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CRC  Notícias
Semana do Profissional da Contabilidade 
foi realizada com sucesso pelo CRCPE

Promovida pelo CRCPE, a ‘Semana 
do Contabilista’ aconteceu entre os 
dias 22 e 30 de abril, movimentando 
os municípios pernambucanos com 
diversas atividades voltadas para 
os profissionais da contabilidade 
e estudantes do curso de Ciências 
Contábeis. 

No dia 22 a cidade de Vitória 
recebeu “CPC 00 – Pronunciamento 
Conceitual Básico”, ministrada 
pelo palestrante José Rodolfo 
Rodrigues. Já no dia 23, uma 
palestra sobre eSocial ocorreu na 
sede do CRCPE, em Recife, com a 
palestrante Valéria Vieira. 

Dentro da programação da semana 

de atividades em homenagem ao 
Dia do Profissional da Contabilidade 
- comemorado em 25 de abril -, 
o presidente do CRCPE, contador 
Geraldo Batista, ministrou uma 
palestra cujo tema: “Perspectivas 
Futuras da Profissão Contábil”, foi 
apresentado para profissionais da 
contabilidade e estudantes do curso 
de Ciências Contábeis da UFPE, no dia 
23, no auditório do Departamento de 
Hotelaria e Turismo (DHT), Campus 
Recife, da UFPE.

Na ocasião, a palestra Tributos 
e Contabilidade (encerramento 
do Projeto IRPF), foi apresentada 
pelo professor Wilson Aquino e os 

presentes participaram também do 
lançamento do livro “Contabilidade 
Tributária para o Exame de 
Suficiência do CFC - Comentários 
sobre o Exame de técnico e bacharel 
em Ciências Contábeis”, com Márcio 
Alberto Balduchi. 

O momento contou ainda com a 
presença da vice-presidente Técnica 
do CFC, Verônica Souto Maior, que 
juntamente com Geraldo Batista, 
acompanhou a premiação dos 
alunos vencedores da I Olimpíada 
de Contabilidade da UFPE. Mercado 
de trabalho, IRPF, Planejamento 
tributário e SPED/PIS/COFINS 
também foram temas de palestras.

Solenidade de entrega de 
carteiras  aconteceu na sede 
do CRCPE



2 Matéria de capa

No dia 24, uma Palestra Magna 
abordou a Lei 12973/14 com os 
profissionais Bergson de Oliveira 
Pereira e Marcos Furtado. Os 
palestrantes responderam a todas 
as perguntas dos presentes e 
disponibilizaram o material utilizado 
na palestra, na seção de downloads 
do site do CRCPE.

Homenagem - O CRCPE ainda 
prestou merecida homenagem 
ao contador Arnaldo Marques 
Guimarães, com a entrega da Medalha 
Mérito Contábil Luiz Pessoa da 
Silva, concedida a profissionais que 
contribuem para a elevação da classe 
contábil pernambucana.

Ações solidárias 

Durante as celebrações da ‘Semana 
do Contabilista’, alusivas ao Dia do 
Profissional da Contabilidade, os parti-
cipantes contribuíram com investimento 

solidário de alimentos não perecíveis e 
fraldas descartáveis, e todos os donati-
vos arrecadados foram doados para en-
tidades sem fins lucrativos.

No dia dedicado aos contabilistas, 
25 de abril, o CRCPE realizou a 
segunda edição da Caminhada 
Contabilista, que fez a alegria de 
cerca de mil ‘atletas’ de todas as 
idades, que caminharam pelas 

Palestra Magna 

ruas do Recife Antigo, ao som 
de um animado trio elétrico. 
Para Geraldo Batista, a semana 
dedicada ao profissional contábil, 
foi mais uma oportunidade de 
promover interação entre o 

Conselho, os contadores, os futuros 
profissionais da contabilidade e 
a sociedade. “Queremos mostrar 
que estamos com os contabilistas 
e com a população em todas as 
situações”, declarou.

II Caminhada Contabilista atraiu centenas de profissionais e estudantes
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Visão CRCPE

O CRCPE vem colecionando muitas 
conquistas neste ano de 2015, 
intensificando as atividades no 
estado através de suas subsedes 
e delegacias com ações que 
aproximam cada vez mais os 
profissionais da capital e do interior.

Assim como os demais Conselhos 
do Sistema CFC/CRCs, o CRC 
Pernambuco vem expandindo o 
Programa de Educação Profissional 
Continuada, sempre com o objetivo 
de atualizar os conhecimentos 
técnicos e profissionais, as 
habilidades e as competências para 
o exercício da profissão contábil 
tornando o profissional cada vez 
mais qualificado para prestar 
serviços à sociedade. Importante 
frisar que os auditores obrigados a 
participar do programa, conforme 
a NBC PG 12, devem cumprir 40 
pontos por ano-calendário (o não 
cumprimento constitui infração ao 
artigo 2º, inciso I, e artigo 11, inciso 
IV, do Código de Ética Profissional do 
Contador.

