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EDIÇÃO MAIS QUE ESPECIAL!

C A R T A  D A  P R E S I D E N T E

R osa Maria Abreu Barros
Presidente  do CRCMG

É com alegria que trazemos para vocês 
uma edição especialíssima do nosso 
Jornal CRC News, que está recheada 
de assuntos importantes para a classe 
contábil mineira, a começar pela cober-
tura completa da nossa XIII Convenção 
de Contabilidade de Minas Gerais, que 
foi um enorme sucesso! 

Também trouxemos os detalhes de 
nossa campanha sobre o Dia do Con-
tador, na qual demos destaque às pala-
vras de reconhecimento de importantes 
atores do cenário econômico. Fizemos 
uma homenagem a todos os profissio-
nais da contabilidade, que, neste ano, 
se superaram! Além de trabalhar com 
afinco para atravessar a enorme crise 
que vivemos, os contadores mineiros 
encontraram força e tempo para se de-
dicar e conscientizar seus clientes sobre 
a importância da destinação do Impos-
to de Renda da Pessoa Física (IRPF) ao 
Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e 
ao Fundo do Idoso. Em um verdadeiro 
gesto de solidariedade e fraternidade, 
conseguimos bater recorde na arreca-
dação: resultado que está em nossa 
campanha de celebração e devidamen-
te registrado em matéria desta edição 
do Jornal CRC News. 

Nesta publicação, vocês encontrarão, 
também, os detalhes de uma importan-
te ação do CRCMG: o Plano de Reivin-
dicação para Atendimento Diferenciado 

aos Profissionais da Contabilidade pelos 
órgãos governamentais, uma ação do 
Conselho criada com o intuito de resol-
ver uma constante demanda da classe 
contábil, e temos, ainda, uma matéria 
especial sobre as eleições para renova-
ção de 2/3 do plenário. 

A classe contábil passou por provações 
inimagináveis nos últimos anos. À frente 
do Conselho, pude ver de perto como 
os profissionais da contabilidade de Mi-
nas Gerais se desdobraram para supe-
rar a crise, em uma verdadeira lição de 
resiliência e compromisso. 

Da mesma forma, pude ver a importân-
cia que um Conselho forte, atuante e 
destemido pode ter. Por isso, aprovei-
to para pedir a vocês que estejam por 
dentro das eleições deste ano e votem! 
O voto é obrigatório e a participação de 
cada um faz toda a diferença! 

Enfim, temos em mãos uma das edi-
ções mais relevantes do nosso Jornal 
CRC News deste ano! 

Muito boa leitura!  
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E M  P A U T A

CRCMG REALIZA CAMPANHA EM 
HOMENAGEM AO DIA DO CONTADOR

Gerais tiveram no recorde de desti-
nação do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) ao Fundo da Infância e 
Adolescência (FIA) e ao Fundo do Ido-
so – ação de grande relevância, princi-
palmente nesse momento de crise em 
que a solidariedade e a fraternidade se 
tornaram ainda mais cruciais. 

Em comemoração ao Dia do Conta-
dor, celebrado em 22 de setembro, o 
Conselho Regional de Contabilidade 
de Minas Gerais criou, neste ano, uma 
campanha publicitária que demonstra 
o orgulho que o Conselho tem de 
seus profissionais. 

A campanha, que possui um caráter 
mais documental, traz depoimentos 
reais de importantes atores do cenário 
econômico, como o Ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, representando 
o Governo; o presidente dos Conse-
lhos e Ordens Profissionais de Minas 
Gerais (COP-MG), Jehu Aguillar, re-
presentando a sociedade; e o presi-
dente da Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais (Jucemg), Bruno 
Falci, representando as instituições 
jurídicas. Todos eles falam sobre a im-
portância da atuação dos contadores 
para o crescimento do País em todos 
os setores da economia. 

O vídeo traz, ainda, o depoimento do 
superintendente da 6ª Região Fiscal da 
Receita Federal do Brasil, Mário José 
Dehon São Thiago Santiago, abordan-
do, especificamente, o papel funda-
mental que os contadores de Minas 

Durante os meses de setembro e 
outubro, a campanha foi divulgada 
na TV Globo, na internet, com di-
vulgação do vídeo em sites, e posts 
nas redes sociais do CRCMG, além 
de veiculação em rádios de gran-
de alcance, como Itatiaia, CBN e 
Band News.

Assim, a campanha demonstrou 
para a sociedade como o contador 
faz a diferença tanto para a clareza 
e assertividade dos negócios como 
para o bem-estar social. 

O CRCMG parabeniza todos os conta-
dores que contribuem diariamente para 
o progresso do País! 

CRCNEWS | 3



C O M P R O M I S S O  C R C M G

CURSOS AO VIVO E ONLINE PARA TODOS
O Conselho tem disponibilizado para todos os profissionais 
da contabilidade e estudantes de Ciências Contábeis cur-
sos gratuitos, com temas atuais e estratégicos, através da 
plataforma Zoom. Além do conhecimento e aprendizado, 
os cursos proporcionam pontuação no Programa de Edu-
cação Profissional Continuada (PEPC).

Neste ano, já foram realizados mais de 70 cursos entre 
janeiro e agosto, com 11.971 inscritos e 7.332 partici-
pantes, o que representa mais de 62% de adesão.

Confira a relação dos cursos online programados para o 
mês de outubro e participe! 

TEMAS DATA

Contabilidade para e-commerce 8/10

Cálculos tributários - PIS/Cofins 13/10

Abertura, alteração e encerramento de empresas - aspectos teóricos e práticos 14/10

Contabilidade Rural – abordagem tributária e contábil 18/10

Recuperação de créditos do ICMS 19/10

Demonstração do Fluxo de Caixa 20/10

Elaboração das Demonstrações Contábeis para ME, LTDA, EPP e S/A 22/10

Contabilidade para partidos políticos 25/10

Contabilidade e tributação para a construção civil 26/10

ICMS para empresas do Simples Nacional 27/10

NBC TG 06 – Operações de Arrendamento Mercantil 28/10

As inscrições devem ser feitas em https://www.crcmg.org.br/cursos/cursos-do-crc/situacao/a-realizar
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COMISSÕES TÉCNICAS E GRUPOS DE 
ESTUDOS TÉCNICOS DEBATEM AÇÕES

EXAME DE 
QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA SERÁ 
REALIZADO EM 
SETEMBRO E 
NOVEMBRO

Os Grupos de Estudos Técnicos 
(GETs) e as Comissões Técnicas do 
CRCMG vêm realizando diversas 
reuniões remotas, via Zoom, com o 
objetivo de identificar importantes 
demandas, temas e oportunidades 
das respectivas áreas e propor ao 
Conselho ações de melhoria que vi-

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publicou, no 
dia 26 de agosto, os novos editais do Exame de Qualifica-
ção Técnica (EQT) para auditores independentes (22ª edi-
ção) e peritos contábeis (5ª edição). As provas serão apli-
cadas no formato presencial, em todas as capitais do País.

A aprovação no EQT permite, aos profissionais, o registro 
no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) 
ou no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC) do 
CFC, de acordo com a categoria escolhida pelo candidato, 
e é algo essencial para a prestação de serviços em institui-
ções como o Banco Central do Brasil (BCB), a Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), entre outras.

O EQT é composto de provas escritas com questões de res-
postas objetivas (de múltipla escolha) e dissertativas. Confira o 
calendário e fique atento às datas, caso tenha feito a inscrição:

sem atender às necessidades de di-
versos profissionais da contabilidade. 

Até o momento, já foram realizadas 
32 reuniões de GETs e Comissões. 
Um dos resultados dos trabalhos dos 
GETs são os fóruns temáticos que 
estão sendo realizados. “Sempre são 

abordados, nos fóruns, temas rele-
vantes do universo contábil que muito 
contribuem para a capacitação e dis-
solução de dúvidas comuns dos pro-
fissionais.”, explica a vice-presidente 
de Desenvolvimento Profissional do 
CRCMG, contadora Suely Maria Mar-
ques de Oliveira. 

27/9 Prova de Qualificação Técnica Geral (já realizada)

8/11 
Prova específica para atuação em auditoria nas 
instituições reguladas pela CVM

9/11 
Prova específica para atuação em auditoria nas 
instituições autorizadas a funcionar pelo BCB

10/11 
Prova específica para atuação em auditoria nas 
sociedades supervisionadas pela Susep

11/11 
Prova específica para atuação em auditoria nas 
sociedades supervisionadas pela Previc

Para mais informações sobre esse exame, entre em con-
tato através do e-mail eqt@cfc.org.br. 
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C O M P R O M I S S O  C R C M G

EDUCAÇÃO CONTINUADA: 
CONFIRA A PONTUAÇÃO DE 
EVENTOS E CURSOS NO PECP

Os profissionais obrigados ao cum-
primento do PEPC devem cumprir 
a pontuação exigida para sua res-
pectiva categoria/habilitação. Eles 
também devem verificar previamente 
o credenciamento no PEPC da ativi-
dade que pretende realizar (cursos e 
eventos), bem como os pontos que 
serão atribuídos. 

Os cursos de pós-graduação ofereci-
dos por Instituições de Ensino Supe-
rior (IES) registrados no Ministério da 
Educação (MEC) estão dispensados 
de credenciamento, cabendo ao pro-
fissional apresentar declaração da IES 
comprovando a conclusão e aprova-
ção nas disciplinas cursadas no ano.

