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VIVÊNCIAS QUE 
MOVIMENTAM

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

Novos caminhos chegam com novas 
oportunidades, e estar aberto ao desco-
nhecido é parte relevante do processo de 
desenvolvimento. 

Querer, fazer e colher. Etapas que desper-
tam nosso desejo de sermos melhores no 
que propomos e oferecer sempre mais. 
Isso é sadio e movimenta a alma, nos tira 
do lugar. 

Buscar, acreditar, realizar. 2023 vem com 
suas possibilidades de criação e permite 
que novos acertos façam parte do dia a 
dia. Vivências que foram capazes de nos 
tornar seres humanos melhores, de cons-
truir novas mentes e uma nova visão sobre 
o que queremos. 

Olhar com sede de crescimento, com a 
vontade de concretizar os nossos sonhos 
- isso é a grande engrenagem que forta-
lece nossas lutas diárias. E sabemos que 
toda semente plantada com determina-
ção, regada pela persistência, trará uma 
colheita farta e capaz de sustentar gran-
des desafios. 

Para que essa semente cresça forte e dê 
frutos, a atualização e a busca por conhe-
cimento se fazem ainda mais presentes. 
Nas próximas páginas, mantendo o com-
promisso do CRCMG quanto ao desen-
volvimento profissional, traremos o pla-
nejamento de cursos e eventos previstos 
para este ano. 

Você verá também como a dedicação de 
tantos envolvidos no CRCMG impactou 

nos resultados do nosso segmento, de-
pois de um ano de gestão nesta autarquia. 

Teremos matérias sobre os repasses ao 
Fundo da Infância e Adolescência (FIA) 
e Fundo do Idoso, sobre a anuidade de 
2023 e um conteúdo produzido pelo Gru-
po de Estudos Técnicos (GET) de Coope-
rativismo, trazendo a “Constituição e utili-
zação de fundos, provisões e pagamentos 
de juros ao capital em cooperativas”.

Toda essa entrega é realizada com muita 
responsabilidade e sempre com o foco 
em levar até você informação com ética e 
transparência. Leia, internalize. 

Faça de 2023 uma grande oportunidade 
de novos sucessos! 

Boa leitura! 
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E M  P A U T A

REVISTA MINEIRA 
DE CONTABILIDADE 
É A4 NO QUALIS

A Revista Mineira de Contabilidade 
(RMC), periódico editado pelo Con-
selho Regional de Contabilidade 
de Minas Gerais (CRCMG) desde 
2000, foi requalificada com novo 
estrato em avaliação da Comissão 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes). O periódico, 
que antes era classificado como B3, 
passou para A4 na área de Adminis-
tração de Empresas, Ciências Con-
tábeis e Turismo.

A evolução na classificação é resul-
tado de um esforço conjunto para o 
aprimoramento dos processos aos 
quais a RMC vem sendo submeti-
da desde 2014. Entre os principais 
avanços, destacam-se: a recom-
posição de toda a equipe editorial, 
privilegiando titulações de douto-
rado; a adequação das diretrizes 
de publicação às boas práticas de 
divulgação científica da Associação 
Nacional de Programas de Pós-
-graduação e Pesquisa em Admi-
nistração (Anpad); a mudança na 
avaliação dos artigos, que passou 
a ser por áreas do conhecimen-
to, dividida em duas fases (desk 
review  e  blind review); a utilização 
do Sistema Eletrônico de Editora-
ção de Revistas (SEER), quando a 
revista passou a ser disponibilizada 
em formato eletrônico e aberta a 

toda a comunidade, e a indexação 
da revista e seus objetos digitais 
em bases de periódicos científicos 
nacionais e internacionais. 

O Qualis é o conjunto de procedi-
mentos utilizados pela Capes para 
classificar a produção científica dos 
programas de pós-graduação no 
que se refere aos artigos publica-
dos em periódicos científicos. Com 
isso, mede-se a qualidade dos arti-
gos e de outros tipos de produção 
a partir da análise da qualidade dos 
periódicos. Os estratos de qualida-
de vão de A1, estrato mais elevado, 
passando por A2, A3, A4, B1, B2, 
B3 e B4, com o peso mais baixo, 
e C, com peso zero. Sendo assim, 
os periódicos pertencentes aos ex-

Publicação passa para A4 na 
classificação do Qualis/Capes

tratos “A” são considerados de alta 
qualidade no meio acadêmico e 
científico. 

Para o Prof. Dr. Gilberto José Miran-
da, que compôs o Conselho Edito-
rial da Revista no período de 2015 a 
2021, a reclassificação da RMC re-
flete sua valorização e o consequen-
te reconhecimento por parte da so-
ciedade, decorrentes do empenho 
do CRCMG em incentivar a constru-
ção do conhecimento na área con-
tábil. Segundo ele, o aprimoramento 
dos processos editoriais associado 
à tradição da RMC, com mais de 20 
anos de história, atraem o público 
interessado em publicar pesquisas 
relevantes, as quais vêm sendo cita-
das em diversas partes do mundo. 
“O resultado de tudo isso é a evo-
lução na reputação da RMC, agora 
com qualis na faixa “A”. Isso é uma 
grande satisfação para nós!”, disse.
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E M  P A U T A

A melhor avaliação da qualidade dos 
artigos publicados na revista au-
menta a visibilidade da RMC junto à 
comunidade científica, assim como 
fortalece o nome do CRCMG. Com 
isso, a revista reafirma sua missão 
de disseminar o conhecimento con-
tábil entre os profissionais da área.

Para a presidente do CRCMG, Suely 
Maria Marques de Oliveira, essa 
classificação é resultado de um 
esforço conjunto, que vem sendo 
construído há alguns anos. “É com 
muito orgulho que recebemos essa 
notícia! Agora, continuaremos atu-
ando para manter essa ótima classi-
ficação da RMC. Parabéns a todos 
os envolvidos e aos autores que 
prestigiam a publicação ao remete-
rem seus trabalhos!”, destacou.

REESTRUTURAÇÃO

Desde 2014, a Revista Mineira de 
Contabilidade vem passando por 

um processo de reestruturação, no 
sentido de aprimorar a qualidade 
dos serviços de divulgação do co-
nhecimento científico e profissional 
da classe contábil. O Conselho Re-
gional de Contabilidade de Minas 
Gerais (CRCMG), por meio do então 
presidente, Marco Aurélio Cunha 
de Almeida, tomou a decisão de 
reestruturar a revista visando uma 
melhor classificação no Qualis/Ca-
pes e uma maior disseminação do 
conhecimento científico. O trabalho 
teve início com a formação de um 
conselho editorial, composto, na 
maioria, por doutores, assim como 
por avaliadores ad hoc.

