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CRC  Notícias
CRCPE elege novo presidente para biênio 
2016/2017

Com a presença de lideranças da 
classe contábil pernambucana 
foi realizada no dia 4 de janeiro, 
na sede do Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco, em 
Recife, a eleição que deu posse ao 
contador José Gonçalves Campos 
Filho como novo presidente do 
CRCPE para o biênio 2016/2017.  

Em seu discurso, o presidente eleito 
agradeceu aos colegas de profissão 
a confiança depositada e falou na 
importância da continuidade no 

trabalho desenvolvido pela gestão 
anterior. “Estamos no caminho 
certo e sei que conto com todos 
vocês para darmos sequência às 
ações do CRCPE na capital e no 
interior do estado de Pernambuco”, 
destacou.

Campos lembrou a significativa 
aceitação dos contabilistas pernam-
bucanos. “Estamos comprometidos 
em dar continuidade ao trabalho 
dinâmico, agregador e estruturante 
que vem sendo feito pelas últimas 

gestões e que, por isso, nos deixou 
com mais de 75% de aceitação da 
classe contábil do nosso estado. 

José Campos foi vice-presidente 
de Administração e Finanças do 
Conselho na gestão 2014/2015, 
que teve como presidente o 
contador Geraldo Batista, e assume 
a presidência da entidade com 
a missão de dar continuidade 
ao trabalho de valorização e 
aprimoramento dos profissionais 
da classe contábil pernambucana.
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Matéria de capa

Presidente - Contador José Gonçalves Campos Filho

Vice-presidente de Administração e Finanças - Contadora Maria Dorgivânia Arraes Barbará

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 – Contador Claudio Lino Lippi

Na ocasião, também transcorreu a solenidade de posse de 1/3 do plenário de membros efetivos e suplentes do CRC, 
eleitos durante as eleições do Sistema CFC/CRCs realizadas, via web, nos dias 17 e 18 de novembro passado. Mais de 500 
mil profissionais participaram, em todo o Brasil, com algumas novidades que facilitaram a votação, como o voto por meio 
de smartphones e com a utilização do e-CPF.

Confira a nova diretoria do CRCPE:
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Matéria de capa

O Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) elegeu por unanimidade, no dia 
6 de janeiro, em Brasília-DF, a sua nova 
diretoria para o biênio 2016/2017. 
Foram empossados os vice-
presidentes, coordenadores-adjuntos 
e um representante dos técnicos 
em contabilidade. O contador José 

Martonio Alves Coelho continua na 
presidência. A eleição foi realizada 
após a posse dos novos conselheiros 
eleitos em novembro de 2015.

Uma das novidades dessa segunda 
gestão foi a criação da vice-
presidência Político-Institucional, 

que será comandada pelo contador 
Joaquim de Alencar Bezerra Filho (PI), 
que durante dois anos esteve como 
coordenador adjunto da Câmara de 
Desenvolvimento Institucional da 
vice-presidência de Desenvolvimento 
Profissional e Institucional. 

Posse no CFC
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Visão CRCPE

Agradeço primeiramente a Deus por 
mais este importante momento em 
minha vida. Que Ele me conceda 
sabedoria e serenidade nas tomadas 
de decisão. Desejo a todos um 2016 
repleto de sucessos, realizações, 
esperança, muita saúde e paz.

Não poderia deixar de agradecer 
aos conselheiros do CRCPE, que 
me confiaram a missão de assumir 
a gestão desta entidade que 
representa a classe contábil do 
estado de Pernambuco. 

Há 40 anos dei início a minha vida 
profissional, passando 20 anos 
como funcionário e outros 20 como 
empresário contábil. Fui trazido 
para esta casa pelas mãos do amigo 
Geraldo Queiroz e comecei a fazer 
parte dela por incentivo do também 
amigo José Eraldo de Oliveira. 
Hoje, me sinto preparado para esta 
função, pois tive a oportunidade 
de acompanhar a gestão do amigo 
Geraldo Batista.

