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II SPCASP foi um sucesso!
Mais de 500 pessoas lotaram o au-
ditório Tabocas, no Centro de Con-
venções de Pernambuco, durante o 
segundo Seminário Pernambucano 
de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público. Sem dúvida, o evento, rea-
lizado no dia 17/10, movimentou o 
Estado e levou ao público presen-
te, informações primordiais para 
o entendimento da contabilidade, 
principalmente no que diz respeito 
às transformações e inovações que 

influenciam diretamente o setor 
público. A mesa de honra contou 
com as presenças do presidente do 
CRC-PE, contador José Eraldo Lucio 
de Oliveira, do presidente do CFC, 
contador Juarêz Domingues Carnei-
ro, do presidente da FBC, contador 
Martônio Coelho, do secretário es-
tadual da Fazenda, Paulo Câmara, 
do contador geral do estado, Car-
los Alberto Medeiros, da presiden-
te do SESCAP-PE, contadora Alba 

Rosa Nunes Ananias representando 
as entidades contábeis do estado, 
da vice-presidente técnica do CFC, 
contadora Verônica Souto Maior, 
do ex-ministro da Previdência e ex-
-secretário executivo do Ministério 
da Fazenda Nelson Machado e do 
coordenador geral de Contabilidade 
e Custos da União, Renato Pontes 
Dias.

Representantes do CFC e do 
CRC se reúnem em Recife 
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2 Matéria de capa

Em seguida, José Eraldo deu início às 
atividades do segundo SPCASP, que 
este ano, abordou “Perspectivas e De-
safios”.  

Os presidentes do CFC e da FBC, Ju-
arez Carneiro e Martônio Coelho, 
respectivamente, também foram à 
tribuna e parabenizaram o Conselho 
Regional pela organização do evento 
e o público presente, que ainda ou-
viram o secretário Paulo Câmara.

Dando início às explanações, o au-
ditor e professor Valmir Leôncio, do 
Tribunal de Contas do município de 
São Paulo, falou sobre “O processo 
de convergência e o Tribunal de 
Contas do município de São Paulo”. 
Na coordenação da palestra, a conta-
dora geral do Tribunal de Justiça do 
Estado de Pernambuco, Carleide Be-
zerra. 

Durante as palestras, o público teve a 
oportunidade de aprender e tirar dú-

vidas com profissionais renomados 
da contabilidade pública, entre eles, o 
doutor em Contabilidade e ex-minis-
tro da Previdência, Nelson Machado, 
a doutora em Gestão Pública, Sandra 
Lubambo, o analista de Finanças da 
STN, Henrique Ferreira de Souza, o 
contador do TCE-PE, Isaac Seabra, o 
contador da Prefeitura de Petrolina, 

Wilmar Pires e o subsecretário de Con-
tabilidade da STN, Gilvan Dantas.

“Este evento é de extremo valor para 
nós que fazemos a contabilidade do 
Estado, pois só comprova o interesse 
da nossa classe, em adquirir cada vez 

mais conhecimento e trocar experi-
ências, neste cenário de mudanças 
relevantes e contínuas, impulsionadas 
pelas novas tecnologias rumo ao cres-
cimento econômico do País”, declarou 
José Eraldo.

Para o estudante de especialização 
em Contabilidade e Controladoria Go-
vernamental Dayvison Spindola, o se-
minário proporcionou momentos de 
esclarecimento e muito aprendizado. 
“Para a comunidade contábil de Per-
nambuco, o SPCASP foi um momento 
de discussão que trouxe demandas 
e questões operacionais. Aprovei-
tei para esclarecer algumas dúvidas 
sobre normas relacionadas a gestão 
dentro desse movimento de conver-
gência contábil”, concluiu.

II SESCAP mesa de honra

Presidente do CRC-PE,  contador José Eraldo Presidente do CFC,  contador Juarez Carneiro
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Visão CRC-PE

Concurso CRC-PE

Estamos chegando ao término da nossa 
gestão com a convicção do dever cum-
prido. Nesses dois anos à frente do CRC-
-PE conseguimos alcançar inúmeras re-
alizações que, certamente, contribuíram 
para o engrandecimento da profissão 
contábil em nosso Estado. Inserimos o 
Regional na mídia, com a divulgação 
das principais ações em emissoras de 
rádio e televisão na capital e no interior; 
restabelecemos a coluna mensal do 
CRC-PE, hoje publicada nos três prin-
cipais jornais da capital; ampliamos o 
Jornal CRC Notícias de quatro para de-
zesseis páginas. 

Ampliamos as ações no interior do Es-
tado mediante inúmeras visitas, cursos 
e palestras; reformamos algumas De-
legacias e mudamos as instalações de 
outras. Aproximamos o Conselho dos 
principais órgãos públicos de relacio-
namento, em especial da Secretaria da 
Fazenda, da Receita Federal e da Junta 
Comercial do Estado. 

Estreitamos o relacionamento com o 
ambiente acadêmico, através da aproxi-
mação com os Coordenadores de Ciên-
cias Contábeis das diversas Instituições 
de Ensino. Aumentamos as ações do vo-
luntariado da classe contábil com inicia-
tivas junto a prefeituras do interior e da 
arquidiocese de Olinda e Recife. Na área 
da Educação Continuada oferecemos 
inúmeros cursos e palestras na capital 
e no interior. No tocante ao quantitativo 
de eventos, avançamos de 61 (em 2011) 
para 120 (em 2013).

Tudo isso foi feito com o firme propó-
sito de imprimir maior visibilidade ao 
Conselho Regional, aproximando a En-
tidade dos profissionais contábeis do 
Estado e da sociedade.

