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CRC lança em Pernambuco campanha 
“2013: Ano da Contabilidade no Brasil”

O dia 6 de junho vai ficar eterniza-
do na história da contabilidade de 
Pernambuco. Uma sessão solene 
realizada na Assembleia Legislativa 
do Estado de Pernambuco (ALEPE) 
marcou o lançamento da campa-
nha “2013: Ano da Contabilidade no 
Brasil”.  A iniciativa da realização do 
evento contou com a colaboração 
do deputado Guilherme Uchoa, que 
junto ao Conselho Regional de Con-
tabilidade em Pernambuco (CRC-

-PE), representado pelo seu presi-
dente, contador José Eraldo Lucio 
de Oliveira, requereu ao plenário da 
casa, a realização do um Grande Ex-
pediente Especial. 

O deputado Eriberto Medeiros, do 
PTC, presidiu a reunião, que teve 
entre as autoridades, o representan-
te do Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC) Severino Vicente da 
Silva. Para ele “Na esfera municipal, 

estadual e federal, o profissional da 
contabilidade é parte integrante no 
desenvolvimento da nação”.

Participaram ainda da composição 
da mesa, a presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernam-
buco Tereza Duere, a presidente do 
SESCAP-Pernambuco Alba Rosa Nu-
nes Ananais, o representante do Co-
mando Militar do Nordeste, coronel 
Alvaro Rocha, entidades
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da classe contábil pernambucana, 
parlamentares e o deputado Sebas-
tião Rufino, que representou o pre-
sidente da casa Guilherme Uchoa na 
solenidade.

Em nome de todos os profissionais 
da contabilidade do estado, o presi-
dente do CRC José Eraldo, recebeu 
da ALEPE, uma placa comemorati-
va pelos 66 anos de fundação do 
Conselho. “É com muita honra que 
estamos neste momento repre-
sentando os mais de 13 mil profis-
sionais da contabilidade ativos em 
Pernambuco, formado por conta-
dores e técnicos em contabilidade 
e mais de duas mil organizações 
contábeis, que se dedicam a um 
trabalho competente e incansá-
vel”, afirmou.

Em seguida, o representante do CRC 
conferiu à contabilista Maria Gleide 
Buonafina, a medalha Mérito Contá-
bil, Luiz Pessoa da Silva. “Em momen-

tos como este percebemos o traba-
lho que fizemos e o quanto valeu a 
pena cada esforço e dedicação, mas 
não poderia deixar de agradecer ao 
Conselho, a toda a minha equipe e 
aos meus filhos, pela contribuição na 
construção desta carreira que tanto 
amo”, concluiu.

A Medalha

Criada no ano de 1996, sob a gestão do 
presidente Rosivaldo Justino da Silva, 
a Medalha Mérito Contábil Luiz Pessoa 
da Silva tem o objetivo de condecorar 

os profissionais de contabilidade do es-
tado, que contribuem para a elevação da 
classe contábil pernambucana. 

Luiz Pessoa da Silva

Natural de Nazaré da Mata, advogado 
e contador, Luiz Pessoa da Silva, que 

empresta seu nome à medalha, é 
um símbolo de integridade, honra-
dez e de reverência à ética. Primei-
ro guarda-livros habilitado pelo 
instituto brasileiro de contabili-
dade, com diploma registrado em 
1931, atuou ainda como professor. 
Adotou o município de Caruaru, 
onde trabalhou e lutou pela Edu-
cação Superior e Científica, sendo 
idealizador e fundador da Facul-
dade de Filosofia, Ciencias e Letras 

de Caruaru (FAFICA). Membro da Aca-
demia Pernambucana de Educação 
e Cultura, titular da cadeira 26, é um 
exemplo de dedicação, entusiasmo e 
amor à contabilidade.

DISCURSO Eraldo fala sobre a campanha no Brasil

CLASSE CONTÁBIL Presidente recebe placa das mãos de Sebastião Rufino HOMENAGEM Gleide recebe Medalha Mérito Contábil

Matéria de capa
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Visão CRC-PE

Na mídia

Neste ano de 2013, sob a coordenação 
Conselho Federal de Contabilidade - 
CFC, estamos intensificando ações vol-
tadas para a divulgação da campanha 
intitulada “2013: Ano da Contabilidade”. 
Esta campanha tem como principal 
foco, mostrar para a sociedade o quanto 
a Contabilidade é importante no dia-
-a-dia das empresas e das entidades 
públicas e privadas; evidenciar o verda-
deiro papel e a importância do trabalho 
do profissional contábil.