Aproveito para destacar que 
o  CRCPE e os demais CRCs do 
nordeste estão preparando um 
evento de peso para classe contábil e 
estudantes do Brasil, o 12º ENECON. 
Por isso, entre os dias 30/09 e 2/10 
você tem um encontro marcado 
com a contabilidade. 

 Boa leitura! 

Contador Geraldo de Paula 
Batista Filho, Presidente CRCPE

Editorial

Solenidade de entrega de carteiras  
aconteceu na sede do CRCPE

CRC promove

Na noite de 11 de maio o CRCPE realizou a solenidade de entrega de carteiras 
dos novos bacharéis e técnicos em contabilidade. O encontro foi realizado no 
auditório do CRCPE, no bairro de Santo Amaro, em Recife. O presidente do 
Conselho, contador Geraldo Batista, fez uma apresentação sobre a entidade 
onde destacou a importância dos profissionais contábeis para a sociedade. 
O encontro contou também com a participação dos vice-presidentes: José 
Campos (Administração e Finanças); Josemi Sidney (Registro); Reinaldo Remígio 
(Câmara Técnica) e Jorge Luiz (Fiscalização).

Em seu discurso, Geraldo Batista destacou que os contabilistas são fundamentais 
para “a construção de um mundo empresarial forte, organizado, dinâmico e 
atento”.
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Notícias CRC

IRPF 2015: CRCPE foi destaque na mídia de PE 

Gerenciamento de crise também foi assunto na 
Rádio Jornal

Para tirar as dúvidas do contribuinte 
pernambucano sobre a declaração 
do Imposto de Renda da Pessoa Física 
de 2015, ano-base 2014, o CRCPE 
concedeu no mês de abril, diversas 
entrevistas para os veículos de 
comunicação do estado. 

O vice-presidente do CRCPE, José 
Campos, participou de entrevista 
na Rádio Jornal com o comunicador 
Geraldo Freire. No bate-papo, ocorrido 
em 22 de maio, foram discutidas as 
ações que as empresas devem tomar 
diante de uma situação de crise.

Participaram também do programa 
representantes da Federação das 
Associações de Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte 
(FEMICRO/PE) e Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE).

O Presidente do CRCPE, contador 
Geraldo Batista, participou do 
programa “Jota Ferreira Agora”, da 
Rádio Folha (frequência 96.7 FM). 
Geraldo explicou aos ouvintes como 
proceder para evitar erros ao declarar 
o IRPF e ressaltou a importância dos 
contribuintes não deixarem para 
acertar as contas com o leão em cima 
do prazo.

Já o vice-presidente de Administração 
e Finanças do CRCPE, contador 
José Gonçalves Campos Filho, foi 
entrevistado pela emissora Rede Brasil 
de Televisão e abordou as mudanças 
ocorridas para a entrega da declaração 
em 2015. Campos também orientou os 
telespectadores sobre a importância 
deles não deixarem o envio para última 
hora e lembrou que a melhor forma 
de evitar erros é preparar todos os 

documentos com certa antecedência.

Na Rádio CNB Recife, José Campos 
participou de entrevista, por telefone, 
com o radialista Mário Neto. Dentre 

os assuntos predominou a atenção 
redobrada para não errar ao deduzir 
limites de despesas, tais como 
rendimentos e recibos, evitando assim, 
cair na malha fina. 
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Especial 12º ENECON

Programação

Especial 

30 de setembro de 2015 
(quarta-feira)

CREDENCIAMENTO

SOLENIDADE DE ABERTURA

Contador GERALDO DE 
PAULA BATISTA FILHO
Presidente do CRCPE

Contador JOSÉ 
MARTONIO ALVES 
COELHO
Presidente do CFC

MARIA CLARA 
CAVALCANTE BUGARIM
Controladora Geral do 
Estado de Alagoas e 

presidente da ABRACICON

SHOW - COQUETEL DE ABERTURA

Recife está preparado para realizar a 
décima segunda edição do Encontro 
Nordestino de Contabilidade, o 
12º ENECON. Sob o “Desafios da 
Contabilidade: Gestão, Tecnologia, 
Riscos e Perspectivas” e com 
uma programação recheada de 
profissionais renomados no cenário 
contábil brasileiro, o Encontro 
acontecerá entre os dias 30 de 
setembro e 2 de outubro, no Mar 
Hotel, em Boa Viagem.

Conhecido pela 
qualidade dos 
temas apresen-
tados, o evento 
ocorre a cada 
dois anos, por 
meio de parce-
ria entre os nove 
CRCs da Região 
Nordeste e total 
adesão do Sistema 
CFC/CRCs. Para esta edi-
ção o ENECON recebe mais um 
reforço com o apoio da Academia Per-
nambucana de Contabilidade (APECI-
CON). 

