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1º Encontro do Estado do Rio Grande do Sul -
 A Mulher na Profissão Contábil

 1º Encontro do Estado do Rio Grande do Sul – A Mulher na profissão Contábil
reuniu mais de 200 profissionais da contabilidade

OS 27 CONSELHOS REGIONAIS DE CONTABILIDADE DO PAÍS REALIZARAM ELEIÇÕES, NO ÚLTIMO DIA 13 DE NOVEMBRO.

NO RS, 24.085 PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE, ESTE ANO, VOTARAM POR CORRESPONDÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DE

UM TERÇO DOS MEMBROS DO PLENÁRIO DO CRCRS. A CHAPA ÚNICA, COORDENADA PELO CONTADOR ROGÉRIO

ROKEMBACH, RECEBEU 22.730 VOTOS.

ELEIÇÕES
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EDITORIAL

Ao término do primeiro ano de uma
nova proposta de governo, voltado para
as grandes reformas que o Brasil necessita,
o que se viu acontecer foi muito pouco, a
não ser aumento de impostos. Reformar,
segundo o dicionário da Língua
Portuguesa, de autoria de Aurélio Buarque
de Holanda, é formar de novo, reconstruir,
dar melhor forma, aprimorar, o que nos
faz concluir que reforma não é remendo,
mas, sim, flexibilização, sistematização de
novos procedimentos de gestão, supressão
do anacronismo para consolidar uma
eficiência dinâmica. Entretanto, os
resultados práticos têm frustrado as
expectativas da sociedade.

Precisa-se ter presente, que grande
parte do descontrole, da recessão, do
desemprego, da quebra de empresas, tem
suas causas na secular cultura de políticas
equivocadas dos governos. Herança que
desestimula o emprendedorismo, alimenta
a informalidade, a sonegação e por
conseqüência a corrupção. O sistema
reage a qualquer iniciativa de reforma, o
medo de mexer e a perda do “status quo”
dificultam as negociações políticas e a
implementação das reformas do Estado,
especialmente com o objetivo de
arrecadar.

Se o foco principal com as reformas
fosse o de reduzir o custo Brasil e a carga
tributária,  desonerar significa o estímulo
à produção, o emprego e o consumo, da
forma como as coisas estão, conduzem a
estagnação do setor produtivo.

No vigente contexto tributário, é
desestimulante a recente análise do BID,
que aponta, em nosso país, um
crescimento desproporcional de impostos
em relação a outros países. Atualmente,
gira em torno de 40 a 45% do PIB, enquanto
que na Argentina é de 24%; no Chile, 12% e
no México, 15%. Certamente, não
contemplados o volume das multas para
cada nova obrigação, criada pela
burocracia da informação, o fantástico
aumento de 166% na alíquota da
Contribuição Social do Lucro Presumido
dos prestadores de serviços profissionais
e mais os efeitos da recente medida
provisória 135 que majora em  153% a
alíquota da  Cofins e desconto na fonte,
incluindo o PIS de 6,15%.

Temos convicção que a gravidade dos
problemas sociais do Brasil tem suas raízes
na pressão tributária, que a cada aumento
de impostos, fomenta o desemprego e a
informalidade. Será que este é o preço para
o Brasil se desenvolver?

Muito embora o quadro seja
preocupante com o andamento das
reformas, especialmente a tributária, há,
todavia sinais de recuperação da
economia, de declínio da inflação, de
incremento das exportações e  do PIB  em
até 3% para o próximo ano, o que desde
logo exige dos nossos empresários um
adequado planejamento de suas
atividades, com preparo para um novo
ciclo que promete surgir.

É primordial que o empresário esteja
atento às novas exigências, em função da
pressão tributária, e preserve o patrimônio
das empresas, reavalie as rotinas, fluxo de
caixa, gestão financeira,  controles

A Profissionalização é indispensável
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No dia 31 de outubro, foi realizado
proveitoso evento, na sede do CRCRS,
com representantes de 23 Conselhos
Regionais de Profissões Regulamen-
tadas que, durante quatro horas,
participaram da explanação do
Secretário Adjunto de Contas do
Tribunal de Contas da União, Dr.
Alexandre Valente Xavier, que,
acompanhado do Secretário do

TCU e os Conselhos Regionais

de Profissões Regulamentadas

Jeane Cozelato (vice-presidente do Fórum
Permanente dos Conselhos Regionais
Profissionais do Estado), Alexandre Xavier,
Enory Spinelli (presidente do Fórum), Luiz
Fernando Jacomelli, Jorge José Martins Jr.

gerenciais,  planejamento fiscal,
contabilidade estruturada ao negócio e
a conseqüente adequação societária  em
razão do novo ordenamento jurídico do
Código Civil. Os profissionais da
contabilidade,  passarão a serem mais
exigidos e, para tanto, é necessário que
estejam preparados para enfrentar os
desafios. Cabe salientar, que a classe
contábil deverá estar sintonizada para
encarar esse novo  momento, que exige
talento e capacidade de empreender.