Muito obrigado a todos!

Contador José Eraldo Lucio de 
Oliveira, Presidente CRC-PE

Editorial

Palestra DAE Fronteira – Contestação Eletrônica 

CRC-PE realizou domingo (01/09) prova para 10 vagas 
imediatas e formação de cadastro reserva

Café da manhã em Santa Cruz do Capibaribe para 
comemorar o Dia do Contador 

Os 2.446 inscritos no concurso aberto 
pelo Conselho Regional de Contabilida-
de de Pernambuco (CRC-PE) realizaram 
os exames nas cidades de Caruaru, Pe-

O presidente do CRC-PE, contador José Eral-
do, participou na quarta-feira (25/09), de um 
café da manhã em comemoração ao Dia 
do Contador, promovido pela Associação 
Santacruzense de Contabilistas (Ascont), em 
Santa Cruz do Capibaribe, cidade do Agreste 
pernambucano. 

Também estiveram presentes a presidente 
do SESCAP-PE, Alba Rosa Nunes Ananias, o 
vice-presidente de Fiscalização do CRC-PE 
José Campos e os conselheiros Josemir Vieira 
e Paulo Nascimento, também do Conselho.

trolina, Recife (Brigadeiro e Santos Du-
mont) e Serra Talhada. Alguns aprova-
dos já foram convocados em dezembro 
de 2013. 

Na ocasião, o presidente da Câmara dos 
Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, 
contador Antônio Gomes Bezerra Júnior, 
anunciou que a Prefeitura do município 
doou um terreno para a associação cons-
truir sua sede própria. 

O momento foi comemorado por todos, 
uma vez que a iniciativa é uma forma de 
reconhecer o trabalho dos contabilistas da-
quela cidade.

No dia 30 de setembro o CRC-PE, em 
conjunto com o SESCAP-PE, promoveu 
no auditório do SEBRAE Recife, na Ilha 
do Retiro, a palestra “DAE Fronteiras – 
Contestação Eletrônica”. O encontro 
teve como objetivo capacitar os partici-
pantes à Contestação Eletrônica do DAE 
Fronteira. 

CRC em sintonia
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Com o objetivo de estreitar cada vez 
mais os laços com as Delegacias e os 
contabilistas do interior do Estado, o 
CRC-PE levou até as cidades de Caru-
aru, Garanhuns e Palmares, a comitiva 
do programa “Rota Contábil”.

Em Caruaru, no último dia 06/11, 
acompanhado do vice-presidente de 
Fiscalização, contador José Gonçal-
ves Campos Filho, da conselheira da 
Câmara de Desenvolvimento Profis-
sional, contadora Janete Medeiros 
Padilha e do conselheiro do CRC-PE, 
contador Josemi Sidney, o presidente 
do Conselho, contador José Eraldo Lu-
cio de Oliveira, realizou um conjunto 
de ações voltadas para e demanda da 
classe contábil daquele município.

Na ocasião, José Eraldo falou sobre a 
importância do programa como pon-
te entre o Conselho e a classe contábil 
dos municípios pernambucanos. “É 
uma oportunidade para trocar conhe-
cimento e atualizar os profissionais, 
levando a sede do CRC para o interior 
do Estado”, explicou o presidente, que 
aproveitou o momento para informar 
aos presentes, que a partir de janeiro 
de 2014, o Conselho passará a contar 

com 20 delegacias, mais que o dobro 
da quantidade atual (nove). O presi-
dente José Eraldo ainda concedeu en-
trevistas às rádios locais.

Garanhuns e Palmares receberam a 
comitiva do CRC-PE nos dias 11, 12 
e 13/11. Em Garanhuns, José Eraldo 
realizou palestra para professores e 
alunos do 7º e 8º período do curso de 
Ciências Contábeis da UNOPAR. Entre 
os presentes, o vice-presidente de 
Controle Interno Roberto Nascimento, 
a Conselheira da Câmara de Desenvol-
vimento Profissional Janete Padilha e 
o Delegado do CRC-PE em Garanhuns 
José Paulo. A palestra durou cerca de 
duas horas, e o presidente pode com-
partilhar informações sobre o univer-
so Contábil com os alunos. Também 
foram esclarecidas, dúvidas referentes 
ao Conselho, como por exemplo, o 
Exame de Suficiência.

No dia 12/11, José Eraldo participou 
de café da manhã com entidades da 
classe contábil do município, entre 
elas, o representante do TCE Ricardo 
Lins, Maria Aparecida (SEFAZ), Jeffer-
son Fernandes (SEBRAE), João de Bar-
ros Silva (Sindicato do Comércio Va-

Rota Contábil: é o CRC-PE percorrendo o estado 
e aproximando a classe contábil

rejista) e Fernando Nunes, secretário 
de Planejamento de Garanhuns. Em 
pauta, a importância da Contabilida-
de Pública para um bom planejamen-
to. Acompanhado do vice-presidente 
de Controle Interno Roberto Nasci-
mento, da conselheira da Câmara de 
Desenvolvimento Profissional Janete 
Padilha e do delegado do Conselho 
no município, contador José Paulo, o 
presidente visitou a Prefeitura de Ga-
ranhuns, CDL, Colégio XV de Novem-
bro e outros órgãos. Ele também falou 
às rádios Marano e Rádio Jornal de 
Garanhuns.

