final informatizadas por 
meio do Sistema de Prestação de Contas Anuais 
(SPCA) e do Sistema de Prestação de Contas 
Eleitorais (SPCE), relatórios (de arrecadação, 
de conciliações, de mutação patrimonial, de 
receitas e de despesas), etc. Aliados a todas essas 
obrigações, surgiram fatos como: a cassação 
de gestores, o impeachment, a Lava Jato, os 
questionamentos sobre as arrecadações dos 
candidatos a cargos políticos, o Movimento pelo 
Combate à Corrupção Eleitoral ( MCCE) e outros.

Dentre todos os temas citados, ressalto a 
participação e a importância do contador 
desde o início do processo eleitoral, reforçando, 
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assim, o papel do profissional da contabilidade como agente de 
proteção da sociedade que, com sua expertise, contribui para 
intensificar os controles (aplicabilidade da norma nos limites e 
realização de arrecadação e gastos) e a transparência das contas 
eleitorais, auxiliando, dessa maneira, os tribunais competentes.

Toda essa evolução trouxe para o cenário da Ciência Contábil um 
novo ramo da Contabilidade: a CONTABILIDADE ELEITORAL, 
que é o único meio para o alcance da transparência e da real 
demonstração de todas as informações acima destacadas.

Dessa forma, realço que CONTABILIDADE ELEITORAL é diferente 
de PRESTAÇÃO DE CONTAS. Enquanto a primeira é o ramo da 
Ciência Contábil, que participa do processo legítimo de registro e 
controle dos atos e fatos que movimentam os partidos, a segunda 
é uma obrigação acessória, elaborada a partir da contabilidade.

Nós, contadores, não estamos aqui para tratar de simples assina-
turas em uma prestação de contas eleitoral, mas, sim, servir de 
instrumento de controle e elevação das informações prestadas 
pelos partidos políticos.

E, com essa demanda, é importante que o profissional disposto a 
atuar nessa área da Ciência Contábil acompanhe todas as abordagens 
que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) regulamentam, 
inclusive os procedimentos que tratam desde o registro de uma 
candidatura até o fechamento final das prestações de contas.

O fortalecimento da categoria contábil exige nossa constante 
atualização no que tange ao aperfeiçoamento das informações e 
à transparência das contas eleitorais. Nesse aspecto, os procedi-
mentos têm se tornado cada vez mais complexos, ensejando, as-
sim, a necessidade da conjugação de esforços para que exista, em 
nosso país, um processo eleitoral pautado pela moral e pela ética.

CONTABILIDADE ELEITORAL

Quanto a normas e regras, o Pronunciamento Contábil CPC 00 R1 
(CPC, 2011) e a NBC TG (CFC, 2011), os quais tratam da estrutura 
para elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro, 
definem que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas 
com o intuito de fornecer informações para a tomada de decisão 
dos usuários em geral, sem privilégios de um grupo específico de 
usuários.

Ao passo que a prestação de contas eleitorais é uma obrigação 
acessória da Contabilidade Eleitoral e tem o objetivo de garantir 
lisura e transparência ao processo de angariar votos junto aos elei-
tores, a Contabilidade Eleitoral, garante a transparência e a quali-
dade de todas as informações (identificando fontes e volume de 
arrecadação e aplicação de recursos), a tempestividade/oportuni-
dade (informações úteis a todo tempo) e ainda mantém relação 

Contador Rodrigo Kich

empresário contábil,
membro da Comissão 
Técnica do CFC de 
Contabilidade 
Eleitoral, coordenador 
da Comissão 
de Estudos das 
Organizações
Contábeis do CRCRS 
e vice-presidente do 
Sincovat

de isonomia entre os candidatos, principal-
mente ao determinar limites de gastos por tipo 
de candidatura.

Nessa linha de raciocínio, visando a uma maior 
transparência da informação contábil de for-
ma tempestiva (cumprindo, inclusive, com o 
princípio contábil da oportunidade e a caracte-
rística qualitativa de melhoria), a Justiça Elei-
toral define prazos para a prestação de contas 
intermediárias.

Tal procedimento é o que se pode equiparar às 
divulgações contábeis societárias trimestrais, 
obrigatórias para as sociedades anônimas de 
capital aberto e sociedades de grande porte.

A PRESTAÇÃO DE CONTAS – OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA

Devem prestar contas à Justiça Eleitoral, os 
candidatos e os diretórios partidários em todas 
as suas esferas (nacional, estadual, distrital 
e municipal). Assim determina a legislação 
eleitoral, cujas regras foram atualizadas pela 
Resolução TSE nº 23.553, de 18 de Dezembro 
de 2017. Nela, encontram-se especificadas 
as regras a serem obedecidas por partidos 
políticos e candidatos nas eleições de 2018 
no que tange à arrecadação e aos gastos de 
recursos e também às prestações de contas.

Uma das grandes vitórias do sistema CFC/CRCs 
foi a inclusão, nas regras eleitorais, da obriga-
toriedade de um profissional contábil para ela-
boração das prestações de contas, as quais pas-
saram a ganhar notório destaque, tamanha a 
qualidade das informações apresentadas. Para 
a elaboração das prestações de contas, sejam 
elas PARCIAIS ou FINAIS, a ferramenta que os 
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profissionais da contabilidade deverão utilizar, obrigatoriamente, 
é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE 2018), a ser dis-
ponibilizado na página do TSE, na internet (o link não havia sido 
liberado até a conclusão deste artigo). É importante lembrar que, 
nas eleições de 2018, as contas dos candidatos titulares aos cargos 
de presidente da República e governadores estaduais e distrital 
abrangem também seus candidatos a vice (art. 48., Res. TSE n.º 
23.553/2017), estando esse segundo grupo dispensado de apresen-
tar prestação de contas individualizada.

A regra eleitoral exige dos partidos políticos e candidatos que a 
Justiça Eleitoral seja informada, por meio do SPCE, de todos os re-
cursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha 
eleitoral, no prazo de 72 horas a partir da data de seu recebimento.

Os candidatos que renunciarem à candidatura, desistirem, forem 
substituídos ou tiverem seus registros indeferidos pela Justiça 
Eleitoral devem prestar contas correspondentes ao período em 
que participaram do processo eleitoral, mesmo que não tenham 
realizado campanha. Porém, em caso de falecimento do candida-
to, deve o administrador financeiro prestar contas ou, na ausência 
dele, deve fazê-lo a respectiva direção partidária.

No caso de CANDIDATO, este é solidariamente responsável, junto 
com a pessoa por ele designada, como administradora financeira, 
pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua 
campanha eleitoral.

Já quando se tratar de PARTIDO POLÍTICO, o presidente e o tesou-
reiro do partido, juntamente com o profissional da contabilidade, 
são responsáveis pela veracidade das informações relativas à pres-
tação de contas do partido.

Avançando no tema, existem dois momentos em que o profissio-
nal da contabilidade deve apresentar à Justiça Eleitoral, as contas 
de campanha por meio do SPCE. Vejamos os prazos a seguir:

• PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL: 9 a 13 de setembro de 
2018, contendo toda a movimentação financeira realizada 
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro;

• PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL: pode estar sujeita a ser apre-
sentada em dois momentos: 1º turno e 2º turno (quando for o 
caso), cujos prazos destacamos abaixo:

Uma das novidades para as eleições de 2018 é a necessidade de 
digitalização e inserção no SPCE, bem como de apresentação à 
Justiça Eleitoral, da documentação comprobatória de despesas 

realizadas com recursos do Fundo Partidário 
e do Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC). Essa obrigatoriedade  
de digitalização abrangerá tanto os gastos 
ordinários (Outros Recursos) como os gastos 
com recursos do Fundo Partidário e do FEFC.