Tendo como anfitrião o presidente 
do CRCPE, contador Geraldo Batista, 
o ENECON terá o objetivo primordial 
de debater temas relevantes e atuais 
de absoluto interesse da classe 

contábil brasileira e promover a 
integração entre profissionais da área 
e estudantes do curso de Ciências 
Contábeis, das Instituições de Ensino 
Superior (IES) das regiões do país. 

Troca de conhecimentos e experi-
ências fazem do grande evento uma 
oportunidade ímpar para os futuros 
profissionais da contabilidade. O 
encontro pode ser considerado uma 

verdadeira vitrine para os alunos 
que desejarem traçar es-

tratégias e expor seus 
estudos, concorrendo 

à premiação. Sem 
dúvida, uma ocasião 
perfeita para se 
lançar em definiti-
vo no mercado de 
trabalho. 

As inscrições para o 
12º ENECON podem ser 

feitas através do site exclusivo 
do evento eneconpe2015.org.br 
e as empresas interessadas em ter 
sua marca presente no Encontro - 
que pretende reunir mais de 2 mil 
participantes, com cobertura da 
imprensa local -, já podem baixar, 
também no site, o projeto de 
patrocínio e aquisição de stands. 

Confira a programação do 
12º ENECON:

www.eneconpe2015.org.br/
Informações:

Fone: (81) 2122.6062/6090

/EventoEnecon
Curta a Fan page
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Especial 12º ENECON 

01 de outubro de 2015 
(quinta-feira)

PAINEL 1 – Gestão de Riscos e 
Controle Internos em o Organizações 
Públicas

Mediador: 
Joaquim Osório 
Liberalquino Ferreira

Painelistas:

Valdir Agapito Teixeira

Stefanie Groenwold 
Campos

Márcio Henrique 
Barbosa Maciel de 
Sousa

João Eudes Bezerra 
Filho

Mediador: 
Juarez Domingues 
Carneiro

Painelistas:

Verônica Souto Maior

Antonio Carlos Ribeiro 
da Silva

Intervalo e coffee break

- Premiação dos Trabalhos Técnicos
- Entrega das medalhas de mérito 
São Mateus
- Composição da mesa com as 
autoridades
- Anúncio da sede do 13º ENECON

Encerramento

  02 de outubro de 2015 
  (sexta-feira)

PAINEL 1 – Perpectivas e Tendências 
Futuras da Contabilidade no Ensino 
do Brasil

   EVENTOS PARALELOS

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
TÉCNICOS

EVENTOS DAS ENTIDADES 
CONTÁBEIS

ENCONTRO DOS COORDENADORES 
DAS IES E DOS JOVENS 
CONTABILISTAS

Tema: Evolução das normas e 
procedimentos contábeis

Palestrante: 
Marcelo Cavalcanti 
Almeida

Tema: Inteligência digital e as 
oportunidades da contabilidade

Palestrante: 
Edgar Madruga

APRESENTAÇÃO DE MINICURSOS

Tema: Evolução da contabilidade 

   EVENTOS PARALELOS

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
TÉCNICOS

V ACADEMICON

Palestra: O horizonte da profissão 
contábil na visão acadêmica

Palestrante: 
Maria Salete Barreto 
Leite

APRESENTAÇÃO DE MINI CASES

Tema: Perícia Contábil: Técnica, 
Ciência ou Arte?

Palestrante: 
Paulo Cézar Ferreira de 
Souza

APRESENTAÇÃO DE MINI CASES

Tema: Sistemáticas especiais em 
Pernambuco

Palestrante: 
Deborah Marinho de 
Barros

INTERVALO E COFFEE BREAK

PAINEL 2 – O Impacto da Tecnologia 
na Profissão Contábil

Mediador: 

Zulmir Ivanio Breda
Vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional 
e Institucional do CFC

Painelistas:

Jonathan José Formiga 
Oliveira

Filemon Augusto 
Assunção de Oliveira

Clóvis Belbute Peres

como orientadora dos fatores 
tributáveis e as técnicas da fiscalização 
para detecção desses fatores – Um 
estudo das presunções fiscais.

Palestrante: 

Eduardo Amorim

Tema: As alterações do sistema 
previdenciário e o impacto da folha 
de pagamento.

Palestrante: 
Valéria Vieira
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Notícias CRC

Dia do Trabalho: CRCPE recebe homenagem  
da Câmara Municipal de Recife
O CRCPE, representado pelo seu 
presidente, contador Geraldo Batista, 
recebeu no dia 30 de abril, da Câmara 
Municipal do Recife, merecida 
homenagem durante uma solenidade 
alusiva ao Dia do Trabalhador, 
comemorado em 1º de maio. 

