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TEMPO DE PROJETAR OS 
MOMENTOS QUE ESTÃO  
POR VIR

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

Suely Maria Marques de Ol iveira
Presidente  do CRCMG

Empatia. Capacidade de sentir  o  que outra 
pessoa sente, caso estivesse na mesma si-
tuação vivenciada por ela; experimentar de 
forma objetiva  e  racional  o que sente o ou-
tro, a fim de tentar compreender sentimen-
tos e emoções.

Segundo Dalai Lama, “A compaixão é um 
profundo desejo de ver os outros aliviados do 
sofrimento. O amor é a outra faceta, um forte 
desejo de ver os outros felizes.”.

Com o fim do ano se aproximando e olhan-
do rapidamente para o passado, talvez tenha 
nos faltado mais empatia ao lidarmos com as 
diferenças e as escolhas de outras pessoas, 
próximas ou distantes de nós.

Este foi um ano extremamente desafiador, 
tanto na vida profissional quanto na pes-
soal. Eleições polarizadas, um futuro ainda 
incerto, eventos, encontros e compromissos 
voltando a ser presenciais... Convido vocês 
a refletirem sobre os momentos pretéritos e 
a projetarem, sobre os momentos que estão 
por vir, uma nova força, com olhares espe-
rançosos e positivos. 

Este é o nosso último CRC News de 2022 
e, seguindo o compromisso desta entidade, 
com o desenvolvimento e aperfeiçoamento 
dos profissionais da contabilidade, tivemos, 
nos últimos meses, mais duas edições do 
“CRCMG MAIS PERTO DE VOCÊ”, com os 
Seminários de Desenvolvimento e Capacita-
ção Profissional do Vale do Rio Doce e do Sul 
de Minas, em Governador Valadares e Vargi-
nha, respectivamente. Foram dois eventos de 
grande importância e de extremo sucesso.

Em dezembro, realizamos o Seminário de 
Desenvolvimento e Capacitação Profissional 
de Belo Horizonte e, para 2023, estamos 
preparando a XIV Convenção de Contabi-
lidade de Minas Gerais, o mais importan-
te evento da contabilidade mineira, que 
acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de junho 
de 2023, de forma presencial, e terá como 
tema o “Protagonismo, sustentabilidade e 
transformação”. Seu lançamento foi realiza-
do no dia 27 de outubro, em conjunto com o 
lançamento do Prêmio Internacional de Pro-
dução Contábil Técnico-Científica Prof. Dr. 
Antônio Lopes de Sá, que tem o objetivo de 
incentivar, estimular e disseminar a produção 
de pesquisa na área da Ciência Contábil nos 
âmbitos nacional e internacional. 

Ainda no dia 27 de outubro, foi realizada mais 
uma solenidade de entrega da carteira de 
identidade profissional. Foram mais de 35 no-
vos profissionais que aceitaram o convite do 
CRCMG para receber o novo documento.

Nesta edição, também falaremos sobre Con-
selho de Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf), golpe envolvendo a Declaração Com-
probatória de Percepção de Rendimentos 
(Decore) e repasses ao Fundo da Infância e 
Adolescência (FIA) e ao Fundo do Idoso.

Desejo a todos uma ótima leitura, um Na-
tal de solidariedade e um novo ano reple-
to de paz, saúde, conquistas e, principal-
mente, EMPATIA!
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C O M P R O M I S S O  C R C M G

Nos dias 10 de novembro e 1º de 
dezembro, as cidades de Varginha, 
no Sul de Minas, e Belo Horizonte 
receberam o Seminário de Desen-
volvimento e Capacitação Profissio-

VARGINHA E BH RECEBEM AS 
ÚLTIMAS EDIÇÕES DO SEMINÁRIO DE 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE 2022

nal, que abordou temas relevantes 
da área contábil.  

Essa ação faz parte do “CRCMG 
mais perto de você”, que promove 

eventos que levam aos profissionais 
da contabilidade uma oportunidade 
de aproximação com o Conselho e 
de troca de experiências e capaci-
tação técnica.

Os eventos, que foram gratuitos, 
também tiveram um caráter solidá-
rio: na ocasião, o CRCMG solici-
tou que os inscritos participassem 
com a doação de alimentos. Foram 
arrecadadas diversas caixas de 
água de coco e latas de leite em 
pó. O CRCMG entregou as doa-
ções a instituições de caridade das  
duas regiões. 

No dia 18 de novembro, aconteceu 
o tradicional Seminário de Auditoria 
e Controladoria, evento que teve 
como objetivo estimular discussões 
sobre a contabilidade e a auditoria 
independente, sua adaptação ao 
mercado brasileiro contemporâneo 
e as perspectivas para o futuro, 
contribuindo, assim, para o desen-

volvimento dos profissionais e da 
profissão contábil. 

O seminário, que foi realizado de 
forma remota, através de plata-
forma digital, com transmissão 
simultânea pela TV CRCMG, foi 
organizado pelo Grupo de Estudos 
Técnicos de Auditoria e pela Co-

missão de Educação Profissional 
Continuada do CRCMG.

Fique por dentro dos eventos realiza-
dos pelo CRCMG! Acesse o portal do 
Conselho (www.crcmg.org.br), clique 
em “Desenvolvimento Profissional”, 
“Inscrições” e selecione o tipo de even-
to de que deseja participar. 

VII SEMINÁRIO DE AUDITORIA E 
CONTROLADORIA DEBATE ASSUNTOS 
RELEVANTES DAS ÁREAS

Seminário em Belo Horizonte encerra ciclo de seminários, que passou por cinco 
cidades do estado
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C O M P R O M I S S O  C R C M G

Durante o ano de 2022, com o apoio dos conselhei-
ros, membros de Grupos de Estudos Técnicos, comis-
sões, delegados representantes e demais parceiros, o 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
(CRCMG) levou aos profissionais da capital e do in-
terior diversos cursos, palestras, seminários, fóruns e 
outros eventos online, com temas voltados ao interes-
se da classe contábil, direcionados a diversas áreas e 
campos de atuação. 