A campanha tem como objetivos: fo-
mentar a autovalorização dos profissio-
nais; fortalecer a imagem da profissão 
contábil perante a sociedade; repassar a 
imagem do profissional como parceiro 
do Estado e dos empresários (idôneo 
na execução da prestação de contas 
fiscais e na gestão dos negócios, respec-
tivamente); e, incentivar a participação 
sócio-político-institucional dos profis-
sionais junto às instituições públicas, pri-
vadas, sociedade civil e entidades repre-
sentativas da sociedade, entre outros.

Hoje, somos quase 500 mil profissionais 
registrados no Sistema CFC/CRC’s. O 
nosso estado conta com mais de 13 mil 
registros ativos e ocupa o segundo lugar 
em número de profissionais registrados 
na região nordeste. 

Conclamo a todos os profissionais 
contábeis do Estado a abraçarem essa 
campanha, de forma que os principais 
objetivos sejam alcançados. Com isso, 
passaremos a ocupar um lugar de maior 
destaque no cenário nacional. Todos, 
indistintamente, sairemos ganhadores!

Boa leitura!

Contador José Eraldo Lucio de 
Oliveira, Presidente CRC-PE

Editorial

O lançamento da cam-
panha promovida pelo 
sistema CFC/CRC´s vem 
gerando bons frutos para 
a contabilidade brasileira 
e reafirmando o ano de 
2013 como o ano da con-
tabilidade no País. Para 
falar sobre o assunto, o 
Contador José Eraldo, re-
presentando o CRC-PE, 
participou do programa 
Assembleia na TV Deba-
te, da Assembleia Legislativa do Esta-
do de Pernambuco (ALEPE), que tem 
como apresentador, o jornalista Antô-
nio Magalhães. José Eraldo esclareceu 
a atividade do contador, como ocorre 

a sua formação profissional, assuntos 
relacionados à tributação, arrecada-
ção do imposto de renda, aspectos téc-
nicos da profissão e sua visibilidade no 
Brasil e no mundo.

CRC-PE na TV ALEPE

No dia 5 de maio o Jornal do 
Commercio publicou uma 
matéria sobre a demanda pe-
los serviços dos profissionais 
da área de Ciências Contábeis, 
e teve como entrevistado o 
presidente do CRC-PE, Conta-
dor José Eraldo Lucio de Oli-
veira, que explicou o aumento 
da atividade no País. José Eraldo 
destacou o avanço tecnológico 
da área em setores como escrituração 
e legislação, tanto no âmbito da admi-
nistração pública quanto das empresas 
privadas e ressaltou que os graduados 

em ciências contábeis não devem en-
contrar dificuldades na hora de procu-
rar emprego, já que a carreira é a quinta 
mais demandada no País.

Profissão contábil ganha
mercado 
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No dia 2 de maio, o presidente do 
CRC-PE, Contador José Eraldo Lucio 
de Oliveira, acompanhado da também 
conselheira Joana Dark Nascimento 
de Lima, participou de uma audiência 
com o arcebispo da Arquidiocese de 

Olinda e Recife, dom Fernando Sabu-
rido. 

O encontro teve o propósito de ofere-
cer à Arquidiocese, de forma gratuita, 
algumas ações do Programa do Vo-

Trabalho social: CRC-PE movimenta ações do 
PVCC com Arquidiocese 

luntariado da Classe Contábil (PVCC), 
dentre elas, orientação sobre as Pres-
tações de Contas das Entidades do 
Terceiro Setor; e o Orçamento Domés-
tico das Famílias de Baixa Renda. 

Os projetos apresentados pelo Con-
selho tiveram ampla receptividade 
de dom Fernando, que, inclusive, con-
vidou o coordenador das pastorais, 
padre Josenildo Ferreira, para partici-
par do momento. Na oportunidade, 
já ficou agendada uma reunião com 
todos os padres vinculados às paró-
quias dos municípios de Olinda e Re-
cife, ocasião em que serão repassadas 
as orientações preliminares acerca da 
contabilidade das paróquias e seus as-
pectos legais.

Criada em 1984 com o objetivo de 
busca a promoção social de pessoas 
em situação de pobreza através da 
oferta de saúde, educação e profissio-
nalização, a Fundação Terra trabalha 
com projetos de autossustentabilida-
de, ajudando mais de três mil e seis-
centas pessoas por ano. Localizada 
na cidade de Arcoverde, a entidade 
trabalha com crianças desde a base, 
atendendo os pequenos de 0 a 3 anos, 
de 4 a 6 anos e de 7 a 13 anos, até a 
adolescência, com aulas de música, 
informática, educação física e religião. 
Educação em todos os níveis, com 
turmas de Educação Infantil (cheche/
período integral e pré-escolar), Ensino 
Fundamental do 1º ao 5º ano e Educa-
ção Profissionalizante.