O desafio é grande e minhas 
responsabilidades são ainda maiores 
diante do resultado expressivo das 
eleições (aprovação com 75% dos 
votos). Pretendo usar toda a minha 
experiência em benefício da classe e 
conto com a colaboração de todos, 
me colocando à disposição para, 
juntos, fazermos deste biênio um 
marco na história do CRCPE. 

Tenham uma excelente leitura! 

José Gonçalves Campos Filho, 
Presidente do CRCPE

Editorial

CRC promove

Exame de Suficiência 2016.1: provas 
acontecem em abril

AGENDA CRCPE 

As provas da primeira edição de 
2016 do Exame de Suficiência serão 
realizadas, em todo o país, no dia 10 
de abril deste ano, das 9h30 às 13h30, 
horário de Brasília-DF, conforme o 
edital nº 01/2016, publicado em 
dezembro de 2015 no Diário Oficial 
da União (DOU) – Seção 3, página 167. 

O Exame de Suficiência é regulamen-

tado pela Resolução CFC nº 1.486/2015 
e se constitui um dos requisitos para a 
obtenção de registro profissional em 
Conselho Regional de Contabilidade 
(CRC), conforme previsto no Decreto-
-Lei nº 9.295/1946, com alteração feita 
pela Lei n.º 12.249/2010.

Mais informações: Portal CFC 

Confira a programação dos principais cursos, palestras e eventos do CRCPE para 
os próximos meses:

*Programação sujeita a alteração.

Curso

Curso

Curso

Curso

Evento

Evento

Curso

E-DOC

SPED PIS / COFINS 

ECD - Escrituração Contábil Digital

O CADUCEU 2016

CPC 03 - DEMONSTRAÇÃO DOS 
FLUXOS DE CAIXA (R2)

III CAMINHADA CONTABILISTA

Pronunciamento Conceitual Básico 
- Estrutura Conceitual (R1) e Cpc 26 
Apresentação das Dem. Contabeis

17
FEV

24
FEV

25
FEV

26
FEV

10
MAR

11
MAR

23
ABR

SEBRAE DE 
GARANHUNS

AUD. PREFEITURA 
DO CABO

CRCPE EM 
RECIFE

CRCPE EM 
RECIFE

ARCÁDIA PAÇO 
ALFÂNDEGA

CRCPE EM 
RECIFE

RECIFE
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Novo Sistema de Incentivo à Cultura: palestra 
aconteceu no CRCPE

No dia 22 de janeiro o CRCPE realizou 
para todos os profissionais uma 
palestra especial que detalhou o 
Sistema de Incentivo à Cultura - SIC. 
O momento aconteceu no auditório 
do Conselho e teve como palestrantes 

os especialistas: Marcelino Granja de 
Meneses (engenheiro civil e analista 
tributário da Receita Federal) e Márcia 
Maria da Fonte Souto (assistente 
social e técnica judiciária, atualmente 
diretora-presidente da Fundação do 

Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco).

A inscrição para o evento ocorreu por 
meio do investimento solidário de um 
pacote de fraldas geriátricas.

Realizações CRCPE

eSocial foi tema de curso em Garanhuns

PVCC debateu “Observatório Social do Brasil”

O CRCPE realizou no dia 13 de 
novembro o curso “eSocial”, 
ministrado pela especialista Valéria 
Vieira. O momento aconteceu no 
auditório do SEBRAE, de Garanhuns, 
que cedeu gratuitamente o espaço 
para a realização do Curso. 

Na ocasião, estiveram presentes 33 
participantes, que puderam tirar 
todas as dúvidas sobre a obrigação 
eletrônica do Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas. 

O CRCPE realizou em dezembro 
de 2015, através do Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil 
(PVCC/PE), uma apresentação sobre 
o “Observatório Social do Brasil” e 
a importância da sua implantação 
nos municípios do estado, abrindo 
um leque de oportunidades aos 
participantes, para adquirirem 
conhecimentos sobre o tema, como um 
exercício da cidadania e transparência, 
bem como a contribuição para a 
melhoria da gestão pública. 
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CRCPE realiza 1ª reunião com “Plano de Ação” 
para biênio 2016/2017
No dia 11 de janeiro o Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco reuniu em seu auditório, os seus conselheiros 
e colaboradores para a apresentação do ‘Plano de Ação’ para a gestão 2016/2017.