O candidato e/ou o partido político que não 
entregar a prestação de contas final no prazo 
estipulado pela Justiça Eleitoral será notifica-
do para prestá-la em até 72 horas, sob pena de 
tê-las julgadas não prestadas.

Conforme o parágrafo único do artigo 80 da 
Resolução TSE nº 23.553/2017, apesar de o jul-
gamento das contas dos candidatos à eleição 
majoritária abranger as contas dos vices e/ou 
suplentes, se os titulares não prestarem con-
tas no prazo legal, os vices e suplentes pode-
rão apresentar contas isoladamente, no prazo 
de 72 horas da notificação.

A entrega da prestação de contas é 
obrigatória, mesmo que não tenha ocorrido 
movimentação financeira durante o período 
eleitoral. Com isso, a comprovação da ausência 
de movimentação financeira se dá por meio da 
apresentação dos extratos bancários zerados, 
compreendidos no período da campanha, 
ou de declaração firmada pelo gerente da 
instituição financeira.

06/11/18 – Candidatos que não concorrem ao 2º turno e os 
partidos políticos em todas as esferas.

17/11/18 – candidatos que disputarem o 2º turno e respecti-
vos partidos políticos que efetuarem doações ou gastos às 
candidaturas do segundo turno. 



9Revista do CRCRS

Após o processamento das informações das eleições de 2018, de 

forma eletrônica, no SPCE, é possível emitir o Extrato da Prestação 

de Contas, que, após impresso e assinado, deverá ser protocolado 

no respectivo tribunal eleitoral (ou cartório eleitoral competente), 

juntamente com os seguintes documentos:

• extrato da conta bancária aberta em nome dos candidatos e par-

tidos políticos, inclusive da conta aberta para a movimentação 

de recursos do Fundo Partidário, quando o caso, demonstrando 

a movimentação financeira ou a sua ausência, contemplando 

todo o período de campanha;

• comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) 

à respectiva direção partidária das sobras financeiras de 

campanha, observando que esse repasse deve obedecer à 

segregação (Outros Recursos, Fundo Partidário ou FEFC);

• documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos 

eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e FEFC;

• declaração firmada pela direção partidária comprovando o re-

cebimento das sobras de campanha constituídas por bens e/ou 

materiais permanentes, quando houver;

• autorização do diretório nacional do partido, na hipótese de 

assunção de dívida de campanha pelo partido político;

• instrumento e mandato para constituição de advogado para a 

prestação de contas; e

• comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos 

de fonte vedada ou a Guia de Recolhimento da União (GRU) 

dos recursos de origem não identificados e nota explicativa 

com as justificativas pertinentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No âmbito político, os profissionais da conta-

bilidade têm importante papel no processo 

eleitoral ao acompanhar o dia a dia das cam-

panhas, ao orientar quanto aos procedimen-

tos de captação de recursos financeiros e a sua 

correta aplicação, ao dar amplo conhecimento 

à sociedade e ao tornar, dessa forma, o pleito 

mais transparente.

O Sistema CFC/CRCs, cujo trabalho exaltamos, 

produziu de forma incansável nos últimos 14 

anos um grande processo de conscientização 

junto à Justiça Eleitoral, à classe contábil e à 

sociedade brasileir. Além disso, não apenas 

defendeu mais essa prerrogativa para a classe 

contábil, como, acima de tudo, capacita e dis-

semina a Ciência Contábil, como fator de pro-

teção da sociedade.

Atualmente, integro a Comissão Eleitoral do 

CFC, cujo objetivo é disseminar a Contabili-

dade Eleitoral junto aos profissionais da con-

tabilidade e prover conhecimento sobre a di-

nâmica das prestações de contas. Como forma 

de atingirmos esse objetivo, realizamos, no 

último dia 20 de junho, um seminário sobre 

financiamento de campanha e prestação de 

contas eleitorais que reuniu expressivo núme-

ro de profissionais da contabilidade, políticos 

de âmbito nacional e autoridades. A partir 

desse seminário, os conselhos regionais têm a 

missão de realizar seus próprios eventos, pul-

verizando o conhecimento para todos os esta-

dos e o Distrito Federal. Além disso, lançamos 

o livro Contabilidade Eleitoral: da teoria à prá-

tica. Assim, os profissionais terão à disposição 

mais uma ferramenta para o aprimoramento 

de seus conhecimentos e auxílio na execução 

de seus trabalhos.

Estou certo de que os colegas da classe que 

acompanharem esse trabalho serão benefi-

ciados e terão um olhar diferente sobre essa 

área de trabalho da Ciência Contábil não ape-

nas do ponto de vista técnico, mas do ponto de 

vista social e político também. Trabalhamos 

para que os profissionais atuem, sim, de forma 

técnica, mas, antes de tudo, lembrem que são 

atores sociais e que têm importante papel na 

sociedade. Acredito ser essa a grande contribui-

ção que nosso trabalho traz para ela.
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ARTIGO

Os recentes 

desafios impostos 
ao  contador 
do setor público  

A globalização e o avanço tecnológico trazem inovações não 
somente para as empresas e executivos do setor privado. Nesse 
contexto, também surgem mudanças para melhorar a informação 
prestada à sociedade pelo setor público, e disso advêm desafios 
para os contadores. Há cerca de uma década, iniciaram-se esforços 
no País em busca da convergência aos padrões internacionais de 
contabilidade aplicada ao setor público, conduzidos pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) em parceria com a Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN). Em paralelo às mudanças normativas, 
também foram difundidas ferramentas tecnológicas para melhor 
qualidade e controle da informação disponibilizada.

Em 2008, foram editadas as primeiras normas contábeis brasileiras 
específicas para o setor público, as NBCs T 16. A principal mudança 
trazida foi a utilização do regime de competência para registro 
das transações patrimoniais, afastando o foco estritamente 
orçamentário da contabilidade pública existente até então. A 
STN, órgão central de contabilidade da União, foi incorporando 
gradativamente os ditames das normas por meio do Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), de forma a 
construir um modelo contábil para toda a Federação. A primeira 
fase foi a disseminação de conceitos das normas internacionais, 
concomitante com a adoção do plano de contas único que serve de 
base para elaboração das demonstrações contábeis, obrigatórias a 
todos os entes públicos, desde 2015.

Para maior aderência aos padrões internacionais, em 2015 foi 
iniciado o processo brasileiro de adoção das International Public 
Sector Accounting Standards (IPSAS), editadas pelo Comitê da 
International Federation of Accountants (IFAC) para a área pública 
(IPSASB). Algumas IPSAS são convergidas das International 
Financial Reporting Standards (IFRS), normas aplicadas ao setor 

privado; outras são específicas, em razão das 
peculiaridades do Setor Público, como a IPSAS 
23, que trata das Receitas de Transação Sem 
Contraprestação, caso da maioria dos tributos. 
O processo de adoção é uma parceria entre 
o CFC e a STN e resultou na publicação da 
Estrutura Conceitual e de mais dez Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público (NBC TSP) até o final de 2017. Para 2018, 
estão previstas mais onze normas, e o trabalho 
do grupo de convergência está planejado até 
2021. As NBCs T 16 vêm gradativamente sendo 
substituídas pelas IPSAS convergidas.

