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Emoção: “O Caduceu” condecora 
contabilistas, entidades e instituições em PE
Em uma noite de muitas homenagens 
e comemoração, o Conselho Regional 
de Contabilidade em Pernambuco 
(CRC-PE) realizou, em 20 de fevereiro, a 
entrega do prêmio “O Caduceu 2014”. 
O evento, que a cada dois anos, tem 
o objetivo de agraciar contabilistas, 
entidades e instituições de ensino do 
estado, aconteceu no Arcádia Paço 
Alfândega, localizado no bairro do 
Recife-PE.

Na ocasião, que também marcou os 
67 anos de fundação do CRC-PE, foi 
realizada a solenidade de posse da 
nova diretoria 2014/2015 e dos novos 
conselheiros, gestão 2014 a 2017, que 

terá como presidente o contador e 
empresário contábil, Geraldo de Paula 
Batista Filho.

A cerimônia teve início com o assessor 
jurídico do CRC-PE, Mauro César 
Cruz, realizando a leitura do termo de 
posse do contador Geraldo de Paula 
Batista, como presidente do Conselho. 
Após receber do seu antecessor da 
gestão 2012 a 2013, contador José 
Eraldo Lucio de Oliveira, o certificado 
que ratificou o ato de posse, Geraldo 
Batista deu continuidade a progra-
mação, que transcorreu com a posse 
dos novos diretores e conselheiros 
do CRC-PE.

Acompanhado do vice-presidente 
de Administração e Finanças do 
Conselho, contador José Gonçalves 
Campos Filho, o presidente Geraldo 
Batista realizou a entrega do prêmio 
“O Caduceu” aos homenageados da noite.

Em meio a agradecimentos emocio-
nados e aplausos calorosos, os profis-
sionais da contabilidade agraciados 
se sentiam lisonjeados com o prêmio. 
Uma forma de celebrar as trajetórias 
individuais, que tanto contribuíram 
para a consolidação da classe contá-
bil de Pernambuco.

Entrevista com a presidente 
da ABRACICON, contadora 
Maria Clara Bugarim

PÁGINA 10 

Presidente do CRC-PE 
esclarece dúvidas sobre 
IR 2014

PÁGINA 13

Conselho recebe 
homenagem do GERE

PÁGINA 05

CRC  Notícias



2 Matéria de capa

Agraciados

A Faculdade de Timbaúba (FACET), 
representada pelo presidente Érico 
Tavares de Sousa, foi premiada na 
categoria “Instituição de Ensino”, que 
destaca a importante missão de for-
mar os profissionais. 

Já na categoria “Entidade de Classe” 
que reconhece a importância da en-
tidade para a sociedade pernambuca-

na, a Associação dos 
Contabilistas de 
Caruaru e Agreste 
de Pernambuco 
(ACCAPE), repre-

sentada pela 
presidente 
M i c h e l e 
Arruda Sil-
va Tabosa, 
recebeu o 
prêmio “O 
C a d u c e u 
2014”.

Neste ano, o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (SEBRAE) foi o homenageado es-
pecial da premiação. O Caduceu foi 
entregue ao diretor superintendente 
do SEBRAE-PE, o engenheiro Rober-
to Castelo Branco, que representou o 
presidente, Pio Guerra Júnior.

Após a entrega de todos os prêmios, 
o contador Geraldo Batista cortou o 
bolo em comemoração aos 67 anos 
do CRC-PE, repetindo o tradicional 
gesto alusivo à data.

Confira os agraciados:

Profissionais
Contadora Christianne Calado Vieira 
de Melo Lopes 
Contador Jacó Ailton Saraiva
Contador Djalma Desenzi
Técnico em Contabilidade Sebastião 
José de Oliveira

Entidades

Instituição de Ensino Superior
Faculdade de Timbaúba - FACET 
Associação dos contabilistas de Caruaru 
e Agreste de Pernambuco (ACCAPE)
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de Pernambuco (SEBRAE-PE)
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Visão CRC-PE

Pela segunda vez, o Brasil sediou o even-
to mais importante do futebol mundial. 
A primeira foi em 1950. E nesta 20ª edi-
ção tivemos a participação de 32 sele-
ções, que se apresentaram em 12 cida-
des-sede. Um momento histórico para 
a nação e muito, mas muito importante 
principalmente para as capitais que re-
ceberam os jogos da Copa do Mundo 
de 2014.

É sabido que para sediar um evento des-
se porte, o Brasil investiu muito dinheiro 
em transporte, reformas e construção 
de novos estádios, modernização na 
estruturas dos aeroportos e mobilidade 
urbana. Essas iniciativas fomentaram 
a economia do país, gerando um lucro 
considerável, além de empregos per-
manentes e temporários, em diversos 
setores – turismo, hotelaria, obras e co-
mércio. Por isso, o momento foi de per-
ceber que a Copa promoveu essenciais 
melhorias urbanas, desde a expansão 
de linhas de metrô, a novas estradas e 
benfeitorias na qualidade do atendi-
mento. 

Mais do que torcer pela Seleção Brasilei-
ra, também torcemos para que todo o 
investimento direcionado para a realiza-
ção desse grandioso evento se tornasse 
herança para o futuro do nosso país.