Em 2015, a revista deixou de ser im-
pressa e foram consolidados os pa-
râmetros formais de qualidade em 
conformidade com os critérios es-
tabelecidos pela Área 27 da Capes 
– Administração, Ciências Contábeis 
e Turismo, sendo mantidos aspectos 

como a diagramação e iniciadas as 
indexações em bases de dados para 
maior disseminação dos trabalhos pu-
blicados na RMC, como Atena e La-
tindex, bem como traçadas estratégias 
para captura de artigos de qualidade 
no meio acadêmico e profissional.

Em 2017, a Revista Mineira de Con-
tabilidade já colhia os resultados 
dessa reestruturação, com a requa-
lificação com o Qualis B3 na área de 
Administração, Ciências Contábeis 
e Turismo, e o Qualis B5 nas áreas 
de Economia e Planejamento Urba-
no Regional/Demografia. Além dis-
so, a RMC ingressou na base de da-
dos Scientific Periodicals Electronic 
Library (Spell), um repositório de 
artigos científicos que proporciona 
acesso gratuito à informação técni-
co-científica. 

No ano seguinte, houve mudança na 
composição da equipe editorial, que 
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se comprometeu com a continuidade 
das boas práticas de editoração da 
RMC e se empenhou em manter os 
avanços em termos de qualidade de 
publicação promovidos pela revista 
nos últimos anos. Assim, foi obtida a 
disponibilização do DOI (Digital Object 
Identifier), com vistas a atender aos 
requisitos recomendados pelo Qualis 
Periódicos, nos critérios de classifica-
ção apresentados pela Capes.

Em todos os anos seguintes, os in-
tegrantes da comissão e os presi-
dentes e gestões do CRCMG man-
tiveram o empenho e esforços no 
aprimoramento das edições veicula-

Acesse revista.crcmg.org.br para mais informações.

das pela RMC, aumentando, assim, 
sua visibilidade junto à comunidade 
científica e a do CRCMG perante os 
profissionais da contabilidade.

Segundo a Profa. Dra. Nálbia de 
Araújo Santos (UFV), que, atualmen-
te, é a editora do Conselho Editorial 
da RMC, a classificação de A4 no 
Qualis Periódicos da Capes é o re-
sultado de uma série de ações e do 
comprometimento do CRCMG, da 
equipe de editores e de todos seus 
colaboradores diretos e indiretos. 
“Esse resultado é gratificante, es-
pecialmente por ter acompanhado 
a evolução da RMC, uma vez que 

tenho a oportunidade de participar 
da equipe de editores desde 2015, 
mas isso também é algo desafiador 
para a Comissão, já que visamos 
trabalhar para avançarmos ou, no 
mínimo, manter a RMC na faixa A 
do Qualis Periódicos da Capes.”, 
ressaltou ela.

ENVIE SEU ARTIGO À RMC

A RMC publica artigos científicos, téc-
nicos e tecnológicos, resenhas e ca-
sos de ensino nos idiomas português, 
espanhol e inglês. Portanto, não deixe 
de enviar seu trabalho para avaliação 
e faça parte desse projeto! 
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C O M P R O M I S S O  C R C M G

EDUCAÇÃO CONTINUADA: CONSELHO 
REALIZA ANÁLISE DOS RELATÓRIOS
Durante os meses de fevereiro, março e abril, o CRCMG 
irá validar os relatórios de atividades do Programa de 
Educação Profissional Continuada (PEPC) que forem 
entregues até o dia 31 de janeiro de 2023.

Nesses meses, o Conselho vai analisar as atividades de 
docência, atuação como participante (comissões técni-
cas e profissionais) e produção intelectual (livros, artigos 
e pesquisas) inseridas pelos profissionais no sistema. 
Após a validação, o CRCMG disponibilizará, através do 
site do sistema, até o dia 31 de abril, a certidão de cum-
primento ou não do PEPC. 

A XIV Convenção de Contabilidade de Minas Gerais, 
que foi lançada oficialmente no dia 27 de outubro, já 
está com as inscrições abertas com valores especiais 
de pré-venda.

Com o lema “Protagonismo, sustentabilidade e trans-
formação”, a XIV Convenção acontecerá nos dias 21, 
22 e 23 de junho de 2023, de forma presencial, no 
Expominas, em Belo Horizonte e pretende reunir cerca 
de 1.800 pessoas.

Confira as condições especiais para pré-venda e faça 
parte do maior evento da contabilidade no estado! Ins-
crições no portal: crcmg.org.br 

PRÉ-VENDA *R$ 300,00

1º LOTE R$ 350,00

2º LOTE R$ 400,00

3º LOTE R$ 450,00

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA A  
XIV CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE  
DE MINAS GERAIS

Para impressão da Certidão do Programa de Educação 
Profissional Continuada, acesse o Sistema de Prestação 
de Contas (epc.cfc.org.br), utilizando usuário e senha. 
Em seguida, clique no menu “Prestação de Contas” – 
“Rel. Atividades”. Na sequência, marque o registro, in-
dicando o exercício desejado, que deverá ficar na cor 
laranja. Edite, valide as informações e envie. O status de 
“Iniciado” será alterado para “Concluído”. Por fim, aces-
se o botão “Gerar certidão”.

E, para este ano, não deixe a pontuação no PEPC para 
última hora! Comece 2023 pontuando! 

*Condições especiais para grupos e desconto de 50% para estudantes.

- Grupos: para mais informações, entre em contato através do e-mail 
eventos@crcmg.org.br

- Estudantes, acompanhantes e demais profissionais não registrados no Con-
selho devem acessar o sistema de inscrições por meio do CPF.

| CRCNEWS6
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CRCMG PREPARA 
PROGRAMAÇÃO INTENSA 
PARA 2023
Principais eventos deste ano estão definidos

No ano de 2022, o CRCMG realizou 
mais de 200 eventos, além de diver-
sos cursos na modalidade de ensino 
a distância (EAD). Em 2023, não será 
diferente! Para que este ano seja ain-

da melhor do que o ano passado, o 
Conselho realizou seu planejamento e 
definiu os seus principais eventos. 

