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CRC  Notícias
CRCPE comemora Dia do 
Profissional da Contabilidade 
com Palestra Magna

Na noite de 25 de abril, data em 
que é comemorado o ‘Dia do 
Profissional da Contabilidade’, o 
Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE) realizou 
a sua tradicional Palestra Magna, 
com a participação de profissionais 
da contabilidade de todo o 
estado, representantes de diversas 
entidades contábeis e estudantes 
do curso de Ciências Contábeis de 
Instituições de Ensino Superior (IES).

Representando o CRCPE, participaram 
da solenidade o presidente José 
Campos e seus vice-presidentes 
Maria Dorgivânia Barbará (Adminis-
tração e Finanças); Francisco Galvão 
(Desenvolvimento Profissional); 
Roberto Vieira do Nascimento 
(Controle Interno); Claudio Lino 
Lippi (Câmara Técnica) e  Jorge Luiz 
de Souza (Câmara de Fiscalização), 
além de conselheiros e colaboradores 
do Conselho.

Ao abrir as atividades da noite, o 
contador José Campos falou sobre 
a evolução da profissão contábil no 
Brasil e no mundo, citando a adoção 
das normas internacionais de 
contabilidade e o trabalho voltado 
para a qualificação dos profissionais, 
através do programa de Educação 
Profissional Continuada. “São mais 
de 15 mil profissionais registrados 
no estado, se dedicando ao fazer 
contábil, ao aprimoramento das 
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Noite de premiação

técnicas e ao domínio e aplicação das 
ferramentas”, lembrou José Campos. 

O momento teve como palestrantes 
Alexandre Rands (presidente da 
Datamétrica Consultoria, Pesquisa 
e Telemarketing e do Diário de 
Pernambuco) que transcorreu sobre 
o tema “O contador e seus desafios 
na economia atual” e Vítor Navarrete 
(professor do Departamento de 

A solenidade também foi marcada 
pela outorga da Medalha Mérito 
Contábil Luiz Pessoa da Silva ao 
professor Titular do Departamento de 
Ciências Contábeis e Atuariais da UFPE 
e diretor do CCSA, contador Jeronymo 
José Libonati, que emocionado, 
contou um pouco da sua trajetória 
profissional.

José Libonati é mestre e doutor em 
Controladoria e Contabilidade pela 
Universidade de São Paulo. Um dos 
líderes do Grupo de Pesquisa de 
Controle Interno das Organizações, 
registrado no diretório do CNPQ. O 
professor possui, ainda, experiência 
na área de Administração com 
ênfase em Controladoria, atuando 
principalmente em controladoria, 
contabilidade, controle interno 
no setor público, contabilidade 
gerencial, avaliação de desempenho e 
contabilidade de custos.

Medalha - Criada em 1996, a honraria 
tem o objetivo de condecorar os 
profissionais da contabilidade de 

Ciências Contábeis e Atuariais da 
UFPE), que abordou “Reforma da 
previdência e o equilíbrio atuarial”. 

Entre os presentes estavam os 
contadores Geraldo Batista, ex-
presidente do CRCPE e conselheiro 

do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC); Clenilson Lima de Souza, 
presidente da APJEP; Albérico de 
Morais, presidente do SESCAP-
PE; Rosivaldo Justino da Silva, 
presidente do SINDICON; e José Vital, 
representando o IBRACON. 

Pernambuco que contribuem para o 
crescimento da classe contábil local. 

Luiz Pessoa da Silva empresta seu 
nome à Medalha. Natural de Nazaré 
da Mata, foi o primeiro guarda-livros 
habilitado pelo Instituto Brasileiro 
de Contabilidade, em 1931. O 

pernambucano adotou o município 
de Caruaru, onde trabalhou e lutou 
pela educação superior e científica, 
sendo idealizador e fundador da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Caruaru (FAFICA). Luiz 
Pessoa é um exemplo de dedicação, 
entusiasmo e amor à contabilidade.

Jeronymo Libonati recebe de José Campos Medalha Mérito Contábil. 

Público marcou presença.

Da esq. para a dir.: Evaldo Santana (professor e chefe do Dep. de Ciências Contábeis e Atuariais 
da UFPE), Jeronymo Libonati (professor e diretor do CCSA- UFPE), José Campos (pres. do 
CRCPE), Alexendre Rands (pres. da Datamétrica e do Diário de Pernambuco) e Albérico de 
Morais (pres. do SESCAP-PE).
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IV Caminhada Contabilista foi um sucesso! 

Realizada pelo Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco, 
a quarta edição da Caminhada 
Contabilista, no dia 29 de abril, 
movimentou logo cedo a classe 
contábil pernambucana.

Sempre fechando as atividades 

Como marca registrada da Caminhada, o investimento solidário 
significou, mais uma vez, um sucesso. Foram arrecadadas 1,5 
tonelada de alimentos não perecíveis, além de 400 unidades de 
fraldas geriátricas, que foram partilhadas para instituições do 
estado. 