Contador Geraldo de Paula 
Batista Filho, Presidente CRC-PE

Editorial

Nova diretoria toma posse

No dia 2 de janeiro, tomou posse o novo 
Conselho Diretor do CRC-PE.  O momen-
to foi celebrado no auditório do CRC-PE, 
em Santo Amaro, com a presença de  
profissionais da contabilidade e de re-
presentantes das entidades contábeis  
do estado. Confira os nomes que com-
põem a nova diretoria: 

CONSELHO DIRETOR

Presidente
Contador Geraldo de Paula Batista Filho

Vice-presidente de Administração e 
Finanças
Contador José Gonçalves Campos Filho

Vice-presidente de Controle Interno
Contador Roberto Vieira do Nascimento

Vice-presidente de Fiscalização
Contador Jorge Luiz de Souza

Vice-presidente de Registro
Técnico em Contabilidade Josemi Sidney 
Barbosa Vieira

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

Vice-presidente da Câmara Técnica
Rinaldo Remígio Mendes

Notícias CRC

O CRC-PE marcou presença na posse 
da nova diretoria do CRC-CE, realizada 
no dia 10 de fevereiro, no La Maison 
Buffet, em Fortaleza - CE. Mais de 500 
participantes presenciaram o momen-
to que marcou a posse da primeira 
mulher a assumir a presidência, Clara 
Germana Rocha. A entidade repre-
senta mais de 23 mil profissionais no 
estado.

CRC-PE participa da cerimônia de 
posse da nova diretoria do CRC-CE 
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Presidente e vice-presidentes do CRC-PE 
participam de seminário do CFC, em Brasília – DF 

Os representantes do Sistema Contábil 
Brasileiro se reuniram entre os dias 17 e 
19 de fevereiro, no Hotel Royal Tulip, em 
Brasília - DF, para participarem do Semi-
nário de Gestão do Sistema CFC/CRCs. 
Os dirigentes foram recepcionados pelo 
presidente do CFC, contador José Mar-
tonio Alves Coelho, que ressaltando a 
importância do encontro. “Nossa gestão 

será compartilhada com a finalidade de 
fortalecermos a nossa relação institucio-
nal”, falou.

Durante o Seminário de Planejamento 
Estratégico, o presidente Martonio Coe-
lho apresentou as estratégias de gestão 
para o biênio (2014-2015). Para este ano 
de 2014, com o início das novas gestões 
no CFC e nos CRCs, com mandato de 
dois anos, as principais metas e os mais 
relevantes desafios dos 27 gestores dos 
Conselhos Regionais – dos novos e dos 
reeleitos – foram apresentadas no Semi-
nário. O CFC pretende realizar a estrati-
ficação dos resultados do Exame de Su-
ficiência para enviar às IES que mantêm 
cursos de Ciências Contábeis, visando 
à melhoria do ensino, e irá fazer gran-
de investimento nos profissionais da 

contabilidade realizando esforços, por 
meio de uma comissão já constituída, 
para buscar convênios com IES e ofere-
cer cursos de mestrado e doutorado aos 
profissionais. 

O presidente do CRC-PE para a gestão 
2014 - 2015, contador Geraldo de Paula 
Batista Filho, também esteve em Brasília, 
acompanhado do vice-presidente de 
Administração e Finanças, José Gonçal-
ves Campos Filho; do vice-presidente 
de Controle Interno, Roberto Vieira do 
Nascimento; além do vice-presidente 
de Registro, Josemi Sidney Barbosa Vieira; do 
vice-presidente de Fiscalização, Jorge 
Luiz de Souza; e do Conselheiro Eduardo 
Amorim, representando o vice-presidente 
da Câmara Técnica, Rinaldo Remígio 
Mendes.

Durante o mês de abril, o CRC-PE, 
lançou uma campanha que incen-
tivou os contribuintes a doarem até 
3% do Imposto de Renda ao Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. A doação é permiti-
da e está prevista no Art. 206 da Lei 
Nº 8.069/90, no Estatuto da Criança 
e do Adolescente e em legislação tri-
butária específica, que regulamenta 
a contribuição de pessoas físicas e 
jurídicas. O CRC fará uma pesquisa 
para apurar o quantitativo de doa-
ções efetivadas pelos profissionais, 
referentes ao ano de 2013 e divulga-
rá em seus informativos.

CRC-PE realizará 
pesquisa sobre 
doações do IRPF

Geraldo de Paula Batista Filho recebeu 
em nome do Conselho, uma homena-
gem do Grupo de Executivos do Recife 
(GERE), pelos feitos realizados em bene-
fício da contabilidade pernambucana. 
No dia 27 de fevereiro, foi servido um 
almoço especial no restaurante Boi e 
Brasa, no bairro do Pina, onde a parti-
cipação se deu por meio de adesão. O 
presidente do GERE, Marcelo Sávio, em 
seu discurso, agradeceu ao CRC-PE, pela 
grande contribuição ao mundo dos ne-
gócios.

O presidente Geraldo Batista agradeceu 
ao GERE pela iniciativa de homenagear 
a contabilidade pernambucana, e abor-
dou alguns pontos sobre o tema “Uni-
verso contábil, seus avanços e moderni-
dade”.

Na ocasião, também foi homenage-
ado o Contador Geral do Estado de 

Conselho recebe 
homenagem 
do GERE

Pernambuco e também Conselheiro 
do CRC-PE, Carlos Alberto de Miranda 
Medeiros. Ele recebeu o título de Cida-
dão Amigo do GERE.