Confira os eventos já confirmados:

EVENTOS DO CRCMG EM 2023

Seminários de Capacitação e Desenvolvimento Profissional

Seminário de Contabilidade Aplicada à Área Pública

Seminário de Auditoria e Controladoria

Cafés com o Contabilista online

Cursos online através de plataforma digital

Cursos EAD

Semana da Contabilidade, com diversos fóruns 

Conteúdos a distância para a TV CRCMG, no YouTube 

XIV Convenção de Contabilidade de Minas Gerais

Além desses eventos pontuados no 
Programa de Educação Profissional 
Continuada (PEPC), o Conselho rea-
lizará, também, programações que, 
apesar de não pontuadas, são essen-
ciais para o aprimoramento do profis-
sional contábil e dos estudantes do 
curso de Ciências Contábeis, como o 
Fórum da Comissão Especial do Fun-
do da Infância e Adolescência (FIA), 
palestras e visitas técnicas.

Fique atento aos canais de comu-
nicação do CRCMG, nos quais se-

rão informadas as datas e a pro-
gramação completa de todos os 
cursos e eventos deste ano! Aces-
se também o portal crcmg.org.br, 
menu “Cursos, eventos e pales-
tras”, e siga o Conselho nas redes 
sociais!

Os cursos na modalidade EAD já 
estão disponíveis! Já os demais 
cursos, assim que forem definidos, 
serão divulgados no portal e nos 
demais meios de comunicação do 
Conselho. 
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C O M P R O M I S S O  C R C M G

DEFINIDAS AS CIDADES QUE IRÃO 
RECEBER SEMINÁRIOS EM 2023

Para que os profissionais da contabili-
dade e estudantes possam se plane-
jar, o Conselho já definiu as datas e as 
cidades que receberão os Seminários 
de Desenvolvimento e Capacitação 
Profissional, que integram o projeto 
“CRCMG mais perto de você”.

Os seminários têm como objetivo 
aproximar o CRCMG dos profis-
sionais tanto do interior quanto da 
capital e promover a interação da 
classe contábil com autoridades 

políticas, delegados representantes, 
conselheiros e a diretoria do Con-
selho, através de palestras sobre 
temas técnicos e do debate sobre 
assuntos voltados ao exercício da 
profissão contábil e ao desenvolvi-
mento humano. 

Em breve, a programação desses 
eventos estará disponível no portal 
do Conselho. Fique atento! Confira 
aqui as datas e os locais definidos e 
programe-se para participar. 

CIDADES* DATAS

Uberaba 28/3/2023

Unaí 30/5/2023

Teófilo Otoni 4/7/2023

Divinópolis 1/8/2023

Ipatinga 29/8/2023

Juiz de Fora 26/9/2023

Patos de Minas 10/10/2023

Pirapora 31/10/2023

Belo Horizonte 5/12/2023

*podem sofrer alterações.
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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 CRCMG tem como uma de suas 
atribuições registrar profissionais e 
organizações contábeis de Minas Ge-
rais, para que estejam habilitados à 
prestação de serviços contábeis para 
a sociedade. Com isso, o Conselho 
recebe e processa diversas deman-
das referentes a pedidos de conces-
são, restabelecimento, transferência, 
alteração, baixa e cancelamento de 
registro, tanto de profissionais quanto 
de organizações contábeis. 

Atualmente, Minas Gerais ocupa o 
segundo lugar no ranking de estados 
com maior número de organizações 
contábeis registradas no país, fican-
do atrás apenas do Estado de São 
Paulo. Aqui, estão registradas 9.540 
organizações contábeis das 84.171 
de todo o país. Com relação ao regis-
tro de profissionais da contabilidade, 
Minas Gerais ocupa o terceiro lugar 
no ranking. No Brasil, são 527.533 
profissionais com registro ativo, sen-
do que, desses, 53.458 profissionais 
estão registrados no CRCMG. Os 
estados que ocupam o primeiro e 
segundo lugar são, respectivamente, 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

REGISTRO EM NÚMEROS 

Em 2022, 2.210 profissionais se re-
gistraram no CRCMG, 51 transfe-
riram o registro de outros estados 
para Minas Gerais, 498 solicitaram 
o restabelecimento do registro e 190 
profissionais alteraram o registro, 
seja pela mudança na categoria ou 
no nome. Com referência ao decrés-

CRCMG É UM DOS ESTADOS COM 
MAIS REGISTROS NO PAÍS

cimo no número de registros ativos, 
40 foram oriundos de transferência 
de Minas Gerais para outros estados, 
336 ocorreram devido ao falecimento 
do profissional e 1.887 referem-se à 
baixa de registro profissional, em vir-
tude de aposentadoria, desemprego 
ou exercício de outra profissão. 

Quanto às pessoas jurídicas, durante 
o ano de 2022, foram homologados 
698 novos registros, sendo 481 so-
ciedades e 217 empresários indivi-
duais. Além disso, no ano passado, 
917 organizações solicitaram altera-
ção de seu registro, seja modificando 
a natureza jurídica da organização ou 
a composição societária, o capital 

social ou endereço. Quanto ao de-
créscimo dos registros ativos, foram 
julgados 113 processos de cancela-
mento e 149 processos de baixa das 
organizações contábeis. 

O profissional e os sócios ou titula-
res de organização contábil devem 
se atentar para a importância de es-
tarem regulares perante o CRCMG. 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 
9.295/1946, o exercício da profissão 
contábil e o funcionamento de orga-
nizações contábeis sem o devido re-
gistro no Conselho Regional de Con-
tabilidade são considerados infração, 
acarretando penalidades previstas 
em lei. 
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E M  D E S T A Q U E

Ao concluir seu primeiro ano à fren-
te do CRCMG, a presidente Suely 
Maria Marques de Oliveira conce-
deu uma entrevista ao Jornal CRC 
News. Nessa conversa, ela faz uma 
análise sobre os resultados e con-
quistas de 2022 e destaca as me-
tas e desafios para o segundo ano 
da sua gestão, além de abordar as-
suntos de interesse dos profissio-
nais da contabilidade. 