O Plano de Trabalho de convergência do 
Grupo Assessor da Área Pública do CFC foi 
construído de forma alinhada com o Plano de 
Implantação dos Procedimentos Contábeis 
Patrimoniais, disposto na Portaria STN nº 
548/2015, que se estende até o ano de 2024 para 
os municípios de até 50 mil habitantes, sendo 
os prazos inferiores para entes maiores (2021 
para a União; 2022 Estados e DF; e 2023 para 
municípios acima de 50 mil habitantes). O não 
atendimento aos prazos dispostos na referida 
portaria pode ocasionar o não recebimento de 
transferências voluntárias.

Nesse mesmo ambiente de atualização 
normativa da contabilidade pública, têm 
surgido diversos avanços tecnológicos para 
a prestação de informações contábeis e 
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fiscais. Os tribunais de contas e o governo federal contam com 
ferramentas de coleta de dados cada vez mais qualificadas a 
fim de apurar a qualidade da informação prestada pelos entes 
federativos. As informações disponibilizadas à sociedade 
também têm avançado por meio dos portais de transparência e 
da Lei de Acesso à Informação, permitindo maior controle social.

A inovação mais recente nesse sentido é a obrigatoriedade 
do envio da Matriz de Saldos Contábeis-MSC, trazida pela 
Portaria STN nº 896/2017. Trata-se de um relatório mensal 
com estrutura padronizada para representar informações 
detalhadas que possibilitam o preenchimento de diversos 
demonstrativos, como as peças contábeis e demais 
relatórios fiscais. A base para criação da MSC são os saldos 
da movimentação contábil mensal do ente apurada pelo 
formato do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) 
Estendido combinado com informações complementares 
que se associam à conta, como segregação dos saldos por 
poder e fonte de recursos.

A demanda surgiu da necessidade de estabelecer a periodicidade, 
o formato e o sistema para que os entes disponibilizem suas 
informações contábeis, orçamentárias e fiscais a serem 
divulgadas em meio eletrônico de amplo acesso público, 
conforme disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, 
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). O envio das matrizes 
é efetuado por meio do Sistema de Informações Contábeis e 
Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), mantido pela STN, 
que disponibiliza os relatórios na internet para acesso universal. 
Além de permitir a elaboração dos diversos demonstrativos 
partindo de uma única fonte, a nova ferramenta também 
proporcionará o acompanhamento e validação pela STN da 
adoção das normas de contabilidade aplicadas ao setor público 
pelos entes federativos. 

Para adoção dessas novidades, serão necessários esforços 
de atualização pelo contador público, bem como melhorias 
nos sistemas. Porém, são avanços que permitirão o acesso e 

a compreensão da informação contábil 
dos entes públicos brasileiros em um 
padrão mundial, com maior qualidade e 
comparabilidade. Trata-se de grandes passos 
dados na direção de uma informação de 
qualidade e acessível para diversos potenciais 
usuários, tais como: órgãos públicos, 
cidadãos, provedores de recursos, organismos 
internacionais, entre outros. 

Contadora Juliana 

Daniela Rodrigues
auditora-fiscal da Receita 
Estadual e integrante da 
Comissão de Estudos de 
Contabilidade
Aplicada ao Setor Público 

do CRCRS

Figura 1. Resumo dos marcos da implantação das normas internacionais de contabilidade no Brasil

Figura 2. Resumo de funcionalidades da MSC
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A R T I G O

Novas tecnologias 

para as atividades 
contábeis 

Vamos examinar algumas situações:

Primeiro caso: para uma empresa com cem filiais, que tal o 

profissional contábil gerar os arquivos mensais da EFD ICMS/IPI, 

validá-los no programa oficial da RFB, assiná-los digitalmente, 

transmitir os arquivos para a base nacional do SPED, guardar 

os arquivos assinados digitalmente em diretórios por filial, 

recuperar e guardar os recibos correspondentes nos diretórios 

das filiais adequadas?

Estamos falando de cem gerações de dados + cem validações + 

cem assinaturas digitais + cem transmissões + cem guardas de 

arquivos + cem recuperações de recibos + cem guardas de recibos 

 700 operações mensais, que demandam grande quantidade 

de recursos, para atendimento ao prazo legal.

Que tal apertar um botão e receber as 700 operações prontas 

sem esforço manual? Essas atividades podem ser efetuadas de 

forma automática por um robô de software, processo conhecido 

internacionalmente como RPA (Robot Processing Automation).

Segundo caso: um auditor tem como cliente uma empresa que 

possui milhões de documentos fiscais e precisa analisá-los para 

certificar-se de que os descontos concedidos neles foram corretos.

Na forma convencional, o auditor examinaria uma amostragem, 

com no máximo algumas dezenas ou centenas de documentos 

fiscais durante alguns dias, para emitir o seu parecer. Entretanto, 

seria muito melhor se o auditor pudesse examinar em alguns 

minutos a base de dados completa, com milhões de documentos 

fiscais. Assim, o seu parecer seria muito mais rápido e confiável.

A resposta a essas questões vem do big data. Algumas 

informações sobre o tema estão disponíveis em: https://www.

sas.com/pt_br/insights/big-data/what-is-big-data.html.

Terceiro caso: publicações de balanços para 

o mercado internacional. Atualmente, as 

publicações de demonstrações contábeis de 

empresas são feitas em jornais impressos. 

Existem também gerações de relatórios em 

formato PDF. As empresas que processam 

esses dados para o mercado precisam ler os 

jornais, digitar os dados em planilhas, conferi-

los e depois analisá-los.

Que tal se os dados fossem publicados na 

internet, diretamente pelas empresas, em 

formato padronizado (IFRS), para que o mundo 

inteiro pudesse acessar os balanços, utilizando 

um sistema que permitisse a um investidor do 

Japão acessar e ler o balanço de uma empresa 

brasileira diretamente em japonês, sem 
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necessidade de tradução, e o investidor tivesse a certeza de que os 
dados não foram manipulados ou transcritos erradamente?

O software que permite a publicação dos relatórios contábeis 
na internet, com tradução automática, é conhecido como XBRL 
(Extensible Business Reporting Language).

Informações sobre o tema XBRL podem ser encontradas, por 
exemplo, em: https://www.xbrl.org/ e http://cfc.org.br/tecnica/
areas-de-interesse/xbrl/.

A certeza da impossibilidade de manipulação dos dados pode ser 
fornecida pela tecnologia denominada blockchain, que, de forma 
simplificada, é uma espécie de grande “livro contábil” que registra 
vários tipos de transações e possui seus registros espalhados 
por vários computadores. Informações sobre o blockchain estão 
disponíveis em: https://g1.globo.com/economia/noticia/entenda-
o-que-e-blockchain-a-tecnologia-por-tras-do-bitcoin.ghtml.

O governo brasileiro já vem utilizando diversas novas tecnologias 
no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) – em especial os 
eventos da Nota Fiscal Eletrônica e do eSocial, que são gerados em 
formato XML, próprio para transmissão pela internet – e também 
a certificação digital para assinatura eletrônica dos dados pelas 
empresas. Além disso, a Secretaria do Tesouro Nacional já utiliza 
XBRL no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro (Siconfi). Informações sobre o Siconfi estão disponíveis 
em: https://siconfi.tesouro.gov.br

Esses são alguns exemplos de diversas novas 
tecnologias que já estão disponíveis e das quais 
os profissionais contábeis e de auditoria devem 
se apropriar para permanecer competitivos. 
Diversos países já estão utilizando essas novas 
ferramentas e as incluíram na formação dos 
profissionais contábeis nas universidades. 
As empresas de auditoria, por sua vez, estão 
investindo pesado nelas e também em 
inteligência artificial, na busca de atualização e 
excelência nos processos.