Confira o que significa cada sigla in-
formada nos cursos com pontuação:

• AUD:  pontuação para profissio-
nais que atuam na área de auditoria 
em qualquer tipo de empresa e que 
fazem parte do Cadastro Nacional de 
Auditores Independentes;

• CMN:  pontuação específica 
para atender à Resolução do  Con-
selho  Monetário  Nacional n.º 
3.771/2009;

• Susep (Auditoria Susep):  pon-
tuação específica para atender à re-
solução da Superintendência de Se-
guros Privados;

• PROGP:  pontuação para  pro-
fissionais que atuam nas empresas 
de  Grande  Porte (responsáveis e 
cargo de chefia ou supervisão pelo 
processo das demonstrações con-
tábeis);

• PER:  pontuação para profissio-
nais que fazem parte do Cadastro 
Nacional de Peritos;

• Previc:  pontuação para profis-
sionais que exercem as funções de 
gerência/chefia no processo de ela-
boração das demonstrações con-
tábeis nas entidades de previdência 
complementar reguladas pela Supe-
rintendência Nacional de  Previdên-
cia Complementar;

• ProRT:  pontuação para os  pro-
fissionais responsáveis técnicos que 
assinam as demonstrações contá-
beis de empresas com faturamento 
superior a 78 milhões.

Vale destacar que os cursos EAD e 
demais cursos de capacitação do 
CRCMG são pontuados. Confira, 
no site do Conselho, a relação dos 
cursos e os pontos distribuídos e 
garanta a sua pontuação em 2021! 
O prazo para cumprimento dos 20 
pontos estabelecidos para este ano 
termina em 31 de dezembro. Não 
deixe para cumprir essa exigência na 
última hora! 
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R E G I S T R O  P R O F I S S I O N A L

A segunda edição de 2021 do Exame 
de Suficiência do CFC está marcada 
para o dia 24 de outubro, das 10h 
às 14h, seguindo o horário oficial de 
Brasília. A informação foi publicada, 
no dia 23 de agosto, no Diário Oficial 
da União (DOU) e divulgada no site 
do CFC e da Consulplan, empresa 
responsável pela aplicação da prova.

De acordo com o edital, a prova será 
composta por 50 questões objetivas, 
de múltipla escolha, valendo um pon-
to cada, sobre os seguintes assuntos: 
Contabilidade Geral; Contabilidade 
de Custos; Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público; Contabilidade Geren-
cial; Controladoria; Noções de Direito 
e Legislação Aplicada; Matemática Fi-
nanceira e Estatística; Teoria da Con-
tabilidade; Legislação e Ética Profis-
sional; Princípios de Contabilidade e 
Normas Brasileiras de Contabilidade; 
Auditoria Contábil; Perícia Contábil; 
Língua Portuguesa Aplicada.

A prova será aplicada na modali-
dade presencial em 13 cidades de 
Minas: Belo Horizonte, Divinópolis, 
Governador Valadares, Ipatinga, Juiz 
de Fora, Montes Claros, Paracatu, 
Patos de Minas, Poços de Caldas, 

SEGUNDA EDIÇÃO DO 
EXAME DE SUFICIÊNCIA 
ACONTECERÁ EM OUTUBRO

Pouso Alegre, São João del-Rei, 
Uberlândia e Varginha. Os locais de 
realização da prova objetiva serão di-
vulgados a partir das 16h do dia 18 
de outubro de 2021, nos endereços 
eletrônicos www.consulplan.net e 
www.cfc.org.br.

Será aprovado quem acertar, no mí-
nimo, 50% do total das questões, ou 
seja, quem fizer ao menos 25 pontos.

As inscrições para a última edição de 
2021 do exame já estão encerradas. 

Para mais informações sobre o exa-
me, acesse o site da Consulplan 
(www.consulplan.net) ou o do CFC 
(www.cfc.org.br). 

A aprovação no exame é um dos requisitos para a obtenção de registro profissional no CRCMG. 
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C R C M G  A T U A

CRCMG INICIA 
FISCALIZAÇÃO 
COM BASE EM 
INFORMAÇÕES NA 
RAIS E NO CAGED

servidores registrados com as CBOs referentes às ativida-
des de contabilidade pertencentes aos grupos 2522 (con-
tadores e afins), 3511 (técnico em contabilidade e afins) e 
4131 (auxiliar de contabilidade e afins) que não possuem 
registro profissional no CRCMG. Esse ofício teve como 
objetivo orientar essas entidades, de forma a possibilitar a 
regularização espontânea daqueles que se encontravam 
em situação irregular.

Depois disso, o CRCMG iniciou a fiscalização, mediante 
o envio, para as entidades relacionadas, de notificações 
juntamente com a relação de empregados/servidores e 
as orientações para a regularização do registro cadastral 
ou apresentação de alegações e/ou justificativas sobre a 
ausência do mesmo.

As orientações em forma de perguntas e respostas es-
tão disponibilizadas no site do CRCMG, menu “FISCA-
LIZAÇÃO”, banner “Orientações sobre a fiscalização”, 
opção “Registro Cadastral no CRCMG”, ou na aba “Per-
guntas Frequentes”, que pode ser acessada através do 
link https://www.crcmg.org.br/index/faq.

O registro profissional é imprescindível para o exercício 
da profissão contábil em qualquer área do mercado de 
trabalho. De acordo com a legislação em vigor, integram 
a profissão contábil os profissionais habilitados como 
contadores (Graduados em Ciências Contábeis) e Técni-
cos em Contabilidade (ensino médio). A única exceção é 
aplicada aos estudantes do curso de Ciências Contábeis 
que, em conformidade com as disposições da Resolu-
ção CFC n.º 1.246/2009, podem atuar como auxiliares 
nos trabalhos da área contábil, desde que estejam sob 
orientação e responsabilidade direta de um profissional 
da contabilidade legalmente habilitado, comprovem a 
regularidade da matrícula na instituição de ensino e te-
nham cursado o mínimo de 300 horas/aulas de discipli-
nas específicas de contabilidade. 

De acordo com o artigo 1º da Resolução CFC n.º 
1.554/2018, somente poderá exercer a profissão con-
tábil, em qualquer modalidade de serviço ou atividade, 
independentemente do grau de responsabilidade técnica 
e de assinatura ou não de peças contábeis, o profissio-
nal da contabilidade registrado em Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC). Tendo em vista essa obrigatorie-
dade de registro, o Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 
(SEPRT) firmaram um acordo de cooperação técnica para 
ampliar e fortalecer a fiscalização do exercício ilegal da 
profissão contábil no Brasil.

Através desse projeto nacional de fiscalização capitanea-
do pelo CFC, o CRCMG obteve acesso à relação de em-
pregados/servidores cadastrados com as Classificações 
Brasileiras (CBOs), relativas às atividades de contabilida-
de,  informadas na Relação Anual de Informações Sociais 
(Rais) e no Cadastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged).

Com essa relação e considerando que o exercício de 
quaisquer atividades elencadas no artigo 3º da Resolu-
ção CFC n.º 560/1983 sem o devido registro é conside-
rado infração, sujeito às penalidades  legais, conforme 
os artigos 12, 20 e 28 do Decreto-Lei n.º 9.295/1946, o 
CRCMG deu início aos trabalhos desse projeto.

Em um primeiro momento, foi enviado um ofício às enti-
dades e aos órgãos públicos que possuem empregados/
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Inovação, sustentabilidade e ética foram temas centrais das discussões apresentadas 
nos três dias do evento

E M  D E S T A Q U E

XIII CONVENÇÃO DE 
CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 
TORNA-SE EDIÇÃO HISTÓRICA

ção Contábil Técnico-Científica Prof. Dr. 
Antônio Lopes de Sá.

Na solenidade de abertura, a presiden-
te do CRCMG, contadora Rosa Maria 
Abreu Barros, manifestou sua gratidão 
pelo cuidado e esforço de todos para 
que o maior evento de contabilidade 
do estado se tornasse realidade, mes-
mo em meio a tantas dificuldades. “Sa-
bemos que ainda estamos no caminho 
para superar essa difícil e inimaginável 
pandemia. Diante desse cenário com-

Uma edição histórica da Convenção de 
Contabilidade, realizada pelo CRCMG, 
teve início no dia 22 de setembro, Dia 
do Contador: a XIII Convenção de 
Contabilidade de Minas Gerais, a pri-
meira a ser realizada totalmente online 
e ao vivo. Com o lema “A contabilida-
de como fator de crescimento na nova 
década: tecnologia, comunicação, 
ética, mercado e as aplicabilidades 
contábeis na sustentabilidade e ges-
tão dos negócios”, a convenção trouxe 
muitas novidades e começou com a 
apresentação dos trabalhos vencedo-
res do Prêmio Internacional de Produ-

plexo, foi preciso inovar para evoluir. E, 
assim, tenho o orgulho de apresentar 
a primeira edição virtual da Conven-
ção de Contabilidade de Minas Gerais! 
E como hoje é um dia especial, o Dia 
do Contador, faço minha homenagem 
aos profissionais da contabilidade, em 
especial os de Minas Gerais, que são 
fundamentais para atravessar esse pe-
ríodo desafiador.”, declarou ela.

Rosa Barros enfatizou que, nos últi-
mos tempos, os profissionais da con-

Membros do Conselho Diretor do CRCMG durante a solenidade de abertura
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E M  D E S T A Q U E

coincidentemente no mesmo ano em 
que completa 50 anos de formado. 

