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IX CCP reuniu principais entidades contábeis

A solenidade de abertura da IX 
Convenção dos Contabilistas de 
Pernambuco, ocorrida em 10 de 
setembro, no Centro de Convenções 
de Olinda, foi mais que especial. O 
momento contou com a participação 
ilustre de representantes de entidades 
contábeis de diversas regiões do 
Brasil.

Como anfitrião do evento, o 
presidente do CRCPE, contador 
Geraldo Batista, cumprimentou 
a mesa de honra composta por 
personalidades contábeis como 
os presidentes: José Martonio 
Alves Coelho, do CFC; Maria Clara 
Cavalcante Bugarim, da ABRACICON; 

Evento contou com a presença de personalidades atuantes no cenário contábil brasileiro

Cláudio Avelino Mac-knight Filipi, 
do CRCSP; Clara Germana Gonçalves 
Rocha, do CRCCE e Albérico Xavier 
de Morais Pinto, do SESCAP-PE.

Geraldo discursou para um 
auditório cheio, lembrando a 
sua trajetória profissional de 
mais de 45 anos dedicados à 
profissão. O contador aproveitou a 
oportunidade e agradeceu a todos 
os envolvidos na organização da 
IX CCP. O presidente do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), 
contador José Martonio Coelho, 
parabenizou a iniciativa do CRCPE 
e falou sobre o tema escolhido 
pela comissão organizadora. “Falar 

em convergência contábil e nas 
inovações, oportunidades e desafios 
da nossa profissão, faz com que 
estejamos sempre um passo à 
frente. Parabenizo o CRCPE e todos 
os organizadores deste importante 
encontro da Contabilidade”, disse.

Em suas palavras, a presidente da 
Academia Brasileira de Ciência 
Contábeis (ABRACICON), contadora 
Maria Clara Cavalcante Bugarim, 
ressaltou a importância do tema e 
associou a convergência contábil, 
bem como inovação, oportunidades 
e desafios, ao momento de 
valorização da mulher contabilista 
brasileira.
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Também estiveram presentes à mesa, 
o secretário geral da IX CCP, contador 
Francisco de Assis Galvão Barreto 
Pinho; o presidente da JUCEPE, Luís 
Alves de Lima Filho; e o presidente 
do IBRACON - 2ª Regional, Marcelo 
Galvão Guerra.

O grupo experimental de dança, 
teatro e música Balé Popular do 
Recife proporcionou aos presentes 
um espetáculo clássico de ritmos 
pernambucanos. Ao final, um 
sofisticado coquetel foi servido no 
Restaurante Tabocas, em total clima 
dançante de confraternização entre 
os participantes da agradável noite de 
Convenção.

O encontro continuou durante todo o 
dia 11, com a apresentação de painéis 
de exposição; trabalhos técnicos e, 
ainda, com a realização de eventos 
paralelos.

Os painéis 

Como parte da programação da CCP, 
os painéis de exposição abordaram 
assuntos ligados à classe contábil. 
Nos dias 11 e 12 foram expostos “A 
Convergência e a Mulher Contabilista”; 

“As Oportunidades de Abertura de 
Capital para as Micro e Pequenas 
Empresas”; “A Convergência e os 
Desafios para o Profissional Contábil” 
e “A Convergência e o Setor Público”.

Eventos paralelos

Uma ampla programação foi 
preparada para os participantes 
através de eventos paralelos, dentre 
eles, os dos Coordenadores das 
IES e dos Jovens Contabilistas; da 
APECICON; da APJEP; do PVCC; e do 
SESCAP-PE / Mulher Contabilista. 

Alunos escolhidos por trabalhos 
técnicos foram premiados

Para incentivar os futuros profissionais 
da contabilidade, o CRCPE premiou 
os três melhores trabalhos técnicos, 
que foram enviados pelos estudantes 
ao Comitê Técnico Científico (CTC) do 
CRCPE. Além de apresentarem os seus 
trabalhos, os vencedores receberam 
premiações nos valores: R$ 3 mil (3º 
lugar); R$ 5 mil (2º lugar); e R$ 7 mil (1º 
lugar). Os prêmios foram entregues 
pelas mãos do presidente do CRCPE, 
Geraldo Batista.

Matéria de capa

Agradeço ao CRCPE 
pela realização 
dessa Convenção, 
pois foi uma opor-
tunidade ímpar de 
interagirmos com 
grandes nomes da 
contabilidade”. 

Ana Paula Ferreira – 
Concluinte em Ciências Contábeis 
pela UFPE.

“A IX CCP foi uma 
experiência enri-
quecedora, com 
profissionais com-
petentes que apre-
sentaram temas 
importantes para 
a minha formação, 
como a convergência 
das Normas Contábeis”. 

Yuri Lenen dos Santos – 4º período 
em Ciências Contábeis pela UFPE.

“Os painéis esta-
vam muito atuais e 
focados nos temas 
mais interessan-
tes. Outro ponto 
positivo foi a ma-
neira como foram 
apresentados, pois 
consegui absorver 
um pouco de sabe-
doria e perceber o longo caminho 
que ainda tenho na busca de novas 
fontes de conhecimento”. 

Joana Monteiro – Concluinte em 
Ciências Contábeis pela FAREC.