Para o presidente do CRCPE, contador José Campos, “o encontro 
é uma forma de aproximar cada vez mais os profissionais da 
contabilidade”. 

da semana do Contabilista (que é 
realizada para comemorar o Dia do 
Profissional da Contabilidade em 
25 de abril), a Caminhada reuniu 
profissionais da contabilidade e de 
diversas áreas, além de estudantes 
de Ciências Contábeis, para uma 
manhã de atividades que fomentou 

a qualidade de vida dos profissionais.

Acompanhados de um animado trio 
elétrico, os cerca de mil e duzentos 
participantes agitaram as ruas do 
Recife Antigo.

Presidente, vice-presidentes e conselheiros juntos 
em prol da saúde e bem-estar.

Qualidade de vida tem valor
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Visão CRCPE

O CRCPE vem desenvolvendo importantes 
ações em benefício da classe contábil 
e da sociedade pernambucana. São 
compromissos que assumimos com 
dedicação e afinco, apesar do momento 
atribulado da política no país, cujas 
constantes denúncias de corrupção têm 
afetado diretamente os cidadãos.  

Motivados, direcionamos esforços para 
as ações de valorização dos nossos 
profissionais, como a continuidade da 
construção da sede do CRCPE, uma 
conquista da nossa gestão que agora 
contará com o apoio financeiro do CFC, 
concedido através de ofício pelo seu 
presidente José Martonio Alves Coelho. 

Outra grande conquista ocorreu no final 
de junho deste ano, com o governador de 
Pernambuco, Paulo Câmara, assinando 
um decreto que inclui o CRCPE como 
participante oficial do Fórum Estadual da 
Micro e Pequena Empresa e Empresa de 
Pequeno Porte (Fempe-PE). O Conselho se 
junta a entidades representativas do estado 
para buscar novos estímulos e estratégias 
que fomentem o desenvolvimento no 
ambiente de negócios, com foco na geração 
de emprego e renda.

Gostaria também de lembrá-los da 
X Convenção dos Contabilistas de 
Pernambuco, que realizaremos de 2 a 4 de 
outubro, no Mar Hotel Conventions, em 
Recife (PE). Profissionais de diversas áreas 
e estudantes apreciarão extraordinárias 
palestras, ministradas por profissionais de 
renome em suas áreas de atuação. Esses 
trarão temas do universo contábil e da 
realidade social e econômica do país. 

Este grandioso evento, além de promover 
a Educação Continuada e proporcionar aos 
estudantes aproximação do que há de mais 
atual no mercado de trabalho (dando-lhes 
inclusive oportunidade de visibilidade e até 
premiações por seus trabalhos técnicos), 
é também uma vitrine para expositores 
apresentarem seus produtos e associarem 
suas marcas a um evento de valor e 
reconhecimento nacional. Esperamos vocês!

José Gonçalves Campos Filho, 
Presidente do CRCPE

Editorial

CRC Comunica

AGENDA CRCPE 
Confira a programação (*) dos principais cursos, palestras e eventos do CRCPE 
para os próximos meses:  

Recife Substituição Tributária do ICMS - Regra Geral 01/ago Deborah Barros

Paulista Atualização de Normas Trabalhistas 03/ago Valéria Vieira

Garanhuns Retenções de impostos : PIS, COFINS, CSLL, 
IR, ISS e INSS sobre serviços 04/ago Márcio Balduchi

Recife NBC TG 16(R1) - estoques e NBC TG 17 - 
contratos de construção 04/ago Umbelina Lagioia

Recife Contabilidade para novos Empreendedores: 
O que é preciso saber? 10/ago Carolina Maciel

Recife Juros sobre o capital próprio e o PAT - 
reduções tributárias para as empresas 11/ago Márcio Balduchi

Caruaru Lançamentos contábeis - curso avançado 11/ago Fernanda Feitosa

Recife Reunião dos jovens contabilistas 12/ago -

Caruaru Rota contábil 17/ago -

Santa cruz Rota contábil 18/ago -

Petrolina NBC TG 16(R1) - estoques e NBC TG 17 - 
contratos de construção 18/ago Carolina Maciel

Petrolândia Atualização de Normas Trabalhistas 19/ago Valéria Vieira

Cabo Lançamentos contábeis - curso básico 25/ago Fernanda Feitosa

Recife PRODEPE - legislação e prática 29/ago Admilson da Hora

Garanhuns Substituição Tributária do ICMS 01/set Márcio Balduchi

Petrolândia Substituição Tributária do ICMS 02/set Márcio Balduchi

Petrolina Contabilidade aplicada ao terceiro setor 
com ênfase na ITG 2002 02/set Carolina Maciel

Recife Tributação do ICMS de produtos na 
sistemática de cesta básica em PE 15/set Márcio Balduchi

Garanhuns Lançamentos contábeis - curso básico 15/set Fernanda Feitosa

Goiana Rota contábil 20/set -

Recife Dia do contador 21/set -

Recife NBC TG 38(R3) - Instrumentos financeiros: 
reconhecimento e mensuração 22/set Umbelina Lagioia

Caruaru NBC TG 38(R3) - Instrumentos financeiros: 
reconhecimento e mensuração 27/set Carolina Maciel

Acesse o site e confira a agenda de cursos e eventos do CRCPE na íntegra:
www.crcpe.org.br

*Sujeito a alteração.