José Xavier Cunha é contador atuante 
desde 1971. Nascido em Arcos, for-
mou-se como técnico de contabilida-
de e teve seu primeiro emprego em um 
escritório na sua terra natal. Foi conse-
lheiro, vice-presidente por duas vezes 
e presidente do CRCMG e também 
conselheiro do CFC. Foi, ainda, funda-
dor e primeiro presidente no Sindicato 
das Empresas de Serviços Contábeis 
de Minas Gerais (Sescon/MG). Atuou 
como contador geral da Companhia 
de Processamento de Dados de Mi-
nas Gerais (Prodemge), contribuindo 
para a evolução da digitalização dos 
serviços contábeis e, atualmente, é 
membro do Conselho Consultivo do 
CRCMG e membro como Contador 
Veterano da Associação Interamerica-
na de Contabilidade (AIC).

Em seu discurso, Xavier relatou um 
pouco de sua trajetória pessoal e pro-
fissional, lembrou de feitos importantes 
de sua gestão à frente do CRCMG, 
agradeceu a todos os colaboradores 
de sua empresa e aos do CRCMG e, 
em especial, ao Plenário, que o elegeu: 
“Recebendo essa medalha, impor-

tabilidade foram chamados a mostrar 
a resiliência, agilidade de adaptação e 
expertise técnica. “Nunca a sociedade 
precisou tanto de nós e nunca houve 
resposta mais rápida a esse chamado! 
O papel do profissional da contabilida-
de se transformou dentro das organi-
zações: somos fundamentais para o 
planejamento estratégico e a visão de 
médio e longo prazos.”, ressaltou.

Em seguida, o presidente do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), con-
tador Zulmir Ivânio Breda, ratificou as 
palavras da presidente Rosa quanto à 
essencialidade do contador no mundo 
dos negócios, destacando o reconhe-
cimento do poder público dos estados 
e dos municípios dessa importância da 
atividade contábil para que as organi-
zações contábeis pudessem trabalhar 
durante a pandemia.

Breda lembrou, também, da relevância 
do tema escolhido para a convenção. 
Para ele, o profissional da contabilida-
de será um fator chave no desenvol-
vimento econômico: “Trabalharemos 
com o tema que vai dominar a agen-
da dos próximos anos, a sustenta-
bilidade, para que a classe contábil 
incorpore essa nova tendência, que 
é o reconhecimento de padrões de 
contabilidade para os processos de 
sustentabilidade das organizações em 
termos sociais, ambientais e de gover-
nança.”, ressaltou.

MEDALHA MÉRITO CONTÁBIL DE 
MINAS GERAIS

Um dos destaques da solenidade foi a 
entrega da Medalha Mérito Contábil de 
Minas Gerais ao contador José Xavier 
Cunha, escolhido por ser um profissio-
nal exemplar no empenho e dedicação 
à contabilidade, sendo homenageado 

tantíssima para mim, quero dedicá-la 
a todas as pessoas que me acom-
panharam ao longo da minha vida e 
agradecer de forma direta ou indireta a 
todos que contribuíram para essa pre-
miação.”, declarou ele.

PALESTRA MAGNA

O idealizador e sócio proprietário da 
plataforma digital “Primo Rico”, Thiago 
Nigro, realizou a palestra magna “Do mil 
ao milhão”, na qual compartilhou suas 
experiências e conhecimentos sobre 
educação financeira, bolsa de valores 
e principais investimentos. Abordou, 
também, a importância do contador 
para todos os negócios e apresentou 
dicas direcionadas ao profissional da 
contabilidade. Segundo Nigro, é im-
portante que os contadores saibam se 
adaptar e construir ativamente o seu 
ofício. “Qual foi a última vez que você 
fez alguma coisa nova? O que você 
faz de diferente para construir, para 
se destacar? Se não brigar pelo futuro 
que você quer, você vai ter que aceitar 
o que vier.”, explicou.

SEGUNDO DIA 

Para iniciar os trabalhos do segundo 
dia de convenção, foi exibido um pro-
nunciamento enviado pelo governador 
de Minas Gerais, Romeu Zema, aos 
participantes do evento, abordando a 
importância do trabalho do profissional 
da contabilidade no auxílio às empre-
sas, para que cresçam e adotem po-
líticas de responsabilidade social e de 
sustentabilidade. Em seguida, o co-
mentarista econômico Carlos Alberto 
Sardenberg apresentou a palestra “Ce-
nários econômicos”. 

Contador José Xavier
Cunha foi o agraciado com a  Medalha 
Mérito Contábil de Minas Gerais
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Sardenberg destacou as exigências do 
mercado e a importância do profissio-
nal da contabilidade nesse contexto. 
Segundo ele, o consumidor exige cada 
vez mais a transparência das empre-
sas. “É necessário que os contadores 
tenham ações sustentáveis. Os nú-
meros, além de serem exatos, devem 
estar prontos para serem exibidos à 
população para demonstrar a hones-
tidade do processo. De algum modo, 
o seu comportamento ou da empresa, 
ruim ou bom, será conhecido ou nas 
redes sociais ou na imprensa. É sem-
pre bom estar preparado para respon-
der à sociedade.”, acrescentou. 

“O futuro chegou: o que já mudou e o 
que vai mudar?” foi o tema da palestra 
realizada pelo publicitário e especialista 
em inovação e transformação digital, 
Walter Longo. Para ele, a idade média 
das relações comerciais, pessoais e so-
ciais está terminando agora porque, até 
hoje, tudo era avaliado e orientado pela 
média da população e, agora, cada um 
é dono do seu destino. “Um novo mun-
do está surgindo. Cada um de nós tem 
se tornado um agente de mídia, forma-
mos opinião, geramos conhecimento e 
os aparelhos que nos rodeiam também 
se transformam em mídia, transferem 
informação e prestam serviços de indi-
vidualizar cada atendimento. Tudo está 
virando mídia.”, explicou Longo.

Walter Longo ressalta que a internet 
e o mundo digital estão mimando 
as pessoas, valorizando o indivíduo 
como nunca havia ocorrido, e uma 
sociedade mimada não é mais forma-
da pelo mesmo cliente com o qual se 
estava acostumado. “Gerir uma em-
presa, daqui para frente, significa en-
tender como funcionam as pessoas, 
conhecer os desejos e os interesses e 

dar aos clientes a sensação de serem 
os únicos.”, disse. 

PALESTRAS TÉCNICAS

A parte da tarde começou com a re-
alização de três palestras simultâne-
as. A palestra “Organizações contá-
beis – o mercado de contabilidade no 
Brasil: fusões, aquisições, franquias 
e redes” foi mediada pela vice-presi-
dente de Fiscalização, Ética e Disci-
plina do CRCMG, Andrezza Célia Mo-
reira, e contou com a presença dos 
palestrantes Roberto Dias Duarte, 
professor, escritor e administrador de 
empresas, e Maria Dorgivânia Arraes 
Barbará, presidente do Conselho Re-
gional de Contabilidade de Pernam-
buco (CRCPE), contadora e consulto-
ra na área de Gestão Empresarial.

Roberto mostrou uma tese de trans-
formação do mercado, que é quando 
uma empresa começa de forma fami-
liar, evolui com o tempo e enxerga que, 
para crescer, precisa propor fusão e 
redes com aquelas empresas que não 
acompanharam essa evolução. Para 
ele, o mercado tende a caminhar para 
a fase de fusões, redes e franquias de 
forma mais lenta, porém, na contabili-
dade, esse processo é mais acelerado. 
“No Brasil, esse processo é ainda mais 
acelerado do que nos Estado Unidos 
e na Europa. O empreendedor brasi-
leiro supera desafios, o que não é tão 
fácil para empreendedores de outros 
países. Além de sermos resilientes, 
sempre fomos inovadores. Isso faz da 
gente um mercado mais atrativo.”, ex-
plicou Roberto.

Segundo Dorgivânia, a união entre em-
presas tem diversos objetivos, como 
acelerar o projeto do negócio, con-
quistar o mercado e alavancar os re-

sultados da empresa, porém, é preci-
so ficar atento, pois nem todo modelo 
cabe no negócio de determinadas or-
ganizações e pode dar errado. “Antes 
de aceitar uma fusão, é preciso estar 
atento a vários pontos. A dica que eu 
dou é: tenha uma boa assessoria jurí-
dica e leia bastante o modelo de ne-
gócio proposto para que você possa 
decidir. E, antes de decidir, olhe para 
dentro da sua organização. Quem 
sabe sua equipe tenha pessoas que 
possam alavancar a empresa, sem ne-
cessidade de fusão naquele momen-
to?”, provocou Dorgivânia.

A palestra “O Siafic e os impactos 
nos sistemas contábeis dos RPPS: 
desafios e oportunidades” foi reali-
zada pela contadora, Mestre em Ad-
ministração e Doutora em Ciências 
Contábeis, com Pós-doutorado em 
Contabilidade e Controladoria, Diana 
Vaz de Lima, e mediada por Sandra 
Maria de Carvalho Campos, vice-
-presidente de Fiscalização, Ética e 
Disciplina do CFC.

Diana Vaz apresentou o conceito do 
Sistema Único e Integrado de Execu-
ção Orçamentária, Administração Fi-
nanceira e Controle (Siafic); a previsão 
legal e o prazo para os entes se ade-
quarem para a adoção do sistema; os 
passos a serem seguidos pelos gesto-
res municipais e abordou os desafios 
nos Regimes Próprios de Previdência 
Social (RPPS) que não implantarem o 
Siafic e as oportunidades nos RPPS 
que implantarem. 