A tendência de crescimento para o
terceiro setor, até 20l0, é de 23% ao ano,
conforme relatório anual sobre e-
comerce e internet da ONU. É
necessário que o Contador e o Técnico
em Contabilidade fiquem atentos às
perspectivas que se abrem no mercado
de serviços, traçar planos de estratégias
profissionais, valorizem as experiências,
a criatividade, a inovação e atentos a
avidez do governo, em pressionar o peso
dos tributos no setor serviços.

Estar em sintonia com a nova
realidade, independentemente, se as
reformas vão acontecer ou não, exige
uma dose de otimismo. Torna-se
fundamental  construir uma postura
profissional diferenciada no mercado,
uma pré-disposição pela mudança. O
que fazer para qualificar? É o
compromisso profissional, numa era de
transição, é reconhecer as próprias
falhas e ir à busca da superação e da
valorização, paradigma  da qualidade,  a
fim de neutralizar a concorrência desleal
que macula a conduta ética e deprecia
a profissão no mercado. Portanto, numa
época de transição, de exigências e de
adequações ao virtual, de fortes
mudanças, a resposta se dá com a
qualidade dos serviços prestados e com
remuneração adequada.

Pensem nisso, que o futuro dirá.....

ENORY LUIZ SPINELLI
PRESIDENTE

O Conselho Federal de Contabilidade aprovou as seguintes Resoluções,
que estão disponíveis no site do CRCRS www.crcrs.org.br.
-Resolução nº 978/03, Interpretação Técnica NBC T 13 – IT – 04,

correspondente ao conceito de Laudo Pericial Contábil;
-Resolução nº 980/03, que dá nova redação a Resolução CFC nº 751/93, a

qual dispõe sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade;
-Resolução nº 981/03, que aprova a NBC T 11.6 – Relevância na Auditoria.

Resoluções aprovadas pelo CFC

GERAL

Controle Externo da Unidade Tribunal
de Contas do Estado, Dr. Luiz Fernando
Jacomelli e do Diretor da Terceira
Divisão Técnica, Dr. Jorge José Martins
Júnior, esclareceu sobre procedimentos
relativos as ações que devem nortear os
atos de gestão dos Conselhos, segundo
entendimento e posição do egrégio
Tribunal de Contas da União.



������ ����	
����

ELEIÇÕES NO CRCRS

No último dia 13 de novembro de
2003, 12 mesas instaladas na sede do
CRCRS efetuaram a apuração de
24.085 votos relativos às eleições, de
renovação de um terço dos membros
do Plenário do Conselho Regional de
Contabilidade do RS.
O resultado foi de 22.730 votos

para a Chapa 1, votos em branco, 1.102
e nulos, 253.
O baixo percentual de votos nulos

e brancos, 5,62%, confirmou a
aprovação pela Classe Contábil do
trabalho e das ações que o CRC tem
desenvolvido.
Esta eleição registrou o mais baixo

índice de abstenção (12,12%), dos
últimos 30 anos, como também foi a
eleição do CRCRS que teve maior
número de profissionais votantes em
todos os tempos.
Foi eleita, assim, a chapa coorde-

nada pelo Contador Rogério
Rokembach, com a seguinte com-
posição:
Membros efetivos: Contadores:

Maior número de votantes e menor índice
de abstenção dos últimos 30 anos

José Silvio Born, Ana Tércia Lopes
Rodrigues, Roberto Augusto Ayub,
Wlanir Oly da Costa Porto e Rogério
Rokembach.
Técnicos em Contabilidade:

Antônio Daltro Costa, Claudenir
Capaverde, Haide Bazzan.
Membros suplentes: Contadores:

Lorimar Francisco Munaretto,
Jandira Morete Binde, Pedro Gabril
Kenne da Silva, Rosana Lavies
Spellmeier, Rudi Dilon Tessmann.
Técnicos em Contabilidade: Isidra

Ramos Lopes, Magdalena Dapper,
Zilio Sartor.
Entre as metas a serem de-

senvolvidas pelos eleitos registra-se:
-dar continuidade e aprimorar

ainda mais ações que vem sendo
desenvolvidas pelo CRCRS em favor
da classe contábil;
-incentivar o mercado de trabalho

para os profissionais da classe com
ênfase a uma nova cultura perante a
sociedade salientando a verdadeira
importância da contabilidade e com

Ofertas de emprego

O CRCRS está disponibilizando um
espaço, no seu site, para as empresas
interessadas em contratar profissionais da
Contabilidade. A divulgação será feita
graciosamente, por duas semanas. Para
divulgação das ofertas de emprego, basta
preencher o formulário que consta no site
www.crcrs.org.br.