A honraria pelos relevantes serviços 
prestados em defesa da categoria no 
município do Recife se deu através do 
presidente da Câmara, vereador André 
Gomes e pelo vereador Luiz Eustáquio, 
autor do Requerimento nº 7242/14. A 
sessão solene foi presidida pelo vereador 
Almir Fernando.

No dia 5 de maio o presidente do 
CRCPE, o contador Geraldo Batista, 
marcou presença no 1º Seminário 
de Orientação sobre Registro 
Empresarial, que foi realizado na sede 
da Junta Comercial de Pernambuco 
(JUCEPE). O encontro teve o objetivo 
de esclarecer dúvidas de empresários, 
contabilistas e advogados sobre 
registro de empresas, referentes 
à preparação da documentação 
necessária para a abertura, alteração e 
fechamento de empresas.

Presidente do CRCPE participa de seminário na 
JUCEPE

Para Geraldo Batista, o evento foi 
fundamental para aproximar ainda 
mais as entidades e destacou: 
“Esse treinamento foi fundamental 
e vai ajudar muito a melhorar o 
relacionamento entre os profissionais 
de contabilidade e a Junta”.
 
Entre as autoridades que marcaram 
presença no Seminário estava a 
presidente da JUCEPE, Terezinha 
Nunes; o gerente da Secretaria 
de Micro e Pequena Empresa, 

Qualificação e Trabalho, Marcos Sodré; 
o presidente do SESCAP-PE, Albérico 
Xavier de Morais; o secretário-geral 
da JUCEPE, André Ayres; além de 
vários conselheiros do CRCPE e do 
presidente do CRCPPB, o contador 
Glaydson Trajano. 

Ministraram as palestras, o 
diretor jurídico, Philipe Jaderlino; 
a coordenadora de Registro do 
Comércio, Débora Gomes, e a gerente 
de análise, Ana Virgínia.
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Notícias CRC 

I Seminário de Profissionais, Empresários e 
Estudantes de Contabilidade aconteceu em Arcoverde

O CRCPE, representado pelo 
presidente Geraldo Batista, 
participou no dia 30 de maio da 
primeira edição do Seminário 
de Profissionais, Empresários e 
Estudantes de Contabilidade, 

II Congresso Internacional de Contabilidade

realizado no auditório da CDL de 
Arcoverde.

Com o tema “Contabilidade Básica 
e ITG 1000”, o momento teve 
como palestrante a contabilista e 

O presidente do CRCPE, contador 
Geraldo Batista, esteve presente à mesa 
de honra do II Congresso Internacional 
de Contabilidade, realizado pelo 
Centro Universitário Maurício de 
Nassau, no auditório do Centro de 
Convenções de Pernambuco, em 

Olinda. Na ocasião, também 
esteve presente o vice-presidente 
de Desenvolvimento Profissional 
do Conselho, Francisco Galvão.

Empreendedorismo, contabilidade 
e gestão de carreiras foram alguns 

dos temas debatidos no evento, 
que aconteceu entre os dias 11 e 
13 de junho. Estudantes de várias 
áreas, professores, mestres, doutores 
e especialistas participaram do 
congresso.

doutora em Administração com 
especialização em Contabilidade e 
Controladoria, Umbelina Lagioia. 
A inscrição foi por meio de 
investimento solidário de 2 Kg de 
alimentos não perecíveis.
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Notícias CRC 

Encontro entre CRCPE e AMUPE  debateu parceria e 
capacitação para gestores públicos

JUCEPE realiza seminário em Caruaru, com apoio 
do CRCPE

Representantes do CRCPE e da AMUPE 
se reuniram no dia 9 de junho com o 
objetivo de definir estratégias para 
atualizar e capacitar profissionais da 
gestão sobre a contabilidade pública. 
Para isso, também está sendo firmada 

A Junta Comercial de Pernambuco 
(JUCEPE) realizou no dia 10 de junho, 
com o apoio do CRCPE, um seminário 
para a sua regional de Caruaru. O evento 
aconteceu na sede da Associação 
Comercial e Empresarial de Caruaru 
(ACIC). Na ocasião, palestras foram 
ministradas pelos funcionários da 
JUCEPE. 

Dentre os presentes, a presidente 
da instituição, Terezinha Nunes; o 
presidente do CRCPE, Geraldo Batista e 
seus vice-presidentes, José Gonçalves 
Campos Filho (Administração e 
Finanças), e Josemi Sidney (Registro); o 
conselheiro do CRCPE, Paulo Nascimento 
e representantes do SESCAP-PE, ACAPE 
e ACIC, que também apoiaram o evento.

parceria entre CRCPE, Tribunal de 
Contas do Estado, Sindicatos da 
categoria e AMUPE. 