Realizações CRCPE

O momento foi conduzido pelo 
novo presidente do CRCPE, contador 
José Gonçalves Campos Filho, que 
apresentou um pouco sobre a sua 
longa história com a contabilidade e 
com o CRCPE. 

Em seguida, o presidente apresentou 
os profissionais eleitos para renovação 
de 1/3 dos membros efetivos e 

suplentes para mandato de um 
quadriênio, entre 1º de janeiro de 
2016 e 31 de dezembro de 2019 e uma 
vaga no terço complementar, para o 
período compreendido entre 2016 e 
2017. 

Com uma palestra explicativa, José 
Campos pontuou cada etapa a ser 
realizada, dentre elas, as inaugurações 

de novas delegacias; a programação 
do projeto Rota Contábil; além das 
iniciativas que darão sequência ao 
fortalecimento da contabilidade 
pública e dos peritos contadores; 
bem como as ações voltadas para 
o Programa de Voluntariado da 
Classe Contábil (PVCC) e a Educação 
Profissional Continuada.
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Conexão sociedade 

Novembro teve Semana da Conciliação 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
aprovou, por unanimidade, no dia 
15 de dezembro, as regras para as 
eleições de prefeitos e vereadores a 
serem realizadas em 2016. Entre as 
instruções aprovadas, consta uma 
resolução que trata da arrecadação e 
dos gastos de recursos por partidos 

políticos e candidatos e da prestação 
de contas das campanhas.

Desde que foi instituída a prestação 
de contas, pela Justiça Eleitoral, 
em 2002, o Conselho Federal de 
Contabilidade vem desenvolvendo 
trabalho destinado à qualificação do 

A Semana da Conciliação em Recife 
aconteceu entre os dias 30 de 
novembro e 2 de dezembro de 2015, 
e contou com a participação do então 
presidente do CRCPE, contador Geraldo 

Batista; de seu vice-presidente de 
Administração de Finanças, contador 
José Campos Filho e da juíza Federal da 
30ª vara de Jaboatão dos Guararapes, 
Daniela Zarzar Pereira de Melo Queiroz.

A sede do CRCPE, em Recife, também 
negociou processos administrativos 
dos que necessitavam regularizar 
pendências.

profissional da contabilidade, com a 
finalidade de propiciar à sociedade 
brasileira o devido acompanhamento 
desse importante processo.

Fonte: Portal CFC
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Artigo

Empresário ContábilEmpresário Contábil
Geraldo Ribeiro Bruno Feldman

O Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC) e, também, o Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE) vêm aprimorando e 
valorizando ao longo do tempo a 
profissão contábil. Muitas ações vêm 
sendo tomadas, tais como: a emissão de 
várias normas de conteúdo técnico e de 
regulação da atuação dos profissionais 
da contabilidade; a implementação do 
Programa de Educação Continuada; a 
interiorização do conhecimento, por 
meio de divulgação de informações 
profissionais para o interior do Estado 
de Pernambuco, que contribuíram para 
a evolução da contabilidade no País. 

Todas estas ações são visíveis e 
divulgadas aos profissionais de 
contabilidade. Entretanto, um tema que 
ainda preocupa muito a classe contábil 
é a concorrência desleal, mediante o 
aviltamento de honorários. Situação 
dessa natureza vem ocorrendo não 
só entre os pequenos escritórios de 
contabilidade, mas também nos 
escritórios mais estruturados 
e, inclusive, entre empresas 
que prestam serviços de 
auditoria. 