Fotografe o QR 
Code para acessar 

a agenda de 
cursos e eventos 

do CRCPE. 
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Prepare-se para 
viver momentos 

inesquecíveis

2 de outubro de 2017

3 de outubro de 2017

14h às 18h30 -

20h30 - Show
21h30 - Coquetel

Credenciamento

19h30 -  Solenidade de Abertura 

17h às 18h - PAINEL 2 

15h30 às 16h30 - PAINEL 1 

16h30 às 17h - Intervalo e Coffee Break

14h00 às 15:30 - Palestra com Paulo 
Henrique Amorim 

18h às 19h  - Premiação dos 
trabalhos técnicos

19h  - Encerramento

14h às 15h

15h00 às 16h - PAINEL 1

16h às 16h15  

Intervalo e Coffee Break

16h15 as 17h30 - PAINEL 2

17h30 as 19h

Contador José Gonçalves Campos 
Filho (Presidente do CRCPE)

A contabilidade em tempos de 
corrupção

As implicações do teste de 
impairment no cenário econômico

A auditoria como instrumento de 
contenção à corrupção

O exercício da cidadania e o 
combate à corrupção

Apresentação de livro comemorativo

“40 anos no ar - A jornada de um 
repórter pelos cinco continentes”

José Matias Pereira,
João Eudes Bezerra Filho e 
Rodrigo Morais. 

Umbelina Lagioia  
Ricardo Maranhão 
Gilberto Bagaiolo Contador 

Inaldo da Paixão Santos Araújo 
Francisco Antonio Maldonado 
Sant´Anna 

(Em negociação) 

Francisco José 
Padre Airton Freire 

Maria Clara Cavalcante Bugarim 

AUDITÓRIO DO MAR HOTEL 

AUDITÓRIO DO MAR HOTEL 

4 de outubro de 2017

José Gonçalves Campos Filho, Paulo Henrique Amorim, Inaldo da Paixão Santos Araújo, Maria Clara Cavalcante Bugarim  e João Eudes Bezerra Filho.
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Coordenadores das IES 
e Jovens Contabilistas / 
Fórum das Associações

SESCAP-PE / APJEP PVCC Trabalhos 
Científicos

08h30 às 10h00

Tema: Perspectivas da 
educação

na contabilidade.

Palestrantes: 
Cacilda Andrade.
Fernando Salvino.

10h30 às 12h00

Fórum das 
Associações.

10h30 às 12h00

Tema: A contabilidade fo-
rense e sua contribuição na

economia do país.

10h30 às 12h00

Tema: Boas práticas dos 
observatórios sociais.

Palestrante: Iara Dórea.

08h30 às 10h00

Tema: A contabilidade e 
a ciência atuarial frente à 
reforma previdenciária.

Palestrantes:
Cícero Dias e Vítor 

Navarrete.

08h30 às 10h00

Tema: Planejamento 
Financeiro pessoal – uma 
oportunidade para o pro-
fissional da contabilidade.

Palestrante: Luiz Antonio 
Ochsendorf Leal.

Toda a programação está sujeita a alterações!

2 a 4 de outubro de 2017 • Mar Hotel/Recife

Com o lema ‘A Contabilidade na realidade 
social e econômica do país’, a X Convenção 
dos Contabilistas de Pernambuco vai 
promover a abordagem de temas 
importantes como: “A auditoria como 
instrumento de contenção à corrupção” e 
“A contabilidade em tempos de corrupção”, 
além da apresentação de trabalhos 
técnicos (com premiação para os três 
melhores); Feira de Conhecimento e muito 
mais. Você não pode ficar de fora!

EVENTOS PARALELOS

3 
de

 o
ut

ub
ro

4 
de

 o
ut

ub
ro

SALA 1

Fórum da Mulher 
Contabilista

VII ACADEMICON
(APECICON)

 IBRACON / APJEP Trabalhos 
Científicos

SALA 2 SALA 3 SALAS 4, 5 e 6

08h30 às 10h00

Tema: O papel da 
mulher na sociedade 

contemporânea e desafios: 
como equilibrar família, 

carreira e sonhos.

Palestrante: 
Rosemma Maluf.

10h30 às 12h00

Tema: Liderança 
feminina como força 

empreendedora

Palestrantes:
 Mary Elbe Queiroz

10h30 às 12h00

Posse dos novos 
acadêmicos.