AÇÕES QUE VALORIZAM:  
RETROSPECTIVA 2022

das, que contaram com mais de 31 mil 
participações de profissionais com re-
gistro ativo no Conselho, o que corres-
ponde a 57% do cadastro profissional. 
A maior participação da classe contábil 
mineira ocorreu nos cursos online, to-
talizando mais de 13 mil participantes 
em 2022. Isso demonstra o quanto as 
ações do CRCMG têm sido bem rece-
bidas, com oportunidades de desen-
volvimento a todos os profissionais do 
estado, por meio de eventos no forma-
to virtual e presencial, além dos cursos 
EAD. Em 2023, continuaremos inves-
tindo na realização de eventos online 
e presenciais. Como destaque, cito a 
XIV Convenção de Contabilidade de 
Minas Gerais, que ocorrerá em junho, 
em Belo Horizonte, e várias edições do 
Seminário de Desenvolvimento e Ca-
pacitação Profissional, que serão rea-
lizadas em diversas regiões do estado. 

2. E QUANTO AO REGISTRO DE 
NOVOS PROFISSIONAIS E DAS 
ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS, 
HOUVE UM CRESCIMENTO? 
COMO FOI ESSE CENÁRIO EM 
2022?

Em 2022, tivemos aproximadamen-
te 700 registros de organizações e 
mais de 2 mil registros de profissio-
nais. Nos últimos dois anos, o nú-
mero de novos registros foi superior 
ao número de baixas no Conselho, 
um resultado que representa uma 
evolução positiva de registros ati-
vos. Esse cenário é importante para 

1. QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS 
CONQUISTAS E AÇÕES NA ÁREA 
DE DESENVOLVIMENTO PROFIS-
SIONAL EM 2022? E QUAIS SÃO 
AS EXPECTATIVAS PARA 2023?

Em 2022, o CRCMG atuou para am-
pliar e fortalecer os trabalhos desen-
volvidos, promovendo cursos, fóruns 
e eventos presencias e a distância, 
totalizando mais de 210 ações realiza-
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de desenvolvimento profissional a 
distância e das campanhas de co-
municação, ainda contamos com o 
valoroso apoio dos delegados re-
presentantes, que atuam em cada 
região do estado. 

5. E NAS DEMAIS ÁREAS, QUAIS 
REALIZAÇÕES E RESULTADOS 
MERECEM DESTAQUE?

Todas as realizações do CRCMG 
só são possíveis graças ao histórico 
de boas gestões que temos. E, em 
2022, procuramos manter e honrar 
essa trajetória, ao continuarmos ali-
nhados com os princípios da eficiên-
cia, eficácia e efetividade. Lançamos 
o novo portal do CRCMG, cientes de 
que esse é um canal de comunicação 
primordial, e nele disponibilizamos o 
protocolo digital, que facilitou o aces-
so aos nossos serviços. Lançamos, 
também, o Espaço do Profissional da 
Contabilidade, um ambiente na sede 
do Conselho que pode ser utilizado 
pelos profissionais em trânsito, se-
guindo as normas estipuladas. Tam-
bém prosseguimos com os processos 
internos para a construção da nova 
sede do Conselho. E, pelo quarto ano 
consecutivo, fomos agraciados com 
o prêmio Melhores Práticas Aplicáveis 
aos Conselhos Profissionais, durante a 
Conferência Nacional dos Conselhos 
Profissionais, desta vez, na modalida-
de de Regulamentação da Execução 
Contratual (fiscal e gestor). 

6. QUAL AVALIAÇÃO A SENHORA 
FAZ DESSE PRIMEIRO ANO DA 
GESTÃO 2022/2023?

É difícil falar sobre o próprio traba-
lho, mas estamos nos empenhan-
do ao máximo para cumprir com o 
nosso dever e para corresponder à 

a classe contábil mineira, pois de-
monstra o quanto o profissional está 
sendo valorizado e requisitado no 
mercado. E, para o CRCMG, indi-
ca que estamos no caminho certo 
quanto às nossas ações de registro 
e, também, de fiscalização dos pro-
fissionais e organizações contábeis 
que ainda atuam de forma irregular. 
Pretendemos continuar investindo 
em ações que fortaleçam a pro-
fissão a longo prazo, buscando a 
conscientização e o incentivo aos 
jovens para que abracem a profis-
são contábil. 

3. COMO A SENHORA AVALIA A 
ATUAÇÃO DO CONSELHO QUAN-
TO À FISCALIZAÇÃO EM 2022? 

O CRCMG atuou de forma preven-
tiva na fiscalização, realizando mais 
de 5 mil diligências em todo o esta-
do. Entendemos que, antes de re-
ceber a fiscalização, é preciso que 
o profissional conheça quais são 
seus objetivos, o que será analisado 
e, principalmente, a importância de 
ele estar sempre em conformidade. 
Em 2022, iniciamos um trabalho de 
conscientização dos profissionais 
sobre essa questão, enviando, pre-
viamente à fiscalização, orientações 
pormenorizadas sobre os trabalhos 
a serem desenvolvidos. Com isso, 
embora tenham sido emitidas mais 
de 5.000 notificações, em 2022, o 
total de autos de infração lavrados 
foi de 662. Porém, aqueles que não 
regularizam a situação ficam sub-
metidos às penalidades previstas, 
após o devido processo legal. Em 
2022, 88% dos processos foram 
julgados dentro do prazo estipulado 
pelo CFC, que é de 180 dias. Esses 
resultados são devidos ao impor-

tante trabalho da equipe técnica do 
Conselho e, também, dos conse-
lheiros, a quem agradeço pelo com-
prometimento.   

4. QUAL FOI A ESTRATÉGIA DO 
CONSELHO PARA ATINGIR OS 
PROFISSIONAIS E A SOCIEDADE, 
CONSCIENTIZANDO-OS DA SUA 
IMPORTÂNCIA? 

Em 2022, mantivemos um contato 
próximo com os profissionais e a 
sociedade, por meio, principalmen-
te, das redes sociais. Foram mais de 
2 mil publicações nas redes sociais 
e mais de 60 vídeos publicados na 
TV CRCMG, além dos informativos, 
jornal, revista e colunas veiculadas 
em rádio. Além de nossas ações 

 (...) estamos nos 
empenhando 
ao máximo para 
cumprir com o 
nosso dever 
e para 
corresponder 
à confiança 
daqueles que 
nos escolheram 
para estar 
à frente do 
Conselho.