O Sindicato dos 
Contabilistas de cada 
estado, divulga, 
anualmente, uma tabela 
que propõe um valor 
mínimo de honorários 
a ser cobrado. 
Porém, é só 
um parâmetro, 
pois os 
h o n o r á r i o s 
são livremente 
fixados pelos 
p r e s t a d o r e s 
de serviços. 
Por sua vez, não 
compete aos Conselhos Regionais de 
Contabilidade (CRCs) legislar sobre 
os valores a serem cobrados a título 
de honorários. Isso porque, essa 
prática poderia ser enquadrada pelo 
Poder Judiciário como formação de 
cartel e restrição injustificada à livre 
concorrência, por determinar pisos para 

Por Bruno Feldman e Geraldo Ribeiro - Sócios da Sá Leitão Auditores e Consultores

Aviltamento de Honorários e Concorrência Desleal

cada tipo de serviço profissional. 

No entanto, uma das atribuições dos 
CRCs, conferidas pelo Decreto-Lei Nº 
9.295, de 27.05.1946, é o de fiscalizar 
o exercício da profissão contábil, 
impedindo o cometimento de infrações 
e punindo quando identificadas 
irregularidades no exercício da profissão. 

Nesse contexto, uma das infrações 
do profissional de contabilidade 
previstas pelo Art. 8º do Código de 
Ética Profissional do Contabilista, 
aprovado pela Resolução CFC Nº 
803, de 10.10.1996, é o oferecimento 
ou disputa de serviços profissionais, 
mediante aviltamento de honorários 
ou concorrência desleal. Ocorre que, 
é muito difícil para um CRC fiscalizar e 

punir baseado apenas neste dispositivo, 
diante da subjetividade e da falta de 
um parâmetro estabelecido de valor 
mínimo dos honorários para cada tipo 
de serviço. 

De acordo com o Art. 6º da Resolução 
CFC Nº 803, de 10.10.1996, e, 
posteriormente, com a aprovação da 
Resolução CFC Nº 987, de 11.12.2003, 
o contabilista deve formalizar um 
Contrato de Prestação de Serviço, 
estabelecendo, previamente, o valor 
dos serviços profissionais prestados, 
considerando a relevância, o vulto, a 
complexidade e a dificuldade do serviço 
a executar, o tempo que será aplicado 
para a realização do trabalho, dentre 
outros aspectos. Portanto, apesar desta 
regulamentação, por ela não é suficiente 
para evitar o aviltamento de honorários 
e, consequentemente, a concorrência 

desleal. 

Diante dessa conjuntura, é 
fundamental intensificar as ações 
de conscientização profissional, 
desde as Instituições de Ensino até 
os Sindicatos e os CRCs. Isso porque, 
apesar de não haver previsão legal 

sobre a fixação de uma tabela de 
honorários, ficará presente na 

vida dos contabilistas a ideia, a 
mensagem, a consciência e o 
parâmetro objetivo de valor 

justo para os honorários, pois 
não há judiciário que impeça 

o livre arbítrio dos cidadãos 
e dos órgãos de classe em 

expressar uma opinião 
e implantar programas 

de conscientização. 
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Meio Ambiente e sustentabilidade 

CRCPE Sustentável: funcionários recebem treinamento

O CRCPE está trabalhando por um 
mundo mais sustentável, levando 
aos seus funcionários, atividades 
que objetivam a conscientização 
de suas ações. Na semana passada, 
foram reforçados os seguintes 
compromissos:
- Manutenção do ar-condicionado 
entre 23º e 25º (sempre que possível);

- Desligar o ar-condicionado na hora 
do almoço;
- Desligar o ar-condicionado 20 
minutos antes do final do expediente;
- Desligar o monitor do computador 
quando passar um tempo sem usar;
- Desligar equipamentos da tomada 
ao final do dia (impressoras, televisão, 
bebedouro, carregadores de celulares 

e outros;
- Apagar as luzes em ambientes sem 
uso;
- Usar a água com consciência;
- Substituir copos descartáveis por 
copos fixos;
- Eliminar o desperdício de papel;
- Usar o papel com inteligência e 
pensar sempre em economizar.

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

CRCPE: da 
capital ao 
interior do 
estado

Pesqueira

O delegado é o técnico em 
contabilidade, Lourivaldo de Freitas 
Godê. O representante do CRCPE 
tem também sob sua jurisdição os 
municípios de Alagoinha, Belo Jardim, 
Sanharó, São Bento do Una e Poção.