10h30 às 12h00

Tema: A perícia contábil
e a reforma trabalhista.

Palestrantes:
Paulo Cezar Ferreira de Souza e 

Gleidson Ramos Ferreira.

08h30 às 10h00

Tema: Crimes contra a 
ordem tributária.

Palestrantes:
José Lopes Oliveira Filho, 

Eduardo Carlos P. de 
Amorim e Wilson Aquino.

08h30 às 10h00

Tema: IFRS 15(Receitas) -
Principais Alterações.

Palestrantes:
Em fechamento.

08h30 às 12h30 

Apresentação dos 
Trabalhos

Para enviar o seu 
trabalho acesse:  

08h30 às 12h30 

Apresentação dos 
Trabalhos

Para enviar o seu 
trabalho acesse:  

José Gonçalves Campos Filho, Paulo Henrique Amorim, Inaldo da Paixão Santos Araújo, Maria Clara Cavalcante Bugarim  e João Eudes Bezerra Filho.

Palestrantes:
Adilson Carvalho Silva.
Márcio Henrique B. M. 

de Souza.

convencaocontabilistaspe.
org.br/trabalhos/

Até 15/08/2017

Até 15/08/2017

convencaocontabilistaspe.
org.br/trabalhos/
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Prestação de contas: CRCPE realizou reunião com 
delegados, representantes e funcionários

Conselho realizou III 
Seminário de Profissionais, 
Empresários e Estudantes de 
Contabilidade 

Crescer sem 
Medo: CRCPE 
realizou em 
Garanhuns mais 
uma edição do 
projeto 

Na tarde de 23 de maio, o CRCPE 
realizou, em Garanhuns, mais uma 
edição do projeto Crescer sem Medo, 
com a palestra ‘Alterações do Simples 
Nacional LC 155/2016’.  Como instrutor, 
o auditor fiscal da Receita Federal 
do Brasil, Antônio Augusto Lopes de 
Oliveira.

Solidariedade - Durante o evento, 
foram arrecadados alimentos que 
serão destinados ao abrigo de idosas 
São Vicente de Paulo.

Representado pelo seu presidente, 
contador José Campos, o CRCPE reuniu 
seus delegados, representantes e 
funcionários, no dia 2 de junho, para 
a apresentação dos resultados das 
ações que foram realizadas no primeiro 
semestre deste ano de 2017.  

Durante a reunião, foram definidas as 
estratégias para o segundo semestre 
e, também, apresentada uma palestra 
sobre a importância da comunicação 
para a entidade.

O evento ocorreu no dia 26 de maio, 
no município do Arcoverde, com 
o apoio institucional da Federação 
Nacional das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas (FENACON); do Sindicato 
das Empresas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas do 
Estado de Pernambuco (SESCAP-PE) 
e da Associação dos Contabilistas de 
Arcoverde e Região (ASCONTAR).

O presidente do CRCPE, José 
Campos, esteve representado pela 
vice-presidente de Administração 

e Finanças do Conselho, Maria 
Dorgivânia Barbará. 

Na programação, palestra com o vice-
presidente de Fiscalização do CRCPE, 
Jorge Luiz, que abordou ‘Contrato de 
prestação de serviços contábeis’; além 
do 1º Encontro de Jovens Contabilistas 
do Sertão de Pernambuco, com as 
palestras ‘Contabilidade para novos 
empreendedores’, com a contadora 
Carolina Veloso Maciel; e ‘A lei de 
combate aos crimes de lavagem de 
dinheiro e a lei anticorrupção aplicada 
aos empresários contábeis’, com 
o diretor de Assuntos Jurídicos da 
FENACON, Ricardo Monello.
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Presidente do CRCPE ministrou palestra em 
Timbaúba

Projeto Rota Contábil passou por Araripina

CFC realizou no CRCPE treinamento sobre 
relato de processo e julgamento 

O contador José Campos apresentou 
no dia 16 de maio, em Timbaúba, 
a palestra ‘Contabilidade como 
ferramenta de gestão empresarial’. O 
momento ocorreu na Faculdade de 
Ciências de Timbaúba.

Diante de um auditório lotado, 
o presidente do CRCPE falou da 
satisfação de participar do evento. 
“Estou muito agradecido pelo convite 
que me oferece a oportunidade de 
divulgar o trabalho do CRCPE”, disse.

A comitiva do CRCPE passou pela 
cidade de Araripina, no dia 20 de 
junho, para mais uma edição do Rota 
Contábil – projeto que tem o objetivo 
de fortalecer os laços do Conselho 
com os profissionais da contabilidade 
e entidades de classe.