"

"
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confiança daqueles que nos esco-
lheram para estar à frente do Con-
selho. E tenho certeza de que esse 
é o mesmo sentimento dos demais 
membros do Conselho Diretor, com 
quem divido o mérito de todo o re-
sultado positivo que conquistamos. 
Com certeza, é um trabalho árduo, 
mas temos sempre o apoio da área 
técnica e operacional do Conselho, 
além, é claro, do apoio dos conse-
lheiros, delegados representantes 
e membros de Grupos de Estudos 
Técnicos e Comissões! Além disso, 
vejo que a avaliação dos profissio-
nais também reforça minha sensa-
ção de que estamos no caminho 
certo: em 2022, obtivemos 76% de 
satisfação na nossa pesquisa anual, 
enviada aos profissionais com regis-
tro ativo. É muito gratificante ver que 
estamos sendo reconhecidos pela 
classe contábil! 

7. COMO ESTÁ A PARTICIPAÇÃO 
DAS MULHERES NO NÚMERO DE 
REGISTROS NO CONSELHO?  

As mulheres estão cada vez mais 
ocupando a profissão contábil, e 
essa equidade é muito importante 
tanto para a evolução da profissão 
quanto para garantir às mulheres o 
seu devido reconhecimento. Fecha-
mos 2022 com 17.260 mulheres 
contadoras registradas no CRCMG, 
do total de 34.088 profissionais com 
registro ativo. Ou seja, há 432 mu-
lheres contadoras a mais do que 
homens contadores em nosso ca-
dastro. Portanto, a cada ano tem 
crescido a representatividade das 
mulheres na profissão, o que muito 
nos orgulha. 

8. QUAIS SERÃO AS PRIORIDADES 
PARA ESTE SEGUNDO ANO DE 

GESTÃO? COMO O CRCMG PRE-
TENDE CONTRIBUIR PARA FOR-
TALECER E VALORIZAR O PRO-
FISSIONAL DA CONTABILIDADE? 

Vamos manter os cursos e manter 
o desenvolvimento profissional em 
alta, com a entrega de fóruns, se-
minários e da convenção. Esta ges-
tão pretende manter o que foi feito 
em 2022, implementar melhorias e 
continuar desenvolvendo ações que 
valorizam o Conselho e os profis-
sionais da contabilidade. Também 
vamos continuar o trabalho de fisca-
lização e as campanhas institucio-

nais, ressaltando a importância do 
profissional em todos os setores.

9. QUAL MENSAGEM A SENHO-
RA GOSTARIA DE DEIXAR PARA 
OS PROFISSIONAIS DA CONTA-
BILIDADE? 

Gostaria que todos os profissionais 
da contabilidade se aproximassem do 
Conselho, de modo que estejam co-
nosco, interagindo e participando dos 
eventos. Estamos levando eventos de 
alta qualidade para o interior do estado 
e para a capital. Conheçam o Conse-
lho, nossas atividades e atribuições! 

E M  D E S T A Q U E
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C R C M G  S O C I A L

Já é de conhecimento de muitos que 
o contribuinte pode destinar parte 
do Imposto de Renda para causas 
sociais de instituições que investem 
no bem-estar social da criança, do 
adolescente e do idoso, sem qual-
quer ônus ou despesa adicional.

Neste ano, a destinação pode ser 
feita diretamente na declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física 
referente ao exercício de 2022. A 
Receita Federal libera a destinação 
de até 6% do montante total para 
instituições de assistência ligadas 
ao Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e ao Fundo do 
Idoso, sendo 3% para cada fundo. 
Caso queira, o contribuinte poderá 
destinar mais diretamente ao fundo, 
porém o valor excedente não pode-
rá ser deduzido do imposto a pagar.

Para destinar o imposto diretamente 
na declaração, o contribuinte deve 
optar pelo modelo completo. Ao 
preencher a declaração, na ficha 
“Doações Diretamente na Declara-
ção”, basta escolher quanto quer 
destinar e para quais fundos. A lista 

DESTINAÇÕES PARA 
PROJETOS SOCIAIS  
PODEM SER FEITAS 
DIRETAMENTE NA 
DECLARAÇÃO DO IR

dos fundos que podem receber o 
dinheiro do contribuinte aparece no 
próprio programa gerador da decla-
ração, mas não é possível destinar 
para uma entidade específica. De-
pois, é só imprimir o Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais 
(Darf) e pagar até o último dia do 
prazo de entrega da declaração, 28 
de abril. O valor destinado será aba-
tido do valor que o contribuinte de-
veria pagar de imposto, se tiver sal-
do de imposto a pagar, ou somado 
à restituição, se tiver saldo a restituir.

Profissional da contabilidade tem papel relevante na 
adequada orientação dos contribuintes

A destinação realizada diretamente 
na declaração é mais prática. Porém, 
caso o contribuinte opte por destinar 
diretamente aos fundos, é importan-
te pedir um recibo, que deve estar 
assinado por pessoa competente e 
pelo presidente do conselho do fundo 
escolhido, lembrando que esse do-
cumento servirá de comprovante da 
destinação, a ser informada na decla-
ração no modelo completo do próxi-
mo ano. A destinação durante o ano 
para um fundo específico pode ser de 
até 6% para cada um.

Além desses fundos, o contribuinte 
ainda pode deduzir pagamentos fei-
tos durante o ano referentes a pro-
gramas específicos de incentivo à 
cultura, esporte e saúde.

O CRCMG reforça a importância 
dos profissionais da contabilidade 
na orientação dos seus clientes 
e no despertar da solidariedade 
dos empresários e pessoas físicas 
para projetos sociais, por meio de 
incentivos fiscais do IR. Contribua 
com essa causa! Faça sua parte: 
incentive! 
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C R C M G  A T U A

OS RISCOS DA PROFISSÃO 
CONTÁBIL E COMO SE 
PROTEGER NO DIA A DIA

tisfatório, gera credibilidade e valoriza-
ção profissional.

Diante dessas situações, é necessário 
identificar, avaliar e tratar essas ame-
aças. A aplicação de salvaguardas é 
uma forma de suavizar esses riscos. 
As salvaguardas são medidas e/ou 
documentos isolados e/ou combina-
dos que o profissional deve adotar 
para utilização em sua proteção e de-
fesa com a finalidade de efetivamente 
eliminar ou reduzir as ameaças em 
um nível aceitável.

Entretanto, em algumas situações, 
as ameaças só podem ser tratadas 
mediante a recusa do serviço ou o 
término da atividade profissional es-
pecífica, haja vista que as circuns-
tâncias que criaram as ameaças não 
podem ser eliminadas, e as salva-
guardas não podem ser aplicadas 
para abrandar a situação, para que 
esteja em um nível aceitável.