Além de ampliar o conhecimento dos profissionais 
da contabilidade, o CRCMG também busca apoiar a 
qualificação dos estudantes de Ciências Contábeis. 
Assim, a Câmara de Desenvolvimento Profissional 
também atendeu a todas as solicitações de lives e pa-
lestras requisitadas pelas instituições de ensino.

Confira a relação dos eventos realizados pelo CRCMG 
em 2022 e o total de participantes:  

2022: CRCMG REALMENTE 
MAIS PERTO DOS PROFISSIONAIS 
DA CONTABILIDADE

EVENTO TOTAL PARTICIPANTES

APOIO A EVENTOS CONTÁBEIS 5 Não aplicável

PALESTRAS PRESENCIAIS / ONLINE 40 3.263

SEMINÁRIOS 8 1.342

FÓRUNS ONLINE 13 2.154

CAFÉ COM O CONTABILISTA ONLINE 27 6.738

CURSOS ONLINE 118 13.363

TOTAL 211 26.860

EVENTO TOTAL PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE CERTIFICADOS 

CURSOS EAD 26 1.553
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PRAZO PARA 
CUMPRIR PONTOS  
NO PEPC  
TERMINA EM 
31 DE DEZEMBRO
Os profissionais da contabilidade obrigados a cum-
prir o Programa de Educação Profissional Continuada 
(PEPC) devem estar atentos e verificar se as atividades 
que realizaram ao longo do ano são devidamente pon-

tuadas em sua área de atuação, visto que o prazo para 
cumprir a pontuação termina no dia 31 de dezembro.

É importante lembrar que, neste ano, o PEPC voltou a 
exigir a pontuação mínima de 40 pontos. Para cumpri-
-los, são válidas somente atividades promovidas por 
capacitadoras credenciadas pelo Sistema CFC/CRCs.

O relatório de atividades do PEPC referente ao ano de 
2022 deverá ser registrado e conferido de forma online 
até 31 de janeiro de 2023 no CRCMG.

CURSOS EAD COM PONTUAÇÃO

Ainda é possível cumprir a pontuação exigida! Fique 
atento aos cursos na modalidade de Ensino a Distância 
(EAD) oferecidos gratuitamente pelo Conselho que pon-
tuam no PEPC e complete sua pontuação.  

N.° CURSOS EAD DO CRCMG
PONTUAÇÃO

AUD BCB SUSEP RT PREVIC PERITOS

1 Perícia Contábil NBC PP n.º 01 (R01) 4

2 Efeitos práticos da definitividade da Substituição Tributária 4 4 4

3 Blockchain 4 4 4

4 PMEs - conciliação, controle e análise de contas 4 4 4

5
Orçamento público e Demonstrações Contábeis aplicadas ao 
Setor Público

4

6 CPC 07 - IAS 20 Subvenção Governamental 4 4 4 4 4 4

7 Atualização da Legislação Trabalhista 4 4 4 4 4 4

8 Avaliação de empresas 4 4 4 4 4 4

9 Tópicos especiais das Demonstrações Contábeis 4 4 4 4 4 4

10 Fluxo de Caixa Financeiro e Gestão Financeira 4 4 4 4 4 4

11 Contabilidade para a Construção Civil 4 4 4

12 NBC TG 27 – Ativo Imobilizado 4 4 4 4 4 4

13 Revisão Tributária 4 4 4 4 4 4

14 Auditoria Interna e Externa 4 4 4 4 4 4

15 Contabilidade no Terceiro Setor 4 4 4 4 4 4

16 IFRS 9 - NBC TG 48 Instrumentos Financeiros 4 4 4 4 4 4

17 Contabilização do Orçamento Aplicado ao Setor Público 4 4 4

18 Planejamento e Orçamento Público 4 4 4

19
DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público

4 4 4

20 ITG 1000 – Modelo Contábil para ME e EPP 2 2 2

21 NBC TG 47 – Receita de Contrato com o Cliente 2 2 2

22 Sped Fiscal – Tudo sobre blocos K e H 4 4 4 4 4 4

23
Retenções de ISS e os conflitos de competências tributárias - 
ISS X ICMS

4 4 4

24 NBC TG 1001 - Contabilidade para Pequenas Empresas 4 4 4

25 Apuração de haveres em Pequenas e Médias Empresas 4 4 4
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E M  D I A  C O M  O  C R C M G

PROFISSIONAIS TÊM CONDIÇÕES 
ESPECIAIS PARA A REGULARIZAÇÃO 
DE DÉBITOS ENCERRADOS
Manter-se em dia com a profissão é 
um dever do profissional da conta-
bilidade. Essa postura relaciona-se 
não só com o exercício profissional 
em conformidade com as normas 
legais, mas também com o com-
promisso em manter-se regular 
com seu conselho de classe.

Para possibilitar que os profissionais 
inadimplentes fiquem em dia, o Siste-
ma CFC/CRCs definiu opções vanta-
josas para a regularização de débitos 
encerrados. Conforme o artigo 13 da 
Resolução CFC n.º 1.546/2018, os 
débitos que ainda não tenham sido 
objeto de parcelamento podem ser 

quitados com redução sobre multas 
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%

Tanto o profissional da contabilidade 
quanto a organização contábil que 
estiver com débitos vencidos podem 
usufruir do desconto que se aplica 
também a débitos inscritos em dívida 
ativa e até mesmo àqueles em execu-
ção fiscal e protesto.

Portanto, fique em dia, pois, de acordo 
com os artigos 12 e 21 do Decreto-Lei 
n.º 9.295/1946, os profissionais, para 
exercerem a profissão, devem estar 
registrados no Conselho e regulares 
com suas atribuições, inclusive com o 
pagamento da anuidade, vencida em 
31/3 de cada ano.