O ex-presidente do CRC-PE, contador 
José Eraldo Lucio de Oliveira, em um 
breve discurso, aproveitou para afirmar 
que “a contabilidade pernambucana 
se sente honrada em ser homenage-
ada pelo tão importante Grupo de 
Executivos do Recife”. No evento esti-
veram presentes os vice-presidentes 
do CRC-PE, de Administração e Finan-
ças, José Gonçalves Campos Filho; de 
Fiscalização, Jorge Luiz de Souza; e de 
Desenvolvimento Profissional, Francis-
co Galvão; além de representantes das 
entidades: SESCAP-PE, AESCON, IBRA-
CON, SINDICON, APJEP e APECICON.
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Notícias CRC 

No dia 13 de março o presidente do CRC-PE, contador Geraldo de Paula Batista Filho, 
participou da cerimônia de posse do novo Conselho Diretor e dos novos Conselhei-
ros do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso (CRC-MT). A 
solenidade celebrou a eleição da contadora Silvia Mara Leite Cavalcante, com man-
dato para a gestão 2014 – 2015. Silvia Mara agradeceu a todos os envolvidos no 
processo eleitoral e firmou o compromisso de trazer mudanças à entidade. A ceri-
mônia foi prestigiada por autoridades do meio contábil brasileiro e local, entre elas, 
a delegada da Receita Federal do Brasil, Marcela Maria Ladislau de Matos e o chefe 
da Controladoria-Geral da União no Estado de Mato Grosso, Sergio Akutagawa.

No dia 17 de janeiro, Geraldo Batista, 
participou da solenidade de posse da 
nova diretoria do Sindicato dos Con-
tabilistas no Estado de Pernambuco 
(SINDICON-PE), na sede do Sindicato, no 
bairro da Boa Vista. A cerimônia empos-
sou para o triênio de 2014 até 2016, o 
presidente, Rosivaldo Justino da Silva; o 

Conselho prestigia posse da nova 
diretoria do CRC-MT

Presidente do CRC-PE marca presença 
na posse do SINDICON-PE

Nos dias 20 e 21 de março, o presidente 
do CRC-PE, contador Geraldo de Paula 
Batista Filho, participou da oitava edi-
ção do Encontro das Empresas de Ser-
viços, no Hotel Armação de Porto de 
Galinhas, em Ipojuca-PE. O evento con-
tou com a participação de 270 pessoas. 
Esse foi o último evento comandado 
pela contadora Alba Rosa Nunes Ana-
nias, que se despediu da presidência 
do SESCAP-PE. Ela esteve à frente da 
entidade de 2010 a 2013. No seu lugar, 
assumiu o contador e empresário con-
tábil, Albérico Xavier (2014 a 2017).

No mês de maio o CRC-PE movimen-
tou a classe contábil do Estado. No dia 
24, o conselho e os coordenadores 
das IES de Pernambuco se reuniram 
em prol dos futuros profissionais da 
contabilidade. Já no dia 30, foi a vez 
do conselho trazer para Recife o proje-
to Bate-Bola Contábil, da ABRACICON, 
em parceria com o Ministério dos Es-
portes, para falar sobre Contabilidade 
e Copa do Mundo de 2014.

CRC-PE marca presença no 8º Encontro das Empresas de Serviços

Grandes eventos 
marcam o mês de maio

1º vice-presidente, Harry Ancre Barbosa, 
o 2º vice-presidente, Flávio Cesário de 
Barros; o 1º secretário, Paulo Alves de 
Souza Filho; a 2ª secretária, Terezinha de 
Andrade Brito; o tesoureiro, Gilvan Alves 
da Silva; e o 2º tesoureiro, Antônio Bar-
bosa Amaral.
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Notícias CRC

No dia 3 de abril o Teatro Guararapes, 
no Centro de Convenções, foi palco 
do XIX Congresso Brasileiro de Micro e 
Pequenas Empresas e o XV Congresso 
Estadual de Micro e Pequenas empre-
sas de Pernambuco. O presidente do 
CRC-PE, contador Geraldo Batista, foi 
convidado para participar do evento, 

Presidente do CRC-PE marca presença em evento da Femicro

compondo a mesa de honra. Os en-
contros tiveram como objetivo trazer 
informação e conhecimento para os 
participantes.

Destacando os temas que foram abor-
dados, podemos citar: os 7 anos da Lei 
Geral da Micro e Pequena Empresa; o 

fenômeno dos Microempreededores 
Individuais no Brasil e a inclusão em-
preendedora de jovens e de mulheres. 
Além disso, também foi abordado o 
ambiente legal do Projeto de Lei nº 
221/2012 (que unifica, universaliza, 
trata de substituição tributária).

CRC-PE realiza palestra sobre 
50 anos da Lei 4.320/64 

A Lei 4.320/64, que estabelece normas 
gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos 
e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal, 
completou 50 anos no dia 17 de 

março, e em comemoração alusiva 
a data, o CRC-PE realizou a palestra 
“50 anos da Lei 4.320/64 e as novas 
perspectivas para a Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público”. O evento, 
aconteceu no auditório do Conselho, 

e teve como palestrante o auditor das 
contas públicas do Tribunal de Contas 
do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e 
membro assessor do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), contador João 
Eudes Bezerra Filho. 
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DDP em Foco

O CRC-PE, em parceria com uma 
empresa de softwares, realizou na 
manhã do dia 13 de fevereiro, a 
palestra “O eSocial Combina com 
Empresa Contábil?”, ministrada pelo 
contador e professor, especialista 
em Gestão Financeira, Filemon de 
Oliveira. O palestrante abordou o 