Nesse contexto, a profissão contábil 
deve ser pautada dentro dos parâme-
tros legais e éticos determinados para 
o seu exercício, sendo que qualquer 
desvio desses preceitos tem potencial 
para ser caracterizado como ato ilícito, 
inclusive poderá causar danos a tercei-
ros e, muitas vezes, pode ensejar, para 
aquele que se sentir prejudicado, o di-
reito de pleitear a reparação.

A responsabilidade do profissional da 
contabilidade não é exclusivamente a 
de satisfazer as necessidades do seu 
cliente ou da organização empregado-
ra em particular, mas de agir dentro da 
lei e de acordo com o interesse público. 
Assim, ele deve adotar medidas e con-
dições para garantir que o seu trabalho 
seja desenvolvido com qualidade den-
tro dos padrões éticos e legais. Com 
isso, além de entregar um trabalho sa-

O profissional da contabilidade pode se 
deparar com situações que colocam à 
prova a sua conduta ética, moral e le-
gal, muitas vezes provocadas por pedi-
dos para gerar informações para tercei-
ros fora do que está nos documentos 
contábeis e fiscais processados (De-
claração/Previsão de Faturamento, De-
claração Comprobatória de Percepção 
de Rendimentos – Decore, Demonstra-
tivos Contábeis e outros). 

| CRCNEWS14



vados, irregularidades na escrituração 
contábil, inutilização de informações e 
outras práticas ilícitas, inclusive aquelas 
para a evasão de impostos. 

Quanto ao âmbito administrativo, 
o profissional da contabilidade é 
responsabilizado em decorrência 
de infrações praticadas no exercí-
cio ou na exploração da atividade 
contábil e sujeita-se às penalidades 
disciplinares (multa, suspensão e 
cassação do exercício profissional) 
e éticas (advertência reservada, 
censura reservada e censura pú-
blica). Ressalta-se, ainda, que ao 
CRCMG é atribuída a autoexecuto-
riedade, que é a faculdade para de-
cidir e executar diretamente a sua 
decisão, por seus próprios meios, 
sem intervenção do judiciário. 

Portanto, para que o profissional atue 
com qualidade, ética e legalidade, é 
necessário que ele aplique os seguin-
tes princípios fundamentais: 

1. Integridade: ser franco e honesto 
em todos os relacionamentos profissio-
nais e comerciais.

A responsabilidade de reparar o dano 
causado por um ato considerado ilícito 
está regulamentada no Código Civil, e 
existem duas espécies de responsabi-
lidade civil aplicadas aos profissionais 
da contabilidade. São elas: a respon-
sabilidade civil subjetiva, que está dire-
tamente relacionada aos elementos de 
dolo ou culpa (negligência, imprudência 
e imperícia); e a responsabilidade civil 
objetiva, que não leva em consideração 
nenhum dos dois elementos. 

Dessa forma, o profissional da con-
tabilidade será responsável perante o 
cliente quando praticar atos culposos 
ou, quando se tratar de atos dolosos, 
será solidariamente responsável pe-
rante terceiros. 

Em relação à escrituração contábil, 
essa produzirá efeito como se fosse 
elaborada pelo cliente, o que não acon-
tecerá quando o profissional da conta-
bilidade agir de má-fé.

Cabe ressaltar que a responsabili-
dade civil somente será atribuída ao 
profissional da contabilidade quando 
comprovada a existência do nexo 
causal, ou seja, só haverá reparação 
se a conduta do profissional da con-
tabilidade estiver relacionada com 
o dano causado. Assim, os pressu-
postos da responsabilidade civil são: 
o ato ilícito, a imposição do dano e o 
nexo de causalidade entre eles. Res-
salta-se, ainda, que a responsabili-
dade civil alcança somente os profis-
sionais da contabilidade contratados 
sem vínculo empregatício.

Já no âmbito penal, o profissional da 
contabilidade é responsabilizado por 
crimes, podendo até ser preso se com-
provada a conduta ilegal pela falsifica-
ção de documentos públicos ou pri-

2. Objetividade: não permitir que 
comportamento tendencioso, conflito 
de interesse ou influência indevida de 
outros afetem o julgamento profissional 
ou de negócio.

3. Competência profissional e de-
vido zelo: manter o conhecimento e 
a habilidade profissionais no nível ade-
quado para assegurar que clientes e/
ou empregador recebam serviços pro-
fissionais competentes, com base em 
desenvolvimentos atuais da prática, 
legislação e técnicas, e agir diligente-
mente e de acordo com as normas 
técnicas e profissionais aplicáveis.

4. Sigilo profissional: respeitar o 
sigilo das informações obtidas em de-
corrência de relacionamentos profis-
sionais e comerciais e, portanto, não 
divulgar nenhuma dessas informações 
a terceiros, a menos que haja algum di-
reito ou dever legal ou profissional de 
divulgação, nem usar as informações 
para obtenção de vantagem pessoal 
pelo profissional da contabilidade ou 
por terceiros.

5. Comportamento profissional: 
cumprir as leis e os regulamentos per-
tinentes e evitar qualquer ação que de-
sacredite a profissão.

Com a aplicação desses preceitos, o 
profissional da contabilidade irá pro-
duzir informações que são essenciais 
para as estratégias das empresas e 
para o benefício de demais interes-
sados, como o Estado, investidores, 
instituições financeiras, credores, em-
pregados e a sociedade em geral. Por 
isso, essas informações devem ser 
revestidas de transparência, fidedigni-
dade e conformidade com os padrões 
legais, além da credibilidade, que é nor-
te na conduta ética do profissional. 

a profissão 
contábil deve 
ser pautada 
dentro dos 
parâmetros 
legais e éticos 
determinados 
para o seu 
exercício
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E M  D I A  C O M  O  C R C M G

ANUIDADE DE 2023 COM 
DESCONTO PARA PAGAMENTO ATÉ 
FINAL DE JANEIRO
Os profissionais e as organizações contábeis que quitarem 
a anuidade do exercício de 2023, em cota única, durante o 
mês de janeiro, terão desconto de 10% no valor a ser pago.