Os profissionais que estão com débitos 
devem entrar em contato com a Ge-
rência de Cadastro e Cobrança, atra-
vés do e-mail cobranca@crcmg.org.br 
ou pelos telefones (31) 3269-8400 ou 
0800 0318155, para regularizar a situ-
ação. Não perca essa oportunidade! 
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PROFISSIONAIS 
E ORGANIZAÇÕES 
DEVEM MANTER 
CADASTRO ATUALIZADO
Conforme a Norma Brasileira de Con-
tabilidade (NBC) PG 001 (Código de 
Ética Profissional do Contador), o pro-
fissional da contabilidade deve “comu-
nicar imediatamente ao CRC a mu-
dança de seu domicílio ou endereço, 
inclusive eletrônico, e da organização 
contábil de sua responsabilidade, bem 
como informar a ocorrência de outros 
fatos necessários ao controle e fiscali-
zação profissional”.

Para atualizar os dados cadastrais 
(e-mail, endereços e telefones), é 
preciso acessar o portal do CRCMG 
(www.crcmg.org.br), ir em “Profissio-
nais” ou “Organizações Contábeis” 
e clicar em “ATUALIZAÇÃO DE DA-
DOS CADASTRAIS”.

Além de estar de acordo com as nor-
mas, ao manter o e-mail atualizado, o 
profissional se mantém em dia com as 

informações relevantes do Conselho, 
através do informativo “CRCMG: Em 
dia com a profissão”, que é enviado 
uma vez por semana.

Caso o profissional queira receber 
os demais informativos do Conse-
lho, como o “CRCMG Notícias”, o 
“Boletim Legislativo”, o “Jornal CRC 
News”, a “Revista Mineira de Con-
tabilidade” e demais informativos, é 
preciso fazer um cadastro registran-
do o consentimento para recebimen-
to desses informativos. Para fazer o 
cadastro, clique aqui. 

CONSELHO ENVIA GUIAS DE PARCELAMENTOS 
POR 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 “Profissionais” 

ou “Organizações Contábeis” - “Anuidade”, “Emissão 

de 2ª via de guia”. Em seguida, a página de “Serviços 

online” será aberta, na qual deverão ser preenchidos 

os dados com o número do seu registro e a senha.

Para obter a senha de acesso desse serviço, caso não 

tenha, é preciso clicar em “Serviços online”, na opção “Es-

queceu sua senha? Clique aqui”, preencher os dados so-

licitados e clicar na opção “Enviar”. A senha será enviada 

para o e-mail cadastrado no sistema do CRCMG. 

Caso não receba a guia no e-mail ou não consiga reim-
primir pelo portal em até 3 dias antes do vencimen-
to, entre em contato com o Conselho através do e-mail 
cobranca@crcmg.org.br ou pelos telefones (31) 3269-8400 
ou 0800 0318155 e solicite o reenvio da guia, para que pos-
sa quitar até a data de vencimento, evitando juros e multa.

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

Em caso de dúvidas, acesse o portal do CRCMG 
www.crcmg.org.br, no menu “Profissionais” - “Anuida-
de”, ou entre em contato através do e-mail e telefones 
mencionados acima. 
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R E G I S T R O  P R O F I S S I O N A L

O Conselho Regional de Contabi-
lidade de Minas Gerais (CRCMG) 
realizou, no dia 27 de outubro, a 

CRCMG FAZ ENTREGA DE 
CARTEIRAS PROFISSIONAIS

solenidade de entrega de cartei-
ras profissionais em sua sede. 

As carteiras foram entregues pela 
presidente do CRCMG, Suely Ma-
ria Marques de Oliveira, e pelo 
vice-presidente de Registro, Re-
nildo Dias de Oliveira, a 35 novos 
profissionais. 

De acordo com Renildo, é impor-
tante esse primeiro contato efetivo 
que o Conselho vem promovendo 
com os novos profissionais. “Nos-
so objetivo é estreitar a relação 
do profissional com o Conselho 
de Contabilidade. E, por conside-
rar que a valorização da profissão 
contábil passa pela nova geração 
de profissionais, o CRCMG tem 
buscado cada vez mais essa apro-
ximação.”, afirmou o vice-presi-
dente de Registro. 

Um dos profissionais que recebeu a 
carteira das mãos da presidente foi 
Raphael Porto Cristalino, que desta-
cou o valor desse momento para os 
profissionais que estão começando 
agora no mercado de trabalho e falou 
também sobre seus anseios. Para 

Profissionais recebem carteira de identidade profissional

Durante a entrega da carteira, o profissional Raphael Cristalino levou a moldura que seu pai, já 
falecido, fez pra ele quando de sua aprovação no Exame de Suficiência. 
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No dia 18 de setembro, o Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) rea-
lizou a 2ª edição do Exame de Sufi-
ciência de 2022. O resultado oficial, 
com os nomes dos aprovados, foi 
divulgado no Diário Oficial da União 
(DOU), no dia 7 de novembro.

Com a participação de mais de 43 
mil candidatos, as provas ocorre-
ram, simultaneamente, em todo o 
país. Em Minas Gerais, elas foram 
aplicadas para 3.408 candidatos, 
em 13 cidades: Belo Horizonte, Divi-
nópolis, Governador Valadares, Ipa-
tinga, Juiz de Fora, Montes Claros, 
Paracatu, Patos de Minas, Poços de 
Caldas, Pouso Alegre, São João del-
-Rei, Uberlândia e Varginha.

Dos 44 mil inscritos, 36 mil candi-
datos compareceram e realizaram 
a prova. Desses, 7.595 foram apro-
vados, o que representa um índice 
de 21,11% de aprovação. Em Minas 
Gerais, 847 foram aprovados, repre-
sentando a taxa de 23,63% de apro-
vação no estado.