 “O eSocial combina com 
Empresa Contábil?”  foi tema 
de palestra em Recife

Curso sobre IRPF aconteceu 
dia 21 de fevereiro 

O CRC-PE, em parceria com uma empre-
sa de sistemas, realizou o curso sobre Im-
posto de Renda da Pessoa Física (IRPF), 
para capacitar os participantes a preen-
cherem e elaborarem corretamente a 
Declaração de Ajuste Anual da Pessoa 
Física.  A palestra aconteceu no dia 21 de 

O município de Arcoverde recebeu 
no dia 8 de março, o curso das inter-
pretações: ITG 1000 e 2000, realiza-
do pelo CRC-PE, com o objetivo de 
conscientizar os participantes a apli-
cação das Normas Internacionais de 
Contabilidade, bem como a impor-
tância de sua adoção no controle da 
situação econômica e financeira das 

Para apresentar aos participantes 
uma visão aprofundada dos pronun-
ciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs), 
na elaboração e análise das demons-
trações contábeis, o CRC-PE preparou 
uma maratona de cursos em Recife, 
que teve início no mês de março, e 
encerrou em junho de 2014. Profissio-
nais da área contábil, estudantes, audi-
tores e demais interessados na temática, 
tiveram como instrutora a professora 
Umbelina Lagioia. Especialista em 
Administração Financeira e em Conta-
bilidade e Controladoria, a professora 
vai explicou os assuntos: demonstração 
do valor adicional; custo atribuído; ativo 
intangível e imobilizado; propriedade 
para investimento e outros. Confira os 
próximos cursos no site do Conse-
lho: www.crcpe.org.br

tema de maneira a provocar reflexões 
sobre os impactos do eSocial nas 
organizações contábeis, suas rotinas, 
adequações e principais desafios. 
Um momento muito proveitoso para 
os participantes, que puderam tirar 
suas dúvidas e se atualizar sobre as 
mudanças no sistema.

Maratona de 
cursos sobre 
CPCs acontece 
na capital 
pernambucana 

ITG 1000 e 2000 
foram ministrados 
em Arcoverde 

fevereiro, e o palestrante Antônio Henrique 
Batista da Silva, abordou: sobre IR; novi-
dades do IRPF 2013/2014; quem deve 
declarar; situações especiais; documen-
tações que são necessárias, e dentre outras 
informações, forneceu dicas importantes 
e caso práticos sobre o assunto.

PMEs, para facilitar a administração 
dos negócios. 

A  doutora e mestre em Administração, 
Umbelina Lagioia foi a instrutora do 
curso. 
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Para celebrar o Dia do Profissional da 
Contabilidade, comemorado em 25 de 
abril, o CRC-PE realizou a palestra magna 
“Conselho de Controle de Atividades Fi-
nanceiras – COAF (RES. CFC 1.445/2013 
E Lei Federal 9.613/98)”, apresentada 
pelo contador Arnaldo Ribeiro. O evento 
aconteceu no auditório do Conselho.

Mesa: presidente do CRC-PE, contador 
Geraldo de Paula Batista; presidente 
do SESCAP-PE, Albérico Xavier de Morais 
Pinto; presidente da APJEP, contador 
Geraldo Braga; representando o presi-
dente da FENACON, Mário Elmir Berti, a 
diretora de Eventos da entidade, con-
tadora Alba Rosa Nunes de Ananias.

Descontração e animação eram obser-
vadas entre as pessoas na manhã no 
dia 26 de abril, na Caminhada Conta-
bilista,  na Praia do Pina. O evento foi 
realizado pelo Conselho Regional de 
Contabilidade em Pernambuco, em 
homenagem ao Dia do Profissional da 
Contabilidade, que é comemorado no 
dia 25 de abril.

Tudo começou com a entrega de kits 
(camisa, boné e squeeze) no início do 
percurso, que foi até o Marco Zero do 
Recife, situado do bairro do Recife Antigo.

Semana do Contabilista foi comemorada no CRC-PE

Caminhada Contabilista
foi destaque nas ruas 
do Recife

CRC Semeando

Com a finalidade de promover quali-
dade de vida e bem-estar, a 1ª Cami-
nhada Contabilista fez a alegria dos 
participantes. Um mini trio elétrico 
movimentou os atletas/contabilistas.

Do CRC-PE estavam presentes, o pre-
sidente, Geraldo Batista; o conselhei-
ro, José Gonçalves Campos Filho; o 
vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional, Francisco de Assis Galvão 
Barreto Pinho; e o vice-presidente de 
Fiscalização, Jorge Luiz de Souza. O 
evento foi encerrado com entrega de 
medalhas e sorteio de brindes. 
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Personalidade Contábil

Ela tem mais de vinte anos de experiência 
na profissão de contadora. Em 2006, foi 
eleita por unanimidade para comandar 
o CFC, a mais alta instância da conta-
bilidade no Brasil. Ficou por lá por dois 
mandatos e, atualmente, é presidente 
da Academia Brasileira de Ciências 
Contábeis (Abracicon) e diretora do 
Centro de Ciências Administrativas da 
Universidade de Fortaleza (UniFor), 
onde dá aulas para turmas de graduação 
e de pós-graduação.

1 - Como você avalia a situação do 
profissional de Ciências Contábeis no 
Brasil?

Maria Clara Bugarim - Atualmente, 
vivemos um momento extremamente 
promissor, no qual estamos tendo a 
oportunidade de demonstrar à sociedade 
a importância da nossa profissão. Este 
momento é especialmente relevante 
porque já existe a ampla constatação 
de que não há desenvolvimento eco-
nômico se os agentes produtivos não 
estiverem centrados em informações 
contábeis consistentes, tempestivas, 
que realmente auxiliem os gestores a to-
marem decisões acertadas. Além disso, 
os profissionais da Contabilidade estão 
se fortalecendo cada vez mais, seja pelo 
consistente aprimoramento contínuo 
ou pelo reconhecimento, por parte da 

sociedade, de que 
hoje os profis-
sionais da área 
têm atuação 
mais ampla e 
proativa.