Participaram do encontro o 
presidente do CRCPE, Geraldo Batista; 

o vice-presidente de Administração 
e Finanças, José Gonçalves Campos 
Filho; o auditor do Tribunal de Contas 
do Estado de Pernambuco, João 
Eudes e pela AMUPE, o presidente 
José Patriota.
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DDP em Foco

Sempre dedicada à realização de atividades que resultem no desenvolvimento da classe contábil, a Câmara 
de Desenvolvimento Profissional do CRCPE é responsável por promover a Educação Profissional Continuada, a 
atualização dos profissionais da área contábil e os convênios com as Instituições de Ensino Superior.

* A programação completa encontra-se disponível no site do CRCPE www.crcpe.org.br 

Registro em Foco

Fique por dentro das 
informações sobre o Exame de 
Suficiência 

Digitalização 
de Processos 

O prazo para solicitação de Registro 
para os profissionais que foram 
aprovados na 2ª Edição do Exame de 
Suficiência de 2013 vai até 11/11/2015. 
Após essa data, o profissional deverá 
ser aprovado em novo Exame.

2ª Edição do Exame de Suficiência 
de 2015 -  Aplicação da prova para 
bacharel em Ciências Contábeis será 
no dia 20/09/15, das 9h30 às 13h30, 
horário de Brasília-DF.

Terá início ainda neste mês de julho, 
a digitalização de processos nas 
subsedes e delegacias Regionais. 
Após a digitalização, os processos 
serão enviados via e-mail para o 
departamento de Registro do CRCPE, 
que tomará todas as providências 
junto à câmara de Registro.

Mais informações: Departamento de Registro do CRCPE pelo telefone (81) 2122-6094

Josemi Sidney Barbosa Vieira 
Vice-presidente de Registro 

Confira a programação de cursos do 
2º semestre do CRCPE

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

Mais informações: Dep. de Desenvolvimento Profissional do CRCPE pelo telefone (81) 2122-6090

Recife

Cidade

IFRS 15 - Reconhecimento de Receitas

Tema

Lei 12973/2014 e IN SRF 1515/2014

CPC 16 Estoques / CPC 17 Contratos 
de Construção

Lei 12973/2014 e IN SRF 1515/2014

CPC  36 Demonstrações Consolidadas

20/07

Data

Recife 07/08

Recife 11/09

Cabo 20/0708 as17h

08 as17h

Horário

13 as 17h

13 as 17h

13 as 17h

Umbelina 
Lagioia

Umbelina 
Lagioia

Sede do 
CRCPE

Sede do 
CRCPE

José Trigueiro
Câmara de 
Vereadores

Márcia Ferreira

Instrutor(a)

Sede do CRCPE

Local

SEBRAEGaranhuns 12/08 José Trigueiro



12

ABR - JUN 2015

Departamento de Cobrança em Foco

Meio ambiente e Sustentabilidade

CRCPE e sustentabilidade

Assim como os demais conselhos do 
Sistema CFC/CRCs, o CRCPE desenvolve 
ações que beneficiam diretamente 
o profissional da contabilidade. 
Este, em situação regular com o 
Conselho, dispõe diversos serviços 
oferecidos pela entidade e ratifica o 
seu compromisso com a profissão que 
escolheu.

De acordo com os artigos 12 e 21 
do Decreto-Lei Nº 9.295/ 1946, para 
exercerem a profissão, os profissionais 
devem estar registrados no Conselho 
e em dia com suas atribuições, 
inclusive quanto ao pagamento 

Nos dias de hoje, encontrar formas 
inovadoras de minimizar impacto 
sobre o meio ambiente tem sido uma 
das mais importantes missões das 
empresas, principalmente quando 
se trata de reduzir custos com água, 
energia e material de escritório como 
papel, plástico, entre outros. 

Pensando nisso o CRCPE, por 
meio de iniciativa do presidente 
Geraldo Batista, está colocando em 
prática um projeto que envolverá 
treinamentos voltados para a 
economia de recursos, bem como 
a implantação de coleta seletiva 
de lixos, com separação de lixeiras 
e sinalizações na sede, subsedes e 
delegacias da entidade. 

O plano de ação vai abranger os 
funcionários do Conselho, que 

O compromisso do contabilista com a 
sua profissão

José Gonçalves Campos Filho
Vice-presidente de Administração e Finanças

da anuidade, vencida em 31/03 de 
cada ano. E conforme determinação 
expressa no mesmo Decreto, é 
obrigatório o pagamento de anuidade 
pelos profissionais da contabilidade 
(contador e técnico em contabilidade) 
e organizações contábeis (sociedade, 
MEI, Empresário e Eireli).