Na ocasião, o presidente José 
Campos, acompanhado de seus 
vice-presidentes, Maria Dorgivânia 
Barbará (Administração e Finanças) 
Josemi Sidney (Registro) e Roberto 
Nascimento (Controle Interno), 
participou de uma entrevista na rádio 
local, Grande Serra. O funcionamento 

Aconteceu no dia 30 de maio, na 
sede do Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE), e teve como palestrante o 
conselheiro do CFC, contador José 
Cleber da Silva Fontineles.
Participaram do treinamento, o 
presidente do CRCPE, José Campos, 
vice-presidentes, diretores e 
funcionários do Conselho.

do CRCPE, ações da entidade, 
demandas da classe contábil daquela 
região, entre outros assuntos 
do interesse da categoria foram 

abordados. Ao final, uma palestra 
sobre a “contabilidade na era digital”, 
foi ministrada pelo contador Ramon 
Sena.

Notícias CRC
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Regional Pernambuco presente em reunião do 
PVCC em Brasília 

Nos dias 6 e 7 de junho integrantes 
da Comissão Gestora Nacional 
e coordenadores estaduais do 
Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC), do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), estiveram 
reunidos para a apresentação dos 
resultados das ações realizadas no 
1º semestre de 2017. A conselheira 
do CRCPE e coordenadora do 
programa em Pernambuco, Joana 
Dark Nascimento, esteve entre os 
presentes. 

CRCPE ministrou palestra sobre expansão da 
fase 3 do projeto Redesim em PE

No dia 12 de junho teve início, em 
todo o estado de Pernambuco, a 
expansão da fase 3 do projeto de 
Integração Nacional – Redesim. E para 
falar sobre as principais melhorias 

do serviço, uma parceria entre RFB, 
CRCPE e JUCEPE, foi realizada uma 
importante palestra sobre o assunto.

O momento ocorreu na tarde 

de 9 de junho, no auditório da 
Superintendência da RFB, 4ª Região 
Fiscal, no bairro do Pina, em Recife (PE).

CRCPE Informa: profissional com débito terá títulos 
protestados em cartório
Profissionais que ainda não negocia-
ram administrativamente os débitos 
com o CRCPE terão, a partir de agosto, 
seus títulos protestados em cartório. 
Procure o Conselho o quanto antes e 
regularize a sua situação. Fique em dia 
com suas obrigações profissionais.
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Pernambuco segue na Comissão Técnica de Normas e 
Práticas de Auditoria da AIC
Durante reunião realizada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), na manhã de 
9 de junho, em Brasília (DF), o conselheiro do CFC e contador pernambucano, José Eraldo 
Lucio de Oliveira, renovou por mais um ano a sua permanência na Comissão Técnica de 
Normas e Práticas de Auditoria da Associação Interamericana de Contabilidade (AIC).

A AIC conta com a representação de cerca de 15 países latino-americanos e José Eraldo é 
o representante do Brasil na Associação. 

Presidente do CRCPE participa de Reunião 
Plenária do CFC

CRCPE na 3ª Convenção de Contabilidade do 
Estado do Piauí 

O presidente do CRCPE, contador José 
Campos, marcou presença em mais 
uma edição da Reunião Plenária do 
Conselho Federal de Contabilidade. 
O encontro foi realizado no dia 19 de 
maio, na sede da entidade em Brasília 
(DF). A delegada adjunta do CRCPE na 
cidade de Araripina, contadora Mabel 
Modesto, também participou da 
reunião, representando os delegados 
e representantes do Conselho.

Na ocasião, os conselheiros do 
CFC, Geraldo Batista e José Eraldo, 
ambos ex-presidentes do Regional 

Com o tema “Os desafios da Profissão Contábil na Atual Conjuntura Econômica: Contabilidade: Novos Cenários, Grandes 
Desafios”, a 3ª Convenção de Contabilidade do Estado do Piauí reuniu de 15 a 17 de junho, grandes nomes da contabilidade 
nacional, e o CRCPE foi uma das entidades que marcaram presença no evento. 

Pernambuco, cumprimentaram o 
atual presidente José Campos, por sua 
ativa participação junto ao Federal, 

sempre buscando a valorização da 
classe contábil pernambucana.
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Especial

CRCPE é oficialmente incluído no Fempe-PE

O CRCPE, representado pelo seu 
presidente, contador José Campos, 
participou na manhã de 26 de junho, 
da Reunião Plenária de abertura do 
Fórum Estadual da Micro e Pequena 
Empresa e Empresa de Pequeno 
Porte (Fempe-PE), realizada na sede 
da Federação das Indústrias de 
Pernambuco (Fiepe), no bairro de 
Santo Amaro, em Recife (PE).

Na ocasião, o governador de 
Pernambuco, Paulo Câmara, assinou 
um decreto que inclui o CRCPE 
como participante oficial do fórum, 
que tem como objetivo estimular o 
desenvolvimento no ambiente de 
negócios para as micro e pequenas 
empresas com foco na geração de 

emprego e renda.