Membros da COE

Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho – CRC/PE nº 003008/O;
Joaquim Osório Liberalquino Ferreira – CRC/PE nº 009937/O;
Rinaldo Remígio Mendes – CRC/PE nº 10798/O;
Paulo Cézar Ferreira de Souza – CRC/PE nº RJ-047111/O;
Eduardo Carlos Pessoa de Amorim – CRC/PE 013407/O;
Umbelina Cravo Teixeira Lagioia – CRC/PE 016066/O.
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Visão CRCPE

Após os primeiros onze meses em um 
período intenso de trabalho como 
Presidente desta entidade, e em prol da 
categoria contábil pernambucana, temos 
a certeza de que estamos crescendo 
em busca de um objetivo comum da 
Classe Contábil, que é o reconhecimento 
da sociedade pernambucana ao nosso 
trabalho. Depois de vários eventos 
envolvendo entidades como SEFAZ, 
RFB, PCR, OAB, TSE, IBRACON, APJEP, 
SINDICON, SESCAP-PE, APECICON, 
FECOMERCIO, SEBRAE, entre outras, 
podemos afirmar que foram abertos 
espaços para darmos grandes passos 
em busca do reconhecimento da Classe 
Contábil e do incansável trabalho para o 
desenvolvimento econômico e social de 
nosso Estado.

A participação do CRCPE em diversos 
eventos nos municípios pernambucanos, 
estados brasileiros e no Congresso 
Mundial de Contabilidade em Roma/
Itália (Outubro/2014), comprovou que 
a maior preocupação das empresas em 
todo o mundo é com a qualidade das 
auditorias contábeis, com a quantidade 
de informações que os contadores detêm, 
e como trabalhar estas informações. Isto 
deixa bem claro que estamos atravessando 
um momento ímpar no cenário mundial e 
precisamos ter muito profissionalismo, ética 
e capacidade técnica para lidar com essas 
informações - elementos básicos para o 
sucesso de nossa profissão.

Não podemos deixar de agradecer e 
parabenizar a todos os funcionários que 
fazem o CRCPE, que de forma brilhante vêm 
desenvolvendo um trabalho impecável, 
inclusive elogiado por outros presidentes 
que nos visitaram.

Aproveitamos a oportunidade para desejar 
a todos os Contabilistas de Pernambuco, 
que este novo ano seja repleto. de 
significativos trabalhos e realizações.

Muito obrigado!

Contador Geraldo de Paula 
Batista Filho, Presidente CRCPE

Editorial

CFC participa da semana de 
seminários, em Recife

No dia 28 de outubro, o seminário 
realizado em Recife sobre controle de 
atividades financeira intitulado “COAF 
- Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras - procedimentos a serem 
observados pelos profissionais e 
organizações contábeis”, abordou 
os procedimentos no exercício 
para cumprimento das obrigações 
previstas na lei nº 9613/1998 e 

CRC promove

O encontro aconteceu no mesmo 
dia, 28, e contou com a participação 
de representantes dos Conselhos 
Regionais. Foram alinhados alguns 
procedimentos para a Câmara de 
Fiscalização, e os presentes puderam 
debater e esclarecer dúvidas sobre 
as atividades desempenhadas na 

Procedimentos para a Câmara de 
Fiscalização 

alterações posteriores. Participaram 
da mesa, Geraldo Batista (presidente 
do CRCPE); Antônio Carlos Ferreira 
de Souza (Diretor do COAF); Rodrigo 
de Oliveira Magalhães (coordenador 
do departamento jurídico CFC); Luiz 
Fernando Nóbrega (vice-presidente 
da Câmara de Fiscalização, Ética e 
Disciplina do CFC) e Ricardo da Silva 
Carvalho (coordenador da Câmara de 
Fiscalização, Ética e Disciplina do CFC).

câmara. Como mediadores, o vice-
presidente da Câmara de Fiscalização, 
Ética e Disciplina do CFC, Luiz 
Fernando Nóbrega e o coordenador 
da Câmara de Fiscalização, Ética e 
Disciplina do CFC, Ricardo da Silva 
Carvalho.
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CFC e CRCPE debatem planos e 
metas para 2015

O presidente do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), contador José Mar-
tonio Alves Coelho, em sua breve pas-
sagem por Recife, participou no dia 29 
de outubro, de uma reunião Plenária do 
Regional Pernambuco. 

Na ocasião, José Martonio assistiu uma 
apresentação do presidente do CRCPE, 
contador Geraldo Batista, que explanou 
dados sobre o trabalho realizado em 
2014, bem como os planos e metas já 
iniciados para o ano de 2015.

Semana do Empreendedorismo 
em PE recebeu apoio do CRCPE

A Faculdade de Ciências Aplicadas de 
Limoeiro (FACAL), realizou de 17 a 21 
de novembro a Semana do Empreen-
dedor, tendo no dia 20, os vice-presi-
dentes, José Gonçalves Campos Filho 
(Administração e Finanças) e Roberto 
Nascimento (Controle Interno), como 
representantes do CRCPE. 