O não cumprimento do dispositivo 
legal implica exercício ilegal ou irregular 
da profissão, sujeito às penalidades 
decorrentes de tal prática.  Além disso, 
os débitos vencidos são passíveis de 
inscrição em dívida ativa e de execução 
fiscal, conforme determina a legislação 

em vigor. O Conselho 
disponibiliza várias opções 
de negociações dos débitos 
em atraso.  Por isso, se você 
possui débitos, regularize 
sua situação!  
E lembre-
se: para ficar 
em dia com a profissão, é 
preciso manter o registro no 
CRCPE em situação regular.  

Somente assim se está 
exercendo a profissão 
de forma regular!

Mais informações: Departamento de Cobrança do CRCPE pelo telefone (81) 2122-6020

participarão de debates em grupo, 
e análise dos hábitos e estruturas 
dentro do CRCPE. 

Tudo para fomentar a conscien-
tização da sustentabilidade 
em benefício da sociedade. 

Palestras voltadas para 
a adaptação às informa-
ções e nova forma de 
vivência sustentável 
no ambiente de tra-
balho também farão 
parte da programação.

Manter um planeta em 
boas condições, além de 
garantir os recursos naturais 
necessários para as próximas 
gerações, preserva as diversas 
formas de vida, inclusive a humana.
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Artigo

Aliados contra a corrupção
Por José Martonio Alves Coelho
Em situações como a que passamos 
agora, com denúncias de corrupção, 
perdemos todos: o governo, que fica 
fragilizado diante das especulações, 
e nós, cidadãos, ao percebermos 
que essa apropriação privada dos 
recursos públicos é um obstáculo 
para o desenvolvimento de um Brasil 
justo, ético e decente, que todos nós 
queremos.

Não é surpresa o fato de a sociedade 
exigir mais transparência nos 
gastos das finanças públicas e nas 
ações de governo. É natural, em 
uma sociedade informada, que os 
cidadãos exijam respostas. Faz parte 
do jogo democrático. Não é papel do 
Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) comentar casos submetidos à 
justiça, mas é nosso dever lembrar 
à sociedade o papel que nossos 
profissionais representam.

E, digo, com propriedade, que este 
não é dos mais simples. Somos hoje 
meio milhão de profissionais da 
contabilidade no Brasil, verdadeiros 
aliados contra a corrupção. A 
razão é simples. A ciência por nós 
estudada é uma ferramenta com 
vastos recursos de transparência 
à disposição da gestão pública e 
privada. Temos uma responsabilidade 
evidente no combate às fraudes, 
falsificação e alteração indevida de 
registros e documentos. Tamanha 
responsabilidade nos obriga a adotar 
uma postura de vigilância durante 
todo o registro do fato contábil, o 
que nos torna agentes de proteção 
à sociedade. Mas, para exercemos 
efetivamente esse papel, é preciso 
que busquemos atualização e que 
estejamos inseridos nos debates 
sobre o papel fiscalizador que 
representamos. 

À frente do CFC pela segunda vez, 
tenho certeza que o caminho é 
mesmo o da educação profissional, 

capacitação contínua e o debate 
constante dessas e outras questões, 
não apenas no eixo Rio-São Paulo, 
mas em todas as regiões do País.

É para isso que estivemos em Belo 
Horizonte, entre os dias 25 e 27 de 
março, para discutir de que forma a 
contabilidade pode ser uma aliada da 
transparência, da gestão orçamentária 
e da qualidade no gasto público, além 
do combate à corrupção. Realizamos, 
pela quarta vez, o Seminário 
Internacional de Contabilidade 
Pública e, pela quinta, o Fórum 
Nacional de Gestão e Contabilidade 
Públicas. Mas, até pouco tempo, o Brasil não 

tinha um padrão de contabilidade 
pública, o que começou a mudar com 
a implantação, em 2010, de normas 
aplicadas a esse setor.

Hoje, muitos Estados, como Santa 
Catarina e Pernambuco, já trazem em 
seus balanços ativos e passivos que 
antes não eram reconhecidos. Isso 
permite, por exemplo, que o gestor 
conceda maior transparência no 
trato com o recurso público e que a 
sociedade tenha um maior controle 
social.

Especialmente no momento em que 
atravessamos, a preocupação e o 
compromisso com a transparência 
no desempenho da função pública 
devem ser ainda mais necessárias. A 
classe contábil vem se mobilizando no 
sentido de promover uma formação 
global, do contador, para que ele seja 
reconhecido pelo que é: uma peça 
chave na administração pública.

 O desejo é que, ao exercermos nossa 
profissão com ética, compromisso e 
zelo, continuemos a contribuir, por 
fim, para o desenvolvimento de um 
país justo, ético e decente para todos 
os brasileiros.

José Martonio Alves Coelho 
é contador, advogado e atual 
presidente do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), entidade que 
representa 500 mil profissionais de 
contabilidade em todo o Brasil.