Foto: Revista ABRACICON SABER

Entrevista com a presidente da ABRACICON, 
contadora Maria Clara Bugarim

2 - A ABRACICON tem realizado 
muitos debates sobre assuntos im-
portantes para a sociedade. Em um 
deles, que comemorou o Jubileu da 
Lei nº 4.320, conhecida como Lei Geral 
dos Orçamentos (LGO), você defendeu 
que “mudanças emergenciais” na Lei 
precisam ser feitas. Você poderia citar 
algumas? E quais benefícios essas 
mudanças trariam para a sociedade?

MCB - Pessoalmente, gostaria de fosse 
criada uma nova lei. Porém, dentro do 
contexto de reforma da Lei nº 4.320/64 
– proposta que hoje está sendo muito 
discutida – vejo como emergencial a 
inclusão de dispositivos que expressem 
que o regime adotado pela Contabilidade 
seja, efetivamente, o de competência. 
Atualmente, existe um regime misto, ou 
seja, de competência para as despesas 
e de caixa para as receitas. Estabele-
cendo-se, de forma efetiva, o regime 
de competência, sairíamos do enfoque 
orçamentário e passaríamos ao patrimo-
nial. Também defendo que a reforma da 
Lei elimine o foco orçamentário e passe 
a utilizar o planejamento público. Em 
outras palavras, acredito que o orçamento 
deve ser tratado como instrumento de 
planejamento e não como um instrumento 
autônomo de gestão fiscal. 

O grande desafio da Lei seria a utilização 
dos princípios contábeis, inclusive o de 
competência integral, e o registro de todos 
os fenômenos que afetem o patrimônio, 
independentemente de serem ou não 
despesas ou receitas orçamentárias.

Outro ponto importante seria estabelecer 
um sistema de informações de custos, 

orientando a busca 
pela eficiência 
e efetividade 

dos gastos públicos, 
mensurando correta-

mente os custos das obras 
e dos serviços prestados à 
população, estimulando a 

qualidade do gasto público e orien-
tando a elaboração dos orçamentos 
anuais.

Por fim, também defendo a elaboração 
de demonstrativos contábeis e notas 
explicativas que sejam capazes de 
evidenciar os critérios utilizados para 
mensuração de ativos, passivos, receitas 
e despesas.

3 - Existe algum projeto, ou iniciativa, 
que tenha a finalidade de debater 
melhorias para a profissão?

MCB - A Abracicon – muitas vezes em 
parceria com o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e a Fundação Bra-
sileira de Contabilidade (FBC) –, tem 
realizado várias iniciativas que buscam 
dinamizar a educação continuada 
dos profissionais. Entre as ações da 
Academia, destaco os projetos 
Bate-Bola Contábil e o Quintas do 
Saber e o Programa de Atualização 
a Distância em Contabilidade (Pro-
contab). A ser lançado nos próximos 
meses, o Procontab é uma parceria da 
Abracicon com a Artmed Panamericana 
Editora e tem o objetivo de colocar o 
conhecimento atualizado ao alcance 
dos profissionais. O Programa está es-
truturado por ciclos, com a duração de 
12 meses cada um deles, e é composto 
por quatro volumes (um a cada três 
meses), começando a partir da data 
de inscrição do participante. Para mais 
informações sobre o Procontab, basta 
acessar o endereço eletrônico www.
procontab.com.

4 - Como os interessados podem 
participar dos eventos realizados 
pela ABRACICON?

MCB - Todas as informações sobre 
os projetos realizados pela Abraci-
con estão disponíveis no site www.
abracicon.org. As inscrições para os 
eventos podem ser feitas por meio 
do próprio site.
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No final do mês de março, o CRC-PE e 
a contabilidade pernambucana foram 
agraciados pelo CFC com a indicação de 
um representante do Brasil na Asso-
ciação Interamericana de Contabilidade - 
AIC, para integrar a Comissão Técnica de 
Normas e Práticas de Auditoria daquela 
Entidade. Essa comissão conta com 35 
membros, representantes de cerca de 
15 países latino-americanos. Foi indicado 
pelo CFC, o conselheiro e ex-Presidente 
do CRC/PE, o contador José Eraldo Lucio 
de Oliveira.

“Apesar das dificuldades que serão 

Conselheiro do CRC-PE é indicado para representar o Brasil na AIC 
enfrentadas, principalmente quanto à 
conciliação com os compromissos de 
trabalho, informo que farei o possível 
para bem representar os interesses do 
CFC e da Contabilidade brasileira nessa 
Comissão Técnica. Vou tentar corres-
ponder às expectativas da indicação 
feita, de forma que tenhamos como 
honrar e fortalecer mais ainda a profissão 
contábil, agora do Brasil”, afirmou José 
Eraldo.  

Já está agendada uma reunião presencial 
da Comissão, que acontecerá no período 
de 1 a 3 de outubro de 2014, na cidade 

de Manágua - Nicarágua, por ocasião do 
Congresso “Cumbre de las 
Américas 2014”.