Para conferir a lista de aprova-
dos, acesse o site da Consulplan 

(www.consulplan.net) ou do CFC 
(www.cfc.org.br).

PASSEI NO EXAME DE SUFICI-
ÊNCIA. E AGORA?

A aprovação no exame é uma 
importante etapa vencida pelo 
futuro profissional que deseja se-
guir a carreira na área contábil, já 
que é um dos pré-requisitos para 
solicitar o registro no CRCMG e 
exercer regularmente a profis-
são, conforme estabelecido pela 
Lei n.º 12.249/2010, com regula-
mentação da Resolução CFC n.º 
1.486/2015.

O profissional aprovado deve so-
licitar o registro através do portal 
do CRCMG, em “Profissionais” - 
“Registro Profissional” e clique em 
“Solicitação de Primeiro Registro 
no CRC”.

Deve ser apresentada a seguinte 
documentação:

• requerimento preenchido, assi-
nado e com foto 3x4 afixada (se-
guir as especificações de foto que 

constam no portal do Conselho). 
O requerimento encontra-se dis-
ponível no portal do CRCMG, em 
“Solicitação de Primeiro Registro 
no CRC”;

• apresentação de documentos 
pessoais (conferir a lista de docu-
mentos no portal);

• aprovação em Exame de Sufici-
ência, para profissionais que con-
cluíram o curso após 14/6/2010;

• comprovantes de recolhimento 
da taxa de registro profissional e 
da anuidade, que serão emitidas, 
automaticamente, depois do pre-
enchimento do requerimento.

Os documentos pertinentes deve-
rão ser encaminhados à sede do 
CRCMG via protocolo digital,  cli-
cando aqui, ou pelos Correios 
(cópia autenticada em cartório) 
para  Rua Cláudio Manoel, 639, 
bairro Savassi, Belo Horizonte - 
MG, CEP 30140-105, ou entregar 
pessoalmente no atendimento pre-
sencial do CRCMG, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h. 

DIVULGADO RESULTADO DO 2º EXAME 
DE SUFICIÊNCIA DE 2022

ele, esse momento é uma forma de 
respeito e valorização do profissio-
nal que se dedicou aos estudos e foi 
aprovado no Exame de Suficiência. 
“A entrega da carteira traz uma sen-
sação boa de pertencimento à clas-
se e também é uma oportunidade de 

conhecer as instalações do CRCMG, 
ver que não é só um órgão regulador 
e fiscalizador, mas também apoia-
dor do profissional da contabilidade. 
Agora, com o registro e a carteira em 
mãos, espero ser valorizado como 
profissional e que seja um diferencial 

na minha carreira, tanto na parte do 
conhecimento quanto na parte finan-
ceira.”, conta.

Para obter o registro e a carteira pro-
fissional, é preciso, primeiramente, ser 
aprovado no Exame de Suficiência. 
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E M  D E S T A Q U E

O Conselho Regional de Contabilidade 
de Minas Gerais (CRCMG) realizou, no 
dia 27 de outubro, o lançamento oficial 
da XIV Convenção de Contabilidade de 
Minas Gerais e do Prêmio Internacional 
de Produção Contábil Técnico-Científi-
ca Prof. Dr. Antônio Lopes de Sá - edi-
ção 2023.

LANÇAMENTO DA XIV 
CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE 
DE MINAS GERAIS E DO PRÊMIO 
INTERNACIONAL LOPES DE SÁ
Evento aconteceu na sede do Conselho e foi transmitido, ao vivo, na TV CRCMG

com o apoio do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), da Academia 
Brasileira de Ciências Contábeis, da 
Fundação Brasileira de Contabilidade 
e de parceiros do CRCMG. 

A presidente do CRCMG, Suely Maria 
Marques de Oliveira, realizou a abertu-
ra do evento e, em seguida, foi feita a 
apresentação da identidade visual da 
convenção. A presidente destacou os 
motivos pelos quais foi definido o lema 
dessa edição. “Esse lema foi escolhido 
em função da relevância e da necessi-
dade de discutirmos assuntos que vão 
delinear o nosso futuro.”, disse.

Suely Marques ressaltou que “a con-
venção é, sem dúvida, o mais impor-
tante evento realizado pelo CRCMG, 
pois, além de promover o desenvol-
vimento profissional, cria conexões, 
promove interações da classe contábil 
mineira com profissionais de outros 
estados e fortalece as relações, com 
a troca de experiências pessoais e no 
âmbito da contabilidade”.

Na sequência, a vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional do 
CRCMG, Andrezza Célia Moreira, e 

X I V  C O N V E N Ç Ã O  D E

D E  M I N A S  G E R A I S

P R O T A G O N I S M O ,  
S U S T E N T A B I L I D A D E
E  T R A N S F O R M A Ç Ã O

Com o lema “Protagonismo, sustenta-
bilidade e transformação”, a XIV Con-
venção de Contabilidade de Minas Ge-
rais acontecerá nos dias 21, 22 e 23 
de junho de 2023, de forma presencial, 
e pretende reunir cerca de 2 mil pesso-
as. A convenção, que é o maior evento 
da contabilidade no estado, contará 
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Para finalizar a solenidade, o pre-
sidente do Conselho Regional de 
Contabilidade da Bahia (CRCBA), 
André Luís Barbosa dos Santos, 
ministrou a palestra “Metaverso na 
Contabilidade”, na qual apresentou 
um panorama do impacto das tec-
nologias na vida profissional, sobre-
tudo na contabilidade, e destacou a 
importância de os profissionais se 
adequarem a essa tendência, que 
é real, para que possam estar mais 
fortalecidos enquanto classe.