Localização: Rua Adalberto de Freitas, 
94, Sala 4, Centro - Pesqueira

Delegado: Lourivaldo de Freitas Godê / 
CRC: PE-011709/O

Contato da delegacia: (81) 98176-1095

Santa Cruz do Capibaribe
Tem como delegada a contadora 
Janaina Marques Ramos que, além de 
Santa Cruz do Capibaribe, possui sob 
sua jurisdição os municípios de Brejo da 
Madre de Deus, Jataúba, Taquaritinga 
do Norte, Toritama e Vertente.
Localização: Rua Cel. Antônio 
Japiassu, 669, Sala 4, 1º andar, Centro - 
Santa Cruz do Capibaribe
Delegada: Janaina Marques Ramos / 
CRC: PE-024386/O
Contato da delegacia: (87) 3821-1165

Subsedes, Delegacias e Representações do CRCPE
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CRC e Setores   

Administração e Finanças em Foco 

Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Vice-presidente de Administração e Finanças

À frente da Administração e Finanças do CRCPE no biênio 2016/2017, que contempla 

preponderantemente o auxílio à presidência na pessoa de José Campos, pretendo ampliar a 

participação política, social e ambiental, através do apoio aos programas e projetos do sistema 

CFC/ CRCs, buscando o fortalecimento e valorização da classe contábil pernambucana, em 

benefício e proteção da sociedade, e com o objetivo de dar visibilidade às ações desenvolvidas 

pelo CRCPE.  Em gestão de coisa pública, entendemos que é necessário compartilhar a melhor 

forma de se desenvolver e ter o exemplo daqueles que sabem.    

Controle Interno em Foco

Compreendendo o biênio 2016/2017, e a Câmara de Controle Interno, seguindo orientação 

do presidente, que é compartilhada por todos que fazem o CRCPE, pretendemos padronizar 

os procedimentos processuais, visando dar um retorno mais rápido ao profissional 

que requerer redução, remissão de débitos e devolução de valores pagos a maior ou 

indevidamente.  E ainda melhorar o uso de ferramentas importantes do Sistema SPW nas 

atividades operacionais do Conselho, tais como: Sistema de Contratos, de Indicadores e 

Sistema de Plano de Trabalho, visando respectivamente: melhorar o controle de todos os 

contratos firmados com o CRCPE; acompanhamento das atividades realizadas pelos setores 

verificando se as metas estão sendo alcançadas e se o planejamento está sendo cumprido; 

e que os setores tenham acesso ao sistema para fazer seus planos e acompanhamento dos 

projetos e atividades ao longo do ano.

Contador Roberto Vieira do Nascimento  
Vice-presidente de Controle Interno 

Fiscalização em Foco

Para a gestão 2016/2017 os projetos do departamento de Fiscalização são: capacitação dos 

fiscais objetivando ampliar a fiscalização sobre os profissionais da área de contabilidade 

pública; implantar o arquivo digitalizado dos processos de fiscalização; reduzir o prazo 

de julgamento dos processos de fiscalização; ampliar convênios com entidades de classe 

correlatas e órgãos públicos para maior alcance dos profissionais a serem fiscalizados; e 

buscar aproximação dos contabilistas através de palestras sobre a finalidade da fiscalização 

(valorização do bom profissional, fiscalização preventiva e educativa, fator de proteção à 

sociedade e aos bons profissionais).

Contador Jorge Luiz de Souza
Vice-presidente de Fiscalização 
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Câmara Técnica em Foco

Contador Claudio Lino Lippi 
Vice-presidente da câmara Técnica 

A câmara Técnica foi instaurada em 2013 e iniciou suas atividades a partir de 2015. Na gestão 

2016/2017 pretendemos ampliar sua atuação, tornando-a mais dinâmica e integrada com 

a vice presidência técnica do CFC. Serão atribuições da câmara Técnica, entre outros itens: 

manter estreito relacionamento com a câmara técnica do CFC, auxiliando na análise de 

assuntos técnicos inerentes à profissão contábil, enviando sugestões nos projetos que estejam 

em audiência pública e participando da revisão de textos de resoluções e demais legislações; 

responder consultas de natureza técnica-profissional que sejam endereçadas ao CRCPE; 

revisar e opinar sobre artigos técnicos e outras matérias destinadas a publicação; revisar e 

adaptar no que for necessário as resoluções e regimento interno do CRCPE, ora vigentes; 

participar da elaboração do balanço sócio ambiental; auxiliar as demais vice-presidências, o 

conselho diretor e o plenário do CRCPE em assuntos de ordem técnica.