José Campos apresentou aos profis-
sionais e estudantes presentes como 
funciona o Conselho e os trabalhos 
desenvolvidos pela entidade. Antes 

Palestra foi 
realizada na 
Reserva do 
Paiva

O CRCPE e a Odebrecht realizaram 
no dia 5 de novembro, palestras para 
cerca de 40 pessoas, na Reserva do 
Paiva. O palestrante Silvio Leimig 
abordou sobre o desenvolvimento 
do Complexo Industrial Portuário de 
SUAPE, investimentos empresariais, 
infraestrutura, sustentabilidade, 
meio ambiente e segurança e 
mostrou aos presentes como 
ficará o lugar daqui há alguns 
anos, com novas construções e 
implantação de tecnologias. No 
segundo momento da palestra a 
representante da Odebrecht falou 
sobre as riquezas da Reserva do 
Paiva, investimentos que estão 
sendo feitos no local, construções de 
edifícios e condomínios, hotéis de 
luxo, futuras instalações de escolas, 
hipermercados e shoppings centers.

de retornar para a capital pernam-
bucana, José Campos e Roberto 
Nascimento visitaram a delegacia do 
CRCPE em Limoeiro.

A Semana do Empreendedor foi 
realizada em diversas cidades do 
estado e as ações receberam o apoio 
do CRCPE, que entende a importância 
do empreendedorismo para a 
economia de Pernambuco.
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Notícias CRC 

Em homenagem ao Dia do 
Contador, o CRCPE participou no 
dia 23 de setembro, do Encontro de 
Contadores realizado pela Associação 
Santacruzense de Contabilidade 
(ASCONT). 

Participaram do momento o 
presidente do CRCPE, contador 
Geraldo Batista; o vice-presidente 
de Administração e Finanças, 
contador José Gonçalves Campos 
Filho; membros do Conselho; 
representantes da FENACON; do 
SESCAP-PE e de outras entidades 
contábeis.

Em Caruaru

Ainda em comemoração alusiva ao 
Dia do Contador, o presidente do 
CRCPE, contador Geraldo Batista, 
acompanhado do vice-presidente de 
Administração e Finanças, contador 
José Gonçalves Campos Filho, recebeu 
durante uma reunião na Associação 
dos Contabilistas de Caruaru e do 
Agreste de Pernambuco (ACCAPE), 
das mãos da presidente da entidade, 
contadora Michele Arruda Silva 
Tabosa, um troféu como homenagem 
por representar os contadores do 
estado de Pernambuco.

O conselheiro e ex-presidente do CRCPE 
na gestão 2012/2013, contador José 
Eraldo Lucio de Oliveira, representou 
o CFC em um encontro intitulado 
“Cumbre de las Américas” (Cúpula das 
Américas), promovido pela Associação 
Interamericana de Contabilidade (AIC), 
na cidade de Manágua, na Nicarágua 
– América Central. O evento, com 
duração de três dias, contou com a 
representação totalitária dos países 
latino-americanos, para debater 
aspectos da internacionalização da 
Contabilidade. O CRCPE acredita que a 
presença de José Eraldo é, sem dúvida, 
um ganho muito significativo para a 

Os membros do CRCPE, o contador 
Alberto Nogueira Ferreira e a 
contadora Maria do Socorro Duarte 
Martins, representaram o presidente 
do conselho, contador Geraldo Batista, 
nos dias 9, 10 e 11 de outubro, durante 
o 10º Encontro das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas da Região Nordeste, 
realizado em João Pessoa - PB.

Contadores recebem 
homenagem em 
Santa Cruz do 
Capibaribe

Conselheiro do CRCPE representou o 
Brasil no Encontro latino-americano de 
Contabilidade, na Nicarágua

Conselho participa de 10º ENESCAP, em 
João Pessoa

classe contábil de Pernambuco, uma vez 
que ele integrará a Comissão de Estudos 
Técnicos de Auditoria, e trará novidades 
para discussão no âmbito das diversas 
entidades brasileiras, entre elas, CVM, 
IBRACON, SUSEP e Banco Central.

Durante o evento, o presidente do 
Sescon-PB, Joealmarx Sobrinho, que 
organizou o encontro, ressaltou a 
importância da contabilidade para 
o gerenciamento dos negócios 
e o crescimento da profissão. “O 
profissional contábil se torna cada 
dia mais valorizado no mercado 
de trabalho, o que exige não só 
deles mas também das empresas, 
maior dedicação e constante 
aprimoramento”, falou.
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Representantes de CRCs marcaram presença no 5º Encontro 
Luso-Brasileiro de Contabilidade, em Campina Grande

CRCPE no 12º Encontro Alagoano de 
Contabilidade

Entidades debatem melhorias para a área contábil

Os vice-presidentes, Josemi Sidney 
Barbosa Vieira (de Registro) e Jorge Luiz 
de Souza (de Fiscalização), participaram 
de 10 a 12 de outubro, do 12º Encontro 
Alagoano de Contabilidade, realizado 
em um dos auditórios do Hotel Jatiúca, 
em Maceió - AL. 

Uma reunião entre representantes do 
CRCPE e da Academia Pernambucana 
de Ciência Contábeis (APECICON) 
ocorreu no dia 17 de outubro. Na 
ocasião, o presidente da APECICON, 
contador Francisco de Assis Galvão, 
que também é vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional do 
CRCPE, realizou o lançamento do 1º 
Boletim da APECICON, conversou com 
os presentes sobre assuntos de melhoria 
para a classe contábil do estado e 
aproveitou o momento para dar início 
aos preparativos para a quinta edição do 
Encontro Pernambucano de Contadores 
com a Academia de Ciências Contábeis, 
o 5º ACADEMICON.