Todo esse arsenal tecnológico faz parte 
da Quarta Revolução Industrial, que está 
impactando as empresas do mundo inteiro. 
Tais exemplos são alguns dos assuntos que 
constituem objetos de estudos na Comissão 
de TI do CRCRS. Os escritórios de contabilidade 
devem ter um olhar especial para as questões 
tecnológicas que se apresentam, para se 
manterem atualizados e competitivos.

O Brasil precisa aderir rapidamente a essas 
novidades para que os profissionais contábeis 
aqui formados possam atuar em mercados 
globais. É muito importante que as novas 
tecnologias sejam incluídas nos cursos de 
Ciências Contábeis, em forma de disciplinas 
curriculares de graduação ou cursos de 
extensão, para que os profissionais formados 
possam atuar com segurança nesse novo 
ambiente de negócios, que está causando uma 
verdadeira revolução nas atividades contábeis 
no mundo inteiro.

Contador Paulo 

Roberto da Silva 

coordenador do GT 

Sped do CFC,

coordenador 

da Comissão 

de Estudos de 

Tecnologia da 

Informação e

conselheiro do 

CRCRS
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E N T R E V I S TA

Quais as vantagens para as empresas e para os 

trabalhadores do eSocial? 

Altemir Linhares (A.L.):  O eSocial é uma poderosa 

medida de desburocratização, que vai simplificar 

os processos e propiciar significativos ganhos de 

produtividade para a economia. Trata-se de uma nova 

forma de prestação das informações do mundo do 

trabalho, que substituirá diversas obrigações acessórias 

existentes atualmente. 

Para as empresas, além da simplificação dos processos e 

da diminuição do tempo e dos gastos com o cumprimento 

das obrigações acessórias, podemos citar o aumento da 

segurança jurídica e redução do passivo trabalhista. Sem 

falar, claro, na melhoria do ambiente de negócios, que 

beneficia todos, principalmente àquelas empresas que 

trabalham em conformidade com a legislação.

A principal vantagem para o trabalhador será, sem 

dúvida, uma maior garantia em relação à efetivação 

de seus direitos trabalhistas e previdenciários, já que, 

com o eSocial, o histórico trabalhista ficará vinculado 

ao CPF do funcionário, o que tornará mais facilitada 

a concessão de benefícios previdenciários — como a 

aposentadoria ou o auxílio-doença, por exemplo. Isso 

também facilitará a fiscalização do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, tanto por parte do governo 

quanto por parte dos próprios empregados, pois os 

dados estarão mais transparentes. 

Quais as declarações que o eSocial irá substituir? 

A.L.: As principais obrigações que atualmente são 

exigidas do empregador e que serão substituídas pelo 

eSocial são as seguintes:
I. Livro de registro de empregado

A necessidade de registro dos trabalhadores conforme art. 

41 da CLT será suprida por meio eletrônico.

II. Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)

O aplicativo para preenchimento do formulário da CAT, 

será substituído pelo evento S-2210 – Comunicação de 

Acidente de Trabalho dentro do próprio eSocial.

III. Perfil profissiográfico previdenciário (PPP)

Será integrado ao eSocial, padronizando as informações. 

Vários eventos relativos à segurança e saúde do trabalhador 

irão compor/formar as informações do Perfil do Trabalhador.

IV. Arquivos eletrônicos entregues à fiscalização (Manad 

– Manual Normativo de Arquivos Digitais)

O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 

Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, ou eSocial, 

inaugura um ambiente nacional, composto por: 

Escrituração Digital das informações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas; aplicação que 

possibilite preenchimento, geração, transmissão, 

recepção, validação e distribuição da escrituração; 

e repositório nacional armazenando estas 

informações. Sobre as complexas mudanças 

provocadas pelo eSocial e algumas das dúvidas que 

cercam o assunto, a Revista do CRCRS conversou 

com o porta-voz oficial do eSocial, o auditor-fiscal da 
Receita Federal do Brasil, Altemir Linhares de Melo.

eSocial inicia nova era nas 

relações entre empregadores, 

empregados e governo
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Já estão em desuso desde a implementação inicial do 

Projeto Sped, e agora alcançarão as informações relativas 

aos empregados.

V. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS)

A Guia de Recolhimento do FGTS será gerada dentro do 

eSocial com o envio do evento S-1299 – Fechamento dos 

Eventos Periódicos.

VI. Informações à Previdência Social (GFIP)

Todas as informações que antes eram enviadas através da 

GFIP/SEFIP como os dados da empresa, dos trabalhadores, 

fatos geradores de contribuições previdenciárias, remune-

rações, valores devidos ao INSS e FGTS serão substituídos 

integralmente pelos diversos eventos constantes no eSocial.

VII. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)

No início da implantação do eSocial, o empregador deverá 

enviar o Evento S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo, com 

todos os vínculos ativos e seus dados cadastrais atualizados. 

Depois cada novo vínculo firmado será informado por meio do 

Registro de Eventos Trabalhistas – RET.

VIII. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED)

De forma semelhante ao exposto na RAIS, as informações 

entregues por meio do CAGED serão substituídas pelo 

Evento S-2100 – Cadastramento Inicial do Vínculo na 

ocasião da implantação do eSocial e posteriormente por 

meio do Registro de Eventos Trabalhistas – RET.

IX. Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF

As retenções na fonte sobre rendimentos serão informadas 

no evento S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do 

Trabalho. Porém, a responsabilidade de efetuar os cálculos 

permanece sendo da fonte pagadora (empregador).

X. CD - Comunicação de Dispensa

XI. CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (será 

substituída pela carteira de trabalho digital)

XII. DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais

XIII. QHT – Quadro de Horário de Trabalho

XIV. Folha de pagamento

XV. GPS – Guia da Previdência Social

Quais os prazos da implementação do eSocial?

A.L.: A implantação do eSocial está ocorrendo em 3 

etapas, conforme as características dos empregadores.

1ª etapa– a partir de 08 de janeiro de 2018 – Todas as Pessoas 

Jurídicas de Direito Privado com faturamento superior a  

R$ 78 milhões no ano de 2016 (informado na 

ECF), totalizando 13.700 empresas e 15 milhões de 

trabalhadores.

2ª etapa – a partir de 16 de julho de 2018 – As demais 

pessoas jurídicas de direito privado, inclusive micro e 

pequenas empresas e os MEIs, somando um total de 4 

milhões de empregadores e 24 milhões de trabalhadores. 

Cabe lembrar que as micro e pequenas empresas e os 

MEIs têm a opção de ingressarem no eSocial somente 

em novembro, caso não estejam preparadas para aderir 

no prazo original.

3ª etapa – a partir de 14 de janeiro de 2019 – Todos os 

entes públicos, incluindo os 8 milhões de servidores 

públicos estatutários. 

R.C.: Quais são as multas previstas se as empresas 

não aderirem ao sistema e também por informações 

incompletas ou equivocadas?

A.L.: A implantação do eSocial não tem o objetivo de 

gerar penalidades para as empresas, mas o contribuinte 

omisso se sujeitará às mesmas penalidades a que estão 

sujeitos hoje pelo descumprimento de suas obrigações 

atuais. Por exemplo, a não entrega de uma CAGED enseja 

atualmente uma penalidade do Ministério do Trabalho. 