Já na quarta-feira (13), na Associação 
Comercial de Palmares, o café da ma-
nhã com as entidades contábeis foi 
mais um momento de interação. O 
contador José Eraldo conversou com 
os presentes sobre o atual momento 
da contabilidade no Brasil. Cerca de 
50 pessoas estiveram presentes, en-
tre elas, o representante da Prefeitura 
de Palmares, Jason Fraga (Secretário 
de Desenvolvimento Econômico), Es-
dras Cavalcante (SEFAZ), Bruno Car-
los (Secretaria de Finanças), Douglas 
Marques (Rádio Cultura), Raphaela 
Miranda (JUCEPE) e Marcos Roque 
(Autarquia AEMASUL).

Ao final do dia, a comitiva do CRC-PE, 
acompanhada do delegado do Con-
selho em Palmares, foi à Rádio Cultura 
falar sobre o incansável trabalho do 
CRC-PE, no fortalecimento e valori-
zação da classe, também por meio 
de convênios e parcerias firmados. O 
CRC-PE pretende dar continuidade ao 
programa Rota Contábil nos demais 
municípios, especialmente em fase de 
aumento  do quantitativo do quadro 
de delegacias no interior do estado, 
sempre acreditando na força de um 
trabalho sólido, desenvolvido com se-
riedade, pensado e executado para o 
benefício da classe contábil do estado 
de Pernambuco.

Palmares

Entrevista

Caruaru

Garanhuns
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Projeto chega à Araripina

O CRC-PE realizou nos dias 22 e 23/01, 
o primeiro Rota Contábil de 2014, e o 
município de Araripina foi o grande 
contemplado. Participaram da comi-
tiva o presidente do Conselho, con-
tador Geraldo Batista, os conselheiros 
José Eraldo Lucio de Oliveira e Maria 
Dorgivânia Barbará, e o delegado do 
CRC-PE no município, Francisco Eve-
rardo Alves.

Com o objetivo de levar aos municí-
pios pernambucanos, as principais 
informações, tirar dúvidas, promover 
reuniões e repassar as imprescindí-
veis mudanças da contabilidade, além 
dos aspectos do funcionamento do 
Conselho e ações da entidade, o pre-
sidente do CRC-PE realizou na noite 

da quarta-feira (22), uma palestra para 
cerca de 30 convidados, no SERCON, 
localizado na rua Joaquim Rodrigues 
Nogueira, no Empresarial Caduceu – 
Centro. Lá também aconteceu a inau-
guração do prédio.

Na manhã do dia seguinte (23), a comi-
tiva participou de entrevista na Rádio 
Grande Serra, explanando as funções 
do CRC-PE no estado e a importância 
do Rota Contábil para contadores e 
sociedade. 

Em seguida, um café da manhã foi ser-
vido com a participação das entidades 
locais. A comitiva realizou ainda, visi-
tas ao SEBRAE, Delegacia do Trabalha-
dor, CDL e Prefeitura de Araripina.

Notícias CRC 

O vice-presidente de Administração 
e Finanças, contador Geraldo de Pau-
la Batista Filho, o vice-presidente de 
Fiscalização, Ética e Disciplina, conta-
dor José Gonçalves Campos Filho e o 
vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional, contador Francisco de 
Assis Galvão, representaram o pre-
sidente do Conselho, contador José 
Eraldo Lucio de Oliveira, na terceira 
edição do Encontro Pernambucano 
de Contadores (3º ACADEMICON) 
com a Academia Pernambucana de 
Ciências Contábeis (APECICON), rea-
lizado no dia 23 de outubro.

A ocasião também contou com a pre-
sença do presidente da APECICON e 
anfitrião do evento, contador Geral-
do Queirós e seus Acadêmicos, da 
presidente do SESCAP-PE, contadora 
Alba Rosa Nunes Ananias e de demais 
representantes da classe contábil do 
Estado.

CRC no 3º ACADEMICON
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A décima primeira edição do Encontro 
Nordestino de Contabilidade (Enecon) 
realizado entre os dias 26 e 28 de setem-
bro passado, no Centro de Convenções 
de Sergipe (CIC) foi um sucesso. De acor-
do com a organização do evento, cerca 
de 800 pessoas estiveram presentes. 

Mas a grande surpresa comemorada 
por todos, em especial pelos represen-
tantes do CRC-PE no evento, foi a notí-
cia de que Pernambuco vai sediar o 12º 
ENECON, que acontecerá em 2015.

Para o presidente do Conselho, conta-
dor José Eraldo Lucio de Oliveira, “o pró-
ximo ENECON será um grande desafio”, 

O Conselho firmou no dia 30 de setem-
bro, um convênio com a Agência de Fo-
mento do Estado de Pernambuco (AGE-
FEPE), que credencia os contadores do 
estado a atuarem como fomentadores 
do desenvolvimento econômico, atra-
vés da abertura de créditos.

Estiveram presentes na assinatura do 
acordo de cooperação, que também foi 
assinado pelo SESCAP-PE e pela APJEP, 
o presidente do CRC-PE, contador José 
Eraldo Lucio de Oliveira, o presidente 
da AGEFEPE Agnaldo Nunes e os pre-
sidentes, Alba Rosa Nunes Ananias, do 
SESCAP-PE e Geraldo José Moura de Al-
meida Braga, da APJEP. 

Pernambuco vai sediar o 
12º ENECON, em 2015 

Convênio com a AGEFEPE 

principalmente pela organização que 
teve o estado de Sergipe durante todos 
os dias do 11° Encontro. De acordo com 
José Eraldo, “Pernambuco vai recome-
çar um ciclo muito importante para a 
classe contábil”. O estado foi o primeiro 
a sediar o evento, em 1993.

Representando o CRC-PE, em Sergipe, 
além de José Eraldo, o vice-presidente 
de Desenvolvimento Profissional, Fran-
cisco de Assis Galvão, o vice -presidente 
de Registro, Albérico Xavier e o membro 
efetivo do Conselho, contador José Ar-
gemiro da Silva.