Gestão e Finanças

Em março, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
publicou, no Diário Oficial da Justiça 
Eletrônico (DJe), a Resolução 23.406/14, 
que dispõe sobre a arrecadação e os gastos 
de recursos por candidatos, partidos 
políticos e comitês financeiros, citando 
ainda a prestação de contas nas Eleições 
de 2014.

Observada como uma verdadeira 
conquista para a classe contábil, a 
norma cita, no art. 33, que deverão 
prestar contas à Justiça Eleitoral, o candi-
dato e os diretórios partidários, nacional 
e estaduais, em conjunto com seus res-
pectivos comitês financeiros, se consti-
tuídos: “§ 4º O candidato e o profissional 
de contabilidade responsável deverão 
assinar a prestação de contas, sendo 
obrigatória a constituição de advogado”. 

O Art. estabelece ainda que o candidato 
deve fazer, diretamente ou por 
intermédio de pessoa por ele designada, 
a administração financeira de sua cam-
panha (Lei nº 9.504/97, art. 20).  O candida-
to, continua o Art. 33, é solidariamente 
responsável com a pessoa indicada pela 
veracidade das informações financei-
ras e contábeis de sua campanha (Lei nº 

9.504/97, art. 21).

Para o Contador Geral do Estado 
de Pernambuco, Carlos Alberto 
de Miranda Medeiros, os benefícios para 
a sociedade estão relacionados à garantia 
que as prestações de contas serão ela-
boradas seguindo as normas estabe-
lecidas. “As normas serão visadas pelo 
profissional contábil, com responsabi-
lidades legais atribuídas, e constituirão 
uma peça técnica elaborada com base 
em documentação hábil adequada”, 
concluiu.

De acordo com Carlos Alberto, a obri-
gatoriedade vai garantir uma qualidade 
maior e a responsabilização técnica dessas 
informações consolidadas. 

Essa Resolução do TSE representa um 
reconhecimento da Justiça Eleitoral ao 
imprescindível trabalho realizado pelos 
profissionais da Contabilidade, uma 
vez que a correta prestação de contas 
dos candidatos é uma ferramenta de 
transparência e de lisura das campanhas 
eleitorais. “Essa decisão do Tribunal Su-
perior Eleitoral corrobora com a missão 
institucional do Sistema CFC/CRCs, que 

Obrigatoriedade da assinatura 
do profissional da contabilidade 
nas prestações de contas 

é servir de instrumento de proteção 
à sociedade”, afirma.

Para o coordenador-adjunto de Desen-
volvimento Institucional do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), conse-
lheiro Joaquim de Alencar Bezerra Filho, 
essa Resolução do TSE representa um 
reconhecimento da Justiça Eleitoral ao 
imprescindível trabalho realizado 
pelos profissionais da Contabilidade, 
uma vez que a correta prestação de contas 
dos candidatos é uma ferramenta de 
transparência e de lisura das campanhas 
eleitorais. “Essa decisão do Tribunal Su-
perior Eleitoral corrobora com a missão 
institucional do Sistema CFC/CRCs, que 
é servir de instrumento de proteção à 
sociedade”, afirmou. 

Segundo Joaquim Bezerra Filho, a 
importância desse trabalho realizado 
pela Contabilidade, prestando serviço 
à sociedade e à democracia brasileira, 
fez surgir um novo ramo para os 
profissionais da área: a Contabilidade 
Eleitoral. 

Com informações: COMUNICAÇÃO CFC.

Gestão e Finanças
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Tributação na Previdência Complementar
*Por Dionísio Jorge da Silva

Com a edição da Lei nº 11.053, de 
2004, os planos de benefícios pre-
videnciários, de caráter privado, 
passaram a ter um novo regime de 
tributação, sejam esses planos ad-
ministrados por Entidades Fecha-
das de Previdência Comple-
mentar (fundo de pensão) ou 
por Entidades Abertas 
de Previdência Com-
plementar (PGBL e 
VGBL).

Anteriormente a 
referida Lei, esses 
planos sofriam 
tributação sobre 
os ganhos dos 
investimentos 
feitos com os 
recursos contri-
butivos e depois 
eram tributados 
sobre o valor dos 
benefícios pagos 
aos participantes, 
o que caracterizava 
uma bitributação, pois 
os participantes sofriam 
tributação na cumulação de 
recursos e depois no recebimento 
dos benefícios.

No caso dos Fundos de Pensão, 
anteriormente a referida Lei, houve 
um regime especial de tributação, 
denominado RET, no qual houve a 
substituição da forma de tributar, ini-
cialmente a aplicação do imposto de 
renda era diretamente na fonte sobre 
os ganhos com os investimentos (recursos 
acumulados), com o RET passou a ser 
de apuração pela própria Entidade, 
mas continuava a tributação sobre 
os benefícios e resgates, não mudando 
a essência bitributarista.

A partir de janeiro de 2005, com a Lei 
nº 11.053, os planos previdenciários 
ficaram isentos de tributação sobre 
os ganhos com os seus investimentos 
e foi criada a opção aos participantes 

dos planos com contas individualiza-
das, com características de Contri-
buição Definida (CD) e Contribuição 
Variável (CV) a aderirem à tabela de-

tributação regressiva ou progressiva 
de tributação.  Nos planos previden-
ciários de característica de Benefício 
Definido (BD), cujas contas dos par-
ticipantes são coletivas não houve 
opção, permanecendo na tabela 
progressiva. A opção feita pelo parti-
cipante em relação à tabela regressi-
va é definitiva e irretratável, ou seja, 
não cabe revisão da opção posterior-
mente, a mesma deve ser feita até o 
último dia útil do mês subsequente a 
data de entrada no plano. Os partici-
pantes que não fizerem a opção, au-
tomaticamente serão considerados 
na forma de tributação pela tabela 
progressiva.