Para aqueles que preferirem parce-
lar, a anuidade, em seu valor integral 
(sem desconto), poderá ser dividida 
em até 5 parcelas mensais. Se reque-
rido o parcelamento e paga a primei-
ra parcela até 31 de março de 2023, 
as demais parcelas com vencimento 
após essa data serão atualizadas pela 
taxa referencial do Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia (Selic), 
acumulada mensalmente. Já as anui-
dades pagas após 31 de março de 
2023 terão seus valores atualizados 
pela taxa referencial Selic, acumulada 

1234  5678  9123 4567

10/28

1234  5678  9123 4567
10/28

02
28

PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE

Contadores: Técnicos em Contabilidade:

R$ 606,00 R$ 537,00

ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS

Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) R$ 301,00

Sociedade com 2 sócios R$ 606,00

Sociedade com 3 sócios R$ 911,00

Sociedade com 4 sócios R$ 1.128,00

Sociedade com mais de 4 sócios R$ 1.522,00

Os profissionais e organizações que optarem por pagar a anuidade em fevereiro têm um desconto de 5%. Esse desconto é 
válido até o dia 28 de fevereiro de 2023. Confira os valores com os descontos: 

PRAZOS

PROFISSIONAIS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS

CONTADOR
TÉCNICO EM 

CONTABILIDAE
SLU

SOCIEDADES

2 SÓCIOS 3 SÓCIOS 4 SÓCIOS
ACIMA DE 
4 SÓCIOS

Até 31/1/2023 545,00 483,00 270,00 545,00 819,00 1.096,00 1.369,00

Até 28/2/2023 575,00 510,00 285,00 575,00 865,00 1.157,00 1.445,00

mensalmente, até o último dia do mês 
anterior ao do pagamento, em 1% 
(um por cento) no mês do pagamen-
to e multa de mora de 0,33% (trinta e 
três centésimos por cento) por dia de 
atraso, a partir do primeiro dia após o 
vencimento do débito, até o limite de 
20% (vinte por cento).

Dúvidas em relação à anuidade po-
derão ser esclarecidas no portal do 
CRCMG, no menu “Profissionais”, op-
ção “Anuidade do exercício”, ou atra-
vés do e-mail cobranca@crcmg.org.br 

ou, ainda, pelos telefones (31) 3269-
8400 ou 0800 0318155.

PARCELAMENTO COM CARTÃO 
DE CRÉDITO

O Sistema CFC/CRCs traz uma possi-
bilidade para o parcelamento da anui-
dade deste ano: a anuidade pode ser 
parcelada através do cartão de crédi-
to, utilizando a plataforma das empre-
sas Vamos Parcelar e Pronto Paguei. 
Acesse o portal do Conselho através 
no link https://crcmg.org.br/index/
anuidade e saiba mais. 

Os valores das anuidades para o exercício de 2023 foram 
estabelecidos pela Resolução CFC n.º 1.680/2022, com ven-
cimento em 31 de março:
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CONSELHO ENVIA GUIAS DE 
PARCELAMENTOS POR E-MAIL
As guias de parcelamento são en-
viadas através do e-mail cadastra-
do no sistema do CRCMG, sempre 
com vencimento para o último dia 
útil de cada mês. 

Além de serem entregues por 
e-mail, as guias estão disponíveis 
para reimpressão através do portal 
do CRCMG www.crcmg.org.br, em 
“Serviços Online”, digitando o nú-
mero do registro e a senha.

Caso ainda não possua a senha 
de acesso, clique na opção “Es-
queceu sua senha?”, na área “Ser-
viços Online”, preencha os dados 
solicitados e clique em “Enviar”. A 
senha será enviada para o e-mail 
cadastrado.

Atenção! A inadimplência de par-
celas implica o imediato cancela-
mento do parcelamento sem prévia 
comunicação e a adoção das me-
didas administrativas, tais como a 
inscrição em dívida ativa, o encami-
nhamento para protesto e/ou a co-
brança judicial, o que lhe acarretará 
transtornos, além das despesas jun-
to ao cartório e à Justiça.

Em caso de dúvidas, acesse o portal do 
CRCMG www.crcmg.org.br, ou atra-
vés do e-mail cobranca@crcmg.org.br 
ou dos telefones (31) 3269-8400 ou 
08000318155 (opção 2). 

Atenção! Em novembro de 2023, haverá eleições no CRCMG. Manter a anuidade em 
dia é imprescindível para poder votar!
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O P I N I Ã O

Elaborado por Roberto Marchelli Ribeiro Júnior e Júlio César Toledo de Carvalho – integrantes do Grupo de Estudos Técnicos do Cooperativismo do CRCMG

CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE 
FUNDOS, PROVISÕES E PAGAMENTOS DE 
JUROS AO CAPITAL EM COOPERATIVAS

Na essência do cooperativismo, por meio de seus princípios 
basilares, já existe a preocupação com a sociedade, os coo-
perados e a perpetuidade de um modelo de negócios. É na 
Lei n.º 5.764, de 1971, mais precisamente em seu artigo 28, 
que se encontra a obrigatoriedade da constituição de Fundo 
de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional 
e Social (Fates), assim como a possibilidade de criação de 
outros fundos.

Ao contador e àqueles interessados no cooperativismo, o 
importante é saber que os fundos previstos na lei supra-
mencionada têm sua utilização devidamente definida, assim 
como para os demais fundos constituídos em assembleia 
também há necessidade de conter regras (utilização, prazo 
de liquidação, etc.), podendo, em alguns casos, observar-se 
a Lei n.º 6.404/1976, quando da constituição de Reserva 
para Expansão.

Também é importante destacar que, para os ramos regu-
lados (crédito, saúde), devem ser observadas as regras im-
postas pelo órgão regulador. Outro ponto importante é a Lei 
Complementar (LC) n.º 130/2009, que traz regras específi-
cas para o ramo crédito. 

Por último, devemos saber que os Fundos e Reservas (em 
geral) não são fonte de financiamento: os recursos não estão 
aplicados em uma conta corrente (por exemplo), e sim cor-
respondem a um ajuste contábil de resultados, sendo que 
sua constituição e utilização são essenciais para a continui-
dade da cooperativa e fidelização de seus cooperados.

O capital social é um grande diferencial para as cooperati-
vas, sendo um dos principais formadores de patrimônio, que 
serve como uma alavanca para as operações. Dessa forma, 
para tornar-se um associado, é preciso integralizar capital, 

fazendo com que cada um tenha um papel de relevância na 
solidez e desenvolvimento da entidade cooperativa. 

A Lei n.º 5.764/1971 permite que os cooperados recebam 
remuneração de juros ao capital limitada a 12% a.a., o que 
é um dos diferenciais competitivos das cooperativas. Para o 
ramo crédito, a remuneração é limitada à taxa Selic. Cabe 
ressaltar que, com o advento da LC n.º 130/2009, ao ramo 
crédito foi permitido fazer campanhas contemplando a dis-
tribuição de prêmios, bonificações e outras vantagens, para 
captação de novos associados e aumento de capital social, 
sem que fosse considerado benefício às cotas-partes.