Os alunos participam de projetos de 
leitura que buscam educar para a ci-
dadania, a solidariedade e o respei-

to ao meio ambiente, além de focar 
também no desenvolvimento intelec-
tual, emocional e nutricional. Mas a 
Fundação não cuida apenas de crian-
ças e jovens. Para os adultos são ofe-
recidos curso profissionalizantes de 
solda naval, informática e auxiliar de 
marcenaria, além de outros estudos 
em parceria com o SENAC, o SENAI e a 
Secretaria Estadual de Trabalho, Quali-
ficação e Empreendedorismo. 

O CRC apoia

*Lei 8069/90, art. 260 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente

Os contribuintes poderão deduzir do 
imposto devido, na declaração do Im-
posto sobre a Renda, o total das doa-
ções feitas aos Fundos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - nacional, 
estaduais ou municipais - devida-

Fundação Terra: um projeto 
que vale a pena colaborar

mente comprovadas, obedecidos os 
limites estabelecidos em Decreto do 
Presidente da República. (Redação 
dada pela Lei nº 8.242 , de 12.10.1991) 
(Vide)

DOM FERNANDO SABURIDO Recebe representantes do CRC
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A noite do dia 25 de abril foi especial. 
Autoridades, profissionais da classe 
contábil e alunos do curso de Ciências 
Contábeis se reuniram no auditório do 
CRC-PE, em Recife, para comemorar o 
Dia do Contabilista. O encontro fez par-
te da programação que o Conselho pre-
parou excepcionalmente para celebrar 
a Semana do Contabilista no estado.

Na mesa de honra, o presidente do CRC-
-PE, Contador José Eraldo Lucio de Oli-
veira, além da presidente do SESCAP-PE 
Alba Rosa Nunes Ananias, o vice-presi-
dente de Desenvolvimento Profissional 
Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho, 
o presidente da APECICON José Geral-
do Lins de Queirós, o diretor técnico da 
APJEP Ulisses Scairato Filho e o Conta-
dor Geral do Estado de Pernambuco 
Carlos Aberto de Miranda Medeiros.

Em seu discurso, José Eraldo agradeceu 

Dar mais visibilidade ao CRC-PE 
perante a sociedade, além de 
aproximar esse público à enti-
dade. Com esse pensamento, o 
Conselho retomou as atividades 
da Coluna Valor Contábil no dia 
12 de maio. Agora nos 3 maiores 
jornais impressos do estado:  Jor-
nal do Commercio, Diário de Per-
nambuco e Folha de Pernambu-
co, tendo sempre em pauta, uma 
matéria em destaque de relevân-
cia do mundo contábil e notas 
sobre as realizações do Regional.

Em julho, O CRC-PE se reuniu, em Recife, 
com os delegados e representantes do 
Conselho nas cidades vizinhas à capital, 
entre elas, Belo Jardim, Bodocó, Cabo 
de Santo Agostinho, Carpina, Escada, 
Goiana, Paulista, Pesqueira, Petrolândia, 
Timbaúba, Vitória de Santo Antão, Ara-
ripina, Arcoverde, Garanhuns, Limoeiro, 
Palmares, Salgueiro, Serra Talhada, Caru-
aru e Petrolina. Em pauta, assuntos refe-
rentes às atividades desenvolvidas pelas 

O CRC estará entre os dias 19 e 21 
de novembro de 2013, realizando 
eleição para renovação de 2/3 de 
seu plenário. Mais informação 
acesse www.crcpe.org.br.

Eleições CRC-PE:
edital de convoca-
ção para registro 
de chapas

Noite especial em homenagem 
ao Dia do ContabilistaColuna Valor 

Contábil do CRC 
está de volta

Reunião define estratégias de melhorias 
para profissionais contábeis

a presença dos colegas e os parabeni-
zou pela data tão significativa. “25 de 
abril é um dia especial para todos nós, 
que trabalhamos com dedicação, com-
petência e busca pela constante atuali-
zação”, afirmou. Em seguida, a presiden-
te do SESCAP, de maneira descontraída, 
falou “mudar o mundo é para poucos. 
Mover a mudança é para nós, contabilis-
tas”. Uma referência ao lema da campa-
nha da Semana do Contabilista.

Uma palestra magna, ministrada pelo 
professor Nazareno Habib, com o tema 
“O Papel Social da Contabilidade”, pro-
moveu a interação entre os presentes, 
que puderam observar as mudanças 
na forma de fazer a contabilidade a par-
tir das novas tecnologias. Um coquetel 
preparado pela diretora executiva do 
CRC Luciana Rodrigues, encerrou com 
‘chave de ouro’, a noite de comemora-
ções alusivas à data.