Essa mesma multa será aplicada se as informações 

sobre as admissões e demissões de trabalhadores não 

chegarem ao órgão de controle. 

R.C.: Mais alguma informação importante a destacar?

A.L.: A primeira etapa de implantação do eSocial foi 

encerrada com total adesão das grandes empresas e, 

melhor ainda, com o ambiente tecnológico respondendo 

muito bem à demanda, com quase um terço do total 

esperado de trabalhadores já na base de dados. A 

expectativa agora é que os demais empregadores 

(em torno de 8 milhões de empresas) e seus mais de 

28 milhões de trabalhadores passem a usufruir das 

vantagens deste que é o mais moderno sistema de 

controle das relações de trabalho do mundo.
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N O T Í C I A S

Projetos de sucesso: CRC & Você e 

Seminário de Contabilidade & Negócios

Lançados em março, em Uruguaiana, o CRC & Você e 
o Seminário de Contabilidade & Negócios tornaram-
se eventos de sucesso, alcançando a aprovação dos 
profissionais da contabilidade.

Os quatro seminários realizados no primeiro semestre 
reuniram um público em torno de 700 participantes. 
Auditórios lotados, com presença média de 170 
pessoas em cada edição, comprovam o êxito do 
novo formato, agora também com painel integrado 

Uruguaiana, 27 e 28 e março

Ijuí, 8 de maio

Três Coroas e Igrejinha, 17 e 18 de maio

Erechim, 10 e 11 de maio

Camaquã, 13 e 14 de junho

por empresários. Os seminários são ocasiões de 
difusão de conhecimento, que debatem os assuntos 
mais importantes da Contabilidade, com vistas à 
atualização e ao aperfeiçoamento técnico.

Nos encontros do CRC & Você, a possibilidade de 
interação direta com a presidente, vice-presidentes, 
conselheiros e delegados resultou em participação de 
um número expressivo de profissionais da contabilidade, 
nas cinco edições realizadas até o final de junho.
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F Ó R U N S

Conselho Diretor Trabalhando para demonstrar a 

importância da profissão contábil 

CRCRS debate eSocial, inteligência artificial e 
eficiência fiscal 

“Fórum de Tecnologia: inteligência artificial e 
os impactos na contabilidade moderna”, em 8 
de junho, em parceria com o Sescon-RS, discu-
tiu a tecnologia a serviço da Contabilidade.

“Fórum Fiscal: em busca da eficiência fiscal”, também  
parceria com o Sescon-RS, em 20 de junho. Na abertura, o 
vice-presidente de Relações Institucionais, Celso Luft, desta-
cou a importância dada pelo CRCRS à educação continuada.

Fórum: Precisamos falar de eSocial”, em 15 de maio, em 
parceria com o Sescon-RS e a Receita Federal, está disponível 
na TV CRCRS, canal do YouTube. No evento, especialistas 
orientam profissionais e empresas sobre as novas regras.

Presidente Ana Tércia em visita institucional ao presidente 
do TCE-RS, Iradir Pietroski,  em 17 de abril. Presentes o 
diretor adjunto João Victor de Oliveira e o assessor da 
presidência do TCE-RS, João Leonel Guimarães.

Paradigmas Contemporâneos que impactam carrei-
ras e negócios” foi tema de palestra, ministrada pela 
presidente do CRCRS, na CIC de Caxias do Sul, em 23 
de abril.

Reunião com o presidente da Jucis-RS, Itacir Flores, 
em 5 de junho. Participaram o diretor adjunto do 
CRCRS João Victor Oliveira, a vogal da Junta, Marlene 
Chassott, e o secretário-geral da Jucis, Cleverton Signor.

Em 22 de maio, vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional, Márcio Schuch Silveira, discute assuntos 
de interesse da classe contábil com o superintendente 
da Receita Federal do Brasil, Luiz Fernando Lorenzi.

O vice-presidente de Registro, Juliano Abadie, 
representou o Conselho, em 18 de maio, na cerimônia 
de posse do secretário adjunto da Secretaria da 
Fazenda do RS, Álvaro Fakredin. 

Visita institucional ao secretário do Tribunal de 
Contas da União do RS, Guilherme Yadoya de Souza, 
acompanhado pelo Auditor Federal de Controle 
Externo do TCU, Daniel Toledo, em 19 de abril.

Um dos propósitos desta gestão é demonstrar a impor-
tância da presença da profissão contábil em todos os 
segmentos da economia, como estratégica para a ad-
ministração eficiente das empresas. Para enfrentar esse 

Mudanças complexas e constantes fazem parte da di-
nâmica do mercado da contabilidade, exigindo capaci-
tação e atualização permanentes dos profissionais da 
área. Para atender a essa demanda, o CRCRS tem rea-

lizado eventos sobre temas de grande importância não 
só para a classe contábil, como para as empresas e a so-
ciedade. É o caso dos fóruns sobre eSocial, inteligência 
artificial e eficiência fiscal.

desafio, os integrantes do Conselho Diretor têm trabalho 
intensamente, levando representações do CRCRS a inú-
meros eventos das mais diversas áreas. Confira, nas fotos, 
algumas dessas ocasiões.
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Eventos realizados pelo CRCRS no primeiro 

semestre reúnem mais de dez mil participantes

No intuito de atender a necessidade de constante atu-

alização e aperfeiçoamento técnico dos profissionais, o 

CRCRS realizou mais de 150 eventos no primeiro semes-

tre deste ano, reunindo mais de dez mil participantes. 

Foram cursos, palestras, fóruns e seminários, em todas 

as regiões do Estado, além da Capital, nas modalidades 

presencial e on-line. Dessa forma, o Conselho oportuniza 

cada vez mais o acesso ao conhecimento a profissionais 

e estudantes da área contábil. Confira os números nas 

tabelas abaixo.

Eventos presenciais realizados

Descrição Jan Fev Mar Abr Maio Jun Acumulado 

Numero de eventos 21 22 25 25 30 26 149

Participantes 817 446 1.306 598 1.816 1.255 6.238

Média de participações 39 20 52 24 61 48 42

Eventos com transmissão on-line

Descrição Jan Fev Mar Abr Maio Jun Acumulado 

Eventos 1 3 3 3 4 5 19

Participantes 532 552 1.003 241 1.272 1.119 4.719

Média de participações 532 184 334 80 318 224 248

O CRCRS é uma das entidades engajadas na Campanha 

Vote Consciente, realizada pela OAB/RS, com o objetivo 

de mobilizar a sociedade brasileira quanto à importân-

cia do voto e do cuidado com as "fake news". A proposta é 

auxiliar os eleitores a planejaremsuas escolhas, por meio 

da conscientização e informação. A cerimônia de lança-

mento, ocorrida em 9 de agosto, no Teatro São Pedro, em 

Porto Alegre, contou com apresença do vice-presdiente 

de Relações Institucionais do CRCRS, Celso Luft, entre os 

demais representantes de conselhos, sindicatos e outras 

entidades de profissionais e da sociedade civil.

A partir da esquerda, Célio Levandovski, presidente do Sescon-RS; Ricardo Breier, 

presidente da OAB-RS; e Celso Luft, vice-presidente de Relações Institucionais 

do CRCRS

Completo para o seu 
escritório ser exclusivo.