O evento, que ocorreu na sede do 
Conselho e foi transmitido ao vivo 
pela TV CRCMG, contou com a 
presença de ex-presidentes, con-
selheiros, colaboradores, membros 
de Grupos de Estudo Técnicos do 
CRCMG e da Comissão Organizado-
ra da XIV Convenção de Contabilida-
de de Minas Gerais e representantes 
de entidades parceiras. 

a coordenadora do Comitê Científico 
do prêmio, Jacqueline Veneroso Alves 
da Cunha, apresentaram o “Prêmio 
Internacional de Produção Contábil 
Técnico-Científica Prof. Dr. Antônio 

Presidente Suely Maria Marques de Oliveira 
fez a abertura da solenidade, que contou 
com cerca de 50 pessoas na sede do CRCMG 
e mais de 290 visualizações na TV CRCMG

Apresentação da identidade visual da XIV Convenção de Contabilidade de Minas Gerais

Lopes de Sá” e fizeram um breve his-
tórico do prêmio, destacando que, 
mais uma vez, haverá premiação em 
dinheiro para os primeiros colocados 
e, assim, convidaram todos para par-
ticipar. As inscrições já estão abertas 
e podem ser feitas até o dia 22 de ja-
neiro de 2023, no portal do Conselho.

O presidente do CFC, Aécio Pra-
do Dantas Júnior, que participou do 
evento de forma virtual, falou sobre a 
importância da convenção mineira e 
das expectativas para essa edição. 
Ressaltou, ainda, que “o lema da XIV 
Convenção já deixa clara a grandiosi-
dade do evento: ‘Protagonismo, sus-
tentabilidade e inovação’. Precisamos 
assumir os nossos papéis de protago-
nistas e posso provar o porquê: somos 
verdadeiros consultores de negócios e 
desenvolvemos os planejamentos es-
tratégicos das empresas, contribuindo 
para o crescimento dos negócios bra-
sileiros.”, afirmou.
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C R C M G  A T U A

CRIMES DE “LAVAGEM DE 
DINHEIRO”: OBRIGATORIEDADE DE 
COMUNICAÇÃO AO COAF

Em 1998, o Brasil sancionou a Lei n.º 9.613, que deter-
minou as principais diretrizes para o combate e a pre-
venção ao crime de “lavagem de dinheiro”. Em 2012, 
foi sancionada a Lei n.º 12.683, que alterou a Lei n.º 
9.613/1998 e requereu a participação da sociedade, 
exigindo, para diversas atividades, a criação de meca-
nismos internos que permitam a identificação e a comu-
nicação de transações suspeitas que sugiram crimes de 
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens.

Para o cumprimento dessas leis, os profissionais da con-
tabilidade e as organizações contábeis passaram a ter 
algumas obrigações. Uma delas é a comunicação ao 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) 
sobre operações diversas de seus clientes que apresen-
tem indícios ou suspeitas de estarem ligadas ao crime 
de “lavagem de dinheiro”, já que o Coaf é o órgão res-
ponsável por receber, examinar e identificar ocorrências 
suspeitas de atividades ilícitas e aplicar as penalidades 
cabíveis. 

O crime de “lavagem de dinheiro” caracteriza-se pelo 
conjunto de operações comerciais ou financeiras efetua-
das com a finalidade de transformar recursos ganhos em 
atividades ilegais em ativos aparentemente legais, ocul-
tando a sua origem e permitindo que sejam utilizados em 
atividades lícitas.

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em conjun-
to com o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 
(Ibracon) e a Federação Nacional das Empresas de Servi-
ços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Pe-
rícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), desenvolveu 
estudos junto ao Coaf, com o objetivo de regular a apli-
cação da Lei n.º 9.613/1998 no âmbito da classe contá-
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bil brasileira. Com isso, foi editada a 
Resolução CFC n.º 1.530/2017, que 
visa regulamentar a aplicação da lei 
para os profissionais e organizações 
contábeis, permitindo a eles que se 
protejam da utilização indevida de 
seus serviços para atos ilícitos que 
lhes possam gerar sanções penais 
previstas em lei, além dos riscos de 
imagem pela associação de seus 
nomes a organizações criminosas.

FIQUE POR DENTRO DA RESOLU-
ÇÃO CFC N.º 1.530/2017

A Resolução CFC n.º 1.530/2017 
aplica-se aos profissionais e às or-
ganizações contábeis, atuantes nas 
áreas pública e privada, que pres-
tem, mesmo que eventualmente, 
serviços de assessoria, consultoria, 
contabilidade, auditoria, aconselha-
mento ou assistência, de qualquer 
natureza, nas operações elencadas 
em seu artigo 1º, exceto aos pro-
fissionais da contabilidade com vín-
culo empregatício em organizações 
contábeis. 

DAS COMUNICAÇÕES AO COAF:

1. Comunicação de operações 
ilícitas/suspeitas e de operações 
com valores em espécie: 

O profissional da contabilidade deve 
comunicar, no prazo de 24 horas a 
contar da conclusão da operação 
ou da proposta de operação, direta-
mente no site do Coaf/Siscoaf, dis-
ponível aqui, sobre:

a. as operações e/ou propostas 
de operações de seus clientes que, 
após análise, possam configurar in-
dícios da ocorrência de ilícitos, e 

b. as operações realizadas com va-
lores em espécie, as quais deverão 
ser comunicadas, independente-
mente de análise ou qualquer outra 
consideração, ainda que fraciona-
das, quando se tratar de:

I. aquisição de ativos e pagamen-
tos a terceiros, em espécie, acima de 
R$50.000,00, por operação; e/ou

II. constituição de empresa e/ou 
aumento de capital social com in-
tegralização, em espécie, acima de 
R$100.000,00, em um único mês 
calendário. 

Essas comunicações devem conter 
informações sobre o detalhamento 
das operações realizadas; o relato 
do fato ou fenômeno suspeito; e a 
qualificação dos envolvidos,  desta-
cando os que forem pessoas expos-
tas politicamente. 