O presidente do CRC-PE, conta-
dor José Eraldo Lucio de Oliveira, 
participou da mesa de convida-
dos de honra da abertura do XIII 
Congresso Internacional de Direi-
to Tributário de Pernambuco no 
dia 2 de outubro, no Mar Hotel, 
em Recife. Na ocasião, José Eraldo 
representou o presidente do CFC, 
Juarez Domingues Carneiro. 

Convocado pela Comissão de 
Educação e Cultura do Estado de 
Pernambuco para discutir, em au-
diência pública, melhoria salarial 
para os técnicos em Educação, o 
CRC-PE, representado pelo vice-
presidente de Administração e Fi-
nanças, contador Geraldo de Pau-
la Batista Filho, esteve na manhã 
da quarta-feira (30/10), no auditó-
rio da Casa Legislativa, localizado 
no sexto andar do Anexo I. 

Os técnicos solicitaram apoio à 
causa e pretendem levá-la para 
que seja votada em Plenário da 
Assembleia Legislativa. Durante o 
encontro, o contador Geraldo Ba-
tista falou sobre fiscalização e as 
responsabilidades do profissional 
contábil perante a sociedade e 
as empresas que ele representa, 
uma vez que muitos dos técnicos 
presentes também eram da área 
contábil. Conselhos representan-
do outras profissões igualmente 
estiveram presentes.

CRC na abertura 
do XIII Congresso 
Internacional de 
Direito Tributário 
de PE

CRC participa de 
Audiência Pública 
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DDP em Foco

No dia 13 de setembro o CRC-PE pro-
moveu no seu auditório, em Recife, 
o curso sobre Comitês de Pronuncia-
mentos Contábeis - CPC’s. A doutora 
em Administração pela UFPE Umbeli-
na Lagioia, especialista no assunto em 
questão, apresentou CPC’s 20, 23 e 25, 
correspondentes aos temas: Custo de 
Empréstimos; Políticas Contábeis, Mu-
dança de Estimativa e Retificação de 
Erro; Provisões, Passivos Contingentes 
e Ativos. 

Comitês de Pronunciamentos Contábeis 

Desoneração da Folha de Pagamento 
em Recife e Caruaru 
As cidades de Recife e Caruaru recebe-
ram o curso Desoneração da Folha de 
Pagamento, o mais novo do programa 
Educação Continuada do CRC-PE. O 
evento aconteceu nos dias 20, na capi-
tal pernambucana e 21/10 em Caruaru. 
O instrutor cearense Francisco Vinícius 
de Souza Nobre apresentou de maneira 
clara, didática e prática, a aplicação da 
Lei Nº 12.546/2011, que instituiu a Con-
tribuição Previdenciária Patronal Sobre 
a Receita Bruta. 

Conhecer a estrutura do Sistema Tribu-
tário é a base indispensável para lidar 
com o peso dos tributos sobre os em-
preendimentos e pessoas. Pensando 
nisso o CRC-PE promoveu no dia 26 de 
setembro, em seu auditório, localizado 
no bairro de Santo Amaro, em Recife, 
Noções Gerais de Direito Tributário. 
Ministrado pelo instrutor Laércio Perdi-

Já no dia 27 do mesmo mês, 
Umbelina ministrou CPC’s 31 
e 33, com os temas: Ativo 
Não Circulante mantido 
para Venda e Operação 
Descontinuada e Benefícios 
a Empregados. Participaram 
dos cursos estudantes, 
profissionais da área contábil 
e de diversas áreas interessados 
na elaboração e análise das 
Demonstrações Contábeis.

Os participantes tiveram a oportu-
nidade de alisar as consequências 
da perda de validade das Medidas 
Provisórias Nº 601/2012 e 612/ 
2013, em especial para as empresas 
de construção civil, comércio vare-
jista e aquelas cujo enquadramen-
to se dá pela CNAE e aprenderam 
como demonstrar a correta gera-
ção da GFIP das empresas enqua-
dradas na “desoneração da folha de 
pagamentos”.

gão, o curso teve o objetivo de 
apresentar de forma resumida 
os principais benefícios fiscais 
existentes no estado de Per-
nambuco, de forma a permitir 
aos participantes uma ampla 
visão da aplicação deste ins-
trumento de política tributá-
ria na consolidação do desen-
volvimento do estado.

Noções de Direito Tributário 
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lheiros, funcionários e membros da 
Comissão da Mulher Contabilista no 
estado de Pernambuco. 

A comitiva do CRC-PE participou do 
IX Encontro Nacional da Mulher Con-
tabilista, realizado entre os dias 27 
e 30/11, a bordo do MSC Preziosa, o 
novo navio de cruzeiros da MSC Cru-
zeiros. O encontro teve como lema: 
Mulher Contabilista: Bem-vinda ao 
futuro. Mais dois eventos também 
fizeram parte da programação: o En-
contro Nacional de Jovens Lideranças 

O encontro entre o CRC e o “Grupo de 
Jovens Contabilistas e Integração Es-
tudantil” ocorrido no dia 21 de setem-
bro, no auditório do Conselho, foi um 
sucesso. O evento contou com a parti-
cipação de 115 estudantes das IES de 
Pernambuco, que em clima de total 
integração, promoveram debates so-
bre a contabilidade no Brasil.