Nos dias 20 e 21 de outubro o 
presidente do CRCPE, contador 
Geraldo Batista, participou do 
5º Encontro Luso-Brasileiro de 
Contabilidade (ELBC), realizado 
em Campina Grande, na Paraíba. 
Promovido pelo CFC; CRCPB e 

pela Ordem dos Técnicos Oficiais 
de Contas de Portugal (OTOC), o 
evento movimentou estudantes, 
contadores, técnicos e docentes da 
área, que lotaram as dependências 
do Garden Hotel para acompanhar a 
programação.

Dentre os presentes, José Martonio 
Alves Coelho (CFC); Inaldo da Paixão 
Santos (Tribunal de Contas da Bahia) 
e os vice-presidentes do CFC, Aécio 
Prado Dantas (Desenvolvimento 
Operacional) e Zulmir Ivânio Breda 
(Desenvolvimento Profissional). 
O presidente da OTOC, Antonio 
Domingues de Azevedo, também  
marcou presença. O anfitrião do 
evento, Glaydson Trajano, recebeu 
os presidentes dos CRC’s de Sergipe, 
Ceará, Alagoas, Espírito Santos, 
Amapá, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Piauí e Bahia. Em 2015, o Encontro 
Luso-Brasileiro de Contabilidade volta 
a ser realizado em Évora, Portugal. 

Palestras, feira de negócios, talk 
show sobre a atuação da mulher na 
sociedade e eventos paralelos foram 
algumas das atrações do encontro, 
que reuniu diversas representações 
contábeis do Brasil.
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A décima edição do Encontro dos Contabilistas do Cabo de Santo Agostinho e 
Mata Sul foi um sucesso de público.  Ocorrido no dia 1º de novembro, o evento 
reuniu cerca de 120 pessoas, que puderam tirar dúvidas sobre substituição 
tributária, eSocial, Simples Nacional e aprender como se tornar agente do 
próprio destino.

O momento contou ainda com a presença do presidente do CRCPE, Geraldo 
Batista, de membros do conselho e de representantes de entidades locais.

Mídia

Geraldo Batista também concedeu entrevista à Rádio Cabo FM e comentou 
sobre a inauguração da nova delegacia do Cabo de Santo Agostinho, que 
acontece ainda neste ano de 2014.

O auditório do CRCPE foi palco de mais 
um curso oferecido pela entidade. 
Desta vez, Desoneração da Folha, 
ocorrido nos dias 10 e 11 de outubro, 
mostrou o interesse da classe contábil 
pernambucana em adquirir cada vez 
mais conhecimento, por meio da 
Educação Continuada.

Desoneração 
da Folha lotou 
o auditório 
do CRCPE nos 
dias 10 e 11 de 
outubro 

10º Encontro dos Contabilistas do 
Cabo de Santo Agostinho e Mata 
Sul foi sucesso de público

Semeando

Presidente do CRCPE foi à Roma 
participar do 19º Congresso 
Mundial de Contabilidade
O contador Geraldo Batista representou 
o CRCPE no 19º Congresso Mundial 
de Contabilidade (World Congress of 
Accountants 2014), realizado entre os 
dias 10 e 13 de novembro, no Centro de 
Convenções de Parco Della Musica,  em 
Roma, Ítalia.

Para Geraldo, a participação no evento 
internacional, além de muito importante, 
foi uma comprovação de que o Brasil 
não deixa a desejar no trabalho que vem 
desempenhando junto à classe contábil. 
“Não estamos devendo muita coisa”, 
comentou ele, ressaltando que muito do 

que foi assistido teve um direcionamento 
voltado para a qualidade na auditoria 
e nas informações que estão sendo 
disponibilizadas para o profissional 
sobre o fisco. “Existe uma preocupação 
deles em saber o que é feito com essas 
informações”, concluiu.

O World Congress of Accountants é 
considerado um dos mais importantes 
momentos da profissão contábil e este 
ano reuniu contabilistas, auditores, 
órgãos oficiais governamentais e 
delegações de todo o mundo.
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DDP em Foco

Lavagem de Dinheiro 
foi tema de curso em 
Recife

Contabilistas, auditores e estudantes 
receberam no dia 28 de outubro, o curso 
“Lavagem de Dinheiro e Resolução 
CFC 1445/2013: obrigatoriedade 
de comunicação dos profissionais e 
organizações contábeis ao COAF”. 

O instrutor Arnaldo Duarte abordou a 
importância de um efetivo sistema de 
controle de prevenção à lavagem de 
dinheiro, e a sua ampla divulgação 
dentro das empresas por meio 
de capacitação de profissionais, 
reforçando a necessidade dos 
presentes exercitarem no trabalho, 
o que foi aprendido em sala.

No dia 14 de novembro o CRCPE 
realizou, no município de Palmares, os 
curso ITG 1000 e CPC 26, com o objetivo 
de proporcionar aos participantes uma 
aprendizagem acerca da aplicação das 
normas internacionais de contabilidade 
e das demonstrações contábeis das 
entidades. Os cursos tiveram como 
palestrante a mestre e doutora em 
Administração pela UFPE, que também é 
pesquisadora e autora de diversos livros 
sobre a temática, professora Umbelina 
Lagioia.