Nos casos de preenchimento das vagas
ou renovação do anúncio, o CRCRS deverá
ser informado. Os interessados devem se
dirigir diretamente às empresas anun-
ciantes.

O CRCRS firmou, no último dia 15 de
outubro, um acordo operacional com a
Associação dos Fiscais de Tributos
Estaduais do Rio Grande do Sul (AFISVEC),
no sentido de que os profissionais da
Contabilidade, registrados no CRCRS,
possam usufruir de descontos especiais
nos cursos promovidos pela Escola da
AFISVEC. Os interessados terão desconto
de 10% sobre o valor da inscrição no
primeiro curso, e 20% a partir do segundo
curso que o profissional freqüentar.
Informações pelo fone: (51) 3224-4922 ou
no site:  http://www.afisvec.org.br

Parceria CRCRS e AFISVEC

A Resolução do CRCRS nº 412 –
03, homologada pelo CFC,  que aprova
o Regimento Interno do Conselho
Regional de Contabilidade do Rio
Grande do Sul, encontra-se à
disposição dos interessados na página
do CRCRS www.crcrs.org.br. O
Regimento Interno é o que define a
estrutura e o funcionamento deste
Conselho.

Regimento Interno
do CRCS

isso, buscar a valorização profissional
para ocupar os espaços e a melhoria
da remuneração;
-desenvolver cada vez mais

programas de educação continuada,
incentivando a utilização da tecno-
logia em benefício da atualização
profissional e da fiscalização pre-
ventiva;
-estimular a participação da

classe na política municipal,
estadual e federal, como também
enfatizar a importância da conta-
bilidade pública;
-apoiar fortemente a integração

das entidades da classe contábil no
Estado;
-continuar defendendo o nosso

mercado de trabalho e as prerro-
gativas profissionais, buscando
sempre a valorização profissional e o
reconhecimento da nossa impor-
tância social;
-incentivar a pesquisa científica,

os cursos regulares e de Pós Gr-
aduação.
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GERAL

A Associação dos Contabilistas de
Estância Velha, presidida pela Contadora
Rosane Kuhn, promoveu, em parceria
com o Hemocentro, nos dias 26 e 27 de
setembro, a 2ª edição da Campanha de
Doação de Sangue. Durante os dois dias
da campanha foram coletadas 231
bolsas de sangue e atendidas 300
pessoas. A Liga Feminina de Combate
ao Câncer também engajou-se na
campanha e realizou em torno de 100
exames de mama. A significativa
participação da comunidade fez com
que Estância Velha, este ano, alcançasse
o recorde da Campanha de Doação de
Sangue no Estado. Parabéns, colegas de
Estância Velha. Esperamos que a
iniciativa se estenda a outras
comunidades da nossa Classe.

Colegas de Estância Velha e a doação de sangue

Durante os dois dias de
Campanha foram coletadas
231 bolsas de sangue.

Estância Velha alcançou recorde
de doação de sangue este ano.
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MULHER NA PROFISSÃO CONTÁBIL

CRCRS promove o 1º En
do Estado do Rio Grand
- A Mulher na Profissão

A mulher, nas últimas décadas, vem galgando lugares
e ocupando espaços na sociedade que, até então, eram
restritos ao sexo masculino. Os papéis que outrora eram
exclusivamente desempenhados por mulheres ou por
homens, forçosamente, vão sendo divididos no dia-a-dia.
O moderno cenário econômico, social, político e cultural,
paulatinamente, foi exigindo a participação ativa e efetiva
da mulher. A figura feminina consolidada nos lares passa,
agora, para a área profissional. Lado a lado com o homem,
transpõe os obstáculos, participa das tomadas de decisões
e busca constantemente o aperfeiçoamento, talvez como
forma de recuperar o tempo perdido. Diante dessas
constatações e atentos as mudanças, o CRCRS promoveu,
sob a coordenação do Grupo de Trabalho para
Aprimoramento da Atuação das Profissionais da
Contabilidade no Rio Grande do Sul, no último dia 24 de
outubro, o 1° Encontro do Estado do Rio Grande do Sul -
A mulher na profissão contábil.
O Grupo instituído pelo CRCRS, formado pela técnica