No dia 5 de outubro o município de 
Timbaúba recebeu o II Coordenar. O 
evento, que é do CRC-PE, aconteceu 
na FACET e contou com a presença 
das Instituições de Ensino Superior de 
Pernambuco (IES), entre elas, UNINAS-
SAU, FACET, FACCOR, FAJOLCA, FMGR, 
FADE, FACIG, FACHO, FG, FADIRE e FJN. 
O encontro teve ainda palestras com 
os professores Alexandre Werner e 
Umbelina Lagioia. 
Entre os representantes do CRC-PE 
o presidente do Conselho, Contador 
José Eraldo Lucio de Oliveira, o vice-

e do Fórum de Administração Pública 
Responsável.

O CRC-PE contou com a presença do 
seu presidente, contador José Eraldo 
Lúcio de Oliveira, do vice-presidente 
de Administração e Finanças, Geraldo 
de Paula Batista Filho, do vice-presi-
dente de Fiscalização, José Gonçalves 
Campos Filho, além de alguns conse-

Comitiva do CRC-PE participa do IX Encontro 
Nacional da Mulher Contabilistana

Segunda edição do Coordenar foi um sucesso

Encontro de Jovens Contabilistas contou com 
a presença de 115 estudantes 

CRC Semeando

-presidente de Desenvolvimento Pro-
fissional Francisco de Assis Galvão, o 
conselheiro Josemi Sidney Barbosa 

Vieira e a coordenadora do PVCC Joa-
na Dark Nascimento de Lima. 

Entrevista - José Eraldo e Francisco Gal-
vão participaram de entrevista na Rádio 
Timbaúba FM, onde falaram sobre a pro-
fissão contábil e a importância do Coor-
denar como instrumento de integração 
entre o Conselho e as IES. Joana D´Arc 

também foi entrevistada e falou sobre a 
importância do Programa de Voluntaria-
do da Classe Contábil. Já o conselheiro 
Josemi Sidney, juntamente com a aluna 
Joana Monteiro, falou sobre a importân-
cia do Programa Jovem Contabilista.
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CRC semeando

CRC no V Encontro Nacional dos 
Contabilistas das EFPC 

bil” para um público de 150 pessoas, 
entre profissionais da área contábil, 
fiscal, controladoria, dirigentes, con-
selheiros, atuários, auditores e demais 
profissionais e estudantes. O Encontro 
contou com diversas palestras, entre 

elas, governança; plano de gestão ad-
ministrativa e de controles internos e 
tributação de fundos de pensão, além 
de debates e espaço para perguntas 
após cada apresentação. 

Com o objetivo de promover um fó-
rum de discussões técnicas, voltadas 
para os profissionais atuantes na área 
contábil do segmento de previdência 
complementar, a Associação Nacio-
nal dos Contabilistas das Entidades 
de Previdência (ANCEP), realizou nos 
dias 20 e 21/11, no Hotel Dorisol, em 
Piedade, o V Encontro Nacional dos 
Contabilistas das EFPC. 

Convidado pelo presidente da ANCEP 
Roque Muniz de Andrade, o presiden-
te do CRC-PE, contador José Eraldo 
Lucio de Oliveira realizou, no primeiro 
dia do evento, a palestra “Responsa-
bilidade Social do Profissional Contá-

O Conselho Regional de Contabili-
dade (CRC-PE) sediou na sexta-feira 
(18/10), o encontro técnico promovi-
do pelo Grupo Assessor das NBCASP’s 
do Conselho Federal de Contabilida-
de. 

O evento, realizado em 
Recife, teve como obje-
tivo discutir aspectos 
técnicos relacionados 
a implantação das 
normas contábeis 
aplicadas ao Setor 
Público.

Os trabalhos foram 
conduzidos sob a 
coordenação do pro-
fessor Joaquim Libe-
ralquino e contou 
com a presença 

do presidente do CRC-PE, contador 
José Eraldo Lucio de Oliveira, e de 
demais representantes do Grupo As-
sessor do CFC, entre eles, a doutora 

Representantes do CFC e do CRC se 
reúnem em Recife

em Contabilidade, professora Diana 
Vaz, o subsecretário de Contabilida-
de do STN Gilvan Dantas, o coorde-
nador geral de ContabiIidade e Cus-
tos da União, doutor Renato Pontes e 
o também doutor em Contabilidade 
e ex-ministro da Previdência, Nelson 

Machado. 

Esta é mais uma dis-
tinção do CFC em 
oportunizar que 
importantes even-

tos técnicos possam 
ser realizados em 
Pernambuco.



11

SET - DEZ 2013

Artigo

Por José Gonçalves Campos Filho 

Conforme observaremos a seguir, vá-
rios diplomas legais obrigam o pro-
fissional de contabilidade a manter 
a escrituração comercial da empresa 
individual e das Sociedades Empresá-
rias, vejamos:

O novo Código Civil, Lei 10.406/2002, 
estabelece no artigo 1.179, que “o em-
presário e a sociedade empresária são 
obrigados a seguir um sistema de con-
tabilidade, mecanizado ou não com 
base na escrituração uniforme de seus 
livros, em correspondência com a do-
cumentação respectiva, e a levantar 
anualmente o Balanço Patrimonial e o 
de Resultado Econômico”.

A Lei de Falências, Lei 11.101/2005, es-
tabelece no artigo 51, inciso II, que “a 
petição inicial de recuperação judicial 
será instruída com as demonstrações 
contábeis” relativas aos 3 (três) últi-
mos exercícios sociais e as levantadas 
especialmente para instruir o pedido, 
confeccionadas com estrita observân-
cia da legislação societária aplicável.

A Lei 6.404/76, complementada pela 
Lei 11.638/07, a conhecida Lei das 
Sociedades Anônimas, no artigo 177, 
estabelece que “a escrituração da 
companhia será mantida em regis-
tros permanentes, com obediência 
aos preceitos da legislação comercial 
e desta lei e aos princípios de conta-
bilidade geralmente aceitos”, devendo 
observar métodos ou critérios unifor-
mes no tempo e registrar as mutações 
patrimoniais segundo o regime de 
competência.