ITG 1000 e CPC 
26 em Palmares
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Artigo

Transversalidade na Educação
Por José Argemiro da Silva

Desde o descobrimento em 1500, o 
Brasil passou por diversos modelos 
culturais, sociais e econômicos, no 
império estruturado em forma de 
capitanias hereditárias. Sua principal 
economia vinha da exploração de 
minério, da cultura do café, cana de 
açúcar, economia de subsistência e 
criação pastorais com absorção de mão 
de obra dos escravos. Para Ribeiro, Darcy 
(2013): “A expansão desse pastoreio 
se fazia pela multiplicação e dispersão 
dos currais, dependendo da posse do 
rebanho e do domínio das terras de 
criação”. Este modelo de economia 
era voltado para o setor primário e de 
grande dificuldade. Com a revolução 
industrial que chegou ao país, ainda, de 
forma escassa, implantou-se o critério 
de bens ou serviços de consumo, 
porém não afetou o sistema produtivo, 
continuando com a necessidade de 
expandir a força de trabalho do país, 
necessária a atender a nova demanda 
por profissionais com técnica própria 
para que o Brasil pudesse integrar-se na 
expansão do comercio internacional.

A Revolução industrial aplica-se às 
transformações econômicas e técnicas 
ocorridas na Grã – Bretanha, no período 

Entre os dias 3 e 5 de dezembro o 
presidente do CFC, contador José 
Martonio Alves Coelho, realizou junto aos 
27 presidentes dos Conselhos Regionais 
de Contabilidade (CRCs), conselheiros 
e membros de comissões, as últimas 
reuniões do ano de 2014, para debater 
importantes assuntos relacionados à 
classe contábil e sociedade. Ao longo da 
programação foram discutidos temas 
como: projeto de iniciativa popular de 
reforma política democrática; Educação 
Continuada; Projeto de Voluntariado da 
Classe Contábil; Exame de Suficiência 
2015; Microempreendedor Individual; 
Cadastro de Escritório Individual; além 
do calendário de atividades para 2015 e 
o Portal da Transparência.

do século XVIII ao XIX. Caracterizou-se 
pelo surgimento de grandes indústrias, 
modernas para a época. De acordo com 
Furtado, Celso (2007, p. 164 – 165): “o 
problema nacional básico - a expansão 
da força de trabalho do país - encontrava-
se verdadeiro impasse: estancara-se a 
tradicional fonte africana sem que se 
vislumbrasse uma solução alternativa”. 
Este modelo de desenvolvimento, com 
base em economia de mercado, suscitou 
em inúmeros problemas relacionados 
ao meio ambiente, desmatamento e 
poluição dos rios e da atmosfera por 
gases provocando o efeito estufa, dando 
origem à defesa da natureza por grupos 
e organismos internacionais abrindo 
uma discussão em torno dos temas 
transversais. 

José Argemiro da Silva - Professor 
e mestre em Ciências Contábeis; 
doutorando em Educação; graduado 
em Economia e em Ciências 
Contábeis pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE). Membro 
da Academia Pernambucana de 
Ciências Contábeis (APECICON); 
Professor Emérito da Faculdade de 
Olinda (FOCCA); MBA em Finanças 
pelo Instituto Brasileiro de Mercado 
de Capitais (IBMEC) e docente 
nas disciplinas de Controladoria e 
Contabilidade Avançada.

SET - DEZ 2014

CRCPE marca presença nas últimas reuniões do 
Sistema CFC/CRCs, em Brasília

Na ocasião, os presidentes, José Martonio 
(CFC) e Geraldo Batista (CRCPE), e o vice-
presidente de Administração e Finanças 
do CRCPE, contador José Gonçalves 
Campos Filho, trataram sobre licitações 
para as obras a serem realizadas no 

Conselho de Pernambuco, e debateram 
com os representantes dos Regionais 
Nordeste, a programação do 12º 
Encontro Nordestino de Contabilidade 
(ENECON).

O artigo na íntegra está disponível 
no site do CRCPE (www.crcpe. org.
br) no banner downloads e através 
do link (goo.gl/ BKSr8b)

Fotografe o 
QR code ao 
lado com o 
software leitor 
do seu celular.

Sistema CFC/CRCs
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Contábil tributária

De olho nas alterações contábeis-fiscais para 2015
Em 2007 as regras contábeis começa-
ram a sofrer grandes alterações com a 
publicação da Lei 11.638/2007, e o iní-
cio da convergência brasileira aos pa-
drões internacionais. Com a Resolução 
CFC 1.156/2009, as Normas Brasileiras 
de Contabilidade (NBCs) passaram de 
fato a seguir as regras contábeis adota-
das no Brasil aos padrões internacionais 
de contabilidade (padrão International 
Financial Report Standart - IFRS) e em 
2010, todas as empresas ficaram obri-
gadas a elaborar seus demonstrativos 
financeiros já com as novas normas. 

Para o ano de 2015, com a Lei 12.973/14, 
as regras fiscais, procurando se ajustar 
às regras contábeis, sofrerão ainda 
mais alterações, que irão impactar por 
ação dos tributos federais (IRPJ, CSL, 

PIS e COFINS). As informações são 
da advogada e presidente do Centro 
de Estudos Avançados de Direito 
Tributário e Finanças Públicas do Brasil 
(CEAT – Brasília), Mary Elbe Queiroz. 
“Foi unificado o conceito de receita 
bruta, que vai ser utilizado para a base 
de apuração de cálculo 
desses tributos. Foram 
feitos outros ajustes na 
legislação fiscal para que 
se possa chegar na correta 
apuração desses tributos”, 
explicou.