Somos hoje 
meio milhão de 
profissionais da 

contabilidade no 
Brasil, verdadeiros 

aliados contra a 
corrupção.

Importantes autoridades públicas, 
como o ministro-chefe da 
Controladoria-Geral da União, Valdir 
Moysés Simão, além de representantes 
da Secretaria do Tesouro Nacional, 
Tribunais de Contas, universidades 
e outras entidades, estiveram 
presentes. Ao todo, cerca de 600 
pessoas acompanharam as discussões 
e debates no tradicional Ouro Minas 
Palace Hotel.

É preciso lembrar que, quando 
falamos de contabilidade pública, 
estamos falando de algo recente e 
em constante desenvolvimento. O 
CFC tem discutido o controle do gasto 
público por meio da implantação de 
uma nova contabilidade patrimonial. 

“
“
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Notícias CRC

CRCPE participa de convenção em SP e divulga ENECON

Lei de Incentivo ao Esporte foi assunto entre CRCPE e Sport Recife
No mês de junho, uma reunião entre o 
presidente do CRCPE, Geraldo Batista, o 
seu vice-presidente de Administração 
e Finanças, José Campos, e diretores 
do Sport Club do Recife, resultou em 
uma importante parceria, firmada com 
o objetivo de motivar os profissionais 
registrados na entidade contábil a 
investirem em projetos esportivos. 

Trata-se da utilização dos benefícios da 
Lei nº 11.438, conhecida como “Lei de 
Incentivo ao Esporte”, que permite a 
destinação de até 1% do imposto devido 
de pessoa jurídica e 6% de pessoa física.

O encontro, que ocorreu no CRCPE, é 
fruto do Projeto Bate-Bola Contábil, 
promovido pela Academia Brasileira de 
Ciências Contábeis (ABRACICON), com o 
apoio do CFC e do Ministério do Esporte, 
que em 2014 percorreu as principais 
capitais do País, que receberam os 

jogos da Copa do Mundo. Em Recife, 
o evento foi organizado pelo CRCPE e 
atraiu profissionais da contabilidade, 
a imprensa esportiva, políticos e 
representantes de clubes. 

“Ficamos muito felizes quando fomos 
procurados pelo clube, pois o Bate-Bola 

Profissionais, empresários, professores, 
estudantes e empreendedores se 
reuniram entre os dias 14 e 16 de junho, 
na cidade de Santos-SP, durante a 24ª 
Convenção dos Profissionais do Estado 
de São Paulo (CONVECON), e dentre 
os participantes, o representante do 
CRCPE, contador Geraldo Batista, que 
aproveitou a ocasião para divulgar o 

12º ENECON - que acontece de 30 de 
setembro a 2 de outubro, em Recife. 

Seguindo a mesma linha do Encontro 
Nordestino de Contabilidade, com 
programação atual e relevante para 
a classe contábil, a CONVECON 
contou com apresentação de painéis, 
palestras e mesa de debates acerca do 

tema “Contabilidade: ciência a favor 
da transparência”. 

Para Geraldo, o momento foi bastante 
proveitoso, pois além de participar de 
um evento de alto nível, foi possível 
ratificar o excelente trabalho que está 
sendo desenvolvido pelo Regional 
Nordeste com o ENECON. 

Contábil é um excelente programa da 
ABRACICON em parceria com o CFC, e 
agora esperamos que os demais clubes 
de Pernambuco também se interessem 
pelo projeto e nosso estado se torne 
referência para a Lei de Incentivo ao 
Esporte”, concluiu Geraldo Batista.
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Subsedes, Delegacias e Representações do CRCPE

Arnaldo Marques Guimarães 
Contador e empresário contábil

Para aumentar seu alcance, o Conselho possui no interior do estado as suas 
subsedes, delegacias e representações. Conheça agora as subsedes do CRCPE:

CRCPE: da capital ao interior do estado 

Arnaldo Marques Guimarães é natural 
de Goiana, interior do estado de 
Pernambuco. Se mudou para Recife 
na década de 60, para trabalhar como 
bancário no Banco do Estado de São 
Paulo. Em 67 foi atuar como economista 
na Sudene. Lá passou 8 anos, exercendo 
também a função de auditor. Concluiu 
o curso de Ciências Contábeis e ao ser 
aprovado no concurso para uma das 
maiores operadoras de telecomunicação 
do Brasil, assumiu a Assessoria 
Econômica e Financeira da Regional 
Nordeste. Passou 8 anos na função. Pós-
graduado em Técnica de Elaboração e 
Análise de Projetos e em Engenharia 
Econômica, Guimarães atuou como 
gerente de contabilidade em uma 
importante empresa pernambucana e 

Petrolina

A subsede de Petrolina tem como 
delegado o contador Romério Pereira 
Galvão, este mantém sob a sua 
jurisdição os municípios de Santa Maria 
da Boa Vista, Lagoa Grande, Alfrânio e 
Dormentes. A delegacia de Petrolina 
possui 516 profissionais registrados.