Durante a abertura do encontro, foi 
assinado um ‘Termo de Cooperação’ 
com o Sebrae, visando a criação de 
uma legislação estadual específica 
para o setor, sendo instituído um 
‘Grupo de Trabalho’ formado por 
empresários, órgãos governamentais 
e bancos para elaboração da Lei. 
O colegiado terá oito meses para 
apresentar a primeira proposta ao 
presidente do Fempe-PE e secretário 
estadual de Micro e Pequena Empresa, 
Trabalho e Qualificação, Alexandre 
Valença.

Além do CRCPE, o Porto Digital, 
a Secretaria Estadual de Cultura, 

a Associação das Empresas de 
Tecnologia da Informação de 
Pernambuco e Paraíba (Assespro) 
e a Associação das Empresas de 
Transporte de Carga e Logística de 
Pernambuco (Assentra) também 
passam a fazer parte do Fempe-PE.

Participaram da plenária a vice-
presidente de Administração e 
Finanças, Maria Dorgivânia Barbará e 
a conselheira Joana Dark Nascimento, 
ambas do CRCPE; o vice-governador 
de Pernambuco e secretário estadual 
de Desenvolvimento Econômico, 
Raul Henry; o secretário estadual 
da Fazenda, Marcelo Barros; a 
secretária estadual da Ciência e 
Tecnologia, Lúcia Melo; o diretor-
presidente da Fiepe, Ricardo Essinger; 
a diretora técnica do Sebrae, Ana 
Dias; o presidente da Federação 
das Associações de Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte do 
Estado de Pernambuco, José Tarcísio; 
a diretora executiva da Fecomércio, 
Brena Castelo Branco; e o presidente 
do SESCAP-PE, Albérico de Morais.

Com informações: Secretaria de Imprensa de 
Pernambuco

Foto: Henrique Lima/(Sempetq)
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Artigo -  “Avanços nas Normas Contábeis”
O objetivo da mudança foi possibilitar 
uma maior transparência, melhorar a 
qualidade das informações contábeis, 
face à nova realidade econômica do 
Brasil e do mundo, com suas econo-
mias globalizadas e os mercados aber-
tos as entradas dos recursos externos 
dos investidores internacionais. 

O processo de con-
vergência às nor-
mas internacionais 
de contabilidade 
no padrão IFRS, 
iniciado pela Lei 
Nº 11.638/2007, 
trouxe alguns be-
nefícios às empre-
sas e a economia 
brasileira, de forma 
geral. Dentre os 
benefícios destacamos: (1) informa-
ções contábeis de melhor qualidade e 
mais transparentes, as quais poderão 
ser utilizadas nas tomadas de decisões; 
(2) segurança na comparação de um 
ano para outro  entre  sociedades do 
mesmo segmento, proveniente da uti-
lização de normas padronizadas,  con-
fiáveis e transparentes; (3) visão mais 
ampla, abrangente e confiável do ne-
gócio, diminuindo as incertezas e com 
a possibilidade de redução do custo 
financeiro de captação de recursos ex-
ternos, com a cobrança de um spread 
menor, nas operações financeiras rea-
lizadas. 

Artigo 

Em resumo, os avanços proporcio-
nados pela adoção das normas in-
ternacionais de contabilidade (IFRS), 
decorrentes da Lei Nº 11.638/2007, se 
traduzem na melhoria na capacidade 
dos investidores tomarem decisões, em 
cima de informações que melhor refle-
tem a locação de recursos financeiros 

necessários para os 
investimentos a se-
rem realizados.

Cláudio Sá Leitão 
– Sócio da Sá 
Leitão Auditores e 
Consultores.

O objetivo da mudança 
foi possibilitar uma 

maior transparência, 
melhorar a qualidade das 

informações contábeis, 
face à nova realidade 

econômica do Brasil e do 
mundo... 

Por Cláudio Sá Leitão

Fará neste ano 10 anos da Lei Nº 11.638, 
de 28.12.2007, que alterou parte da 
seção contábil da Lei das Sociedades 
por Ações e que estabeleceu a 
harmonização com as normas 
internacionais de contabilidade 
(International Financial Reporting 
Standards-IFRS). 

Conhecida como a Nova Lei Contábil 
ou Nova Lei das S.A., ela introduziu 
mudanças profundas e substanciais 
na contabilidade brasileira. Tais 
modificações tiveram repercussões 
inclusive na legislação fiscal brasileira. 
Em 2009, foi sancionada a Lei Nº11.941, 
de 27.05.2009, que trata das mudanças 
tributárias, decorrentes dos ajustes aos 
novos métodos e padrões contábeis. 
Essa foi a maior alteração das práticas 
contábeis brasileiras, desde a edição da 
Lei das S.A., há mais de 40 anos. 
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Com a palavra, os vice-presidentes:
Fiscalização em Foco

Com muita satisfação, no dia 21/06/2017, na 
condição de vice-presidente de Fiscalização 
do CRCPE, representei o nosso Conselho 
na reunião da “Comissão para a revisão do 
regulamento de procedimentos processuais 
do Sistema CFC/CRCs”, em Brasília (DF), 

para debater a atualização da Resolução 1.309/2010, que trata 
dos procedimentos relativos ao processo de fiscalização dos 
profissionais de contabilidade, dos leigos, das organizações 
contábeis e das pessoas jurídicas que utilizam os serviços de 
contabilidade. O objetivo é adequar a Resolução 1.309/2010 
no contexto do Novo CPC que introduziu novos regramentos 
coadunados com as necessidades atuais do país, tornando-a 
um instrumento mais contemporâneo e atualizado na defesa 
da valorização da classe contábil, da ética profissional, da 
transparência e da defesa da sociedade, busca incessante do 
Sistema. 