Contabilistas, advogados, 
controllers de empresas 
e todos aqueles que 
lidam com a área 
contábil-fiscal precisam 

estar atualizados, e com profundo 
conhecimento sobre a temática, para 
que possam fazer com que os seus 
clientes e as empresas cumpram 
corretamente as obrigações fiscais, 
evitando riscos de autuações e agindo 
com maior segurança. 

Com informações: FBC
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12º ENECON

12º ENECON foi tema de reunião 
entre representantes dos 
Regionais Nordeste

2ª Convenção dos Contabilistas do PI

Em teresina

Representantes dos nove Conselhos 
Regionais de Contabilidade da região 
Nordeste, que fazem parte da Comissão 
Técnica do 12º Encontro Nordestino de 
Contabilidade (12º ENECON), se reuni-
ram no dia 6 de novembro, para juntos 
acertarem detalhes da programação, 
que acontece entre os dias 30 de setem-
bro a 2 de outubro de 2015, no Centro de 
Convenções de Olinda, em Pernambuco.

Em pauta, foram discutidos: forma de 
inscrição; inscrição de trabalhos técni-
cos; premiação dos trabalhos; valores e 
prazos de inscrição, entre outros. Todos 
os representantes apresentaram suges-
tões sobre o regulamento. A Comissão 
Técnica do 12º ENECON se reúne no 
início de 2015.

Na capital do Piauí, a reunião dos 
presidentes dos Conselhos Regionais 
de Contabilidade do Nordeste 
aconteceu no dia 20 de novembro.  
Os representantes dos Regionais mais 
uma vez abordaram o 12º ENECON.

Ainda no dia 20 de novembro,  o 
contador Geraldo Batista participou 
da abertura da segunda edição 
da Convenção dos Contabilistas 
do Estado do Piauí, que levou 
ao conhecimento do público o 
tema “Contabilidade e Tecnologia: 

Sempre muito proveitosos, os 
encontros entre os Regionais Nordeste 
são repletos de debates no âmbito 
contábil, onde cada representante 
do Conselho na sua região, apresenta 
projetos de melhorias para a classe 

Sustentáculos das organizações”. 
Como anfitrião, o presidente do CRCPI, 
Elias Caddah. 

A solenidade aconteceu no Blue Tree 
Rio Poty Hotel, e reuniu autoridades 
políticas locais, empresários, contado-

contábil e sociedade. Para o presidente 
do CRCPE, contador Geraldo Batista, 
o momento foi de realizar junto aos 
demais presidentes, alguns ajustes 
na programação da tão aguardada 
décima segunda edição do ENECON.

res, estudantes da área, além das prin-
cipais representações contábeis do 
Nordeste. O lançamento da Conven-
ção foi concluído com um coquetel, ao 
som de Lily e Banda. O evento seguiu 
até o dia 22 de novembro.

Reunião no Recife



13

SET - DEZ 2014

CRCPE reforça apoio à 16ª Convenção Nacional das 
Empresas de Serviços Contábeis

Representantes do Conselho participam do 6º 
Encontro do Araripe de Contabilidade

Geraldo Batista, representando a classe 
contábil de Pernambuco, participou no 
dia 30 de outubro do lançamento da 16ª 
Convenção Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas (16ª CONESCAP). “Estamos de 
mãos dadas com  o SESCAP-PE e Fenacon, 

Entre os dias 12 e 14 de novembro, 
o vice-presidente de Administração 
e Finanças do CRCPE, José Campos 
Gonçalves Filho, e a conselheira 
Dorgivânia Barbará, participaram 
do 6º Encontro do Araripe de 
Contabilidade, promovido pela 
Faculdade de Ciências Humanas 

pois acreditamos que esta Convenção irá 
movimentar a economia pernambucana 
e beneficiar diretamente toda a classe 
contábil de Pernambuco”, falou Geraldo 
Batista.  A Convenção acontece entre os 
dias 11 e 13 de novembro de 2015, no 
Centro de Convenções de Olinda. 

e Sociais de Araripina (FACISA). 
José Campos realizou palestra, 
apresentando como funciona o 
CRCPE. Já Dorgivânia falou sobre 
o tema “Empreendedorismo”. Na 
ocasião, os representantes do 
Conselho realizaram visita à delegacia 
do CRCPE em Araripina.

Conexão sociedade

GARANTA A MAIS ALTA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO! 
UTILIZE O PROSOFT ANALIR.

O USUÁRIO NAVEGA POR FUNCIONALIDADES 
QUE POSSIBILITAM A VERIFICAÇÃO DE 

INCONSISTÊNCIAS

APONTAMENTO DE FALHAS QUE 
PODEM LEVAR A DECLARAÇÃO DE 
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA 
FÍSICA PARA A MALHA FINA

EMISSÃO DOS DARF’S, COM SEPARAÇÃO DE 
QUOTAS E TAXA SELIC, ALÉM DOS DARF’S DE 
GANHOS DE CAPITAL E RENDA VARIÁVEL

PLANILHA DE DADOS COM INFORMAÇÕES DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR PARA QUE O CLIENTE POSSA VALIDAR E FAZER 
AS ALTERAÇÕES QUE OCORRERAM DURANTE O 
EXERCÍCIO, FACILITANDO A ENTREGA DA DECLARAÇÃO

ENTENDA MELHOR O PROSOFT ANALIR

Os profissionais da área contábil que desejam oferecer serviços de 
confiabilidade e alta qualidade contam com o Prosoft Analir, uma 
ferramenta exclusiva, desenvolvida pela Wolters Kluwer Prosoft para 
apoiar a elaboração das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física.