Informações Comerciais: 0800 645 4004

CRCRS engajado na Campanha Vote Consciente



Revista do CRCRS 19

N O T Í C I A S

Dia do Profissional da Contabilidade

Presidente do CRCRS aborda destinação de 

imposto de renda em evento de primeiras-damas

Em 25 de abril, foi comemorado o Dia do Profissional 

da Contabilidade. Para marcar a passagem da data, o 

Sincotecsinos, em São Leopoldo, ofereceu um café da 

manhã aos profissionais com palestra da presidente 

Ana Tércia sobre "Paradigmas contemporâneos que 

impactam carreiras e negócios". O Sincovat, em Laje-

ado, promoveu uma celebração, em 4 de maio, para 

marcar a passagem do Dia do Profissional e come-

morar os 44 anos da entidade. A presidente Ana Tér-

cia; os vice-presidentes de Registro, Juliano Abadie, e 

Sincotecsinos: Café da manhã com palestra em homenagem ao Dia do 

Profissional da Contabilidade

Profissionais de Lajeado e região recebem carteiras de identidade profissional

de Relações com os Profissionais, Elaine Strehl; assim 

como os delegados regionais de Estrela, Claudir Kuhn; 

Guaporé, Edmilson Zortea; Lajeado, Dani José Petry; e 

Teutônia, Gustavo Schnoremberger, participaram das 

homenagens e procederam à entrega das carteiras de 

identidade profissional aos contadores Edemar Silvei-

ra de Avila, Victor Higor de Souza, Luiz Filipe da Luz, 

Sabrina Scorsatto, Gabriele Perondi, Bárbara Glufke e 

Tábata Jacinto. Atualmente, preside o Sincovat a con-

tadora Cíntia Cristian Steffens Fortes.

A presidente Ana Tércia L. Rodrigues 

participou, em 4 de junho, do 4º Encon-

tro de Primeiras-Damas - Protagonistas 

da Solidariedade, em Porto Alegre. A 

presidente integrou painel sobre a uti-

lização de incentivos fiscais em prol de 

ações sociais como a destinação do im-

posto de renda ao Funcriança e Fundo 

do Idoso, juntamente, com a coordena-

dora da Comissão de Responsabilidade 

Social do Sescon-RS, Lúcia Elena Haas. 

O CRCRS e o Sescon- RS são parceiros 

do governo do Estado na campanha Es-

colha o Destino.
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Contabilidade a favor da administração pública

Define-se Contabilidade Pública como o ramo da Contabilidade 
que registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, 
dos atos e fatos da fazenda pública e o patrimônio público e suas 
variações. Assim sendo, o curso de Ciências Contábeis capacita o 
profissional a atuar tanto na iniciativa privada quanto na pública. 
Haja vista, o número de contadores que exercem cargos na ad-
ministração pública, em que desempenham papel essencial. É 
por meio das informações fornecidas pela Contabilidade que o 
administrador público planeja, toma decisões, executa e presta 
contas à sociedade. A presença do profissional da contabilidade 
em cargos da administração pública amplia a competência da 
gestão por meio de um planejamento mais eficiente e um dire-
cionamento adequado dos recursos.
Dois exemplos são encontrados nos municípios de Três Coroas 
e Encantado. O contador Eduardo Kellerman, delegado regional 
do CRCRS em Três Coroas, desempenha as funções de secretá-
rio municipal do Planejamento na administração pública atual. 
Para ele, as informações contábeis são fundamentais nas deci-
sões, especialmente com a implantação de sistema de custos.
“A contabilidade é importante sobretudo por seu caráter mul-
tidisciplinar que, com conhecimento de várias áreas, auxilia na 

4007.2410

Certificado Digital gratuito
para Contadores com registro ativo no CRC

w w w . c o n t a d o r p a r c e i r o s a f e w e b . c o m . b r

Cadastre-se no programa Contador Parceiro Safeweb e aproveite esse e outros benefícios

Receita FederalReceita Federal

Receita FederalReceita Federal

tomada de decisões, em particular, para a administração do orça-
mento”, afirma o contador.
No município de Encantado, um contador responde pelo cargo 
de prefeito: Adroaldo Conzatti, que já foi delegado regional do 
CRCRS na região. Para Conzatti, o conhecimento contábil é um 
grande diferencial para qualquer gestor, mas, quando aplicado 
ao setor público, assume características próprias.
 “A Contabilidade pública é muito complexa e diferente da Conta-
bilidade geral das empresas, pois existem leis específicas, como a 
Lei Orçamentária, os empenhos prévios, as dotações disponíveis 
e suplementações que devem estar em perfeita sintonia para ha-
ver uma administração pública saudável. A longa experiência que 
adquiri na Contabilidade empresarial e as várias gestões atuando 
em organismos estatais e municipais, me auxiliam imensamente 
na gestão do município”, destaca o prefeito.
No momento em que a política e a economia do País reque-
rem dinamismo e criatividade, alinhados com as melhores 
práticas de gestão, inovação, performance e transparência, 
intensificar a presença de profissionais da contabilidade em 
cargos públicos confere às administrações públicas maior ca-
pacidade de gestão estratégica, com resultados mais efetivos 
em prol da sociedade.

Contador Eduardo Kellerman, delegado regional do CRCRS em Três Coroas e 
secretário municipal do Planejamento

Contador  Adroaldo Conzatti, prefeito municipal de Encantado
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Os representantes do CRCRS 

prestigiam as solenidades de formatura 

de Ciências Contábeis, em todo o 

Estado. Nas cerimônias, como forma de 

reconhecer a importância da caminhada 

acadêmica para a formação dos futuros 

profissionais, o Conselho entrega o 
Diploma de Mérito de Aluno-Destaque 

aos estudantes que se alcançaram as 

maiores médias, durante o curso.

Karine Steffens, aluna-destaque, rece-

beu o Diploma de Mérito entregue pelo 

conselheiro do CRCRS Vilson Fachin. À 

direita, o professor coordenador do cur-

so de Ciências Contábeis, Alex Eckert.

Turma de formandos 2018/1, da UCS, Campus Vale do Caí, em 3 de 
março.

O delegado regional do CRCRS de Taquara, 
Cristiano Gomes, entregou o diploma à alu-
na-destaque Cristina Dapper, da FACCAT, 
em 3 de março.

Alana Volpato Tessaro recebeu, da delegada 

regional do CRCRS em Caxias do Sul, Beatriz 

Caregnato, o Diploma de Mérito de Aluna-

-Destaque, conferido pelo Conselho.

O aluno-destaque do Cesuca, de 

Cachoeirinha, Luís Fernando Nu-

nes Minuto, recebeu o diploma das 

mãos do conselheiro do CRCRS e 

coordenador do curso de Ciências 

Contábeis, Guilherme Pressi.

O delegado regional do CRCRS de Guaporé, Edmilson 
Zortéa, entregou o Diploma de Mérito à Aluna-Desta-
que, Mariéle da Silveira, durante a solenidade de for-
matura da UPF, Campus Casca, em 10 de março.

Acadêmicos da UCS, Caxias do Sul, com seus professores, na solenidade de formatura, em 3 de março.

O conselheiro do CRCRS, Gerson Luis dos Santos, procedeu 
à entrega do Diploma de Mérito ao acadêmico Felipe Lanes 
Ribeiro, aluno-destaque da turma 2018/1, da Faculdade Estácio.