A integrante oficial do Conselho da 
Federação Internacional de Contado-
res (Ifac), Ana Maria Elorrieta, abordou 
o tema “A governança que agrega 
valor”, em uma palestra mediada por 
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E M  D E S T A Q U E

Alexandre Queiroz de Oliveira, conse-
lheiro do CRCMG. 

Ana Maria analisou a estrutura de go-
vernança corporativa e a gestão de 
crise, principalmente no cenário de 
pandemia. Ela destacou a importância 
dos profissionais da contabilidade e os 
chamou para se aproximarem e serem 
protagonistas. “Nós temos experiên-
cias que contribuem para a melhoria 
das organizações. Melhores conselhei-
ros fazem melhores conselhos, melho-
res empresas e melhor País.”, afirmou. 

PRÊMIO INTERNACIONAL LOPES 
DE SÁ

Na sequência, foi realizada a soleni-
dade de entrega do Prêmio Interna-
cional de Produção Contábil Técnico-
-científica Professor Doutor Antônio 
Lopes de Sá. O prêmio internacional 
é uma realização do CRCMG, com o 
apoio do CFC, da Fundação Brasileira 
de Contabilidade (FBC) e da Acade-
mia Brasileira de Ciências Contábeis 
(Abracicon). O anúncio dos ganhado-

res foi realizado pela coordenadora do 
Comitê Científico, contadora Jacque-
line Veneroso Alves da Cunha, e pela 
presidente do CRCMG, contadora 
Rosa Maria Abreu Barros. 

Os primeiros, segundos e terceiros 
lugares, em cada uma das catego-
rias, receberam R$6 mil, R$4 mil e 
R$2 mil, respectivamente. Os vence-
dores foram:

CATEGORIA “INICIAÇÃO CIENTÍ-
FICA”:

1º lugar – “Impactos da pandemia: fa-
tores que explicam a divulgação volun-
tária no contexto do Covid-19” – Au-
tores: Clarissa Gonçalves de Almeida e 
Thiago de Abreu Costa, da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro

2º lugar – “A relação entre agressi-
vidade fiscal e Book-tax Conformity 
nas empresas brasileiras de capital 
aberto” – Autores: Bernardo Fernan-
des Lott Prímola e Eduardo Mendes 
Nascimento, da Universidade Fede-

ral de Minas Gerais

3º lugar – “Eventos subsequentes de-
correntes da Covid-19” – Autoras: Pa-
trícia Fernanda Teixeira Reis e Renata 
Soares França, do Centro Universitário 
Unihorizontes - Minas Gerais

CATEGORIA “ACADÊMICO-CIENTÍ-
FICA”:

1º lugar – “Ensino superior contábil: de-
terminantes do desempenho e modifi-
cações em uma década” - Autor: Lu-
ciano Pinheiro de Sá, da Universidade 
Federal de Juiz de Fora

2º lugar – “Análise comparativa dos ní-
veis de provisão para perdas de crédito 
no SFN apurados segundo os padrões 
do Bacen e do Iasb” – Autores: Ana 
Paula Elias de Oliveira e Adolfo Henri-
que Coutinho e Silva, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro

3º lugar – “Tratamento contábil das 
criptomoedas” – Autores: Matheus 
de Lima Marques e Odilanei Morais 
dos Santos, da Universidade Federal 

Presidente do CRCMG, Rosa Maria Abreu Barros, e a coordenadora do Prêmio Internacional de Produção Contábil Técnico-
Científica Prof. Dr. Antônio Lopes de Sá, Jacqueline Veneroso Alves da Cunha, divulgam os trabalhos vencedores
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do Rio de Janeiro

Em seguida, na palestra “Tecnologia 
como ferramenta de desenvolvimento”, 
a especialista em novas tecnologias, Li-
siane Lemos, abordou a importância de 
conhecer o cliente e suas dores, a ino-
vação dentro desse novo mercado digi-
tal e o comportamento de liderança, e 
falou sobre a necessidade de as empre-
sas investirem em diversidade. Para ela, 
a diversidade é um motor de inovação. 
“Empresas que investem na diversidade 
têm uma lucratividade maior. Você não 
precisa ser uma empresa grande para 
liderar a discussão sobre diversidade. 
Além disso, tenha profissionais diferen-
tes, pois pessoas diferentes trazem ino-
vações diferentes. A diversidade vai ser 
o grande segredo. Para navegar nesse 
universo onde não sabemos qual será o 
futuro, precisamos de pessoas mais co-
laborativas, mais interrogativas e mais 
resilientes.”, enfatizou. 

Encerrando a programação do dia, o 
porta-voz do Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais, Pedro Aihara, realizou 
a palestra sobre o tema “A calma no 
caos” e ressaltou como a serenidade, 
a segurança, o trabalho em equipe, a 
empatia e a tranquilidade são funda-
mentais para a entrega de resultados 
positivos em todas as áreas. 

Fazendo um paralelo entre o trabalho 
dos bombeiros e o sucesso em suas 
operações, especificamente sobre o 
rompimento da barragem de Brumadi-
nho, e o trabalho desempenhado pelos 
contadores, Pedro Aihara enfatizou os 
pontos preponderantes para bons re-
sultados: propósito, pois todos preci-
sam ter o mesmo ideal sempre; entrega 
de soluções e não apenas de trabalho; 
excelência, que permite ter um domínio 

das tarefas, e conhecer os impactos 
das suas atividades nas tarefas dos ou-
tros. “Quando a gente lida com o outro 
ou quando lidera uma equipe, precisa 
compreender a demanda do outro, 
praticar a empatia e ser um especialista 
em pessoas.”, destacou Aihara.

Finalizando, o palestrante propôs uma 
reflexão: “Você pode ser a pessoa mais 
importante do dia mais difícil da vida de 
alguém. Atualmente, o que as pessoas 
mais precisam não é só da competên-
cia técnica, mas, principalmente, da 
consciência de conexão. Não importa 
qual seja o cenário ou contexto, sempre 
é possível estabelecer conexão e cuidar 
uns dos outros. O nosso maior ativo 
são sempre as pessoas.”, declarou.

ÚLTIMO DIA

O último dia de convenção teve início 
com palestras simultâneas e o Fórum 
Estudantil. A palestra “Pronunciamen-
tos e normas contábeis: muitas novida-
des por vir”, mediada pela vice-presi-
dente de Desenvolvimento Profissional 
do CRCMG Suely Maria Marques de 
Oliveira, foi apresentada por Fernando 
Caio Galdi, especialista em precificação 
de ações e participações societárias, 
análise de demonstrações financeiras, 
contabilidade societária e International 
Financial Reporting Standards (IFRS).

Fernando explicou sobre projetos que 
estão em estágio mais avançados de 
normatização e que já têm documen-
tos emitidos para audiência pública. 
“Todas essas alterações terão um im-
pacto relevante na vida do profissional 
da contabilidade e meu objetivo foi tra-
zer esse assunto para gerar o interesse 
dos contadores em aprofundar neles. 
Recomendo o site do IFRS para fazer a 
leitura do material disponível, para que 

possam entender melhor e estar por 
dentro de tudo.”, finalizou Galdi. 

A palestra “Teoria geral do fundo de 
comércio” foi ministrada pelo Mestre 
em Ciência Jurídica e perito-contador, 
Wilson Alberto Zappa Hoog, e mediada 
pela vice-presidente de Administração 
e Planejamento do CRCMG, Maria da 
Conceição Barros de Rezende Ladeira. 
O professor explorou a Teoria geral do 
fundo de comércio, englobando forma-
ção, vida útil, teste de recuperabilidade, 
avaliação, bem tangível e intangível, te-
oria do valor, precificação, fluxo de caixa 
e leis científicas que regem o fenômeno.

FÓRUM ESTUDANTIL

A programação da convenção contou, 
também, com o Fórum Estudantil. Bre-
no Perrucho, criador do canal Jovens 
de Negócios, foi o convidado para falar 
para os jovens profissionais e estudan-
tes. O vice-presidente de Registro do 
CRCMG, Oscar Lopes da Silva, foi o 
mediador do fórum.

Perrucho contou sua trajetória pessoal 
e como começou a fazer vídeos para 
o YouTube. Falou sobre a importância 
da educação financeira na vida das 
pessoas e, principalmente, dos jovens; 
sobre as formas de se planejar para 
atingir um determinado objetivo e res-
saltou que poder não seguir o caminho 
padrão foi fundamental para o seu su-
cesso. “Quantas pessoas deixaram de 
florescer e explorar seus talentos reais 
porque não podem escolher seu cami-
nho. Eu tive o privilégio de poder fazer 
escolhas e me dediquei ao que que-
ria.”, contou. 

Breno também falou sobre como é atu-
ar digitalmente. “A atenção é o maior ati-
vo da era digital. O mundo digital facilita 
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o surgimento de contadores de tempo. 
Fazer mídia é contar tempo. Se você 
produz conteúdo, é contador de tem-
po e, para construir um relógio, você 
precisa criar um negócio. Para isso, 
deve encontrar um problema e ajudar o 
mercado a resolver esse problema, en-
contrar uma demanda de mercado que 
seja aliada a uma competência técnica 
e uma paixão sua.”, afirmou.