 
11 3138 6900
0800 885 1037

São Paulo
Demais Localidades

PROSOFT

ANALIR

NOVAS FUNCIONALIDADES NA VERSÃO 7.0: 
SIMULAÇÕES PARA DECLARAÇÕES CONJUNTAS 
E ANÁLISE DOS ÚLTIMOS 5 ANOS 

fluxo_analir_205cmx1375cm.pdf   1   28/11/14   17:25
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Novidades 
no Exame de 
Suficiência para 
técnico em 
Contabilidade

Recadastramento Nacional 
dos Profissionais da 
Contabilidade

Alteração Contratual 

Foi publicada no Diário Oficial da União 
(DOU) de 1º de dezembro de 2014, a 
Resoluções CFC nº 1.470/14, que altera o 
artigo 1º e o Parágrafo Único do artigo 8º 
da Resolução CFC n.º 1.373/2011, e dispõe 
sobre o Exame de Suficiência.

A principal alteração trazida nesta 
Resolução é a autorização para que 
o estudante do curso técnico em 
contabilidade se inscreva e realize o 1º 
Exame de Suficiência de 2015, desde que 
a conclusão do seu curso finalize antes de 
1º de junho de 2015. Antes o técnico em 
contabilidade só realizava o exame após a 
conclusão do curso. Agora, para o exame 
2015.1, os concluintes, sendo aprovados, 
deverão requerem registro no CRC até 
31/05/2015. As inscrições para o exame 
serão até 15/01/2015.

Também publicada em 1º de dezembro 
de 2014, no DOU, a Resolução CFC nº 
1.471/14, trata da alteração dos artigos 6º 
e 16º, e revoga o artigo 15 da Resolução 
CFC n.º 1.389/2012. A principal alteração 
trazida nesta Resolução é o fim da 
concessão do registro provisório. A partir 
da data de publicação citada acima, as 
solicitações de registros, somente poderão 
ser concedidas na forma de registro 
definitivo. 

O Sistema online de solicitação de registro 
foi alterado para atender à mudança da 
resolução. Para as solicitações de registros 
sem a apresentação do diploma, exigência 
contida na alínea “a” do inciso II do artigo 
6º da Resolução CFC nº 1.389/12, também 
será concedido o registro definitivo, 
contudo, o profissional terá o prazo de 2 
anos para apresentar o diploma no CRC 
da jurisdição que concedeu o registro, 
sob pena de ter seu registro baixado. Esse 
controle deverá ser realizado por cada 
CRC. Os registros provisórios solicitados 
até a data 28/11/2014 permanecerão com 
todas as suas prerrogativas contidas na 
Resolução CFC nº 1.389/12, até o fim da 
sua validade.

O Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco está atendendo ao 
disposto na Resolução CFC nº 1.419/12, e realizando o recadastramento, 
online, dos profissionais da Contabilidade com registro ativo no CRCPE. O 
recadastramento está sendo realizado via internet, por meio do Sistema Eletrônico 
de Recadastramento. 

Basta acessar http://200.179.170.130:81/spw/rec/crc/ e clicar em esqueci minha 
senha para receber o código exclusivo do recadastramento por e-mail. Com os 
seus dados atualizados você receberá informações do sistema CFC/CRCs sobre 
eventos de capacitação; newsletter sobre notícias de interesse da classe contábil; 
correspondências impressas, como o jornal CRC Notícias; boletins eletrônicos e 
muito mais!

Passos necessários para o recadastramento:

1. Acessar o Sistema de Recadastramento;

2. Após clicar em esqueci minha senha, digitar o seu número de registro e a senha 
(específica para o recadastramento) recebida por e-mail e clicar em “iniciar”.

3. Proceder ao recadastramento. Caso as informações estejam atualizadas, basta 
confirmar na tela final do programa, no botão “confirma”.

4. Nos campos que necessitem de comprovação da informação, deverá ser 
esclarecido, no espaço “observação”, o motivo da alteração.

5. A apresentação da documentação, quando necessária, para a devida correção 
dos dados no cadastro do Conselho Regional, deverá ser feita:

- De forma pessoal, neste CRCPE ou Delegacia Regional; 

- Por remessa pelo correio. Nesse caso, as cópias dos documentos deverão estar 
autenticadas; ou por meio eletrônico, com assinatura digital.

Obs: Caso você venha a perder a sua senha, poderá resgatá-la por meio da 
página inicial do Sistema Eletrônico de Recadastramento. Uma nova senha será 
encaminhada ao e-mail constante no seu cadastro.

De acordo com a Resolução CFC nº 1.390/2012, art. 23, que trata das 
orientações sobre a Alteração Contratual. Toda e qualquer alteração nos atos 
constitutivos da Organização Contábil será objeto de averbação no CRC, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da ocorrência do fato.