CRC promove

representações e também melhorias para 
o atendimento aos profissionais do interior.
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Com o objetivo de estreitar cada vez 
mais os laços com as Delegacias Re-
gionais e os contabilistas do interior 
do Estado, o CRC-PE levou até Arco-
verde no dia 3 de maio, uma comitiva 
composta pelo presidente, Contador 
José Eraldo Lucio de Oliveira e Conse-
lheiros para um encontro onde foram 

abordados os aspectos do funciona-
mento do Conselho, ações da entida-
de, demandas da classe contábil do 
município, entre outros assuntos do 
interesse da categoria. No mesmo dia, 
o presidente concedeu uma entrevis-
ta em um veículo local, a Rádio Inde-
pendente.
 

Projeto Rota Contábil 
aporta em Arcoverde 

O I Encontro de Contadores do Vale do 
São Francisco, promovido pelo CRC-PE, 
teve início na manhã do dia 5 de abril 
com um café da manhã reunindo cerca 
de 80 convidados, entre profissionais da 
contabilidade e autoridades de Petrolina.

Entre os presentes o presidente CRC-
-BA, contador Wellington Cruz, o chefe 
da Junta comercial de Petrolina André 
Macedo, o deputado federal Gonzaga 
Patriota, o procurador da Fazenda Na-
cional Marlone Montalvão, o inspetor 
da Receita Federal Leonardo Noronha e 
o procurador do estado de Pernambu-
co Ivan Galvão. Também estiveram pre-
sentes os vereadores, Adalberto Bruno 
Filho, Ailton Guimarães e Manoel Acosa-
pe, o secretário de finanças de Petrolina 
Alan Maux, o presidente da CDL João 
Ferreira, além do reitor e coordenador 
da FACAPE Reinaldo Remígio e José Al-
berto, respectivamente.

Em Juazeiro

No município de Juazeiro da Bahia, o 
encontro foi realizado no Hotel Rapport. 
Duas palestras foram ministradas, a pri-
meira sobre IFRS para PME´S, pelo presi-
dente do CRC-BA, contador Wellington do 
Carmo Cruz, já a segunda sobre EFD Con-
tribuições, pelo palestrante Danilo Lollio.

Cerca de 300 pessoas participaram do I Encontro 
de Contadores do Vale do São Francisco 

Os participantes puderam contribuir 
com uma causa social, doando leite em 
pó e fraldas geriátricas. Somente no pri-
meiro dia, foram arrecadados mais de 
150 itens entre latas e pacotes de leite, 
além de 8 pacotes de fraldas. Os donati-
vos foram encaminhados a uma institui-
ção filantrópica que presta assistência 
integral à pessoa idosa. Em dois dias de 
evento, cerca de 300 pessoas estiveram 
presentes. 

O CRC-PE e o SESCAP-PE participaram 
da 8ª Feira das Indústrias, Atacadistas, 
Distribuidores e Supermercadistas 
de Pernambuco, com stand para tirar 
dúvidas contábeis e tributárias. A SU-
PER MIX 2013 aconteceu de 24 a 26 
de julho, no Centro de Convenções, 
em Olinda, e contou com a presença 

CRC-PE e SESCAP-PE tiram dúvidas contábeis 
e tributárias na SUPER MIX 2013

do presidente do SESCON-SP e AES-
CON-SP Sérgio Approbato Machado 
Júnior. Durante o vento, Sérgio, que 
representou a Federação Nacional das 
Empresas Contábeis, a Fenacon, apre-
sentou palestra sobre Responsabilida-
de Tributária.
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CRC promove

O CRC-PE divulgou no mês de maio, o 
seu Balanço Social de 2012. A iniciati-
va é uma forma de destacar os traba-
lhos realizados pelo Conselho na área 
social e ambiental, além de mostrar 
as atividades internas e externas, que 
fomentam a valorização e o desenvol-
vimento da classe contábil e da socie-
dade pernambucana.

As provas serão aplicadas em todos os 
estados e no Distrito Federal no dia 29 
de setembro, conforme publicação no 
DOU. De acordo com o extrato do edi-

Alberico Xavier de Moraes Pinto e Luciene 
Malta, respectivamente vice-presidente 
de Registro e chefe do departamento de 
Registro do CRC-PE participaram de uma 
Reunião nos dias 9 e 10 de maio, em Brasí-
lia-DF. Entre os assuntos abordados, as res-

José Eraldo Lucio de Oliveira e Geraldo 
Batista participaram, entre os dias 22 e 
24 de maio, da XIV Convenção de Conta-
bilidade do Rio Grande do Sul, realizada 
na cidade de Bento Gonçalves. Regida 
pelo lema “Contabilidade, instrumento 
para o desenvolvimento sustentável”, 
propôs um tema atual, que teve como 

O vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional do CRC-PE, contador Fran-
cisco de Assis Galvão Barreto Pinho par-
ticipou nos dias 22 e 23 de julho, do VIII 
Encontro Nacional de Coordenadores e 
Professores do Curso de Ciências Con-

Na primeira semana de julho o 
CRC recebeu, em sua sede, as 
entidades e representações li-
gadas à contabilidade no esta-
do, para a reunião da Comissão 
Estadual da Campanha “2013: 
Ano da Contabilidade no Brasil”. 
Na ocasião, diversos pontos fo-
ram tratados com a finalidade 
de alinhar as ações a serem de-
senvolvidas no estado ainda no 
segundo semestre de 2013.

tal, as provas serão aplicadas das 8h30 
às 12h30, horário oficial de Brasília. 
Inscrições encerradas. Mais informa-
ções www.fbc.org.br.