PALESTRAS GERAIS

Em seguida, foi realizada a palestra 
“Transformação digital”, com Andrea 
Iorio, uma das maiores referências em 
transformação digital, liderança e ino-
vação no País. Iorio falou sobre a im-
portância de ver a tecnologia não como 
uma ameaça, mas como parceira para 
se transformar em um profissional da 
contabilidade do futuro. “É com a tec-
nologia que vamos transformar nosso 
negócio e dos nossos clientes. Pode-
mos escolher ser espectadores des-
sa mudança ou sermos protagonista 
dessa mudança. E ser protagonista é 
entender qual é o nosso papel na con-
tabilidade nesse mundo de transforma-
ção digital.”, explicou.

Além disso, ele falou sobre como se 
preparar para um futuro com grandes 
incertezas. “O mundo está mudando. 
Por isso, é preciso focar em três pila-
res profissionais: transformação cog-
nitiva, que é transformar fracassos em 
um motor de motivação e, para isso, 
é preciso sair da rotina e aprender 
coisas novas; transformação com-
portamental, que é evoluir com o erro; 
e transformação emocional, que é 
vender para o cliente não um servi-
ço, mas uma experiência que resolva 
suas dores. Se não observarmos es-
sas mudanças, corremos o risco de 
não as acompanhar. Só assim trans-

formaremos nosso negócio profissio-
nal.", finalizou.

Já na parte da tarde, a presidente do 
CRCMG Rosa Barros fez um agrade-
cimento especial aos delegados repre-
sentantes do Conselho pelo importan-
te trabalho que desempenham e pelo 
apoio em diversas ações, como o in-
centivo às doações ao FIA.

Em seguida, o primeiro tema abordado 
foi “Governança corporativa”, com Má-
rio José Dehon São Thiago Santiago, 
superintendente da 6ª Região Fiscal 
da Receita Federal do Brasil. Durante 
a palestra, Dehon falou sobre a histó-
ria da Governança Pública e da Go-
vernança Corporativa, seus conceitos 
e princípios. Segundo Dehon, a go-
vernança não é só dar satisfação aos 
sócios ou garantir a remuneração do 
capital aplicado. Para ele, governança, 
agora, tem a responsabilidade social 
e ambiental com sua nova fronteira e 
está apoiada em um tripé. “O pilar eco-
nômico, que se refere ao lucro. O lucro 
é o motor para a sobrevivência de uma 
empresa e deve estar associado à prá-
tica de compras sustentáveis. Já o pilar 
ambiental está relacionado à sustenta-
bilidade. O meio ambiente passa a ser 

fundamental para a aceitação e susten-
tação de uma empresa. E, por fim, o 
pilar social, que diz que uma empresa 
precisa gerar riqueza e bem-estar para 
todos, não somente para seus forne-
cedores.”, ressaltou.

“A importância de dados ESG em Fi-
nanças”: esse foi o tema da palestra 
apresentada por Rodrigo Tavares, fun-
dador e presidente do Granito Group 
e também professor de Sustainable 
Finance na Nova School of Business 
and Economics (Nova SBE), em Por-
tugal. Tavares falou sobre o mundo 
da sustentabilidade nas organizações, 
como ela é fundamental no futuro de 
qualquer empresa, já que todas as 
empresas podem ser analisadas sob 
o ponto das finanças e interpretadas 
sob o ponto de vista dos critérios ESG 
(ambientais, sociais e de governança). 
“Todas as empresas que possuem um 
perfil ESG podem ser lidas, identifica-
das, determinadas e mensuradas, por 
intermédio de sua performance na sus-
tentabilidade.”, disse.

A sustentabilidade deve ser incorpora-
da nas empresas de diversas formas, 
mas deve realmente ser realizada, já 
que, somente se incorporada de forma 

E M  D E S T A Q U E

A presidente do CRCMG Rosa Barros fez um agradecimento especial aos delegados 
representantes do Conselho pelo importante trabalho que desempenham
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orgânica e completa, a empresa pode 
aproveitar os resultados financeiros. 
“Sustentabilidade não é só fazer o bem, 
tem a ver com ganhar mais dinheiro. 
Precisa ser bem feito para ser instru-
mento de geração de mais riqueza cor-
porativa.”, salientou. Tavares foi enfático 
ao afirmar que haverá impacto na pro-
fissão do contador. “Vocês vão ser ou já 
estão sendo afetados por esses temas. 
Por isso, compreendam e convivam 
com o termo contabilidade sustentá-
vel porque será um muito usado e, em 
breve, vocês terão que adicionar, men-
surar e analisar o perfil ESG das empre-
sas. Terão que se reinventar ou serão 
obrigados a fazer reengenharia na sua 
educação e no trabalho para incorporar 
esse tema - ou por lei ou por pressão 
-, já que logo serão lançados os novos 
padrões de IFRS para reportar dados 
não financeiros e se preparem para 
esse mundo. Dados sustentáveis serão 
elevados ao mesmo nível de dados fi-
nanceiros.”, finalizou.

Para falar sobre ética, o CRCMG 
convidou Clóvis de Barros Filho, um 

dos mais requisitados palestrantes do 
País, que começou sua palestra fa-
lando sobre a diferença entre ética e 
moral. Segundo ele, diferente da mo-
ral, que é a avaliação de si mesmo, a 
ética é um exercício coletivo da inte-
ligência prática, que busca soluções 
para uma convivência mais harmôni-
ca possível, passando pela restrição 
da conduta de cada um. 

De acordo com Clóvis, para a ética 
funcionar bem, é preciso que todos 
participem da discussão do que há 
de mais importante para uma con-
vivência harmônica, já que a socie-
dade é composta por pessoas com 
diferentes necessidades. Ele desta-
cou, ainda, a importância de a ética 
estar sempre atrelada à educação: 
“Quando tivermos uma escolarida-
de que possa considerar com res-
peito as questões de cidadania e 
de ética, talvez tenhamos que nos 
preocupar menos em fiscalizar e fil-
mar aquilo que os nossos cidadãos 
fazem. Quando a ética for aplicada 
na prática nas escolas, os cidadãos 

passarão a ter determinadas atitu-
des não por temer o fiscal, mas por 
temer agredir a convivência naquele 
espaço. A ética não é uma questão 
de supervisores, ela é uma questão 
humana e diz respeito a todos, para 
que todos possam ter sua cota de 
felicidade.”, finalizou ele. 

A palestra que encerrou a XIII Conven-
ção foi proferida pelo cantor da banda 
Jota Quest, Rogério Flausino, e teve 
como tema “Dias Melhores”. Flausino 
contou um pouco da experiência que 
a banda passou nesses 18 meses 
sem fazer shows, devido à pandemia, 
e relembrou a trajetória da banda, 
marcando as principais músicas de 
sucesso. Ele apresentou reflexões da 
sua caminhada e da banda para rela-
tar os desafios no momento de crise 
e abordar como eles se reinventaram 
diariamente durante esses tempos.

A presidente do CRCMG, Rosa Ma-
ria Abreu Barros, encerrou oficial-
mente o evento enfatizando a satisfa-
ção do trabalho realizado. “Estamos 
encerrando esses três dias de muito 
trabalho e de movimentação para 
entregar aos profissionais da con-
tabilidade um evento de qualidade. 
E, pelo retorno que estamos tendo, 
temos a certeza de dever cumprido. 
Vencemos esse desafio de trazer um 
evento usando a tecnologia e temos 
muito a agradecer a todos os envol-
vidos na organização e aos que par-
ticiparam. Continuaremos investindo 
na educação continuada e espera-
mos que possamos fazer cursos on-
line e presenciais. Certeza que dias 
melhores virão!”, disse Rosa.  

Clóvis de Barros Filho falou sobre ética no último dia da convenção
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E M  D I A  C O M  O  C R C M G

FIQUE EM DIA COM 
A PROFISSÃO E 
EVITE O PROTESTO 
EM CARTÓRIO OU A 
EXECUÇÃO FISCAL

Para prestar serviços contábeis, os profissionais da contabi-
lidade e organizações devem estar registrados no Conselho 
e em dia com suas atribuições, inclusive com a anuidade.

Conforme o artigo 13 da Resolução CFC n.º 1.546/2018, o 
profissional da contabilidade ou a organização contábil que 
estiver com débito que não tenha sido objeto de parcela-
mento anterior ao exercício de 2021 poderá realizar o paga-
mento com redução sobre multa e juros, da seguinte forma: 

OPÇÃO DE PAGAMENTO
REDUÇÃO SOBRE 
MULTA E JUROS

à vista 60%

de 2 a 12 parcelas 40%

de 13 a 24 parcelas 30%

de 25 a 36 parcelas 20%

O parcelamento aplica-se aos débitos administrativos que 
estejam inscritos em Dívida Ativa, bem como aos que este-
jam em fase de execução fiscal já ajuizada ou protestados.

Profissional da contabilidade e organização contábil com 
débitos administrativos em aberto, entre em contato com 
a Gerência de Cadastro e Cobrança do CRCMG, através 
do e-mail atendimento@crcmg.org.br ou dos telefones (31) 
3269-8400 ou 0800 0318155 (opção 2), negocie o seu dé-
bito e evite a inscrição em dívida ativa e, consequentemente, 
o processo para execução fiscal ou o protesto no cartório! 
Fique em dia com a profissão! 