Turma de formandos da Estácio, de Porto Alegre, 

que colaram grau em 16 de março.
Bruna Marques, aluna-destaque da Turma 2018/1 da 
São Judas Tadeu - Faculdades Integradas, de Porto 
Alegre, recebeu o Diploma de Mérito entregue pelo 
conselheiro do CRCRS José Almir Mattos, durante a 
solenidade de formatura, realizada em 17 de março.
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Formandos da Cesuca, de Cachoeirinha, na cerimônia 

de colação de grau, em 10 de março.
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Acadêmicos da Unifin, de Porto Alegre, com seus 
professores, em solenidade de formatura, realizada 
em 23 de março.

A aluna-destaque, Morgana Goulart da Costa, recebeu 

o Diploma de Mérito entregue pela conselheira do 

CRCRS Andréia Altenhofen.

A presidente Ana Tércia L. Rodrigues 

entregou o Diploma de Mérito, conferido 

pelo Conselho, à aluna-destaque, Camila 

Dal Más, juntamente com o diretor-

presidente da 6ª Seção Regional do Ibracon, 

Paulo Ricardo Alaniz.

Acadêmicos da Turma 2018/1 de Ciências Contábeis da 

UFRGS, em formatura realizada em 24 de março.

Acadêmicos da CNEC, de Gravataí, em cerimônia de colação de grau, realizada em 14 de abril.

A conselheira do CRCRS Cristiane Fonseca de Souza 

entregou o Diploma de Mérito de Aluno-Destaque 

ao formando Edson da Silva Jesus.

A aluna-destaque Silvana Correa Pinto re-
cebeu do Diploma de Mérito das mãos da 
presidente do CRCRS, Ana Tércia L. Rodri-
gues, em solenidade de formatura do IPA, 
realizada em 7 de abril, em Porto Alegre.

O delegado regional do CRCRS em 

Sananduva, Adriano Laurensi, entre-

gou o Diploma de Mérito de Aluna-

-Destaque à Ariane Cristine Kohl.

Turma de forman-

dos da UPF, Campus 

Lagoa Vermelha, 

em cerimônia de 

colação de grau, 

realizada em 24 de 

março.

O vice-presidente de Relações Institucionais 
do CRCRS, Celso Luft, entregou o Diploma de 
Mérito de Aluna-Destaque à Renata Silveira de 
Macedo.

Acadêmicos da Turma 2018/1, da FADERGS, de Porto Alegre, na  

solenidade de formatura em 7 de abril.
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Por que a Contabilidade?

Por que a contabilidade?

Fui criado em um ambiente contábil, afinal, meu avô 
materno e meu pai, ambos falecidos, eram contadores. 
Desde criança, ajudava meu pai nas rotinas básicas de 
arquivar, separar e organizar. Isso despertou o interesse 
na profissão e, quando chegou o momento da pergunta 
sobre o que fazer, optei pelo curso de técnico em con-
tabilidade. Prossegui na área com a graduação, com a 
especialização, pós-graduação, atuando como empre-
sário contábil, auditor independente, perito contábil e 
conselheiro fiscal de entidades relevantes para a região 
do Vale do Rio dos Sinos.

Como tudo começou?

Enquanto estudava e trabalhava, foi crescendo a paixão 
por essa profissão. Durante o dia, estudava com pro-
fessores técnicos e conhecedores da matéria. Sempre 
que surgia a oportunidade, colocava meu pai à prova. 
Sempre que necessário, trazia minhas dúvidas para que 
ele me auxiliasse. Tive a felicidade de tê-lo como pro-
fessor particular na época do técnico e, na graduação, 
como professor curricular. Para mim, foi uma das cadei-
ras mais exigidas na faculdade, uma vez que a vírgula 
perdoada dos demais colegas a mim era exigida com a 
maior perfeição. Nossa empresa nasceu da vontade de 
fazer diferente, pois éramos apaixonados pela profis-
são. E lá, há 22 anos, nossa missão surgiu com o aten-
dimento ao cliente de forma personalizada. Lembro-
-me do meu mestre, com carinho e saudade, tentando 
manter em nossa equipe, os ensinamentos éticos que 
com ele aprendi.

C O N S E L H E I R O S  E M  R E V I S T A

Adauto Miguel Fröhlich
Conselheiro do CRCRS

Contabilidade hoje?

O débito e o crédito continuam espelhando, nas demons-
trações, a mesma qualidade da informação. As necessida-
des apresentadas hoje pela sociedade é que estão trans-
formando a realidade da Contabilidade. Não trabalhamos 
para uma ou outra empresa/entidade, isoladamente, mas, 
sim, para um conjunto da sociedade que se utiliza dessas 
informações para a tomada de decisões. Devemos ser fiéis 
aos princípios, com a qualidade e agilidade exigidas.

Recado

Somos responsáveis pela apresentação em números, 
da riqueza que transita no nosso País. Assim, como 
cuidamos zelosamente de nossas coisas particulares, 
devemos ter o mesmo cuidado pelo trabalho que reali-
zamos. A prática contábil deve ser tratada com carinho. 
É uma paixão que nos reúne. Quando estamos em um 
grupo de contadores, poucos falam de política ou espor-
tes. A conversa sempre recai sobre os desafios da nossa 
profissão. É ela que fará a diferença para o progresso da 
sociedade.  
Inicie todas as segundas-feiras com um “bom dia”, pois 
teremos novos desafios pela frente, e, ao final da sema-
na, com a sensação do dever cumprido nesses poucos 
dias, deseje a todos que descansem porque a boa ba-
talha recomeçará na segunda-feira. Este é o recado que 
quero passar a todos os colegas, equipe e sociedade. E, 
lembrem-se: o conhecimento não pode ser guardado 
para si, mas, sim, compartilhado entre todos. Então, ame 
o que você faz e tenha orgulho de quem você é, assim o 
SPED da vida terá validade sem erros e advertências.
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Por que a Contabilidade?

O meu desejo sempre foi ser professora, pois, na 

minha família, minha mãe e tias exerciam essa 

profissão e sempre me incentivaram para que eu 

seguisse essa carreira. Fiz magistério, mas não con-

segui atuar na área. Então, precisava decidir qual 

curso seguir na graduação e, felizmente, mais uma 

vez houve influência da família. Me falaram “tu 

tens que fazer algum curso que depois possas fazer 

um concurso. Quem sabe Direito, Administração ou 

Contábeis?” Com estas sugestões, comecei a pesqui-

sar cada área e me interessei pela Contabilidade.

Como tudo começou?

Já no início do curso de Ciências Contábeis, comecei 

a gostar da Contabilidade e a perceber que fiz a es-

colha certa. Seguindo meu objetivo, fiz um concur-

so para trabalhar em um banco, passei e comecei 

a atuar em uma agência, mas não era a área con-

tábil. Após alguns meses trabalhando na agência, 

fiz seleção interna para atuar na área de crédito e  

passei. Me apaixonei por análise das demonstra-

ções contábeis. Depois de formada, fiz o registro no  

CRCRS e pensei: “quero trabalhar nessa entidade!” 

Foi quando o CRCRS abriu concurso para fiscal con-

tador(a). Fiz, passei e comecei a trabalhar no Con-

selho, como fiscal contadora. Nessa época, fiz uma 

especialização em Administração Financeira, após 

Laurise Martha Pugues 
Conselheira do CRCRS

fui convidada para atuar na assessoria da direção. 

Durante o período em que estive na assessoria, co-

nheci muitos profissionais que me incentivaram a 

fazer o mestrado na área contábil. Não tinha termi-

nado o mestrado e já tive a oportunidade de atuar 

na docência, e aquele desejo da adolescência tor-

nou-se realidade. Consegui reunir duas áreas que 

me encantam: a Contabilidade e a docência. Atual-

mente, atuo na docência e estou na coordenação do 

curso de Ciências Contábeis.