CRC-PE divulga o Balanço Social de 2012

2º Exame de Suficiência de 2013.2 

Notícias CRC

Reunião Nacional de Vice-presidentes e 
Chefes de Registro

XIV Convenção de Contabilidade (RS)

VIII Encontro Nacional de Coordenadores  

Campanha da 
contabilidade é 
tema de reunião 
em Recife

ponsabilidades coletiva, individual e geral 
dos profissionais, além de mudanças no 
Manual de Registro do Sistema CFC/CRCs 
e no Manual do Sistema Cadastral do Sis-
tema CFC/CRCs. 

foco principal o incentivo à realização 
de trabalhos decorrentes de pesqui-
sas, que buscam, com base em teorias, 
conceitos e metodologias, oferecer in-
formações para o aperfeiçoamento da 
ciência contábil. Na ocasião, foi realiza-
do também o lançamento do Balanço 
Socioambiental dos CRC’s.    

tábeis (ENCCC), em Porto Alegre – RS. 
O evento teve a proposta de discutir a 
qualidade do ensino e as tendências da 
profissão, além de debater os principais 
desafios dos cursos de Ciências Contábeis.
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Notícias CRC

Com o objetivo de minimizar, ou até 
corrigir, todas as pendências do SEF 
II, com relação ao Prodepe sem movi-
mento, e o ECF, atualizando as regras, 
A SEFAZ se adiantou e disponibili-
zou no dia 31 de maio, a nova versão 
1.20.0.5 do SEFAZNET. O pedido havia 
sido feito pelos representantes, José 
Eraldo Lucio de Oliveira, do CRC-PE e 
Alba Rosa Nunes Ananias, do SESCAP-
-PE, no dia 29 de maio e seria atendido 
apenas no dia 7 do mês seguinte. 

No dia 11 de junho uma reunião coor-
denada pelo presidente em exercício 
da JUCEPE Bruno Brennand, na sede 
da Associação Municipal de Pernam-
buco (AMUPE), definiu estratégias 
para tornar os profissionais contábeis 
do estado aptos a utilizarem a Rede 
Nacional para a Simplificação do Re-
gistro e da Legalização de Empresas e 

O Conselho e o 
Sindicato agra-
deceram o em-
penho da SEFAZ 
em atender às 
ne ce ss idades 
dos contadores 
e contribuintes 
do estado, que 
a partir deste 
mês de agosto, também terão dispo-
nibilizada a consulta no e-fisco, inclu-
sive para “download”.

Negócios (REDESIM). Em pauta, cursos 
e seminários de capacitação técnica. 
Entre os presentes, diversos órgãos 
públicos envolvidos no Registro de 
Empresas. O CRC-PE e o SESCAP-PE, 
que participaram do processo desde 
o início, em 2012, também marcaram 
presença, oferecendo inclusive seus 
auditórios para a realização dos cursos.

Reunião na SEFAZ 

Reunião na AMUPE define ações para a REDESIM

Apresentar dispositivos legais em 
vigor relacionados a retenções de 
tributos, viabilizando um enfoque 
dos procedimentos fiscais, inclusive 
com exercícios práticos a respeito de 
emissão, recepção e pagamento de 
Faturas/Notas Fiscais e outras obriga-

ções fiscais pertinentes, previstas na 
legislação atual. Com esse objetivo, 
o CRC-PE ofereceu o curso Retenções 
de Tributos na Fonte, em três cidades 
pernambucanas: Recife, Caruaru e Ar-
coverde, nos dias 23, 26 e 27 de abril.

FBC e CRC promovem o Curso Substituição Tributária do ICMS

A Fundação Brasileira de Contabilida-
de, em parceria com o CRC-PE, ofe-
receu na manhã do dia 23 de maio, 
um curso sobre SEF II, no auditório 
do Conselho, em Recife. Na progra-
mação, pontos principais e algumas 
especificidades foram abordados com 
o objetivo de capacitar os profissio-
nais da área contábil e de áreas afins, 

além de estudantes e interessados na 
temática. O instrutor e especialista em 
Controladoria e Contabilidade Empre-
sarial pela UFPE Jairo Brito, falou sobre 
Migração e Importação, SPED Fiscal, 
entre outros assuntos. As cidades de 
Limoeiro, Caruaru, Serra Talhada e 
Petrolina também receberam o curso 
nos últimos meses.