em contabilidade Helene Weber, pelas  contadoras Rosana
Lavies Spellmeier, Tania Moura da Silva, Lúcia Regina
Faleiro Carvalho, Lourdes Scartezzini, Jandira Morete
Bindé, sob a coordenação de Ana Tércia Lopes Rodrigues,
tem por finalidade o aprimoramento técnico-cultural das
profissionais da contabilidade do RS; o desenvolvimento
de ações de incentivo a uma maior participação das
mulheres registradas no CRCRS na vida profissional, social
e política do País; o incentivo a participação da mulher
nas entidades da Classe Contábil; debates sobre as
condições de trabalho das mulheres e a conscientização
da sua importância no mercado de trabalho.
Ana Tércia, acredita que o Encontro, que faz parte do

projeto Mulher Contabilista, do Conselho Federal de
Contabilidade, é a primeira etapa de uma série de ações,
que pretende consolidar e fortalecer as disposições de

liderança da mulher, sem o intuito de levantar bandeiras,
mas valorizar as características do perfil feminino.

Na abertura do evento, que contou com a participação
de mais de 250 pessoas, o presidente do CRCRS, Enory
Spinelli, fez questão de salientar o trabalho desenvolvido
pelo Grupo de Trabalho para Aprimoramento da Atuação
das Profissionais da Contabilidade no RS, no sentido de
buscar o aprimoramento técnico e o aperfeiçoamento
profissional. Também incentivou a participação das
mulheres em entidades de classe.

“A contabilidade necessita, sim, de profissionais,
homens e mulheres, que desempenhem suas atividades
pautadas em condutas e valores éticos como forma de
colaborar no desenvolvimento da sociedade, em-
penhando seu trabalho como  agente direcionador de
decisões, tanto em nível público como privado, para o
crescimento do país”, acrescentou Enory.

A presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade,
Maria Clara Bugarim, na ocasião representando o
presidente do CFC, Alcedino Gomes Barbosa, salientou a
importância que o CFC vem dando à inserção da
participação feminina na sociedade, tanto que criou o
projeto “Mulher Contabilista”. Afirmou que há dados
indicativos de que nos próximos 20 anos as mulheres
estarão à frente das maiores empresas do País. Segundo
Maria Clara, a força de trabalho feminina representa, hoje,
40%, percentual expressivo, que requer um planejamento
específico.

A temática do Encontro não foi planejada de forma a
abordar assuntos específicos da contabilidade. A proposta
foi mais ampla e direcionada ao posicionamento da
mulher em ocupar cargos e  funções em distintos
segmentos.

Um estudo apresentado pela palestrante Vera Suzana
Moreira, pós-graduada em Psicologia Organizacional,
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ncontro
de do Sul
o Contábil

aponta o medo de uma situação nova, a insegurança,
como uma das razões que dificultam o exercício do poder,
por parte das mulheres.

Para a psicóloga, hoje em dia, para a formação de
executivos são levados em conta valores ditos femininos,
como a emoção e sensibilidade, e não mais a força, a
agressividade e a competição.

Já a palestra proferida pela jornalista Rosane de Oliveira
intitulada “Participação da mulher no contexto político”,
enfocou a participação e atuação da mulher no cenário
político, que, segundo ela, ainda é pequena. Cita que,
atualmente, somente dois estados e 319 municípios são
administrados por mulheres, considerando que a
Federação tem 27 estados e 5.500 municípios, Rosane
acredita que esse número é muito limitado. Porém,
salientou, que esse fato não é peculiar do Brasil, já que nos
Estados Unidos, a mulher também teve sua participação
na política tardiamente – o voto feminino só foi permitido
em 1920.  A jornalista lembrou ainda que em 1930 foi
eleita a primeira prefeita no Brasil, mas o direito ao voto
irrestrito veio dois anos depois.
O planejamento e administração do tempo, definição

de prioridades, diferença entre reação e ação, foram
tópicos desenvolvidos pelo criador do Método e do
Sistema PowerSelf de Planejamento Pessoal, Jaime
Wagner.
Segundo Jaime, a mulher tem de administrar bem seu

tempo, por que muitas vezes assume diversas tarefas, com
filhos, casa, além do próprio emprego. Para ele, gerenciar
o tempo tem de estar ligado a filosofia da ação, e não,
apenas reagir aos acontecimentos, mas, sim, agir.
Acrescenta que o segredo está em mudar as situações  que
podem ser modificadas e aceitar aquilo que não pode ser
transformado.