Registro em Foco

DDP em Foco

Josemi Sidney Barbosa Vieira 
Vice-presidente de Registro 

Sintetizamos através deste relatório, o ‘Plano de Ação’ dos projetos da câmara de Registro para 

os exercícios 2016/2017. São eles: oficiar os candidatos aprovados no Exame de Suficiência para 

lembrar sobre o prazo para requerer o primeiro Registro Profissional no primeiro e segundo 

semestre de cada ano; intensificar a divulgação do Exame de Suficiência; envio de e-mails e 

contatos telefônicos para os profissionais com correspondências devolvidas pelos correios; 

envio de e-mails para os sócios de Organizações Contábeis lembrando da necessidade 

de requerer a alteração contratual; intensificar as entregas de Carteiras em Solenidades 

agendadas; orientar e informar os profissionais sobre a importância do CRCPE nas palestras 

de Solenidades de entrega de Carteiras; realizar palestras nas Instituições de Ensino para 

alunos dos cursos de Ciências Contábeis, mostrando a importância das atividades do CRCPE. 

Os projetos da Câmara de Desenvolvimento Profissional, para o biênio 2016/2017 

são: continuar promovendo a Educação Profissional Continuada em todo o estado de 

Pernambuco através de cursos, palestras e eventos; aplicar o Exame de Qualificação 

Técnica aos contadores e auditores; captar empresas capacitadoras para EPC; analisar 

e julgar processos de EPC; fazer convênios e reuniões com as IES; promover reuniões 

com instrutores e Jovens Contabilistas; visitar as cidades onde o CRCPE possui 

delegacias, visando aproximar os contabilistas, entidades de classe e órgãos públicos.

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

CRC e Setores   
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Personalidade contábil

Natural de Recife-PE, Geraldo de 
Paula Batista Filho passou toda a sua 
infância no bairro da Várzea. De família 
humilde, que sempre priorizou os 
estudos, ele estudou durante 15 anos 
em uma escola da rede pública de 
ensino, quando começou a trabalhar.

A contabilidade surgiu 
na sua vida através 
de seu avô, que foi 
contador da Fábrica 
“Tacaruna” e da família 
Brennand. Seu pai, 
Geraldo de Paula 
Batista, deu sequência 
a honrosa profissão. Até 
que chegou a sua vez de 
realizar o curso técnico 
em contabilidade pelo 
Instituto Carmelita e, 
mais tarde, a graduação 
em Ciências Contábeis.

O ano era de 1971 e o filho de Severina 
Gomes Batista, e irmão de Euclides 
José de Paula Batista, Beatriz Gomes 
Batista e Bianca Gomes Batista, se 
deparava com o seu maior desafio 
profissional: iniciar um escritório de 
contabilidade com apenas um cliente. 
“Eu tinha um sócio e trabalhávamos 
meio expediente como funcionários 
de outra empresa”. Em seis meses 
Geraldo e José Carmelo já possuíam 
20 clientes.

Casado com Maria José Barbosa de 
Paula Batista, e pai de Davi Barbosa 
de Paula Batista, Danilla Barbosa 
de Paula Batista e Deborah Barbosa 
de Paula Batista, Geraldo deve à 
contabilidade tudo que conquistou na 
vida. Reconhecido pela generosidade, 

ética e simpatia, o 
contador deixa a 
presidência do CRCPE 
(gestão 2014/2015) 
com sensação de dever 
cumprido e nas suas 
ações fica a certeza de 
que pontes valiosas 
foram construídas 
para a classe contábil 
pernambucana. 