Na tabela regressiva o imposto é de-
crescente em função do tempo de 
permanência do participante no plano 
independentemente do valor a ser 
recebido, na tabela progressiva in-
depende o tempo de permanência 
no plano e sim o valor do benefício 
recebido. O imposto retido na tabela 

regressiva é considerado de 
caráter definitivo e exclusivo 

na fonte, não cabendo 
restituição do valor por 

ajuste na declaração 
anual de rendimentos. 

Na tabela progressiva 
o imposto retido 
poderá ser resti-
tuído no todo ou 
em parte conforme 
o ajuste anual 
na declaração do 
participante.

Na tabela regressiva 
existe o vínculo 

de permanência no 
plano de benefícios 

com a alíquota de in-
cidência: de 0 a 2 anos 

alíquota de 35%; acima de 
2 até 4 anos alíquota de 30%; 

acima de 4 até 6 anos alíquota de 
25%; acima de 6 até 8 anos alíquota 
de 20%; acima de 8 até 10 anos alí-
quota de 15% e acima de 10 anos 

alíquota de 10%. Na tabela progres-
siva o procedimento é o mesmo uti-
lizada para retenção do imposto de 
renda na fonte sobre salários e remu-
nerações.

Na tabela regressiva no pagamento 
de renda continuada (aposentadoria) 
o prazo de acumulação será calculado pela 
média da permanência dos recursos, 
ponderada pelo valor de cada contri-
buição. Neste caso, o prazo de acu-
mulação para definição da alíquota 
continuará a ser contado, mesmo 
após a concessão da renda.  Já nos 
casos de pagamento de resgates ou 
de benefícios que não sejam pagamento 
de renda continuada, a contagem do prazo 
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Presidente do CRC-PE esclarece dúvidas sobre 
IR 2014
No dia 18 de março, o presidente do 
CRC-PE, contador Geraldo de Paula 
Batista Filho, participou de um de-
bate sobre “Declaração do Imposto 
de Renda de 2014”, com o jornalista 
e radialista Aldo Vilella, da rádio JC 
News. O programa também contou 
com a participação do ex-delegado 
adjunto da Receita Federal do Bra-
sil em Recife, Paulo Lira. 

Geraldo Batista respondeu, durante 
1h, as perguntas enviadas pelos 
ouvintes sobre o tema em questão 

e explicou detalhes 
das obrigações dos 

segue o regime “PEPS” (primeiro a 
entrar, primeiro a sair). Isto significa 
que para pagamento de resgates, o 
valor a ser retirado do plano corres-
ponde às contribuições efetuadas na 
ordem em que elas foram feitas da 
mais antiga para a mais recente, de 
forma que a tributação seja a mais 
favorável para o participante. Essa 
regra também vale para rendas 
exclusivamente financeiras.

Lembre-se de que na tabela regressiva 
o prazo é contado a partir de cada 
contribuição. Para pagar a menor 
alíquota de 10%, cada um de seus 
depósitos deve permanecer por, no 
mínimo, dez anos e um dia. Os pa-
gamentos de benefícios não progra-
mados em planos de CD e CV, após a 
opção, cujo prazo de acumulação seja 
inferior a 06 anos aplica-se a alíquota 
de 25%. Nos pagamentos posteriores 
adotar-se-á a alíquota subsequente 

da acumulação: 20%, 15% e 10%.

Caso o participante tenha dúvida do 
seu prazo de permanência no plano 
de benefícios, deve optar pela tabela 
progressiva, pois a tributação poderá 
será menor, e propiciará possível 
restituição no ajuste anual.

No caso dos Fundos de Pensão existe 
tributação sobre as contribuições 
tributárias do PIS e da COFINS, que 
incidem basicamente sobre as receitas 
administrativas, decorrentes das taxas 
de administrações cobradas pela Enti-
dade para administrar os planos pre-
videnciários, não há incidência sobre o 
patrimônio previdenciário dos parti-
cipantes. Essa tributação está sendo 
questionada judicialmente, pois em 
recente decisão judicial do STJ e STF, 
foi considerada que a base cálculo de 
incidência de tais contribuições ocor-

re sobre o faturamento, essa base de 
cálculo não existe no segmento de 
previdência privada complementar 
fechado, uma vez que, os mesmos 
não exercem atividades mercantis. 
Assim, não haveria base de incidência 
para a COFINS, e o PIS seria adotada a 
tributação aplicada as entidades sem 
fins lucrativos, onde se enquadram os 
Fundos de Pensão, que seria aplicação 
da alíquota de 1% sobre a folha salarial 
dos empregados da Entidade.

* O autor é contador, MBA Control-
ler, vice-presidente da Associação 
Nacional dos Contabilistas das Enti-
dades de Previdência, consultor de 
Fundos de Pensão, diretor técnico da 
Consultorys Consultoria e professor 
de pós-graduação.

contribuintes na hora de declarar o 
IR 2014. O “Fale com o Presidente”, 
serviço disponível no site do CRC-PE, 
também foi informado com o obje-
tivo de esclarecer possíveis dúvidas.