 Jornalista Rosane Oliveira e a contadora Tânia Moura da Silva

Maria Clara Bugarim, presidente da
Fundação Brasileira de Contabilidade, representou o
presidente do CFC, Alcedino Gomes Barbosa, no evento.

Psicóloga Vera Suzana Moreira
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Segundo dados do CRCRS, nos últimos anos
houve um significativo crescimento da
participação feminina entre os profissionais da
contabilidade. Em 1950, o percentual de
mulheres registradas no Conselho era de 2,76%,
em contrapartida 97,24% eram do sexo
masculino. Já em 1985, esse percentual avançou
para 18%  e, hoje em dia, chega a 35,22% de
mulheres atuando na profissão contábil. Confira
no quadro.

Números revelam
 aumento de mulheres

na área contábil

MULHER NA PROFISSÃO CONTÁBIL

Mesmo que em minoria, as mulheres sempre estiveram

presentes na profissão contábil. O crescimento na

atividade foi se dando de forma lenta e progressiva,

atendendo as irrefutáveis mudanças de comportamento

impostas pela evolução da sociedade. O CRCRS, cônscio

das transformações, vem, ao longo dos anos, valorizando

o papel dessas profissionais e incentivando, cada vez mais,

a participação no mercado de trabalho e, evidentemente,

não dispensando a sua valorosa contribuição dentro do

Conselho, como forma de agregar, a sua competência às

atividades desenvolvidas pela entidade.

Hoje, o CRCRS, tem 12 representantes do sexo feminino

atuando como conselheiras; além disso, há a participação

de 17 mulheres nas comissões e grupos de trabalho no

CRCRS, assim distribuídas: duas na Comissão de

Acompanhamento da Área do Ensino, uma na Comissão

de Auditoria Independente, uma na Comissão de

Contabilidade Pública, uma na Comissão de Perícia, três

na Comissão Mediação e Arbitragem, uma na Comissão

Responsabilidade Social, uma na Comissão de Educação

Profissional Continuada, sete no Grupo de Trabalho para

Aprimoramento da Atuação das Profissionais da

Contabilidade do RS.

Também 12 Delegacias Regionais estão sob a

A participação
feminina no CRCRS

responsabilidade de mulheres: Bom Retiro do Sul,

Erechim, Estância Velha, Getúlio Vargas, Júlio de

Castilhos, Santa Maria, Santo Augusto, São Francisco de

Paula, São Gabriel, São Sebastião do Caí, Tapera e

Tramandaí.

Técnicos em Contabilidade Contadores

1950 1.826 63 1.889 1950 2.687 65 2.752

1985 16.281 3.694 19.975 1985 5.181 1.020 6.201

2003 10.204 4.905 15.109 2003 9.305 5.703 15.008

 Ano Homens Mulheres Total Ano Homens Mulheres Total
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O CRCRS, por intermédio das Comissões
de Estudos de Organizações Contabéis e de
Tecnologia, promoveu, no dia 29 de outubro,
o Seminário sobre Procedimentos Técnicos:
Organizações Contábeis X Órgãos Públicos,
como parte do Programa de Educação
Continuada desenvolvido pela entidade.

O evento, que teve por objetivo discutir
e elucidar os problema mais freqüentes entre
as empresas e órgãos públicos, contou com
a participação de aproximadamente 200
profissionais da contabilidade.

O presidente do CRCRS, Enory Spinelli,
ao proceder a abertura do evento, deu ênfase
a rapidez com que as mudanças vêm
ocorrendo, principalmente, o grande avanço
pelo qual passa a informação e a,
conseqüente, necessidade de a
contabilidade se adequar a essa evolução.
Segundo Enory, o profissional da área
contábil precisa ter acesso facilitado a
determinados tipos de informações
imprescindíveis para o seu trabalho, mas, às
vezes, a sistematização da comunicação
torna-se um empecilho. Citou, como
exemplo, as alterações nas legislações,
ocorridas nos últimos tempos, e que o
profissional da contabilidade precisa
acompanhar; para tanto, explica que o
CRCRS tomou a iniciativa de editar livros
sobre assuntos de interesse da classe, como
forma de subsidiar o profissional com
material de fácil acesso e atualizado. Salientou
ainda a importância da aproximação dos
órgãos públicos com os profissionais da
contabilidade.

Seminário sobre Procedimentos Técnicos:
Organizações Contábeis X Órgãos Públicos

GERAL

Foram convidados a palestrar
representantes de diversos órgãos públicos,
como a Receita Estadual, Junta Comercial
do Rio Grande do Sul, INSS e Receita Federal.