CRCMG possui condições especiais para regularização de débitos

ENVIO DE GUIA DE 
PARCELAMENTOS 
ATRAVÉS DO E-MAIL

As guias de parcelamentos estão sendo enviadas 
para o e-mail cadastrado no CRCMG, sempre 
com vencimento para o último dia útil de cada 
mês. Elas também podem ser reimpressas por 
meio do portal do CRCMG, www.crcmg.org.br, 
em “Serviços Online”, digitando o número do seu 
registro e a senha.

Caso ainda não possua a senha de acesso, cli-
que na opção “Esqueceu sua senha?”, na área 
“Serviços Online”, preencha os dados solicitados 
e clique na opção “Enviar”. A senha será enviada 
para o e-mail cadastrado no sistema do CRCMG. 

Atenção! A inadimplência de parcelas implica o 
imediato cancelamento do parcelamento sem 
prévia comunicação, assim como a adoção das 
medidas administrativas e judiciais cabíveis, con-
forme resolução vigente. 

Em caso de dúvidas, acesse o portal do CRCMG 
www.crcmg.org.br, no banner “Anuidade” ou 
através do e-mail atendimento@crcmg.org.br 
ou dos telefones (31) 3269-8400 ou 0800 0318155 
(opção 2). 
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E L E I Ç Õ E S  C R C M G

CONSELHO PROMOVE 
ELEIÇÕES DE 2/3 DE 
SEU PLENÁRIO EM 
NOVEMBRO

O CRCMG convoca todos os profis-
sionais da contabilidade do estado 
para participar do processo eleitoral 
de renovação de 2/3 dos membros 
que compõem o seu plenário. Neste 
ano, duas chapas concorrem às elei-
ções, que acontecerão pela internet, 
das 8h do dia 23 de novembro até 
as 18h do dia 24 de novembro, em 
todo o estado. 

O voto é secreto, direto, pessoal 
e obrigatório para contadores e 
técnicos em contabilidade com re-
gistro ativo no CRCMG. Só poderá 
votar o profissional da contabilida-
de que estiver em situação regular 
perante o Conselho até 10 (dez) 
dias antes da data de início da 
eleição. Dessa forma, os profis-
sionais que possuem débitos de 

qualquer natureza devem quitar a 
dívida ou negociá-la e pagar a pri-
meira parcela até o dia 12/11/2021 
para poder votar, pois essa será a 
data de corte. É importante desta-
car que, mesmo que o profissional 
negocie o débito após a data de 
corte, ele não poderá votar.

O voto será facultativo para os profis-
sionais com idade igual ou superior a 
70 anos nas datas da eleição.

O profissional terá o prazo de 30 
(trinta) dias, contado do primeiro dia 
útil seguinte ao término da eleição, 
para apresentar, no sistema informa-
tizado de votação, a justificativa de 
sua falta. Caso contrário, o CRCMG 
aplicará a pena de multa nos termos 
da Resolução CFC n.º 1.571/2019. 

Para acessar a resolução completa, 
clique aqui.

O voto é obrigatório e acontecerá exclusivamente pela internet
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Lembre-se: verifique, com antecedência, sua situação no CRCMG e regularize seus débitos na Gerência de Cadastro 
e Cobrança, através do e-mail atendimento@crcmg.org.br  

CHAPAS
Confira a relação das chapas habilitadas para concorrer ao pleito: 

Chapa n.º 1 - Responsável: Suely Maria Marques de Oliveira 
MANDATO DE 2022 A 2025

EFETIVOS SUPLENTES

N.º
CATEGORIA 

PROFISSIONAL
NOME REGISTRO N.º

CATEGORIA 
PROFISSIONAL

NOME REGISTRO N.º

1 Contador Suely Maria Marques de Oliveira MG-041655/O Contador Bruna Rauen Silva Pereira MG-106387/O

2 Contador Oscar Lopes da Silva MG-043127/O Contador Marlúcio Cândido MG-052288/O

3 Contador Mario Lúcio Gonçalves de Moura MG-062967/O Contador Erick Junqueira de Almeida MG-107478/O

4 Contador Marcos de Sá Goulart MG-048586/O Contador Raquel Angelo Araujo MG-109907/O

5 Contador Janilton Marcel de Paiva MG-038295/O Contador Josmaria Lima Ribeiro de Oliveira MG-080598/O

6 Contador Edenilson Durães de Oliveira MG-076618/O Contador Érico Souki Munayer MG-117186/O

7 Contador Diógenes de Sousa Ferreira MG-064694/O Contador Leonardo Firmino dos Santos MG-074721/O

8 Contador Celso Guimarães da Costa MG-034550/O Contador Rogéria Marques Valente Libero MG-066021/O

9 Téc. Cont. Cristiano Francisco Fonseca Neves MG-051639/O Téc. Cont. Cleuton Assis dos Santos MG-073843/O

10 Contador Sandro Ângelo de Andrade MG-051478/O Contador Renildes Dantas de Almeida MG-056701/O

11 Contador Denise de Oliveira Santos MG-043053/O Contador Evani Lúcio de Melo MG-045059/O

12 Contador Berenice Pereira Sucupira MG-084868/O Contador Elias Wagner Silva MG-078891/O

13 Contador Renildo Dias de Oliveira MG-107581/O Contador Emanuelly Melo Teixeira Dias Borges MG-076965/O

14 Contador Cristina Lisbôa Vaz de Mello MG-050413/O Contador Fernanda Nogueira Gil MG-107721/O

15 Contador Lucas Carneiro Machado MG-083794/O Contador Onofre Junqueira Júnior MG-038983/O

16 Contador Adelaide Maria da Cruz MG-047904/O Contador Jens Erik Hansen MG-037103/O

17 Contador Patrícia Regina Teles MG-074661/O Contador Ananeli Ramos da Silva MG-075045/O

18 Contador Daniel Lucas Cardoso MG-119983/O Contador Sandro Lobo Araújo MG-063536/O

Chapa n.º 2 - Responsável: Mário César de Magalhães Mateus
MANDATO DE 2022 A 2025

EFETIVOS SUPLENTES

N.º
CATEGORIA 

PROFISSIONAL
NOME REGISTRO N.º

CATEGORIA 
PROFISSIONAL

NOME REGISTRO N.º

1 Téc. Cont. Mário César de Magalhães Mateus MG-043420/O Téc. Cont. José Antônio de Freitas MG-034641/O

2 Contador José Athie Campos Cruz MG-050399/O Contador Rosemary da Paixão Oliveira MG-091601/O

3 Contador Jairo Marques Lopes Bahia MG-083315/O Contador Margareth Costa de Melo Moreira MG-075948/O

4 Contador Geraldo Bonfim e Silva MG-011741/O Contador Tatiana Campos Bonfim e Silva MG-077972/O

5 Contador Otorino Neri MG-016568/O Contador Sônia Maria de Paula Castro MG-038808/O

6 Contador Rômulo Larcher Filgueiras MG-079041/O Contador Edson de Carvalho Cardozo MG-057447/O

7 Contador Sebastião Cruvinel Fonseca MG-018830/O Contador Cristina Mendanha Leão MG-097491/O

8 Contador Bianor da Silva Cunha MG-069028/O Contador José Athadeu Júnior MG-047579/O

9 Téc. Cont. Maria Abadia de Almeida MG-024808/O Téc. Cont. Anízio Araújo da Silva MG-055739/O

10 Contador Hélio Nério Paviône MG-054417/O Contador Adriana Paula de Oliveira Souza MG-086626/O

11 Téc. Cont. Irene Silva Oliveira MG-077318/O Téc. Cont. Silvério Papa Ferreira MG-027007/O

12 Contador Rodrigo Antônio Chaves da Silva MG-090697/O Contador Wellington Vilasboas Fernandes MG-083897/O

13 Contador Rogério Antunes de Oliveira MG-073957/O Contador Deusdedit Campos Júnior MG-072847/O

14 Contador Geordani Patrícia de Freitas MG-062456/O Téc. Cont. Luiz Carlos Alves MG-030858/O

15 Contador Christiane Soares de Souza MG-087146/O Contador Carlos Henrique Martins MG-092402/O

16 Contador Ademilton Cesário Leão MG-116973/O Contador Carla Eutelina Dutra Amorim Pereira MG-122583/O

17 Contador Sirlene Vilela Batista MG-088023/O Contador Adelson Batista Magalhães Filho MG-079573/O

18 Contador Suzana Araújo dos Reis MG-070654/O Contador Marco Antônio da Silva MG-040305/O

Em breve, o CRCMG divulgará todas as informações referentes ao processo eleitoral em seus meios de comunica-
ção. Cadastre-se para receber os informativos eletrônicos e fique atento ao portal e às redes sociais do Conselho! 
Acesse: https://crcmg.org.br/emails 

E L E I Ç Õ E S  C R C M G
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Todos os anos, o CRCMG mobiliza os profissionais da con-
tabilidade para incentivar a destinação de parte do Imposto 
de Renda ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e ao 
Fundo do Idoso. Devido a essa intensa divulgação e à atu-
ação de profissionais da contabilidade que incentivaram os 
contribuintes, Minas Gerais bateu recorde de destinações ao 
FIA e ao Fundo do Idoso neste ano.

Em 2021, em todo o estado, as destinações do Imposto de 
Renda a esses fundos chegaram a R$19.616.012,32. O va-
lor é 75,80% maior do que o do ano de 2020, quando foram 
destinados R$11.158.070,19. Além disso, o estado teve um 
aumento de 16,46%, de 2020 para 2021, em destinações, 
em relação ao total nacional em doações.