Conexão sociedade
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É o PVCC construindo pontes entre o CRC-PE e 
a sociedade
Com o objetivo de estimular a prática 
cidadã e o espírito de responsabili-
dade social entre os profissionais da 
contabilidade, por meio da difusão do 
voluntariado organizado, o Programa 
de Voluntariado da Classe Contábil do 
CRC-PE (PVCC) realizou, em 2013, di-
versas ações na capital e no interior do 
estado de Pernambuco. Coordenadora 
do programa, a técnica em Contabili-
dade, Joana Dark Nascimento de Lima, 
participou de todos as iniciativas. 

Nacional - No Encontro dos Coordena-
dores Estaduais, no Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), em Brasília- 
DF, Joana Dark recebeu elogios da en-
tão coordenadora nacional do PVCC, 
Gardênia Maria Braga de Carvalho, e 
foi aplaudida pelos presentes após 
apresentação do programação anual 
estruturado por meio do CRC-PE.

Equipe

Coordenadora estadual 

- Joana Dark Nascimento de Lima

Coordenadores dos projetos

- Gestão Eficiente da Merenda Escolar 
– Magna Lúcia Bezerra

- Assistência a Organização a Socieda-
de Civil (OSCs) – Marco Antonio Gra-
nha;

- Mobilização social para doação ao 
Fincriança e Fundo do Idoso – Ítalo 
Mendes;

- Rede Nacional de Cidadania – Ob-
servatório Social – Maria de Lourdes 
Gama;

- Ações Localizadas de Voluntariado 
em políticas sociais e comunitárias – 
Josemi Siney;

- Prestação de Conta do Terceiro Setor 
– Jorge Luiz de Souza;

- Controle Social e Orçamento Família 
– Ivanildo Melo da Silva

- Ações de Sustentabilidade Ambien-
tal – Carolina Veloso Maciel.

Encontro PVCC e Arquidiocese de Olinda e Recife

Participação no programa Declare Certo do SESCAP

Encontro com os contadores do Vale do São Francisco

Conexão sociedade
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Genival Ferreira deixa importante 
legado para o CRC-PE 
No dia 28 de março de 2014, a Conta-
bilidade pernambucana perdeu um 
grande profissional, o contador Genival 
Ferreira da Silva. Ele foi presidente do 
CRC-PE por dois mandatos (2000/2001 e 
2002/2003).

A marca dos mandatos de Genival foi a 
promoção da união entre as entidades 
da categoria. Tal política refletiu na con-
vergência de interesses. Outro ponto 
assumido com esmero foi o equilíbrio 
financeiro do CRC-PE. A formação dos 
profissionais continuou sendo uma 
meta posta em prática com a manuten-
ção da reciclagem, parcerias com univer-
sidades, que resultou na graduação de 
600 técnicos, e incentivos para o ingres-
so na pós-graduação.  Além disso, foram 

realizadas duas convenções regionais. O 
esforço para interiorização pôde ser per-
cebido ainda com o início da constru-
ção de edifício para a delegacia de 
Caruaru. 
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Meus amigos sempre 
falam sobre os cursos 
que são oferecidos pelo 
CRC-PE. Como faço para 

receber as informações e me inscrever? 
(pergunta formulada por Giliate dos Santos, 
Funcionário Público)

Os profissionais da área contábil já estão 
cadastrados no sistema de cursos. Os 
estudantes e profissionais de outras 
áreas deverão fazer o cadastro no site. 
Todos os cadastrados recebem os 
informativos sobre cursos, palestras e 
eventos promovidos pelo CRC-PE.
Acompanhe as atividades do CRC-PE 
pelo Facebook e Twitter.
Facebook: /crcpernambuco
Twitter: @CRC_Pernambuco

Conselho Federal de Contabilidade
José Martonio Alves Coelho (Presidente)

Conselho Regional de Contabilidade 
em Pernambuco
Geraldo de Paula Batista Filho (Presidente)

Vice-Presidentes
Administração e Finanças: José Gonçalves 
Campos Filho;
Controle Interno: Roberto Vieira do Nascimento;
Fiscalização: Jorge Luiz de Souza;
Registro: Josemi Sidney Barbosa Vieira;
Desenvolvimento Profissional: Francisco de 
Assis Galvão Barreto Pinho;
Câmara Técnica: Rinaldo Remígio Mendes

Conselheiros Efetivos:

Contadores
Geraldo de Paula Batista Filho
José Gonçalves Campos Filho
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Jorge Luiz de Souza
Rinaldo Remígio Mendes
Márcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa
Fábio Firmino Cabral
Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Claudio Lino Lippi
Gilberto Bagaiolo Contador
Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho
Roberto Vieira do Nascimento

Técnicos em Contabilidade
Paulo Fernando do Nascimento
Araken Pessoa de Albuquerque
Maria Célia Duarte de Souza Melo
Ériko Caruso de Melo Veras
Josemi Sidney Barbosa Vieira
Joana Dark Nascimento de Lima 

Conselheiros Suplentes:

Contadores
Marcos José Campos de Alcântara
Alberto Nogueira Ferreira
Fábio de Oliveira Lima
Maria Alciene Oliveira de Araújo
Rodrigo Lucena de Queirós
Walter Wilson Henrique de Souza
Maria do Socorro Duarte Martins
João Eudes Bezerra Filho
José Eraldo Lucio de Oliveira
Eduardo Carlos Pessoa de Amorim
Magna Lúcia Beserra de Melo
Paulo Cézar Ferreira de Souza
 

Técnicos em Contabilidade
Emanuel Rodrigues de Santana
José Alberto Morais Pinto
Antônio Nivaldo de Almeida
Milton Rafael Brayner Lins Filho
Cybelle Greice Ramos Galvão
Jorge Eduardo de Oliveira Vasconcelos