Contabilidade hoje?

A Contabilidade é a melhor direção para o equilí-

brio das finanças, tanto de pessoas físicas e jurídi-

cas quanto de entidades públicas. É um conjunto 

de informações que aliada à tecnologia permite 

aos seus usuários tomarem decisões adequadas e 

seguras.

Recado

O profissional da Contabilidade possui novos desa-

fios, mas também oportunidades. É quem melhor 

conhece as operações da empresa e pode orientar 

seu cliente adequadamente, porém é necessário 

que esteja preparado para atuar de forma mais es-

tratégica e menos operacional. Constante atualiza-

ção e agir de maneira ética e responsável é impres-

cindível.

C O N S E L H E I R O S  E M  R E V I S T A
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D E L E G A C I A S  E M  A Ç Ã O

 Alvorada
O Núcleo de Contadores de Alvorada realizou, em 

parceria com a delegacia regional do CRCRS e a 

Associação Comercial e Industrial do município, o curso 

"Fiscal: Apuração do PIS e Cofins e preenchimento de 

EFD Contribuições", no dia 14 de maio. A capacitação foi 

ministrada pelo técnico em contabilidade, especialista 

em Direito Tributário e membro da Associação Paulista 

de Especialistas Tributários (Apet), Francisco Laranja.

 Bagé 
A Semana Técnica da Escola Antenor Gonçalves Pereira 

(Geteco), em Bagé, recebeu a palestra “A Contabilidade 

nos dias atuais”, ministrada pelo delegado regional do 

CRCRS no município, Ezio Minotto Pereira, em 16 de 

maio. Na oportunidade, o delegado falou para um audi-

tório lotado de estudantes e professores. A Geteco atua 

há 61 anos, na formação de técnicos em administração, 

secretariado, gestão imobiliária e Contabilidade. 

Mensalmente, a delegacia do CRCRS de Encantado 

realiza reunião com as organizações contábeis do 

município, a fim de tratar de assuntos do interesse da 

classe e da sociedade. A reunião de maio contou com a 

presença do prefeito, Adroaldo Conzatti, e do secretá-

rio municipal da Fazenda, Adroaldo Dacroce. Os profis-

sionais abordaram o elevado número de MEIs que vêm 

sendo constituídas no município e o impacto sobre as 

demais empresas sujeitas à tributação. Foram discu-

tidas, também, possíveis soluções para terminar com 

a morosidade na liberação dos alvarás de bombeiros 

pelo Estado.

 Antônio Prado 
A Apae de Antônio Prado foi beneficiada com gêneros 

alimentícios e produtos de higiene doados pelos profis-

sionais da contabilidade. A entrega foi efetuada, no dia 24 

de maio, pelo delegado regional do CRCRS no município, 

Gelso Girotto. A entidade, que atua há 42 anos em Antônio 

Prado,  atende hoje 120 pessoas, de zero a 65 anos, com as-

sistência social, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoau-

diologia, além de atendimento psicológico e neurológico.

Profissionais da contabilidade de Alvorada participaram do curso

A partir da esquerda, Suelen Sechin, Angélica Candiago, Michael Righez, e 

Gelson Girotto, delegado regional do CRCRS em Antônio Prado

Profissionais da contabilidade debatem temas de interesse da sociedade

Estudantes e professores lotaram o auditório para falar de Contabilidade

 Encantado
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 Sobradinho

O delegado regional do CRCRS em Sobradinho, Loreno 
Herath, participou da reunião do Conselho de Desen-
volvimento Econômico do Município (Condem), reali-
zada em 30 de maio. Em pauta, a ampliação das áreas 
destinadas às indústrias de calçados e cerealistas. Além 
do delegado do CRCRS, que representou o segmento 
contábil, estiveram presentes o vice-prefeito, Armando 
Marverhofer; o secretário da Indústria, Comércio e Tu-
rismo, Idelfonso Barbosa; o presidente da Câmara de 
Indústria e Comércio, Emerson Torrel; o presidente do 
Sindilojas, Vianei Cezar Pasa; e representantes de ou-
tras entidades.

 São Sebastião do Caí 

Uma das tradições incorporadas à Festa da Bergamo-
ta, realizada anualmente em São Sebastião do Caí, é o 
Almoço de Contadores e Técnicos em Contabilidade 
do Vale do Caí, neste ano, realizado em conjunto pela 
Associação dos Contabilistas e a delegada regional do 
CRCRS, Lígia Viana, no dia 2 de junho. A vice-presiden-
te de Relações com os Profissionais, Elaine Strehl, e o 
conselheiro Vilson Fachin, representaram o Conselho. 
Na oportunidade, foram homenageados ex-delegados 
do município: Iguatemi Lúcio Moreira, Luis Carlos Bohn 
e Marília Hatzenberger, e o profissional com o registro 
mais antigo no município, Lauro Marim Müller. Também 
participaram do evento o delegado regional de Monte-
negro, Carlos Silveira, prefeito, secretários, presidente 
da Festa da Bergamota, soberanas da festa e estudantes 
do curso de Ciências Contábeis da UCS.

Profissionais e estudantes da área contábil participaram 
da palestra sobre eSocial, realizada pelo CRCRS e minis-
trada pela empresária contábil e instrutora de cursos, 
Débora da Luz, em 18 de maio, na sede da Acit, de Tapera. 
Foram abordados a unificação da prestação de informa-
ções fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o cronograma 
de implantação do projeto e o portal on-line do eSocial. 
Os alimentos arrecadados durante o evento foram doa-
dos ao Hospital Municipal Roque Gonzalez.

Delegacia regional de Sobradinho representa segmento contábil na reunião 

do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Município

eSocial foi tema de palestra em Tapera

Acadêmicos da UCS Canela acompanharam a palestra “A Profissão de Contador” Franciele Simone Simsen, princesa da 21ª Festa Nacional da Bergamota e das 

Flores de São Sebastião do Caí; Carlos Silveira, delegado regional do CRCRS em 

Montenegro; Lígia Helena Poersch Viana, delegada regional do CRCRS em São 

Sebastião do Caí; Daniela Vizentini, rainha da festa; Elaine Strehl, vice-presidente 

de Relações com os Profissionais; Vilson Fachin, conselheiro do CRCRS; Ana Luize 

Jacob, princesa da festa

 Gramado  e Canela 

 Tapera

Os delegados regionais do CRCRS de Gramado, 

contadora Elis Andreia Altreiter, e de Canela,  contador 

Paulo Roberto Drechsler, ministraram a palestra “A 

Profissão de Contador”, aos estudantes de Ciências 

Contábeis da Universidade de Caxias do Sul, Campus 

Universitário Região das Hortênsias, em Canela, no dia 

21 de maio. Na ocasião, os acadêmicos ouviram sobre 

a experiência profissional dos palestrantes e puderam 

esclarecer dúvidas sobre o mercado de trabalho. 

O evento integrou a programação da VI Semana 

Acadêmica da UCS Canela.
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O cadastro é anual e destinado, exclusivamente, 
aos estudantes do curso de graduação em 

Ciências Contábeis.

CADASTRO DE ESTUDANTES
Vem fazer parte do Conselho!

www.crcrs.org.br
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www.crcrs.org.br

ACOMPANHE
 nossas redes sociais