Localização: Rua Vidal de Negreiros, nº 
391, na Galeria Petrolina - Loja 03, bairro 
Maria Auxiliadora.
Delegado: Romério Pereira Galvão
Contato: (87) 3862-3905

também como diretor-presidente do 
Instituto dos Auditores Independentes 
do Brasil (IBRACON).

Ao todo, foram 57 anos dedicados 
à contabilidade, com registro no 
CRCPE desde 1961. Estando à frente 
da Guimarães e Associados Auditores 
Independentes, há 10 nos, Arnaldo 
Marques Guimarães é filho de Antônio 
Marques Guimarães e de Antônia dos 
Santos; casado com Maria do Socorro 
Monte Guimarães e pai de Antônio 
Carlos Gameiro Guimarães. Dedicado à 
profissão, Arnaldo Marques Guimarães 
recebeu em abril deste ano, a maior 
honraria oferecida pelo CRCPE ao 
profissional contábil, a medalha Mérito 
Contábil Luiz Pessoa da Silva.

Arnaldo Marques Guimarães é 
contador e empresário contábil; pós-
graduado em Técnica de Elaboração 
e Análise de Projetos e em Engenharia 
Econômica.

Personalidade Contábil 

Caruaru

A subsede de Caruaru possui 1472 
profissionais registrados e tem como 
delegada a contadora Solange de Barros 
Cruz. A mesma possui sob sua jurisdição 
os munícios de Agrestina, Altinho, 
Cachoeirinha, Cupira, Frei Miguelinho, 
Jataúba, Riacho das Almas, São Caitano, 
São Joaquim do Monte, e Tacaimbó.

Localização: Rua Dr. José Rogoberto de 
Barros, 49 Divinópolis
Delegada: Solange de Barros Cruz
Contato da delegacia: (81) 3722-7663

Solange Cruz (Caruaru)

Romério Galvão (Petrolina)

SESCAP-PE e CRCPE unidos pela 
16ª CONESCAP 
Promovida pela FENACON e tendo como anfitrião o SESCAP-PE, a Convenção 
acontece entre os dias 11 e 13/11, com o apoio de peso do CRCPE. 
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Como faço para inserir a 
marca da minha empresa 
no 12º ENECON? (Pergunta 
formulada por internauta)

No site exclusivo do ENECON existe uma 
seção reservada para patrocínios, onde 
o interessado pode acessar o “Projeto 
Patrocínio” e conhecer as formas de 
associar a sua marca ao grande evento. 

Acesse www.eneconpe2015.org.br

Acompanhe as atividades do CRCPE 
pelo Facebook e Twitter.

      Facebook: /crcpernambuco
      Twitter: @CRC_Pernambuco

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

Emanuel Rodrigues de Santana
Joana Dark Nascimento de Lima
Josemi Sidney Barbosa Vieira
Maria Célia Duarte de Souza Melo
Milton Rafael Brayner Lins Filho
Paulo Fernando do Nascimento

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
José Alberto Morais Pinto
Antônio Nivaldo de Almeida
Cybelle Greice Ramos Galvão
Jorge Eduardo Oliveira de Vasconcelos

Balanço Socioambiental 2014 

Jorge Luiz de Souza
Vice-presidente de Fiscalização

Fisc-e: CRCPE e a  Fiscalização Eletrônica 
dos profissionais contábeis

O Balanço Socioambiental CRCPE 
2014 foi publicado em abril de 2015 
pelo Conselho. Fotografe o QR code 
ao lado com o software leitor do seu 
celular.

Fiscalização em Foco

Assim como os demais conselhos do 
Sistema CFC/CRCs, o Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
realiza a fiscalização eletrônica de seus 
profissionais, Fisc-e. O procedimento 
inicial ocorre através de e-mail, 
que é enviado aos contabilistas 
pernambucanos, informando da 
liberação do acesso no site do CRCPE. 

O profissional encontra no e-mail, todas 

as informações necessárias para iniciar 
o processo de fiscalização eletrônica. O 
próprio sistema vai conduzindo o usuário 
no preenchimento dos documentos 
necessários. Quando o contabilista 
finaliza o procedimento, a equipe de 
fiscais do CRCPE analisa as informações 
fornecidas pelos contabilistas. 

Na segunda fase, os fiscais enviam 
novo e-mail e solicitam documentos 

relacionados aos trabalhos técnicos 
desenvolvidos pelos contabilistas para a 
verificação do cumprimento das Normas 
Brasileiras de Contabilidade e do Código 
de Ética do Contabilista.

Mais informações: Departamento de Fiscalização do CRCPE pelo telefone (81) 2122-6082