Para Geraldo Batista, a 
contabilidade brasileira 
é bastante reconhecida 
e privilegiada, mas o que 

precisa mudar é o País. “Trabalhamos 
muito em busca de aplicar uma ciência 
exata e perfeita e a legislação quebra 
todo este paradigma”, declarou o 
contador ressaltando ainda que a vida 
deve ser como cita o escritor ‘Augusto 
Cury’. “Apesar dos nossos defeitos, 
precisamos enxergar que somos 
pérolas únicas no teatro da vida e 
entender que não existem pessoas de 
sucesso ou pessoas fracassadas. O que 
existe são pessoas que lutam pelos 
seus sonhos ou desistem deles”.

“Trabalhamos 

muito em busca de 

aplicar uma ciência 

exata e perfeita 

e a legislação 

quebra todo este 

paradigma.”

Geraldo Batista - Empresário Contábil 

Geraldo de Paula 
Batista Filho é 
empresário contábil, 
ex-presidente do CRCPE 
(gestão 2014/2015) 
e coordenador 
adjunto da câmara 
de Desenvolvimento 
Profissional do CFC 
(gestão 2016/2017).
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Especial Retrospectiva 2015 – Melhores momentos do CRCPE

Inauguração da delegacia do CRCPE no Cabo. O Conselho 

inaugurou também delegacias em Santa Cruz e Caruaru.

II Caminhada Contabilista  movimentou a cidade do Recife

Inauguração  do 1º Espaço do Contador em PE  (localizado na JUCEPE)
Walter Longo e Geraldo 

Batista na 16ª CONESCAP
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Especial Retrospectiva 2015 – melhores momentos do CRCPE

Outubro Rosa - Palestra sobre prevenção 
e combate ao Câncer de Mama

Solenidade de entrega de carteiras profissionais  em Recife

12° ENECON Encontro Nordestino de Contabilidade em Recife foi sucesso de público
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Quais as principais 
mudanças nas Regras para 
a emissão de DECORE? A 
partir de quando entram em 
vigor? 

Ampliação das possibilidades de emissão 
no ANEXO 2 da Resolução CFC nº 1.364/11; 
obrigatoriedade do uso de Certificado 
Digital para a emissão da DECORE; upload 
da base legal no ato da emissão do 
documento e a disponibilização do mesmo 
para a RFB. Já estão em vigor desde o início 
do ano de 2016, exceto a necessidade 
de fazer upload no ato de emissão da 
declaração e a utilização da certificação 
digital para a emissão do documento – que 
só entrarão em vigor em abril.

Acompanhe as atividades do CRCPE pelo 
Facebook e Twitter.

      Facebook: /crcpernambuco
      Twitter: @CRC_Pernambuco

Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco
José Gonçalves Campos Filho (Presidente)

Vice-Presidentes
Administração e Finanças: Maria Dorgivânia 
Arraes Barbará
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: Claudio Lino Lippi

Conselheiros Efetivos:

Contadores
Roberto Vieira do Nascimento
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Marcos José Campos de Alcântara
Fabio Firmino Cabral
Francisco de Assis Galvão Barreto Pinho
Jorge Luiz de Souza
Marcio Henrique Barbosa Maciel de Sousa
Gilberto Bagaiolo Contador
Claudio Lino Lippi
Rinaldo Remigio Mendes

Técnicos em Contabilidade

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

Conselheiros Suplentes:

Contadores
Rodrigo Lucena de Queirós
Maria do Socorro Duarte Martins
Marco Antonio Granha
João Eudes Bezerra Filho
Eduardo Carlos Pessoa de Amorim
Maria Alciene Oliveira de Araujo
Geraldo José Moura de Almeida Braga
Fabio de Oliveira Lima
Walter Wilson Henrique de Souza
Alberto Nogueira Ferreira
Cybelle Greice Ramos Galvão de Farias
Paulo Cezar Ferreira de Souza
Érico Xavier de Morais Pinto

Técnicos em Contabilidade
Antonio Nivaldo de Almeida
Severino Vicente da Silva
Maria de Lourdes Gama Moraes
Maria do Socorro Galdino de Oliveira