A Lei da Previdência Social, Lei 
8.212/91, em seu inciso II do artigo 32, 
estabelece que “a empresa é também 
obrigada a lançar mensalmente em 
títulos próprios de sua contabilidade”, 
de forma discriminada, os fatos ge-
radores de todas as contribuições, o 
montante das quantias descontadas, 

Obrigatoriedade da Escrituração Contábil 
as contribuições da empresa e os to-
tais recolhidos.

O Regulamento do Imposto de Renda, 
Decreto 3.000/99, conhecido como 
RIR/99, em seu artigo 251, estabelece 
que “a pessoa jurídica sujeita a tributa-
ção com base no lucro real deve man-
ter escrituração com observância das 
leis comerciais e fiscais”. O Inciso I do 
artigo 527 também do RIR/99, estabe-
lece que “a pessoa jurídica habilitada à 
opção pelo regime de tributação com 
base no lucro presumido deverá man-
ter escrituração contábil nos termos 
da legislação comercial”.

A Lei Complementar 123, no artigo 
27 estabelece que as microempresas 
e empresas de pequeno porte optan-
tes pelo Simples Nacional, “poderão, 
opcionalmente, adotar contabilidade 
simplificada para os registros e con-
troles das operações realizadas”. Em 
05.12.2012, foi editada pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade - CFC, 
através da Resolução 1.418/12, a ITG 
1.000, que “define o modelo de conta-
bilidade simplificada para as Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte”.

A única hipótese de dispensa de es-
crituração, aquela estabelecida no 
parágrafo 2º do artigo 1.179 do Có-
digo Civil, dispõe que: “O pequeno 
empresário é dispensado de manter 
escrituração” e define como peque-
no empresário, o micro empreende-
dor individual que na forma da Lei 
aufere receita bruta anual de até R$ 
60.000,00, também está dispensado 
dessa exigência o empresário rural.

Diante de todo o exposto e conforme 
os destaques acima podemos concluir 
que: tanto o empresário quanto a so-
ciedade empresária SÃO OBRIGADOS 
a seguir um sistema de contabilidade, 
mecanizado ou não, com base na es-
crituração uniforme de seus livros, em 
correspondência com a documenta-
ção respectiva, e a levantar anualmen-

te o Balanço Patrimonial e o de Resul-
tado Econômico (Art. 1.179 do Código 
Civil).

Finalizando, além da Escrituração Con-
tábil, os contabilistas devem, ainda, 
formalizar com todos os tomadores 
de serviços de contabilidade, um Con-
trato de Prestação de Serviços, que 
também é uma exigência legal previs-
ta na Resolução 987/03 do CFC, esse 
contrato deve definir em suas cláu-
sulas, entre outros: identificação das 
partes, duração e preço dos serviços, 
detalhamento dos serviços contrata-
dos, e a responsabilidade das partes, 
protegendo assim o profissional de 
determinadas cobranças. O modelo 
de contrato pode ser baixado no site

Contador, pós-graduado em Di-
reito Tributário pela Universidade 
Federal de Pernambuco – UFPE; 
especialista em Direito Tributário 
pelo Instituto Brasileiro de Estu-
dos Tributários – IBET; professor 
palestrante e sócio-administrador 
da Campos e Garcia Consultores e 
Contadores Associados Ltda; vice-
-presidente de Administração e Fi-
nanças do CRC-PE e diretor Admi-
nistrativo do SESCAP-PE.

José Gonçalves Campos Filho 
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A técnica em Contabilidade Lourdes 
Gama nasceu no município de Ca-
maragibe, Região Metropolitana do 
Recife, e lá passou toda a sua infância. 
Completou os estudos na escola pú-
blica da Vila Operária e em Camaragi-
be iniciou, há 35 anos, a sua carreira 
profissional. Faz parte da Associação 
Empresarial de Camaragibe (AMICAM) 
há 15 anos, desenvolve trabalhos vo-
luntários de assessoria para as igrejas 
e associações de bairros no que tange 
à legalização e preenchimento da DIPJ 
anual, e atua no Fórum das Micros e 
Pequenas Empresas de Camaragibe, 
representando a Federação das Em-
presas Comerciais de Pernambuco 

(FACEP), para que a Prefeitura de Ca-
maragibe cumpra a lei 13/2006 no 
município, que assegura tratamento 
diferenciado as empresas do Simples 
Nacional. Casada, mãe de dois filhos 
e avó de três netos, Lourdes explica 
para o CRC Notícias como funciona o 
seu trabalho e atendimento destinado 
ao MEI, que de acordo com ela, é reco-
nhecido através de gratidão e respeito 
dos empreeendedores e colegas de 
profissão. 

Como surgiu o seu interesse em re-
gularizar o MEI? 

O meu interesse surgiu a partir de 
2010, quando foram incluídas no Sim-
ples Nacional as empresas contábeis, 
em contra partida a abertura do MEI. 
Deixei de ser contadora autônoma 
e abri a minha empresa jurídica, no 
mesmo ano. A partir dai coloquei no 
site da Fenacon e SEBRAE, o endereço 
da minha empresa para legalizar MEI, 
sendo a única empresa de contabili-
dade da cidade a tomar esta iniciativa. 
Também dei palestras nas associações 
de bairros e igrejas, para fazer a divul-
gação de forma gratuita.  

Fale sobre o processo para tornar o 
MEI legalizado? 