No caso dos serviços de auditoria 
das demonstrações contábeis, as 
operações e transações passíveis de 
informação são aquelas detectadas 
no curso normal de uma auditoria que 
leva em consideração a utilização de 
amostragem para a seleção de opera-
ções ou transações a serem testadas, 
cuja determinação da extensão dos 
testes depende da avaliação dos ris-
cos e do controle interno da entidade 
para responder a esses riscos, assim 
como do valor da materialidade para 
a execução da auditoria, estabeleci-
do para as demonstrações contábeis 
que estão sendo auditadas, de acor-
do com as normas técnicas (NBCs 
TA) aprovadas por este Conselho.

Os serviços de assessoria, em que 
um profissional ou uma organização 
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C R C M G  A T U A

contábil é contratado(a) por pessoa 
física ou jurídica para análise de ris-
cos de outra empresa ou organiza-
ção, não serão objetos de comuni-
cação ao Coaf. Também não serão 
objetos de comunicação ao Coaf os 
trabalhos de perícia contábil, judicial 
e extrajudicial, revisão pelos pares e 
de auditoria forense.

2. Comunicação de não ocorrên-
cia de operações ilícitas e/ou sus-
peitas (comunicação negativa):

Caso não sejam detectadas operações 
ilícitas ou suspeitas a comunicar durante 
o exercício, o profissional ou a organiza-
ção contábil deverá fazer comunicação 
de não ocorrência (negativa) no prazo 
de 1º a 31 de janeiro do ano subse-
quente. Essa comunicação deverá ser 
efetuada por meio do sistema do CFC 
(sistemas.cfc.org.br), opção “COMUNI-
CAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA”.

Quando a comunicação ao Coaf for 
efetuada pela organização contábil, 
dispensa seus sócios ou titulares de 
fazê-la individualmente, desde que não 
prestem serviços como pessoa física.

3. Penalidades que podem ser 
aplicadas:

Os profissionais e as organizações 
contábeis que deixarem de cumprir 
as obrigações da Resolução CFC 
n.º 1.530/2017 estarão sujeitos às 
sanções previstas no artigo 27 do 
Decreto-Lei n.º 9.295/1946, inde-
pendentemente da aplicação do ar-
tigo 12 da Lei n.º 9.613/1998.

As pessoas obrigadas que deixam 
de cumprir as obrigações previstas 
na Lei n.º 9.613/1998 estão sujeitas 
a sanções como: advertência; multa 
pecuniária variável; inabilitação tem-
porária, pelo prazo de até dez anos, 
para o exercício do cargo de adminis-
trador das pessoas jurídicas referidas 
no artigo 9º da Lei n.º 9.613/1998; 
cassação ou suspensão da autori-
zação para o exercício de atividade, 
operação ou funcionamento.

Para acessar a Resolução CFC n.º 
1.530/2017 completa, clique aqui.

Para acessar a Lei n.º 9.613/1998, 
clique aqui. 
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C R C M G  S O C I A L

Os contribuintes que desejarem destinar parte do seu Impos-
to de Renda (IR) ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e 
ao Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa (FDI) têm até o dia 30 
de dezembro para fazer a destinação.

Pessoas físicas podem destinar até 6% do Imposto de Ren-
da devido, sendo que a destinação não pode ultrapassar 
3% para cada fundo. Quem tem imposto a restituir também 
pode fazer a destinação. Com isso, o valor a ser restituído au-
menta. No caso de pessoas jurídicas, quando tributadas pelo 
Lucro Real, a doação pode ser de 1% do imposto devido. 

Dessa forma, além de ajudar a quem precisa, é possível ga-
rantir uma dedução do IR, e o valor destinado retorna para o 
contribuinte adicionado ao imposto a ser restituído ou reduzi-
do do valor que deverá ser pago.

Depois do dia 30 de dezembro, as destinações podem 
ser feitas na própria declaração de ajuste anual, desde 
que realizadas para efeito de abatimento no IR, pois, se 
forem feitas diretamente à instituição, o contribuinte não 
poderá abater do IR.

O PAPEL DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

Os profissionais da contabilidade exercem um importante 
papel nesse processo, uma vez que elaboram os cálculos 
dos impostos de seus clientes. Assim, é importante que to-
dos colaborem com essas causas sociais, mostrando aos 
seus clientes, aos empresários e à população em geral essa 
possibilidade de contribuição.

O CRCMG tem feito campanhas para incentivar os profis-
sionais da contabilidade a orientar seus clientes para desti-
narem parte do IR para aos fundos. Com essa mobilização, 
unida à atuação de profissionais da contabilidade que in-

DESTINAÇÕES A PROJETOS 
SOCIAIS PODEM SER FEITAS ATÉ O 
DIA 30 DE DEZEMBRO

centivam os contribuintes, Minas Gerais tem aumentado, a 
cada ano, as destinações.

O Conselho reforça a importância de orientar os clientes e 
despertar a solidariedade dos empresários e pessoas físicas 
para projetos sociais, por meio de incentivos fiscais do IR, 
principalmente neste momento em que todas as entidades 
estão precisando tanto de apoio e solidariedade. Contribua 
com essa causa! Faça sua parte!

Como os contadores podem contribuir?

• Destinando 6% do Imposto de Renda devido (pessoa físi-
ca) para o FIA e/ou o FDI.

• Destinando 1% do Imposto de Renda devido quando tri-
butado pelo Lucro Real.

• Conhecendo o detalhamento da legislação e os procedi-
mentos, divulgando e incentivando seus clientes, empresas e 
empresários a contribuírem também.

• Aderindo ao Programa de Voluntariado da Classe Con-
tábil (PVCC).

• Divulgando, incentivando e orientando a participação dos 
funcionários da sua empresa e de seus clientes. 