Jorge Luiz de Souza
Vice-presidente de Fiscalização 

Administração e Finanças em Foco 

Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Vice-presidente de Administração e Finanças

Iniciamos 2017 com determinação para 
enfrentar os desafios do cenário econômico 
brasileiro com inovação, criatividade, ousadia 
e proatividade, sendo criteriosos na tomada de 
decisões, sempre pautados em princípios éticos. 
A nossa gestão planeja e administra o CRCPE 

com visão de curto e longo prazo, implantando ações para maximizar 
as receitas e reduzir despesas, sem comprometer a qualidade e 
excelência dos serviços deste Conselho à sociedade e classe contábil 
pernambucana, sempre alinhados com os objetivos institucionais 
e Planejamento Estratégico aprovado pelo nosso presidente José 
Campos e Conselho Diretor. A vice-presidência de Administração e 
Finanças coordena algumas comissões, entre as quais destacamos 
a construção da nova sede CRCPE, a alteração do Plano de Cargos e 
Salários, o apoio ao PVCC, sob a coordenação da conselheira Joana 
Dark Nascimento de Lima, o Projeto Mulher Contabilista, o apoio a 
X Convenção dos Contabilistas de Pernambuco e a Elaboração do 
Orçamento para 2018.

Delegado do CRCPE participa de Reunião Plenária

O delegado do CRCPE no município 
de Garanhuns, José Paulo da Silva 
(PE-013194/O), participou na tarde de 
29 de maio, da Reunião Plenária do 
Conselho Regional de Contabilidade de 
Pernambuco, realizada no Plenário Ivo 
Malhães de Oliveira, localizado na sede 
do CRCPE.

Na ocasião, José Paulo observou como 
funciona o plenário do CRCPE, como 
os seus conselheiros são competentes 
nos julgamentos dos processos, e 
também conferiu a importância de os 
delegados do Conselho participarem 
das plenárias na casa. Representante 
de Garanhuns, com jurisdição em 

Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, 
Caetés, Calçado, Canhotinho, Capoeiras, 
Correntes, Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, 
Lajedo, Palmeirina, Paranatama e São 
João, o delegado José Paulo participou 
do julgamento de processos. “Os 
contadores deveriam acompanhar seus 
processos no Plenário do CRCPE, assim 
poderiam ver como os conselheiros 
são imparciais no julgamento. Me senti 
privilegiado de poder participar da 
Plenária, e deixo aqui os meus parabéns 
a todos os envolvidos neste excelente 
trabalho à frente do CRCPE”, declarou.  

José Paulo da Silva é empresário 
contábil da JP Contábil & Filhos, com 

sede em Garanhuns, e vem adquirindo 
experiência na área contábil ao longo 
de 25 anos de carreira. Está à frente da 
delegacia do CRCPE em Garanhuns 
desde 2004, buscando o aprimoramento 
do registro e fiscalização da profissão, 
bem como o desenvolvimento da 
Educação Continuada. 

Delegado de Garanhuns: 
José Paulo da Silva (PE-013194/O)

Jurisdição: Garanhuns, Águas 
Belas, Angelim, Bom Conselho, 
Caetés, Calçado, Canhotinho, 
Capoeiras, Correntes, Jupi, 
Jurema, Lagoa do Ouro, Lajedo, 
Palmeirina, Paranatama e São João.

CRCPE  em um dia

CRC e Setores
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Controle Interno em Foco

Como membro do Conselho Diretor 
do CRCPE, sob a direção e orientação 
do presidente José Campos, temos 
nos aplicado com afinco, empregando 
iniciativas e diligências, no sentido 

de mantermos a excelência na prestação de serviços aos 
senhores e a toda sociedade pernambucana, mantendo 
rigorosamente os controles exigidos pela legislação em vigor, 
otimizando os gastos e buscando a realização das receitas. 
O Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco está 
rigorosamente em dia com suas prestações de contas, todas 
aprovadas pelos membros da Câmara de Controle Interno, 
egrégio Plenário do CRCPE, Câmara de Controle Interno e 
Plenário do CFC, tendo, todos, aprovado nossas contas de 
2016 em todos os seus termos, concluindo pela Regularidade 
da Gestão, de acordo com o Parecer CCI/CFC n.º 46/2017, 
tudo, com a observância da auditoria do CFC, previamente 
realizada neste regional. Esclareço ainda que, em 01/06/2017, 
em cumprimento ao que determina a Constituição Federal 
em seu Art. 70 parágrafo único, entregamos ao TCU nossa 
prestação de contas de 2016 para análise.