O primeiro passo é a orientação para 
conhecermos a sua vocação e definir 
a sua atividade e o seu plano de ne-
gócio, depois solicitar endereço e do-
cumentação para preenchimento do 
requerimento no portal do empreen-
dedor. Após a abertura, entregamos a 
documentação, CNPJ, carnê de contri-
buição e enviamos aos bancos oficiais 
para abertura de conta corrente, e a 
prefeitura local, para solicitar o cim 
- cartão de inscrição municipal. Tam-
bém aconselhamos a fazer cursos de 
capacitação no SEBRAE.

É uma forma de prestação de servi-
ços a sociedade? 

Sim. Melhora a auto-estima do empre-
endedor, que é inserido na sociedade 
como micro empresa. Já fiz quase 600 
MEIS, por que acredito que muitos 
desses empreendedores se tornarão 
micros EPP’s no futuro, gerando em-
prego, renda e desenvolvimento para 
o nosso estado. Este trabalho de vo-
luntaria na área contábil me traz gran-
des realizações.

A eleição para a escolha dos conse-
lheiros que irão compor 2/3 do Ple-
nário dos Conselhos Regionais de 
Contabilidade (CRCs) encerrou-se às 
20h, nos horários locais, do dia 21/11 
e aproximadamente meia hora após 
o encerramento da votação, realizada 
em todo o Brasil exclusivamente pela 
internet, o Conselho Federal de Conta-
bilidade já começou a divulgar os re-
sultados aos CRCs e publicou a relação 
no portal.

No pleito, que teve início à 0h do dia 
19 de novembro, votaram contadores 

Divulgado o resultado das eleições 2013
e técnicos em contabilidade em situa-
ção regular com o Conselho Regional. 
Do total de 490.983 registros ativos 
no Sistema, estavam aptos a votar 
389.852 profissionais, dos quais vota-
ram 330.519. 

No estado, a Chapa 1 “Crescendo com 
Pernambuco”, coordenada pelo con-
tador Geraldo Batista foi eleita para o 
próximo biênio 2014/2015, em uma 
acirrada disputa.

Entrevista com Lourdes Gama
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Confira abaixo alguns cursos, palestras e seminários realizados: 

Especial Biênio 2012-2013
A gestão do presidente José Eraldo 
Lucio de Oliveira encerra suas ativida-
des com saldos positivos, garantindo 
ao próximo mandato que começa em 
2014, equilíbrio e estabilidade financei-
ra. A atual gestão ampliou o número de 
conselheiros, de 30 para 36; de delega-
cias no interior do Estado, de 9 para 20 
unidades; o convênio existente com a 
JUCEPE, fortalecendo os procedimen-
tos da fiscalização; e celebrou convênio 
com a Agência de Fomento do Estado 
de Pernambuco (AGEFEPE), visando 
ampliar os trabalhos dos profissionais 
contábeis, mediante parcerias.

O CRC-PE aproximou o Regional da mí-
dia e dos profissionais contábeis, com 
a adoção de várias iniciativas, como: 
restabelecimento da coluna mensal do 
CRC-PE intitulada “Valor Contábil”, sen-
do publicada em três jornais de grande 
circulação; ampliou o Jornal CRC Notí-
cias de 4 para 16 páginas; marcou pre-
sença em inúmeras entrevistas de rádio 
e televisão – na capital e no interior do 
estado; criou a ferramenta “Fale com o 
Presidente” para melhor aproximar o 
regional dos profissionais contábeis do 
estado; promoveu um grande evento 
na Assembleia Legislativa do Estado 
no dia 6 de junho, para lançamento da 
campanha “2013 – Ano da Contabilida-
de no Brasil”; em menos de dois anos, 
enviou quase 500 e-mail’s marketing 
com o objetivo de informar e esclarecer 
as dúvidas dos profissionais. 

Um trabalho realizado com total dedi-
cação e afinco, marcado pelo compro-
misso com a classe contábil do estado 
de Pernambuco e com a sociedade 
pernambucana. O trabalho do CRC-PE 
foi mais além. Em dois anos, o Conselho 
realizou inúmeras palestras nas Insti-
tuições de Ensino Superior e se apro-
ximou dos coordenadores do curso de 
Ciências Contábeis das IES; incentivou 
a promoção do desenvolvimento técni-
co-profissional através da realização de 
cursos, palestras e seminários, promovi-
dos pela área de Desenvolvimento Pro-
fissional, sendo as inscrições de diver-
sos cursos e treinamentos, revertidas 
em doações, através de iniciativas com 
foco social. Em 2013, foram treinadas 
mais de 8.300 pessoas e 120 eventos fo-
ram realizados, 59 a mais que em 2011. 

2012
•  Convergências às Normas internacionais de contabilidade: um estudo sobre a ótica das 

pequenas e médias empresas;

• I RPJ - Lucro Real e Lucro Presumido 

•  EFD Contribuições

•  O que muda na Administração com a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

•  Seminário de Transparência na Prestação de Contas Eleitorais;

•  SPED PIS/COFINS;

•  SPED Social;

•  Substituição Tributária do ICMS;

•  Arrecadação e Gastos de Campanha e Prestação de Contas Eleitorais.

2013

Algumas iniciativas

2012

•  Cálculos Trabalhistas - Férias, 13º salário; 

•  Contabilidade em evidência: o cenário de desenvolvimento do país;

•  Contribuição do profissional contábil;

•  CPC 00 - Pronunciamento Conceitual Básico - Estrutura Conceitual; 

•  CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos ICPC 01 - Custo Atribuído; 

•  CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

•  CPC 04 - Ativo Intangível; 

•  CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais; 

•  CPC 16 - Estoques e CPC 17 - Contratos de Construção; 

•  CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança e Estimativa e Retificação de Erro.