Esses números expressivos reforçam ainda mais a importân-
cia dos profissionais da contabilidade e de seu papel social. 
Confira, nas tabelas a seguir, a quantia destinada a cada ci-
dade de Minas Gerais e a evolução de 2020 para 2021.

• Tabela com o Resultado Geral em Minas Gerais

• Tabela de Evolução

Se sua cidade não estiver nessa relação, procure o Conselho 
de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de seu 
município, caso exista, ou a Secretaria de Assistência Social. 
Em caso de dúvidas, procure o Grupo de Estudos Técnicos 
do Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC) do 
CRCMG ou a Comissão Especial do FIA do CRCMG para 
obter mais informações. 

Uma simples ação solidária pode transformar a vida de mi-
lhares de pessoas. Contador, faça sua parte!  

C R C M G  S O C I A L

MINAS GERAIS 
BATE RECORDE DE 
DESTINAÇÕES DE 
IMPOSTO DE RENDA 
PARA O FIA E PARA O 
FUNDO DO IDOSO

CRCMG E PREFEITURA 
DE SEM-PEIXE 
FORMALIZAM A 
DOAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS

O CRCMG e a prefeitura da cidade de Sem-Peixe, 
em Minas Gerais, formalizaram, no dia 27 de agos-
to, a doação de bens móveis, que inclui mobiliário 
de escritório, como cadeiras e outros equipamentos, 
como monitor, microcomputador, relógio de ponto 
e aspirador, que serão destinados à prefeitura. Os 
bens doados, 202 no total, apoiarão a cidade em seu 
funcionamento administrativo. 

 A doação ocorreu na sede do CRCMG e contou 
com a presença do vice-presidente de Registro do 
CRCMG, Oscar Lopes da Silva; do prefeito da cidade 
de Sem-Peixe, Éder Elói Alves Pena, e da gestora 
de convênios da prefeitura de Sem-Peixe, Gleiskelly 
Daiana Silva Martins. 

 O processo de doação se deu através do Edital de 
Doação de Bens Móveis Inservíveis do CRCMG n.º 
001/2021. Os interessados que manifestaram inte-
resse tiveram suas documentações analisadas pela 
Comissão Especial de Avaliação, Classificação e 
Desfazimento de Bens Móveis Inservíveis do CRCMG 
e, considerando os critérios de classificação estabe-
lecidos no edital, a instituição selecionada para rece-
ber a doação foi o município de Sem-Peixe. 

 A destinação sustentável é prática crescente. Além 
de abarcar os três pilares da sustentabilidade - eco-
nômico, ambiental e social -, contribui para a melho-
ria na prestação do serviço público, trazendo benefí-
cios à sociedade. 

Cerca de 200 bens móveis apoiarão a prefeitura da cidade em 
seu funcionamento diário 
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O P I N I Ã O

Ilza Cristina Marques Martins - contadora com mais de 30 anos de experiência em Cooperativa e MBA em Contabilidade e Finanças e integrante do Grupo de Estudos 
Técnicos de Cooperativismo do CRCMG

Júlio César Toledo de Carvalho - contador com especialização em auditoria e Mestrado em Administração. Com 20 anos de experiência no ramo de cooperativas de crédito, é o 
atual diretor executivo da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC) e vice-coordenador do Grupo de Estudos Técnicos de Cooperativismo do CRCMG

A Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro 
de 1971, define a política nacional do 
Cooperativismo, institui o regime jurí-
dico das sociedades cooperativas e 
dá outras providências. O artigo 28 
determina as reservas obrigatórias a 
serem constituídas pelas cooperati-
vas e destaca a regra para a Reserva 
de Assistência Técnica, Educacional e 
Social (Rates).

CONSTITUIÇÃO

A reserva deverá ser constituída por:

• 5% (cinco por cento), pelo me-
nos, das sobras líquidas apuradas 
no exercício, conforme o artigo 28, 
inciso II, da Lei n.º 5.764/1971; e

• resultados das operações com 
não associados, conforme artigos 
85 e 86 da Lei n.º 5.764/1971.

DESTINAÇÃO

A Rates é destinada à prestação de 
assistência aos associados, seus fami-
liares e, quando previsto nos estatutos, 
aos empregados da cooperativa.

A destinação é bastante ampla, po-
dendo ser utilizada no campo edu-
cacional, social e técnico, conforme 

estabelecido no Estatuto Social da 
cooperativa e regulamento próprio, 
que deve prever os critérios para 
constituição e utilização dos recursos. 
A aplicação desses recursos pode 
ser de diferentes formas, em diver-
sos programas sociais, assistenciais e 
técnicos, assim compreendidos:

• Assistência Técnica - destinada à 
prestação de orientação e de serviços 
variados aos seus associados.

• Educacional - abrange a realiza-
ção de treinamentos, com cursos es-
pecíficos destinados aos seus asso-
ciados e familiares e, quando previsto 
no Estatuto Social, aos empregados 
da cooperativa;

• Social - constituição e manutenção 
de programas na área social, através 
de intercâmbio entre cooperativas, ati-
vidades coletivas que visem melhorar a 
integração entre dirigentes e coopera-
dos, entre outros. 

REALIZAÇÃO

A Norma Brasileira de Contabilidade, a 
ITG 2004 – Entidade Cooperativa, defi-
ne, em seu item 14, que os dispêndios 
de assistência técnica, educacional e 
social devem ser registrados em con-

tas de resultado, respeitando o regime 
de competência, e poderão ser absor-
vidos pela Rates, por meio de lança-
mento na conta do resultado líquido na 
Demonstração de Sobras ou Perdas 
do período. Quando o resultado do pe-
ríodo for de sobras, o lançamento deve 
ser realizado antes das destinações le-
gais e estatutárias do período.

No caso específico das cooperativas 
de crédito, o Banco Central do Brasil 
define que o registro deve ocorrer no 
passivo circulante (Fundo de Assis-
tência Técnica, Educacional e Social 
- Fates), subdividido em resultados 
oriundos de atos cooperativos, apura-
dos pelas cooperativas nos termos do 
artigo 28, inciso II, da Lei n.º 5.764, e 
com resultado com atos não coopera-
tivos nos termos do artigo 87 da Lei n.º 
5.764, de 1971.  

RESERVA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
EDUCACIONAL E SOCIAL (RATES) -  
CONSTITUIÇÃO, DESTINAÇÃO E REALIZAÇÃO

| CRCNEWS20



C R C M G  P R E S E N T E 

Visando atender a uma das maio-
res necessidades da classe contábil 
mineira – a demanda por qualidade 
e tempestividade no atendimento 
aos profissionais da contabilidade 
pelos órgãos governamentais –, o 
CRCMG criou o Plano de Reinvindi-
cação de Atendimento Diferenciado, 
cujo objetivo é reivindicar um aten-
dimento especial ou um canal ex-
clusivo para todos os profissionais 
da contabilidade, tanto da capital 
quanto do interior.

Uma das ações do plano é a reali-
zação de reuniões do CRCMG com 
alguns órgãos, como a Secretaria 
Estadual da Fazenda (SEF/MG), a 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
Junta Comercial do Estado de Mi-
nas Gerais (Jucemg), além das prin-
cipais prefeituras do estado. “A in-
tenção é manifestar, de forma clara, 
nossa preocupação para as prefei-
turas e órgãos e relatar as principais 
dificuldades encontradas pela clas-
se contábil no que diz respeito aos 
serviços prestados por eles, dos 
quais os profissionais dependem di-
retamente para a execução de suas 
atividades. Não podemos ter nosso 
trabalho prejudicado por ferramen-
tas que apresentam problemas e 

CRCMG CRIA PLANO PARA 
REIVINDICAR ATENDIMENTO 
DIFERENCIADO AO PROFISSIONAL 
DA CONTABILIDADE

não ter um retorno ou um atendi-
mento sobre nossas demandas. 
Queremos um atendimento especial 
ou um canal para que tenhamos 
nossas questões respondidas.”, ex-
plica a presidente do CRCMG, con-
tadora Rosa Maria Abreu Barros. 

REUNIÃO COM A SEF/MG E 
RFB MARCAM O INÍCIO DOS 
TRABALHOS

Dando início ao Plano de Reinvindi-
cação de Atendimento Diferenciado 
para os profissionais da contabilida-
de, a presidente do CRCMG, con-
tadora Rosa Maria Abreu Barros, 
juntamente com uma equipe do 
Conselho, se reuniu, no dia 19 de 
agosto, com o subsecretário da Re-
ceita Estadual, Osvaldo Lage Sca-
vazza, e sua equipe para solicitar 
um atendimento diferenciado para 
os profissionais da contabilidade por 
parte da SEF/MG.  

Na oportunidade, foram apresen-
tados, pelo CRCMG, alguns pro-
blemas enfrentados pela classe 
contábil, decorrentes da demora 
do retorno dos serviços solicitados 
de forma online, no site da SEF/
MG, que dificultam o cumprimento 

de prazos e o envio de obrigações 
acessórias pelos usuários. 

O subsecretário da entidade, Os-
valdo Scavazza, destacou que o 
CRCMG é um dos principais par-
ceiros da Fazenda e sempre está 
pronto para contribuir na melhoria 
dos processos.  Em seguida, os re-
presentantes da SEF/MG apresen-
taram as dificuldades para atender à 
solicitação, como a redução expres-
siva do número de servidores, e in-
formaram os planos de melhorias e 
investimentos na modernização dos 
processos para aperfeiçoar todos 
os serviços da Secretaria, engloban-
do todos os usuários.  