Curso SEF II

DDP em foco
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DDP em foco

No dia 24 de maio a cidade de Caru-
aru recebeu o curso SPED Contábil 
promovido pelo CRC-PE. Já no dia 19 
de junho o município de Petrolina re-
cebeu, na FACAPE, o mesmo curso e 
conteúdo programático. A iniciativa, 
que faz parte do programa Educação 
Continuada, teve como instrutor o 
contador Jairo Laurentino de Brito, 
credenciado ao Conselho, com espe-
cialização em Controladoria pela UFPE 
e em Direito Tributário pela FACINTER.

Uma série de palestras, cursos e mini-
cursos com temas referentes à área de 
contabilidade teve início no dia 22 de 
abril, para comemorar a Semana do 
Contabilista. As ações aconteceram 
nas cidades do Recife, Olinda, Igarassu 
e Petrolina.

No auditório do CRC, os participan-
tes tiveram os assuntos: Planejamen-
to Tributário; Sped/PIS/Cofins; Sped 
Contábil e Sped Social. Já nas demais 
instituições de ensino, as palestras 
com os temas “A Construção das Nor-
mas Internacionais de Contabilidade”; 
“2013 – Ano da Contabilidade no Bra-
sil, a Construção das Normas Interna-
cionais de Contabilidade”; e “A Conta-
bilidade em Evidência e a Importância 
do Papel Social do Contabilista”.

“Foram momentos inesquecíveis e im-
portantíssimos, já que é ‘o ano da con-
tabilidade no Brasil’, onde devemos 
promover encontros enriquecedores 
para a classe contábil e para a socieda-
de”, concluiu o presidente do CRC-PE, 
Contador José Eraldo Lucio de Olivei-
ra. A programação se estendeu até o 
dia 17 de maio. 

Conselho promove palestras e cursos 
para comemorar semana do contabilista

SPED Contábil em Caruaru e Petrolina 
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CRC promove

Em sua primeira edição, o I Encontro 
Interiorano de Coordenadores do Cur-
so de Ciências Contábeis de Pernam-
buco, aconteceu no dia 1º de junho, 
no município de Caruaru e foi cercado 
de discussões em alto nível técnico, 
voltado para aproximar o CRC-PE e as 
Instituições de Ensino Superior do in-
terior do estado que possuem o curso 
de Ciências Contábeis. 

O evento contou com a participação 
de coordenadores das Instituições: 
AESGA / EDUCON, FG, FACCOR, FAJOL-
CA, FMGR, FACIG, FSH, FADE, FAFICA, 
FAVIP, FAREC, FJN, FACET, UFPB, FOCCA 
e FACET.  Ministrada pela orientadora 
pedagógica Tárcia Regina, a palestra 
teve como tema: Didática de Ensino 
nos Cursos de Nível Superior.  A pro-
fessora Márcia Ferreira, juntamente 
com o coordenador José Trigueiro, fez 
um debate sobre a Grade Curricular 
das IES em face das CPCs. O vice-pre-
sidente de Desenvolvimento Profis-
sional do CRC-PE, contador Francisco 
Galvão, distribuiu questionários aos 
grupos que finalizaram a atividade 
discutindo os assuntos propostos por 
cada participante. 

Encontro Interiorano de Coordenadores do 
curso de Ciências Contábeis de Pernambuco

Mais que uma reunião, um momento para ativar ideias!

Conquista: MP libera concurso 
do CRC-PEO CRC-PE está firmando parceria 

com o SESCAP-PE e o Instituto 
Fenacon. O objetivo é facilitar 
o trabalho dos profissionais 
contábeis do estado. Espaços 
nas delegacias do interior serão 
disponibilizados para a obten-
ção e validação de “certificados 
digitais” (e-CPF e e-CNPJ). Em 
Araripina, Caruaru e Petrolina os 
serviços já estão funcionando, já 
em Recife o atendimento acon-
tece na sede do SESCAP-PE.

Em reunião com representantes do 
Ministério Público Federal em Pernam-
buco, para tratar do Concurso Público 
do CRC-PE, suspenso em dezembro de 
2012, o vice-presidente de Administra-
ção e Finanças, contador Geraldo de 
Paula Batista Filho foi informado que a 
Procuradoria Federal decidiu pela libe-
ração do concurso, na forma requerida 
pelo CRC-PE, que agora começa a tratar 
diretamente com o Instituto Quadrix, a 
fim de retomar os procedimentos para 
a realização de concurso, com data pre-
vista para o dia 1º de setembro, de acor-
do com publicação no Diário Oficial da 
União (DOU) de 25 de julho de 2013. 