Os critérios de análise das empresas e
obrigações acessórias foram temas
abordados pelos fiscais do Tesouro do
Estado, Volni Estrelau e Roberto da Silva
Bernal, que apontaram, entre os documentos
entregues a Secretaria da Fazenda, alguns
que, com mais freqüência, apresentam
dúvidas: estoques - sem ICMS; transferências
de mercadorias entre filiais; análise da GIA
Anual. Em relação a GIA, os fiscais
esclareceram que o documento pode ser
alterado, via internet, no prazo de 45 dias. Já
para os fiscal da Receita Estadual, Ricardo
Neves Pereira e Newton Guaraná, a Guia
Informativa Anual deverá desaparecer. Eles
endossaram a idéia de que a Secretaria da
Fazenda está trabalhando para que o
contribuinte possa dispor, cada vez mais, de
atendimento eletrônico, inclusive ICMS via
internet, para que o profissional possa
efetuar as alterações necessárias do seu
próprio escritório, sem ter de se dirigir até a
repartição. Hoje, o site da Secretaria
disponibiliza mais de 130 transações.

O Seminário também levantou questões
referentes as principais exigências da Junta
Comercial do RS em relação a abertura de
empresas . A secretária geral da Jucergs, Maria
Honorina de Souza, enumerou alguns dos
problemas mais comuns nesses processos:
ausência de firma autógrafa ou firma
autógrafa diferente do nome empresarial,

erro no preenchimento do formulário,
divergência da data da inscrição com a do
registro, falta do acréscimo da expressão ME
ou EPP ao nome empresarial, anexação
CNDs, declaração de inatividade.

O presidente da Jucergs, José João Appel
Mattos, declarou que o número de
processos protocolados na Junta vem
aumentando, em função do esgotamento
do prazo de um ano, determinado pelo
novo código Civil, para as empresas se
adequarem as exigências estipuladas.
Acrescenta que atualmente, por dia, são
protocolados cerca de 1.200 processos e a
expectativa é de que nos meses de dezembro
e janeiro, esse número chegue perto dos 30
mil.

Renato Kerkhoff, vice-presidente da
Jucergs, chamou a atenção para um dado
alarmante: 33% das empresas registradas na
Junta encerram suas atividades no primeiro
ano, e 60% não passam de dois anos. Lembra
que, só no ano passado, foram abertas 45
mil novas empresas no Estado, e a
permanência delas no mercado é
fundamental.

A legalização de arquivos magnéticos e
a nova forma de requisição de compensação,
restituição ou ressarcimento de tributos, o
PER/DCOMP, também foram temas que
suscitaram debates e mereceram
esclarecimentos detalhados por parte,
respectivamente, do auditor da Previdência
Social, João Luiz Póvoa, e dos auditores fiscais
da Receita Federal, Iágaro Jung Martins e
Fernando Pauletti.

Os palestrantes foram unânimes em
afirmar que a tendência é de que, em breve,
100% dos serviços prestados por órgãos
públicos sejam infomatizados.
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GERAL

Nos dias 24 e 29 de outubro, o CRCRS promoveu,
respectivamente, o 1º Encontro do Estado do Rio Grande do Sul – A
Mulher na Profissão Contábil e o Seminário sobre Procedimentos
Técnicos – Organizações Contábeis X Órgãos Públicos. Nesses
eventos, foram arrecadados cerca de 200 quilos de alimentos não-
perecíveis, além de outros produtos alimentícios, que foram doados,
no dia 7 de novembro, para duas entidades assistenciais: o Lar do
Cego Idoso (Rua Braile, 453, no Bairro Rubem Berta), que atende 35
idosos com deficiência visual e a creche do Instituto Espírita Dias da
Cruz (Av. Azenha, 3661), que atende 160 crianças carentes. A doação
foi feita pelo representante da Comissão de Tecnologia do CRCRS, o
técnico em contabilidade Ricardo Kerkhoff e pela coordenadora do
Grupo de Trabalho para Aprimoramento da Atuação dos
Profissionais da Contabilidade no Rio Grande do Sul, contadora
Ana Tércia lopes Rodrigues.