Segundo a presidente Rosa, essa 
é uma medida pela qual a classe 
anseia: “Insistimos que urge dar ao 
profissional um canal exclusivo de 
comunicação, no qual ele possa, se 
não ter uma resolução rápida para o 
seu problema, obter, no mínimo, um 
retorno de que sua demanda está 
em análise ou que o problema não 
é dele, e sim do próprio sistema da 
Secretaria.”, explicou. 

Por fim, ficou acordado pelos repre-
sentantes da SEF/MG que, junta-
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mente com equipe definida pelo CRCMG, será constru-
ída uma solução para atender, de fato, os profissionais 
da contabilidade.  

Também participaram da reunião a vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional do CRCMG, Suely Maria 
Marques de Oliveira; a vice-presidente de Administração 
e Planejamento do CRCMG, Maria da Conceição Barros 
de Rezende Ladeira; a coordenadora do Grupo de Estu-
dos Técnicos (GET) da Área Tributária do CRCMG, Fer-
nanda Nogueira Gil; o vice-presidente da Jucemg, Sauro 
Henrique de Almeida; e representantes de diversas áre-
as técnicas da SEF/MG.

Já no dia 17 de setembro, a presidente do CRCMG, 
Rosa Barros, reuniu-se com a chefe da Divisão de Inte-
ração com o Cidadão da 6ª Região Fiscal da RFB, Áurea 
Nazaré de Mendonça, e com o Delegado da Receita Fe-
deral em Belo Horizonte, Flávio Antônio Souza Abreu, e 
obteve uma importante conquista para os profissionais 
da contabilidade: a realização da sala de atendimento 
virtual direcionada às demandas da classe contábil. 

Após discussão, ficou acordado que os profissionais 
da contabilidade contarão com a realização de salas de 
atendimento virtual especial, previamente agendadas, 
para atender às principais demandas da classe sobre 
vários temas. 

Dessa forma, inicialmente, o CRCMG abrirá um canal 
para que os profissionais da contabilidade manifestem 
quais são as principais dúvidas em relação aos canais de 
atendimento da Receita. Com base nesses apontamen-
tos, ocorrerá a realização da sala de atendimento virtual 
agendada, na qual serão esclarecidas, pelos profissio-
nais da Receita, as soluções ou respostas pertinentes.

Segundo a presidente do CRCMG, esse foi um impor-
tante passo para estreitar ainda mais a relação entre as 
entidades e oferecer ao profissional da contabilidade 
respostas para as questões mais recorrentes. “Saímos 
dessa reunião com data agendada para o recebimento 
de sugestões e a realização da primeira sala de aten-
dimento virtual para a classe contábil. Será um projeto 
piloto que poderá ser ampliado e enfatizado conforme o 
surgimento das demandas.”, explicou Rosa Barros. 

CRCMG SE REÚNE 
COM DELEGADOS 
REPRESENTANTES 
E ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA NO INTERIOR
A diretoria do CRCMG pretende realizar, nos meses 
de setembro e outubro, diversas visitas em cidades 
polos do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de 
sensibilizar os representantes dos órgãos públicos 
locais sobre a importância de garantir aos profis-
sionais da contabilidade o atendimento preferencial 
nessas instituições. 

Inicialmente, as cidades selecionadas são: Uberlân-
dia, Juiz de Fora, Barbacena, Conselheiro Lafaiete, 
Teófilo Otoni, Montes Claros, Governador Valadares, 
Ipatinga, Poços de Caldas, Itajubá, Pouso Alegre, 
Varginha, Divinópolis e Manhuaçu.

As reuniões contarão com a participação dos dele-
gados representantes do CRCMG em cada cidade 
para que auxiliem e demonstrem as principais di-
ficuldades enfrentadas pelos profissionais daquele 
município. 

O CRCMG divulgará, em seus meios de comunicação, a 
data e o canal para que os profissionais da contabilidade 
informem quais são as principais dúvidas em relação ao 
atendimento da Receita. 

Também participaram da reunião a vice-presidente de De-
senvolvimento Profissional do CRCMG, Suely Maria Mar-
ques de Oliveira; a vice-presidente de Fiscalização, Ética e 
Disciplina do CRCMG, Andrezza Célia Moreira, e o analista 
tributário da RFB, Marco Henrique Soares de Menezes.  
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A totalidade dos ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) julgou inconstitucionais partes da Lei 
n.º 17.519/2011, do Estado de Goiás, que estabelece 
a responsabilidade solidária do profissional da conta-
bilidade pelo pagamento de tributos e penas pecuni-
árias de seus clientes. Leia mais  

LEI DE GOIÁS QUE IMPUTA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
AO CONTADOR É DERRUBADA PELO STF

PERITOS CONTÁBEIS 
AMPLIAM PARTICIPAÇÃO 
NA CONTABILIDADE E 
REITERAM SUA IMPORTÂNCIA 
PARA O JUDICIÁRIO

RECEITA FEDERAL 
ANUNCIA NOVA 
FUNCIONALIDADE 
PARA A DCTFWEB

RECEITA FEDERAL NOTIFICA DEVEDORES 
DO SIMPLES NACIONAL

NOVA PUBLICAÇÃO DA IFAC 
SOLICITA AOS LÍDERES DO G20 
FOCO EM SUSTENTABILIDADE E 
INTEGRIDADE DO SETOR PÚBLICO

O aumento da quantidade de litígios judiciais e a com-
plexidade dessas ações têm impulsionado a atuação de 
uma função em ascensão no País: a perícia contábil. 
Desde a criação do Cadastro Nacional de Peritos Con-
tábeis (CNPC) pelo CFC, o montante de inscritos nes-
sa plataforma digital mais que dobrou em apenas cinco 
anos: de 2.106 inscritos, em dezembro de 2016, para 
4.695 inscritos, em setembro de 2021. Leia mais 

A Receita Federal publicou o Ato 
Declaratório Executivo Corat n.º 
14/2021, que prevê a possibilidade 
de enviar a DCTFWeb de forma au-
tomática, assim que for realizado o 
fechamento do eSocial. Leia mais 

No dia 9 de setembro de 2021, foram 
disponibilizados, no Domicílio Tributário 
Eletrônico do Simples Nacional (DTE-
-SN), os Termos de Exclusão do Sim-
ples Nacional e os respectivos Relató-
rios de Pendências dos contribuintes 
que possuem débitos com a Receita 
Federal e/ou com a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional. Leia mais 

A International Federation of Accountants (Ifac) definiu, 
no dia 15 de setembro, duas ações principais, a serem 
priorizadas pelos líderes do G20 enquanto a Covid-19 
persistir: apoiar a iniciativa da Fundação IFRS sobre nor-
mas de sustentabilidade e defender a gestão das finanças 
públicas. O compromisso com essas duas ações, que se 
baseiam nas quatro prioridades estabelecidas no convite 
à ação do G20 para 2020 da Ifac, é fundamental para a 
construção de um futuro melhor. Leia mais 

O CRCMG informa que as notícias publicadas nesta coluna se referem ao período compreendido entre os 
dias 2 a 22 de setembro de 2021. As informações posteriores a essa data podem ser conferidas no portal 
do Conselho, no menu “Notícias”.
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TV CRCMG 
E REDES SOCIAIS
Acompanhe a TV CRCMG no YouTube e as 
páginas do Conselho no Facebook, LinkedIn e 
Instagram! Curta, comente e compartilhe!

LEI FEDERAL ENTRA EM VIGOR E ALTERA 
SITUAÇÃO DAS EMPRESAS INDIVIDUAIS DE 
RESPONSABILIDADE LTDA.

PLENÁRIO DO CFC 
APROVA NOVA 
NBC E REVISÕES 
NORMATIVAS

CLIENTES TERÃO OS 
SERVIÇOS DO PIX SAQUE E PIX 
TROCO A PARTIR DE NOVEMBRO
A partir do dia 29 de novembro, a população vai ter mais 
uma opção para sacar dinheiro além do caixa eletrônico 
e agência bancária. Essa possibilidade também vai estar 
disponível, por meio do Pix, no estabelecimento comer-
cial em que o cliente faz compras, como lojas, padarias 
e supermercados. O Pix Saque e o Pix Troco são novos 
produtos da Agenda Evolutiva do Pix, definida pelo Ban-
co Central. Leia mais 

Está em vigor, desde o dia 26 de agosto, a Lei n.º 14.195/2021, que trata 
da abertura e funcionamento de empresas no País. Com a vigência da lei, 
os empresários devem atentar para o seguinte ponto, conforme dispõe o 
artigo 41: “As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes 
na data da entrada em vigor desta Lei serão transformadas em sociedades 
limitadas unipessoais independentemente de qualquer alteração em seu ato 
constitutivo.”. Leia mais 

Em reunião plenária do CFC, realiza-
da no dia 19 de agosto, foram apro-
vadas a Norma Brasileira de Conta-
bilidade Técnica Geral (NBC TG) 50 
– Contratos de seguros; a revisão 
n.º 2 da NBC do Auditor Indepen-
dente (NBC TA) 315 – Identificação 
e Avaliação dos Riscos de Distorção 
Relevante; e a Revisão NBC 11 - 
Alterações decorrentes da NBC TA 
315. Leia mais 
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