Roberto Vieira do Nascimento  
Vice-presidente de Controle Interno 

Registro em Foco

Josemi Sidney Barbosa Vieira 
Vice-presidente de Registro 

Nas últimas edições do Exame de 
Suficiência os índices de aprovação 
em Pernambuco não têm sido muito 
satisfatórios, a exemplo da 1ª edição de 
2017, que tivemos aprovação a nível 
nacional de 25,26%, enquanto que 

em nosso estado o percentual foi de 21,73, ficando abaixo 
da média nacional. Apesar de existirem alguns cursos 
preparatórios para os candidatos que irão se submeter 
ao Exame de Suficiência, e dos esforços desempenhados 
pelas Instituições de Ensino Superior, parece-me ainda não 
ser o suficiente para a necessária preparação dos futuros 
profissionais contábeis, já que o Exame tem como objetivo 
medir a capacidade técnica dos profissionais que ingressarão 
no mercado contábil. Através do CRCPE, com o apoio do 
presidente José Campos, fizemos várias apresentações e 
palestras de orientação nas IES, para estudantes de Ciências 
Contábeis, principalmente do 7º e 8º período, com o propósito 
de esclarecer não só a necessidade do Exame de Suficiência, 
como também sua importância para o desenvolvimento 
profissional e o comprometimento com essa grandiosa classe.

DDP em Foco

A Câmara e o Departamento de 
Desenvolvimento Profissional do 
CRCPE promoveram no trimestre 

(abril, maio, junho) 52 treinamentos, entre eventos, cursos, 
palestras e seminários, com 3 mil participantes. Durante 
esse período, aconteceram 3 reuniões com as Instituições 
de Ensino Superior, com o intuito principal de analisar 
a grade curricular dos cursos de Ciências Contábeis de 
Pernambuco, além das reuniões e eventos com Jovens 
Contabilistas, visando aperfeiçoar o conhecimento e 
aproximá-los do CRCPE. As cidades de Petrolândia e 
Araripina foram visitadas pelo Projeto Rota Contábil, onde 
o CRCPE levou o presidente José Campos e sua comitiva 
para visitar os órgãos públicos e também palestras atuais 
aos contabilistas do interior. Aconteceram, também 3 
reuniões da Comissão Técnica da X CCP para alinhar a 
programação e as regras para envio dos trabalhos técnicos.

Francisco de Assis Galvão 
Barreto Pinho
Vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional

Câmara Técnica em Foco

Claudio Lino Lippi 
Vice-presidente da Câmara Técnica 

No último trimestre a área técnica 
centralizou esforços na liberação 
do Balanço Socioambiental 2016, 
documento que apresenta um resumo 
de tudo o que foi feito naquele ano; 

na revisão do regimento interno do CRCPE, que teve 
adaptações visando as próximas eleições em novembro 
deste ano, e na revisão do código de conduta para 
conselheiros e funcionários do Sistema CFC/CRCs, editado 
pelo CFC. Participamos em treinamento do CRE- Comitê de 
Revisão Externa de Qualidade, ministrado pelo CFC, com 
a participação de cerca de 20 auditores independentes da 
região Nordeste e, também, da 7ª Conferência Brasileira de 
Contabilidade e Auditoria Independente, em São Paulo. 
Na condição de representantes do CFC, participamos, 
em 8 de junho, da reunião do Comitê de Orientação para 
Divulgação de Informações ao Mercado (CODIM), em São 
Paulo. Atendendo a uma das funções primárias da câmara 
técnica, enviamos comentários e sugestões ao CFC referente 
a minutas de resoluções que estavam em audiência pública, 
notadamente, à minuta de regulamentação da Lei 9613/98, 
que trata de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, 
direitos e valores. Para o próximo trimestre envidaremos 
esforços no sucesso da X Convenção dos Contabilistas de 
Pernambuco (CCP), a ser realizada em outubro deste ano.

Para conferir o plano de ação na íntegra de cada setor fale com o CRCPE (81) 2122.6011

CRC e Setores



CRC responde

A X CCP contará como 
carga horária? 

Sim. A participação na X 
Convenção dos Contabilistas de Pernambuco 
contará com uma carga horária de 20 horas. 

O evento poderá servir como pontuação 
no programa de Educação Profissional 
Continuada?

Sim. A pontuação para o evento está em fase 
de homologação e será disponibilizada em 
breve.

      

      Facebook: /crcpernambuco
      Twitter: @CRC_Pernambuco
      Instagram: @CRCPE
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Na CertiPE seu Certificado Digital é gratuito. 
Seja um parceiro e aproveite as vantagens 
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