CRCRS encaminha
propostas ao INSS.
O CRCRS, por proposta da sua Comissão

de Tecnologia, encaminhou ofício ao

Superintendente do INSS/RS, Delmar Joel
Rodrigues Eich, sugerindo algumas al-
terações em procedimentos executados pelo
INSS, como forma de contribuir para o
aperfeiçoamento no atendimento de seus
usuários. O documento propõe, que o

sistema da SEFIP siga os moldes da DIPJ, sem
vínculo de pagamento por código, com a
possibilidade de retificação eletrônica e sem
o uso de papéis; que as empresas, cujo valor
devido de contribuição seja inferior ao limite
mínimo fixado para recolhimento, possam

obter a Certidão Negativa de Débito, via
internet; aumento de operações para cada
senha de atendimento de uma para quatro;
atendimento especial para os profissionais
da contabilidade já que atuam como
prepostos dos usuários; alteração do prazo

para recolhimento das contribuições
previdenciárias do dia 02 para o dia 10;
possibilitar a consulta em qualquer agência,
assim como a alteração de dados cadastrais
de empresas pela internet, sendo, pos-
teriormente, a documentação enviada pelo

correio; regularização de débitos ou cadastro
de empresas de outras regiões. Estamos no
aguardo da posição do INSS, que tão logo
defina, comunicaremos à nossa classe.

Sociedade Empresária
entre Cônjuges.

Em consulta encaminhada ao
Departamento Nacional de Registro do
Comércio (DNRC), acerca dos pro-
cedimentos a serem adotados em relação
àquelas sociedades entre cônjuges, casados
sob o regime de comunhão universal de
bens e de separação obrigatória constituídas
anteriormente ao Código Civil de 2002, no
sentido de haver ou não necessidade de
alteração de sócio ou regime de casamento,
a Coordenadora Jurídica daquele De-
partamento, Rejanne Darc Castro, ratificado
pelo Diretor do DNRC, Getúlio Valverde de
Lacerda, assim se pronunciou: “A norma do
artigo 977 do CC proíbe a sociedade entre
cônjuges tão-somente quando o regime for
o da comunhão universal de bens (art. 1.667)
ou da separação obrigatória de bens (art.
1.641). Essa restrição abrange tanto a
constituição de sociedade unicamente entre
marido e mulher, como destes junto a
terceiros, permanecendo os cônjuges como
sócios entre si. De outro lado, em respeito
ao ato jurídico perfeito, essa proibição não
atinge as sociedades entre cônjuges já
constituídas quando da entrada em vigor
do Código, alcançando, tão-somente, as que
viessem a ser constituídas posteriormente.
Desse Modo, não há necessidade de se
promover alteração do quadro societário
ou mesmo da modificação do regime de
casamento dos sócios-cônjuges, em tal
hipótese.

Auditoria Fiscal é
de competência

do Contador.
O CRCRS ao tomar conhecimento dos

requisitos constantes no Edital da ESAF nº
34, relativo a concurso público, para
preenchimento do cargo de Auditor Fiscal
da Receita Federal, no qual permite que
qualquer candidato que possua “diploma
de curso superior concluído, em nível de
graduação” participe das provas, en-
caminhou ofício ao CFC, solicitando
providências quanto a questão suscitada,
por ser matéria de âmbito federal. No
entender do CRCRS as atividades de Auditor
Fiscal são preponderantemente de natureza
contábil, e, portanto, de com-petência,
exclusiva do Contador habilitado.

Baixa ex-officio.
O CRCRS baixou ex-officio a

inscrição profissional de 576
Contadores e de 1.692 Técnicos em
Contabilidade em situação irregular
no Conselho. Em conseqüência, os
baixados estão impedidos de exercer
legalmente qualquer atividade de
natureza contábil, enquanto não
regularizarem a situação. O débito
anterior à baixa será inscrito em dívida
ativa e cobrada pelo executivo fiscal.

 Representantes das comissões entregaram
 doações a duas instituições assistenciais.

CRCRS doa 200kg de alimentos a instituições assistenciais
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Reivindicação em favor da Classe
As empresas de serviços contábeis cadastradas no

CRCRS, desde o mês de outubro, têm a seu dispor um
programa especial para adquirir produtos, serviços e
renovação da frota de veículos da FIAT Automóveis S.A,
com atendimento e condições diferenciadas. A referida
empresa oferece agilidade e desburocratização na
comercialização e entrega de veículos, atendimento
preferencial às empresas, além de dispor de uma política
especial de financiamento do Banco Fiat. A promoção é
válida até 30 de dezembro. Importante frisar que esse
programa de vendas da FIAT destina-se, exclusivamente,
a pessoas jurídicas, objetivando atender o mercado
corporativo. O CRCRS está em negociações com a FIAT
para estender o programa a pessoas físicas, o que está
dependendo de acordo com as concessionárias. Maiores
informações com Ação Consultoria em Negócios de
Veículos, Rua Bororó, 708/09, ou pelos fones:
(51) 3268-9765/(51) 9128-6267
ou ainda pelo e-mail:
ad.consultoria@terra.com.br.