Profissional da contabilidade tem papel fundamental na destinação desses recursos

CRCNEWS | 15



O P I N I Ã O

Elaborado pelos membros do Grupo de Estudos Técnicos de Organizações Contábeis do CRCMG

OVERVIEW NAS NORMAS 
CONTÁBEIS: UMA BÚSSOLA  
PARA OS PROFISSIONAIS  
DA CONTABILIDADE
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SIGLA GRUPO PROFISSIONAL

NBC – PG
Norma Profissional Geral aplicada indistintamente a todo profissional da 
área contábil

NBC – PA Norma Profissional aplicada a Auditores Independentes

NBC – PI Norma Profissional aplicada a Auditores Internos

NBC – PP Norma Profissional aplicada a Peritos Contábeis

As normas técnicas são estruturadas em nove grupos assim identificados:

SIGLA NORMA TÉCNICA

NBC – TG
Normas Brasileiras de Contabilidade convergentes com as normas 
internacionais emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB)

NBC – TSP
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, 
convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade para o Setor 
Público, emitidas pela International Federation of Accountants (Ifac)

NBC – TA
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas à Auditoria convergentes 
com as Normas Internacionais de Auditoria Independente emitidas pela Ifac

NBC – TR
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas à Asseguração 
convergentes com as Normas Internacionais de Asseguração emitidas  
pela Ifac

NBC – TO
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas à Asseguração 
convergentes com as Normas Internacionais de Asseguração emitidas  
pela Ifac

NBC - TSC
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas aos Serviços Correlatos 
convergentes com as Normas Internacionais para Serviços Correlatos 
emitidas pela Ifac

NBC – TI
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis aos trabalhos de  
Auditoria Interna

NBC – TP Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis aos trabalhos de Perícia

NBC – TASP

Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis à Auditoria de Informação 
Contábil Histórica, à Auditoria do Setor Público convergentes com as 
Normas Internacionais de Auditoria emitidas pela Ifac e recepcionadas pela 
Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

O Conselho Federal de Contabilida-
de ainda emite os documentos de-
nominados (I) Interpretação Técnica e 
(II) Comunicado Técnico. Enquanto o 
propósito da Interpretação Técnica é 
orientar a aplicação da norma em si-
tuação específica, o Comunicado tem 
por objetivo esclarecer procedimentos 
técnicos a serem adotados para cum-
primento da própria norma contábil.

Tanto o Conselho Federal de Conta-
bilidade quanto os Conselhos Regio-
nais de Contabilidade disponibilizam, 

em suas plataformas digitais, o link 
https://cfc.org.br/tecnica/normas-
-brasileiras-de-contabilidade/ para 
acesso a todo arcabouço normati-
vo contábil que os profissionais da 
contabilidade devem adotar. É fun-
damental que todo profissional se 
mantenha atualizado e em constante 
estudo quanto às normas - sejam 
de cunho profissional ou técnico. 
Somente assim a classe contábil 
continuará servindo o país como um 
agente de impulsionamento do cres-
cimento econômico e social. 

Os profissionais da contabilidade têm 
percebido, nos últimos 14 anos, que 
têm ocorrido cada vez mais em ritmo 
acelerado as revisões e atualizações 
das normas contábeis, bem como a 
entrada em vigor de novas normas. 
Esse aumento é decorrente da ado-
ção pelo Brasil da convergência e 
aderência às International Financial 
Reporting Standards (IFRS).

Em 2011, o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) emitiu a Resolu-
ção n.º 1.328, na qual é apresentada 
a estrutura das normas contábeis a 
serem seguidas por todos os pro-
fissionais que exerçam a profissão 
contábil no Brasil. Neste texto, será 
apresentado um overview da estrutu-
ra de normas contábeis que são bús-
solas para nortear os profissionais no 
melhor exercício da profissão.

Essa visão geral da organização e 
estrutura das normas contábeis já 
aponta dois grandes grupos de distin-
ção das normas, a saber: as normas 
profissionais e as normas técnicas. A 
primeira se aplica ao exercício profis-
sional, enquanto a segunda é uma 
replicação das normas internacionais 
traduzidas e até mesmo adaptadas 
(em alguns casos) e que norteiam a 
forma de reconhecer, mensurar e evi-
denciar os fatos contábeis.

As normas profissionais e técnicas se 
diferenciam pela nomenclatura adota-
da. Todas começam com as iniciais de 
Normas Brasileiras de Contabilidade 
(NBC), sendo que as que se referem 
a normas profissionais estão seguidas 
por “P” e demais iniciais que represen-
tem o restante do título da norma. Já 
as técnicas terão a letra “T” antes de 
demais letras que representem o título. 
Compõem o grupo de normas profis-
sionais quatro categorias: 
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C RC M G  I N F O R M A

O CRCMG informa que as notícias publicadas nesta coluna se referem ao período compreendido entre os 
dias 1º a 23 de novembro de 2022. As informações posteriores a essa data podem ser conferidas no portal 
do Conselho, na página inicial, em “Últimas notícias”.

NÃO CAIA NO GOLPE: SAIBA 
COMO A DECORE TEM SIDO 
UTILIZADA EM GOLPES 

CVM FLEXIBILIZA PERIODICIDADE 
DE DIVULGAÇÃO DE DEMONSTRATIVO 
DE COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO 
DE CARTEIRA

RECEITA FEDERAL CANCELA MAED 
GERADAS A PARTIR DA TRANSMISSÃO DE 
DCTFWEB SEM MOVIMENTO

INVESTIMENTO: A CONTABILIDADE COMO FERRAMENTA NO MERCADO DE 
INVESTIMENTOS E CAPITAIS

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) alerta os 
profissionais da contabilidade e os Microempreende-
dores Individuais (MEIs) quanto a golpes que envolvem 
a Declaração Comprobatória de Percepção de Rendi-
mentos (Decore). 