Parcerias
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corriqueira a percepção da atu-
ação do Contador restrita ao su-

porte, ao controle e à geração de in-
formações para a gestão, quando não 
apenas ao atendimento de obrigações 
acessórias, fiscais e legais. São pouco 
difundidas as significativas pos-
sibilidades de uso dos produtos 
contábeis para incremento do 
controle social, tão importante 
na preservação do planeta, na 
prosperidade das sociedades e 
na valorização do homem (Lo-
pes de Sá, 2000), assim como 
são pouco consideradas as res-
ponsabilidades legais objetivas 
e subjetivas, que evidenciam ou-
tro papel relevante relacionado à sua 
atuação.

O profissional da contabilidade, na 
condição de empregado, de profis-
sional liberal, de servidor público ou 
de sócio de empresa de prestação de 
serviços contábeis, encontra-se envol-
vido em uma teia de relações jurídicas 
entre empresários, investidores, go-
verno, bancos, Justiça (perito contá-
bil) etc. Destarte, o produto de seu ofí-
cio (informações contábeis, balanços, 
peças contábeis assinadas) orientará 
os investimentos e investidores, evi-
denciará o patrimônio das empresas 
e será prova do papel social e tributá-
rio destas junto aos entes federativos. 
Enfim, as implicações da conduta do 
chamado na antiguidade de “artífice 

da escrituração mercantil” 
abrangem amplos seto-
res do Estado, da econo-

mia e da sociedade 
(Paulo Quesado, 

2009).
 

O papel da representação legal do contador

Assim como nas regras da Profissão 
Contábil e legislações específicas do 
produto de seu trabalho, estão esta-
belecidas responsabilidades do Con-
tador em variadas normas, dentre as 
quais o Código Civil, o Código Penal, a 

Lei de Crimes fiscais, a Lei de Falências 
e a Lei dos Crimes do Colarinho Bran-
co.  No exercício das atribuições nor-
mais de suporte e de geração e gestão 
das informações, as responsabilida-
des legais do Contador decorrem da 
característica de confiança inerente à 
sua atividade profissional, configuran-
do-se em uma nova atribuição relacio-
nada ao seu papel de representação 
legal nas organizações. 

Representar significa estar no lugar de 
alguém, substituir uma pessoa, fazer o 
papel que lhe incumbe, projetar a sua 
vontade em uma relação jurídica. Para 
Daisy Ehrhardt, 2010, “a representa-
ção existe por si mesma sempre que 
alguém atuar em nome de outrem”. Se 
nas responsabilidades atribuídas le-
galmente ao Contador, esse responde 
solidariamente por dados e publica-
ções originadas de atos e fatos da ges-
tão, há claramente o papel de repre-
sentação dessa gestão na sua atuação. 

A atribuição de representação legal 
dos Contadores demanda uma ampla 
conscientização desse seu papel, a fim 
de recompor o equilíbrio entre esses 
encargos assumidos e a posição estra-
tégica nas organizações, e o Contador 

deve assumir esse importante 
papel, buscando uma condição 
de empoderamento compatível 
com todas as suas responsabi-
lidades. Dessa conscientização 
(interna e externa) resultará um 
maior reconhecimento da sua 
função e da necessária indepen-
dência na sua atuação, fator im-
prescindível para que o Conta-
dor possa assumir a condição de 

agente capaz de disseminar, em sua 
plenitude, a responsabilidade social. 
Para Pereira, 2008, “o instituto jurídico 
da representação impõe, para ser con-
siderado válido, que o representante 
atue dentro dos limites de seus pode-
res, pois em assim não procedendo, 
os atos praticados que extrapolem os 
poderes conferidos pelo representado 
não podem ser a este imputados”.

Carlos Alberto de 
Miranda Medeiros

 
É Contador Geral do Estado de 
PE e membro do Grupo Assessor 
das NBCASP’s do Conselho 
Federal de Contabilidade.
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Em educação financeira, uma máxima 
usada diz que “poupar é mais impor-
tante do que investir”. Mas isto quer di-
zer que ter uma regularidade de con-
tribuições nos investimentos e poupar 
mais dinheiro é mais importante para 
o sucesso financeiro do que fazer uma 
“grande jogada” e escolher a melhor 
aplicação disponível no mercado. 

Para o especialista em finanças pesso-
ais da MoneyFit, André Massaro, uma 
das compreensões mais impetrantes 
dentro da máxima é que antes de ini-
ciar qualquer investimento, é funda-
mental ter uma vida financeira orga-
nizada. Segundo ele, quem tem uma 
vida financeira desregrada tem gran-

des chances de perder dinheiro ao en-
trar em um investimento e aprender 
a ter disciplina é o melhor caminho. 
“A maioria das pessoas se preocupa 
demais com a parte técnica do inves-
timento, se um é melhor que outro, 
mas não se preocupa com o estágio 
anterior a esse, que é o planejamen-
to financeiro para conseguir investir 
sempre 10% da renda mensal”, disse.