Parceria CRCRS e FIAT Automóveis
O CRCRS encaminhou ofício ao Superintendente da

Receita Federal do RS, Luiz Jair Cardoso, no qual propôs a
revisão da Instrução Normativa 210, que criou a DCOMP
(Declaração de Compensação/Restituição Eletrônica),
baseado na dificuldade de aplicabilidade do sistema.
Ocorre que, a vigência dessa IN data de 30-09-02 e,
somente em 14-04-03 a Receita Federal disponibilizou o
sistema para que o contribuinte passasse a utilizá-lo, a
fim de proceder as compensações de direito. Embora, o
sistema da DCOMP esteja em vigor há um ano, os
contribuintes ainda encontram sérios empecilhos na sua
complexa operacionalização. A Receita Federal, de
acordo com o art. 28, da IN 323, de 14-04-03, instituiu os
acréscimos legais sobre as compensações de tributos após
o vencimento, isto é, os tributos não compensados no
período de setembro/02 a abril/03 estão sujeitos às
penalidades legais. Portanto, o CRCRS reivindica uma
reavaliação do sistema instituído, o que se faz necessário,
principalmente, no sentido de que seja simplificado e com
prazo para sua implantação, durante o qual não ocorram
penalizações.

Ocorreu, no último dia 9 de setembro, em São
Paulo, o lançamento do 17º Congresso Brasileiro de
Contabilidade, que se reali-zará de 24 a 28 de
outubro de 2004, em Santos.

17º CongressoBrasileiro de Contabilidade
A programação, histó-rico, normas para apre-

sentação de trabalhos e outras informações são
encontradas no site do 17º CBC: congresso.cfc.org.br.
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4.488 50,34 2.478 27,33

CT Apv % TC Apv %
245 44,14 570 69,68

4.428 49,67 6.508 71,78

CT Rpv % TC Rpv %CRC Inscritos

CRCRS 1.427

BRASIL 19.296

Aprovados Reprovados
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Exame de Suficiência
No último dia 28 de setembro foi realizado, simultaneamente

em todo o território nacional, o 8º Exame de Suficiência. Instituído
pelo CFC mediante a Resolução nº 853/99, a avaliação constitui
significativo instrumento de garantia para a sociedade, no sentido
de salvaguardar a competência no exercício profissional, dos
Contadores e Técnicos em Contabilidade.
Portanto, a aprovação no referido Exame é
condição indispensável para que profissionais
da contabilidade obtenham Registro
Profissional nos Conselhos Regionais de
Contabilidade.

Nesta 8ª edição do Exame de Suficiência inscreveram-se, em todo
o Brasil, 19.296 candidatos, desses, 9.718 Bacharéis em Ciências
Contábeis e 9.578 Técnicos em Contabilidade. No RS, o número de
inscritos foi de 1427 candidatos, sendo 582 Bacharéis em Ciências
Contábeis e 845 Técnicos em Contabilidade.

Foram suspensos do exercício da profissão contábil:

• EDITAL CRCRS Nº 22-2003, DOE DE 18-09-03:
Contador ILO RENATO CORREA BRASIL – CRCRS 47.916, de
Cachoeira do Sul - RS, pelo prazo de 06 (seis) meses, de 27-08-03 a
27-02-04.

• EDITAL CRCRS Nº 20-2003, DOE DE 30-07-03:
Contador NÉVIO JOSÉ GRAZZIOTIN VELHO – CRCRS 32.302, de
Caxias do Sul – RS, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, de 03-07-03 a
31-08-03.

• EDITAL CRCRS Nº 26-2003, DOE DE 04-11-03:
Técnico em Contabilidade ALCEU LUÍS DA SILVA MARQUES –
CRCRS 47.956, de Osório – RS, pelo prazo de 06 (seis) meses, de 09-
10-03 a 09-04-04.

Técnico em Contabilidade GILBERTO RODRIGUES NUNES – CRCRS
28.687, de Rio Grande – RS, pelo prazo de 12 (doze) meses. Tendo
em vista que não houve o depósito da carteira de identidade
profissional, o prazo de suspensão passou a INDETERMINADO.
Técnica em Contabilidade IRIA OLIVEIRA PINTO – CRCRS 37.426,
de 37.426, de Rio Grande – RS, pelo prazo de 90 (noventa) dias, de
16-10-03 a 13-01-04.
Técnico em Contabilidade RICARDO MORAES RETZEM – CRCRS
47.230, de Caxias do Sul – RS, pelo prazo de 90 (noventa) dias, de
09-10-03 a 06-01-04.
As suspensões acima listadas tiveram sua decisão proferida em
última instância pelo Conselho Federal de Contabilidade, cabendo
ao CRCRS a sua execução.

Suspensão do Exercício Profissional