Dessa forma, acompanhe informações sobre essa 
questão e medidas que devem ser tomadas caso você 
seja a vítima. Leia mais 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou, no 
dia 1º de novembro de 2022, a Resolução CVM n.º 172, 
que promove alterações temporárias, em caráter expe-
rimental, em requisitos regulatórios relacionados ao en-
vio e à publicidade do demonstrativo de Composição e 
Diversificação de Carteira (CDA) previstos na Instrução 
CVM n.º 555. Leia mais 

O tema investimento tem ganhado cada vez mais visi-
bilidade. Muitas pessoas que, antes, aplicavam apenas 
na tradicional caderneta de poupança passaram a alçar 
voos mais altos e a aplicar seu dinheiro nos mais va-
riados instrumentos disponibilizados pelo mercado de 
capitais. Leia mais 

RECEITA FEDERAL 
ALTERA PRAZO DE 
ENTREGA DA DBF

O prazo para entrega da De-
claração de Benefícios Fiscais 
(DBF) foi alterado por Instrução 
Normativa. Por meio da decla-
ração, a Receita Federal rece-
be informações sobre doações 
realizadas que possuem reper-
cussão tributária. Leia mais 

A Receita Federal publicou, em 11 de 
novembro de 2022, o ADE Corat n.º 
15/2022 cancelando Multas por Atraso 
na Entrega de Declarações (Maed) ge-
radas a partir da transmissão de Decla-
ração de Débitos e Créditos Tributários 
Federais Previdenciários e de Outras 
Entidades e Fundos (DCTFWeb) sem 
movimento para períodos em que a 
empresa não estava obrigada ao envio. 
Leia mais 
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ARTIGO: A CONTABILIDADE NO 
MUNDO VIRTUAL

EXAME DE SUFICIÊNCIA: 
PANORAMA GERAL DOS INSCRITOS 
NA 2ª EDIÇÃO DE 2022

IFAC SERÁ PRESIDIDA POR MULHER E 
CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE BRASILEIRO 
NO CONSELHO

ISSB CONFIRMA OBRIGATORIEDADE DO  
USO DE ANÁLISE DE CENÁRIOS RELACIONADOS 
AO CLIMA

Um mundo pós-moderno, no qual as configurações da 
realidade foram alteradas e passaram a permitir que as 
pessoas pudessem transitar entre universos paralelos, 
o real e o virtual, é roteiro de livros e filmes de ficção 
científica há tempos. Além disso, a interação entre pes-
soas no ambiente virtual, por meio de avatares, já é bas-
tante utilizada por jogos online. Porém, no mundo real, o 
que chama a atenção, hoje, são os volumes crescentes 
de investimentos que o metaverso vem recebendo e o 
aumento das projeções financeiras e de negócios nesse 
universo em construção. Leia mais 

O Exame de Suficiência mostra a realidade daqueles que 
chegam agora na composição do cenário da contabilida-
de brasileira. Não é apenas uma prova que mensura o 
conhecimento, e sim uma prova que também determina 
a qualidade daqueles que estão adentrando o mercado 
de trabalho. E o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
tem a responsabilidade de promover e de fiscalizar a qua-
lidade desses novos profissionais, zelando pelo aperfeiço-
amento técnico e humanístico que todos que passam a 
compor a classe contábil devem ter. Leia mais 

O International Sustainability Standards Board (ISSB, na sigla em inglês) con-
firmou, por unanimidade, que as empresas serão obrigadas a usar a análise 
de cenários relacionados ao clima para informar a análise de resiliência. A 
decisão foi tomada no dia 1º de novembro de 2022, durante a reunião com-
plementar do conselho. Leia mais 

DCTFWEB: MULTAS 
SÃO PERDOADAS EM 
CASOS ESPECÍFICOS

O Coordenador-geral de Admi-
nistração do Crédito Tributário 
Substituto declara que ficam 
canceladas as multas por atra-
so na entrega da Declaração 
de Débitos e Créditos Tributá-
rios Federais Previdenciários e 
de Outras Entidades e Fundos 
(DCTFWeb) emitidas até 24 de 
outubro de 2022 em situações 
específicas. Leia mais 

de 2024. Como vice-presidente, foi 
eleito Jean Bouquot. Leia mais 

A International Federation of 
Accountants (Ifac, na sigla em in-
glês) anunciou, no dia 16 de novem-
bro, a composição do novo Conse-
lho da entidade. Asmâa Resmouki 
foi eleita presidente da Ifac, sendo, 
assim, a primeira presidente vinda 
da região da África e Oriente Mé-
dio e a terceira mulher a presidir a 
instituição. Ela cumprirá um man-
dato de dois anos até novembro 
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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!

C RC M G  I N F O R M A

MINUTO CFC TRAZ INFORMAÇÕES SOBRE A 
VISITA DA MINISTRA CRISTIANE BRITTO

MEI: CONFIRA PASSO A PASSO DE COMO 
PARCELAR OS DÉBITOS DO DAS

FUNDAÇÃO 
IFRS PROPÕE 
MUDANÇAS 
NA NORMA DE 
TAXONOMIA IFRS 
2022

A Fundação IFRS publicou, no 
dia 16 de novembro de 2022, a 
Proposta da primeira atualiza-
ção – melhorias gerais e prática 
comum, que altera a Taxonomia 
Contábil IFRS 2022. A iniciativa 
visa melhorar a qualidade dos da-
dos e facilitar o uso da Taxonomia 
Contábil IFRS. Leia mais 

No dia 9 de novembro, o CFC e o 
Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos assinaram 
um acordo de Cooperação Técni-
ca que visa ampliar a captação das 
doações realizadas diretamente na 
Declaração de Imposto de Renda 
da Pessoa Física (IRPF) e que são 
direcionadas aos fundos dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente e 
aos Fundos dos Direitos da Pessoa 
Idosa. Leia mais 

O parcelamento do Simples Nacional 
é uma opção para o Microempreen-
dedor Individual (MEI) que está com 

Documento de Arrecadação do Sim-
ples Nacional (DAS) atrasado e preci-
sa regularizar a situação. Leia mais 
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