Segundo o professor de finanças 
da FGV, William Eid. “A pessoa que é 
disciplinada, quando junta dinheiro 
escolhe melhor o investimento. Isso 
porque ela vai reava-
liar o investimento 
de tempos em 

Vale mais a pena poupar ou investir?
tempos para ver se aquela aplicação 
ainda é a mais rentá-
vel em determinado 
momento. O inves-
tidor desorganizado 
escolhe uma aplica-
ção, mas não pensa 
mais nela, se esquece 
de fazer os aportes e 
não faz uma revisão 
de meses em meses”, 
avalia. 

Com informações: 
Exame.com



14

ABR/MAI/JUN 2013

CRC meio ambiente e sustentabilidade

Em 2015, cerca de 55% dos municípios 
brasileiros poderão sofrer com o défi-
cit de abastecimento de água, é o que 
mostra o último Atlas Brasil da Agên-
cia Nacional de Águas (ANA). As regi-
ões Norte e Nordeste são as que mais 
sofrem por conta de fatores como a 
precariedade de sistemas de abasteci-
mento escassez hídrica no Semiárido.

Além das questões naturais, o des-
perdício do líquido é um dos maiores 
problemas e que pode ser evitado. De 
acordo com o gerente regional da ad-
ministradora de condomínios APSA, 
Marcelo Freire, é importante se mobi-
lizar por um consumo consciente do 
líquido. ”A dica é realizar uma força-
-tarefa envolvendo moradores e fun-
cionários do edifício para minimizar 
gastos e garantir o fornecimento”.

Dicas:

- Instale hidrômetros individuais de 
água nos apartamentos, para que 
cada morador pague pelo que conso-
me. Essa prática acaba incentivando 
um uso mais controlado do líquido;

- Utilize água das chuvas. Há condo-
mínios que armazenam o líquido para 
lavar áreas comuns do prédio;

- Convoque reunião com os morado-
res para falar sobre a importância das 
práticas de consumo consciente, apre-
sente as mudanças ocorridas com as 
práticas adotadas de consumo cons-

Consumo de água exige atenção

ciente e incentive essas práticas nos 
apartamentos;

- Reforce com sinalização e material 
educativo no edifício sobre a impor-
tância do uso consciente da água;

- Utilize máquina de lavar ou roupa 
com a capacidade total;

- Ao lavar legumes e fruta, não deixe 
os alimentos em água corrente, prefi-
ra deixa-os de molho em uma solução 
com água. 

Com informações: Jornal do Commercio
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CRC responde Expediente

Finanças

Qual é a função do 
Sistema CFC/CRCs? 
(pergunta formulada por 
Schirley Maria Nunes de 

Freitas, 53 anos, Pedagoga)

Os Conselhos de Contabilidade fo-
ram criados através do Decreto-lei 
nº 9.295/46 e constituem-se pessoas 
jurídicas de direito privado que, por 
delegação, prestam serviços públicos. 
Os mesmos orientam e normatizam 
a profissão contábil, mas sua função 
precípua é a fiscalização do exercício 
profissional, realizado por meio dos 
CRCs, que são incumbidos pelo Decre-
to-lei de desenvolver os serviços de 
verificação da regularidade do exercí-
cio da profissão do contabilista.

Conselheiros Suplentes:
Contadores 
Eduardo Carlos Pessoa de Amorim
Geraldo José M. Almeida Braga
Ítalo de Melo Mendes
Magna Lúcia Beserra de Melo
Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Paulo Cézar Ferreira de Souza
Petrus Alexsandro Queiroz dos Santos
 
Técnicos em Contabilidade 
Antônio Nivaldo de Almeida
Cybelle Greice Ramos Galvão
João Ferreira de França Júnior
Jorge Eduardo Oliveira de Vasconcelos

Conselho Federal de Contabilidade
Juarez Domingues Carneiro (Presidente)

Conselho Regional de 
Contabilidade em Pernambuco
José Eraldo Lucio de Oliveira (Presidente)

Vice-Presidentes
Administração e Finanças: Geraldo de Paula 
Batista Filho;
Controle Interno: Roberto Vieira do Nasci-
mento; 
Fiscalização, Ética e Disciplina:  José Gonçalves 
Campos Filho;
Registro: Albérico Xavier de Morais Pinto; 
Desenvolvimento Profissional: Francisco de 
Assis Galvão Barreto Pinho. 

Conselheiros Efetivos:
Contadores 
Albérico Xavier de Morais Pinto
Francisco de Assis Galvão B. Pinho
Geraldo de Paula Batista Filho
Gilberto Bagaiolo Contador
Jorge Luiz de Souza
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Janete Medeiros Padilha
Joana Dark Nascimento Lima
Josemi Sidney Barbosa Vieira
Paulo Fernando do Nascimento
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