Apesar da vantagem ao associado da cooperativa, não 
são todas que pagam juros sobre capital. Todavia, é im-
portante ressaltar que, caso o cooperado não veja van-
tagens em manter o capital social, poderá ocorrer um 
movimento de saída da cooperativa. Sendo assim, é 
de suma importância avaliar a possibilidade de oferecer 
esse benefício, observando o perfil do quadro societário 
de cada cooperativa. Ressalta-se que o Parecer Norma-
tivo CST n.º 38, de 1980, da Receita Federal do Brasil, 
proíbe o pagamento de juros sobre o capital nos casos 
em que as cooperativas não apuram sobras.

Para a contabilização dos fundos, reservas e juros sobre o ca-
pital, o contador deve atentar-se às regras da ITG 2004/2017, 
lembrando que, nos casos em que ela for conflitante com o 
que determinam as normas de órgãos reguladores, deve-se 
seguir o que estes últimos determinam.

Conclui-se que tanto a constituição de fundos e reservas 
quanto a política de remuneração de juros ao capital vão além 
de uma questão regulamentar, pois estão inseridas também 
nas questões de gestão e perenidade de uma cooperativa. 
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O CRCMG informa que as notícias publicadas nesta coluna se referem ao período compreendido entre os 
dias 1º a 10 de janeiro de 2023. As informações posteriores a essa data podem ser conferidas no portal do 
Conselho, na página inicial, em “Últimas notícias”.

SIMPLES 
NACIONAL: RECEITA 
FEDERAL RESPONDE 
A QUESTIONAMENTOS 
SOBRE 
DESENQUADRAMENTO

RELATÓRIO DE 
GESTÃO 2022: 
DOCUMENTO JÁ ESTÁ 
DISPONÍVEL PARA 
CONSULTA

O Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC), a Federação Nacional das 
Empresas de Serviços Contábeis e 
das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas 
(Fenacon) e o Instituto de Auditoria 
Independente do Brasil (Ibracon), 
entidades que trabalham junto a 
todas as categorias econômicas e 
conhecem de perto os problemas 
enfrentados no dia a dia pelo em-
preendedor brasileiro, entraram em 
contato com a Receita Federal do 
Brasil (RFB) visando dirimir uma dú-
vida acerca do Simples Nacional. 
Leia mais 

O Relatório de Gestão 365 do Con-
selho Federal de Contabilidade 
(CFC) pode ser consultado por toda 
a sociedade. O material contém to-
das as realizações do primeiro ano 
de atividades da Gestão 2022-2023 
e pode ser conferido no site da au-
tarquia. Leia mais 

MEDIDA PROVISÓRIA ALTERA LEGISLAÇÃO 
SOBRE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 
EMPRESAS
Foi publicada, no Diário Oficial, a Medida Provisória n.º 1.152, de 28 de de-
zembro, que altera a legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Ju-
rídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), para 
introduzir um novo marco legal para a matéria de preços de transferência 
no Brasil. Nesse sentido, são abrangidas as pessoas jurídicas que realizam 
transações com partes relacionadas no exterior. Leia mais 

IESBA LANÇA ATUALIZAÇÃO 
SOBRE TRABALHO DE 
SUSTENTABILIDADE

O International Ethics Standards Board for Accountants (Iesba) 
lançou a publicação “Continuando com o Desenvolvimento 
de Normas Globais de Ética e Independência para Relatórios 
e Asseguração de Sustentabilidade”, que oferece uma visão 
geral das decisões relacionadas à sustentabilidade tomadas 
pelo Conselho em sua recente reunião e como essas deci-
sões moldarão o trabalho a partir de 2023. Leia mais  

FIM DO ADICIONAL DE 
ALÍQUOTA DO FUNDO DE 
ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribui-
ções, comunica que, conforme o disposto no artigo 2º 
do Decreto n.º 46.927, de 29 de dezembro de 2015, a 
vigência do adicional de alíquota para os fins do disposto 
no § 1° do artigo 82 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias da Constituição da República (ADCT) 
encerrou-se em 31 de dezembro de 2022. Leia mais 
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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

IASB PUBLICA REVISÃO DOS REQUISITOS 
DE CLASSIFICAÇÃO E MENSURAÇÃO RELATIVOS A 
INSTRUMENTOS FINANCEIROS

IFAC LANÇA NOVA FERRAMENTA DE IMPLEMENTAÇÃO PARA 
AUDITORES SOBRE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS DE 
DISTORÇÃO RELEVANTE
A  International Federation of 
Accountants  (Ifac) lançou um novo 
recurso,  “The Risk Identification 
and Assessment Process: Tips on 
Implementing ISA 315”. A ferramen-
ta auxilia os auditores a implementar 
a Norma Internacional de Auditoria 
(ISA) 315 do International Auditing and 
Assurance Standards Board (Iaasb), 
referente à Identificação e Avaliação 

O  International Accounting Standards Board  (Iasb) publicou o seu relatório 
com o balanço dos feedbacks concluindo o projeto de Revisão Pós-imple-
mentação (PIR) dos requisitos de classificação e mensuração da IFRS 9 – 
Instrumentos Financeiros. Leia mais 

EQT: INSCRIÇÕES 
SE ENCERRAM EM 
FEVEREIRO
As inscrições para a 24ª edição do 
Exame de Qualificação Técnica (EQT) 
– auditoria e a 7ª edição do Exame de 
Qualificação Técnica (EQT) – perícia 
encerram às 14h do dia 6 fevereiro de 
2023.  A inscrição é feita exclusivamen-
te na página da Fundação Cesgranrio. 
No ato, será necessário pagar uma 
taxa de R$200,00 por prova, que deve 
ser recolhida, em boleto bancário, em 
favor do Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC). Leia mais  

dos Riscos de Distorção Relevante, 
de forma eficaz para auditorias de 
demonstrações financeiras para perí-
odos que comecem em, ou após, 15 
de dezembro de 2021. No Brasil, a 
Norma NBC TA 315 (R2), equivalente 
nacional da ISA 315, aplica-se à audi-
toria de demonstrações contábeis de 
períodos iniciados em, ou após, 1º de 
janeiro de 2022. Leia mais  
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