•  Dois Encontros das Jovens Lideranças Contábeis do Estado, coordenado pela área de 

Desenvolvimento Profissional;

•  Ampliação do número de Conselheiros de 30 para 36, com vigência a partir de 1º de 

janeiro de 2014;

• Criação da vice-presidência Técnica na estrutura do CRC-PE, também com o propósito de 

aumentar a “visibilidade” do Regional; entrará em funcionamento em 1º/01/2014;

•  Encaminhamente do pleito à UPE – Universidade de Pernambuco, objetivando à criação 

do Curso de Ciências Contábeis naquela Instituição de Ensino; estão sendo realizadas tra-

tativas com representantes do Governo do Estado, para  viabilizar a iniciativa;

•  Maior aproximação com todas as Entidades Contábeis do Estado: SESCAP/PE, APJEP, SIN-

DICON, APECICON, ACAPPE, IBRACON, e etc.
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Lançamento da campanha “2013: Ano 
da Contabilidade do Brasil” em Pernambuco

II SPCASP

Seminário DOAR 

O Caduceu 2012 
Premiou contabilistas de destaques no cenário Pernambucano, 
como os contadores Alba Nunes, Edson de Melo, José Francisco 
Ribeiro Filho e Geraldo Queirós. O evento também homenageou o 
governador Eduardo Campos.

Direção do Orçamento na Aplicação de Recursos no CRC-PE ocor-
reu dia 19 de novembro de 2012, no Auditório do Mar Hotel Recife 
e contou com 146 participantes.

Evento que aborda a contabilidade aplicada ao setor público 
contou, em 2013, com a participação de mais de 500 pessoas. 
Mais detalhes na matéria principal desta edição.

Grande Expediente Especial realizado no dia 6 de junho, na ALEPE, 
marcou o lançamento da campanha em Pernambuco. A iniciativa 
contou com a colaboração de deputados, empresários e entidades 
contábeis.
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Nova diretoria do CRC-PE toma 
posse em Recife
Os empossados irão comandar o Conselho no biênio 2014/2015

Confira abaixo os novos conselheiros

Tomou posse no dia 02/01, a nova com-
posição da Presidência, Conselho Dire-
tor e Câmaras do Conselho Regional de 
Contabilidade em Pernambuco (CRC-
-PE), para assumir o biênio 2014/2015 
na entidade. 

Logo após a posse, que aconteceu no 
auditório da sede do CRC-PE, os conse-
lheiros escolheram os componentes do 
Conselho Diretor, que ficou assim con-
figurado:

- Presidente: Geraldo de Paula Batista Filho;
- Vice-presidente de Administração e Finanças: José Gonçalves Campos Filho;
- Vice-presidente de Fiscalização: Jorge Luiz de Souza;
- Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional: Francisco de - Assis Gal-
vão Barreto Pinho;
- Vice-presidente de Registro: Josemi Sidney Barbosa Vieira;
- Vice-presidente de Controle Interno: Roberto Vieira do Nascimento;
- Vice-Presidente Técnico: Rinaldo Remígio Mendes.

Geraldo de Paula Batista Filho é bacharel em Ciências Contábeis e 
técnico em Contabilidade. A sua trajetória no CRC-PE teve início em 2002, quando 
se tornou Conselheiro Efetivo. Geraldo Batista ainda ocupou o cargo de vice-pre-
sidente de Controle Interno (2010/2011) e de vice-presidente de Administração e 
Finanças na última gestão (2012-2013).

Efetivos

Geraldo de Paula Batista Filho
José Gonçalves Campos Filho
Rinaldo Remigio Mendes
Jorge Luiz
Carlos Alberto de Miranda 
Medeiros
Márcio Henrique Barbosa Maciel 
de Sousa
Fábio Firmino Cabral
Maria Dorgivânia Arraes Barbará

Técnicos em Contabilidade

Paulo Fernando do Nascimento
Araken Pessoa de Albuquerque
Maria Célia
Eriko Caruso de Melo Veras

Contadores

Rodrigo Lucena de Queirós
Alberto Nogueira Ferreira
Fábio de Oliveira Lima
Walter Wilson Henrique de Souza
Marcos José Campos de Alcântara
Antônio Nivaldo de Almeida
Socorro Martins
João Eudes

Técnicos em Contabilidade

Emanuel Rodrigues de Santana
Milton Rafael Brayner

José Alberto Morais Pinto
Maria Alciene Oliveira de Araujo

Mandato Complementar

Cláudio Lino Lippi
José Eraldo Lucio de Oliveira
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CRC responde Expediente

Finanças

Como funciona o pro-
jeto Educação Conti-
nuada?
(pergunta formulada 

por Marcello Freitas, Administrador e 
gestor de projetos)

Educação Profissional Continuada é 
um programa do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) que visa atu-
alizar e aprimorar os conhecimentos 
de contadores que atuam no mercado 
de trabalho como Auditores Indepen-
dentes. O Programa é regulamentado 
pelas Resoluções CFC n° 1.146/08 e 
CFC n° 1.276/10. As regras e as normas 
que regem o programa, as instituições 
e as entidades aptas a serem capacita-
doras em Pernambuco e outras infor-
mações importantes estão disponíveis 
no nosso site http://www.crcpe.org.br

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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José Argemiro da Silva
José Eraldo Lucio de Oliveira
José Gonçalves Campos Filho
Roberto Vieira do Nascimento
Ronaldo Xavier Fernandes
 
Técnicos em Contabilidade 
Aristides Joaquim Félix Júnior
Janete Medeiros Padilha
Joana Dark Nascimento Lima
Josemi Sidney Barbosa Vieira
Paulo Fernando do Nascimento