Documentação necessária para se proceder à averbação:

- Requerimento (disponível no site ou no ato do atendimento); 
- Comprovante de pagamento da taxa de alteração (emissão no CRCPE); 
- Documentação que originou a alteração; 
- Comprovante de registro no respectivo conselho de classe dos sócios não 
contadores ou técnicos em contabilidade.

Mais informações: Setor de Registro do CRCPE pelo telefone (81) 2122-6011

Registro
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Geraldo Queirós - Contador e empresário contábil 
Natural do município de Timbaúba, 
Zona da Mata Norte de Pernambuco, 
conhecido como a “Terra da Rede” pelo 
seu artesanato, José Geraldo Lins de 
Queirós se mudou para a cidade de 
Recife quando ainda tinha nove anos, 
em 1959, e logo começou a estudar 
na Escola Clóvis Bevilácqua, situada 
no bairro do Hipódromo. Quando 
adolescente, completou o Ginásio (hoje 
denominado Ensino Fundamental) na 
Escola Professor Olívio Montenegro, 
localizada em Campo Grande. 

A história de Geraldo Queirós com a 
Contabilidade teve início através de 
seu tio, Luiz Pessoa Lins. “O meu tio 
me incentivou a escolher a profissão, 
já que na opinião dele, seria bastante 
fácil conseguir um emprego após o 
curso”, explicou. Luiz estava certo, e 
Geraldo se inscreveu no curso técnico 
em Contabilidade, aos 19 anos, no 
Colégio Cenecista Padre Chromácio 
Leão, em Jaboatão dos Guararapes. Em 
1982 fundou a ASSCONTA, onde é sócio 

e diretor presidente da instituição. Se 
graduou em Ciências Contábeis, pela 
Faculdade de Olinda (FOCCA), em 1992. 

Em sua importante contribuição para 
a valorização da profissão contábil 
pernambucana, Geraldo acumula 
diversas atividades, dentre elas, foi 
presidente do SESCAP-PE, no período de 
1993 a 1996; ocupou a vice-presidência 
da região Nordeste da FENACON, de 
2001 a 2004 e de 2004 a 2007; e exerceu 
o cargo de diretor suplente da entidade 
(1998 a 2000 e 2007 a 2010). 

Foi diretor da Associação Comercial 
de Pernambuco (ACP), de 1994 a 1996; 
e do Instituto Brasileiro de Auditores 
(IBRACON) na gestão 2004 a 2006. No 
período de 1996 a 1999, foi conselheiro 
Efetivo do CRCPE; e presidiu a APECICON 
nas gestões 2010 a 2012, e 2012 a 2014.

O contador recebeu importantes 
premiações na área contábil, uma 
delas, a Medalha Mérito Contábil Luiz 
Pessoa da Silva, que o CRCPE prestigia 

condecorando 
os profissionais 
da contabilidade 
do estado de 
P e r n a m b u c o 
que contribuem 
para a elevação 
da classe contábil, 
ocorreu em 2005. 
Outro prêmio, de “Empresário Contábil 
da Região Nordeste”, foi recebido em 
2011, pela FENACON. Geraldo ainda 
foi agraciado no ano seguinte com o 
prêmio “O Caduceu”, novamente através 
do CRCPE.

“Foi gratificante seguir os conselhos do 
meu tio Luiz, pois o seu incentivo me 
fez optar pela carreira contábil. Hoje 
sou bastante feliz com as conquistas 
na minha vida pessoal e profissional”, 
concluiu Geraldo Queirós, que hoje atua 
como contador, consultor empresarial, 
empresário contábil e diretor Suplente 
da FENACON (2014 a 2018).

Personalidade Contábil 
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Gostaria de ser auditor 
independente. Quais 
os procedimentos 
necessários? (Pergunta 

formulada por internauta)

O contador deverá realizar o Exame 
de Qualificação Técnica, principal 
requisito para ingresso no CNAI do CFC 
e, também, é exigência da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), para 
todos os que desejarem obter registro 
naquele órgão para atuar em Auditoria 
Independente no âmbito do Mercado 
de Capitais. O Exame acontece uma vez 
ao ano, mas poderá ser aplicado mais de 
uma vez, ficando a critério do Plenário 
do CFC a decisão.

Acompanhe as atividades do CRCPE 
pelo Facebook e Twitter.
Facebook: /crcpernambuco
Twitter: @CRC_Pernambuco

Conselho Federal de Contabilidade
José Martonio Alves Coelho (Presidente)

Conselho Regional de Contabilidade 
de 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
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Janeiro a Outubro 2014 Janeiro - Outubro 2014Janeiro a Outubro 2014

ORÇADA

ACUMULADA

ORÇADA

ACUMULADA

RECEITA

DESPESA

6.722.000,00

5.780.553,88

6.722.000,00

4.496.905,53

4.536.887,73

2.699.032,82

346.968,78

315.845,07

302.815,01

435.393,86

333.707,45

476.021,01

260.174,91

570.612,77

-

-

-

-

TOTAL TOTAL 1º Semetre JUL/14 AGO/14 SET/14 OUT/14 NOV/14 DEZ/14

ORÇADA
6.722.000,00

100%

ORÇADA
6.722.000,00

100%ACUMULADA
5.780.553,88

85,99% ACUMULADA
4.496.905,53

66,90%


