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CRC  Notícias
CRCPE realizou 1ª edição 
de seminário para peritos 
contábeis em PE  

Evento em parceira com a APJEP lotou o auditório da Academia 
Pernambucana de Letras
Mais de 200 pessoas, entre 
contabilistas, estudantes e 
profissionais de diversas áreas 
lotaram o auditório da Academia 
Pernambucana de Letras (APL), no 
bairro das Graças, na noite de 26 de 
outubro, durante a primeira edição 
do “Seminário Pernambucano de 

Perícia Contábil - Analisar para 
esclarecer, esse é o caminho”, 
realizado pelo Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE) e pela Associação dos 
Peritos Judiciais do Estado de 
Pernambuco (APJEP), com o apoio da 
Federação Brasileira das Associações 

de Peritos, Árbitros, Mediadores e 
Conciliadores (FEBRAPAM). 

Em seu discurso, o presidente do 
CRCPE, contador José Campos 
lembrou que o evento havia sido 
uma promessa de campanha 
que, com muita satisfação, estava 
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Matéria de capa

Com o tema “O novo CFC, a perícia e 
o perito”, a juíza do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT-PE) da 6ª Região, 
Andréa Keust Bandeira de Melo, 
discorreu sobre assuntos da área 
judicial, entre eles, prova pericial, o 
novo Código de Processo Civil (CPC), 
cadastro de peritos, prazo designado 

Palestras

pelo juiz, honorários periciais no 
novo CPC, e dentre as mudanças 
trazidas pelo Novo Código do 
Processo Civil (NCPC), o tempo para 
a entrega do laudo pericial onde, 
de acordo com o artigo 471, peritos 
e assistentes técnicos oferecerão 
pareceres no prazo comum de 10 

dias após a apresentação do laudo, 
independentemente da intimação.  

A presidente da FEBRAPAM e 
coordenadora da Comissão de Estudos 
do Cadastro Nacional de Peritos 
Contábeis do CFC, Sandra Maria 
Batista, foi a segunda palestrante da 

sendo cumprida. “Sabemos da real 
necessidade de atualização dos 
peritos contábeis para que estejam 
sempre aptos a exercerem a função, 
por isso eventos como esse fazem 
parte da nossa programação e estarão 
cada vez mais inseridos nos nossos 
planos de ação”, declarou.

O presidente da APJEP, Clenilson Lima 
de Souza, ressaltou a importância 
do seminário. “Saímos dos nossos 
escritórios para ouvir profissionais 
que dominam temas essenciais para o 
nosso ofício”, concluiu. 
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noite. A contadora detalhou “Cadastro 
Nacional dos Peritos Contábeis e 
as responsabilidades de Peritos no 
Novo Código de Processo Civil”, 
desde o contrato contextualizando 
à prova pericial contábil no CPC para 
nivelamento, risco e oportunidade de 
mercado, cadastro, prova consensual 
e simplificada. 

A especialista também falou sobre 
métodos de raciocínio lógico na 

perícia e as responsabilidades legais 
para a atuação profissional em perícia 
contábil. 

Ao final das palestras, as profissionais 
responderam algumas perguntas 
realizadas pelo empolgado público, 
que atentamente anotou cada tópico 
abordado e aproveitou o momento 
oportuno para sanar suas dúvidas.  
Como moderador do evento, o mestre 
em Ciências Contábeis e professor da 

Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Paulo Cézar Ferreira de Souza, 
que também é conselheiro do CRCPE, 
conduziu o enriquecedor momento 
de interação entre os participantes 
e as ilustres palestrantes. Um sorteio 
de brindes da empresa parceira 
Qualicorp seguido de um coquetel 
encerraram as atividades da noite. 
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Visão CRCPE

Prezados,

É neste novo ano que se inicia, com 
sensação de dever cumprido e de pleno 
sucesso nas realizações de 2016, que 
apresento a primeira edição de 2017 do 
CRC Notícias. Além de trazer informações 
para a classe, faremos um breve relato 
dos últimos 3 meses, onde vocês poderão 
conferir também um pouco da nossa 
retrospectiva de 2016 e relembrar os 
nossos melhores momentos juntos.

A nossa jornada continua. Estamos 
trabalhando pensando em você, 
elaborando um Planejamento Estratégico, 
com todas as ações previstas para 2017 
e, em breve, estaremos divulgando para 
seu conhecimento e acompanhamento. 
A nossa agenda de cursos já está em 
atividade, da cidade ao interior, levando 
capacitação para todos os profissionais 
de Pernambuco. O ano também começa 
com a Campanha da Anuidade, um passo 
importante para que possamos estar 
trabalhando lado a lado e crescendo 
juntos rumo à valorização da classe 
contábil. E com um diferencial: pagando 
em janeiro dá para aproveitar o desconto 
de 10% oferecido pelo CFC.

Venho reforçar que o Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
continuará suas atividades, atento  
aos seus objetivos institucionais, 
atuando na questão do Exame de 
Suficiência e de novos registros, na 
fiscalização, quando do exercício da 
profissão e da prestações de contas, 
contribuindo de forma impecável em 
prol da transparência, buscando sempre 
contribuir significativamente para uma 
contabilidade cada vez mais capacitada 
e, consequentemente, uma sociedade 
mais justa e solidária. Juntos, podemos 
fazer mais e melhor. Conto com você!

José Gonçalves Campos Filho, 
Presidente do CRCPE

Editorial

CRC Comunica

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

*Sujeito a alteração.

Petrolina PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 2017 28/jan 08:00 / 17:00

Serra 
Talhada

APURAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ANALISE DE 
BALANÇO  30/jan 08:00 / 17:00h

Arcoverde  APURAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ANALISE DE 
BALANÇO 01/fev 08:00 / 17:00

Caruaru APURAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ANALISE DE 
BALANÇO 03/fev 08:00 / 17:00

Recife
ESTRUTURA CONCEITUAL BÁSICA - 
PRONUNCIAMENTO CONCEITUAL 
BÁSICO (R1)

10/fev 13h às 17h

Fotografe o QR code e confira os valores 
e descontos na tabela

O Conselho Federal de Contabi-
lidade divulgou os valores das 

anuidades de 2017 por meio da 
Resolução CFC N.º 1.514/2016.
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Mesa de honra repletas de autoridades para o 
Prêmio “O Caduceu 2016”.

CRCPE é recebido pelo governador de 
Pernambuco, Paulo Câmara, no Palácio 
do Campo das Princesas.

José Campos (pres. do CRCPE), 
desembargador Antônio Carlos Alves 
da Silva (pres. do TRE-PE) e Alda 
Isabela Lessa (dir. do TRE-PE), firmando 
convênio de análise de prestação de 
contas eleitorais.

Dia do Profissional Contábil: Palestra 
Magna com o empresário Eduardo 
Monteiro. Na imagem, José Campos 
recebendo o livro “Armando Monteiro 
Filho – Flashes da vida e do tempo”.

José Martonio Alves Coelho (pres. do CFC), Maria Clara Bugarim 
(pres. da Abracicon), Maria Dorgivânia Barbará (vice-pres. de 
Administração e Finanças do CRCPE) e José Campos (pres. do 
CRCPE), no lançamento do Museu da Contabilidade em Recife (PE).

Realizações CRCPE

alavancaram a profissão contábil no 
estado de Pernambuco. 

Realizações do CRCPE em 2016

O prêmio “O Caduceu”, que recebeu 
empresários e autoridades para 
contemplar personalidades e entidades 
de destaque em suas áreas de atuação, 
foi um sucesso. Nas mídias, o presidente 
do Conselho, contador José Campos, 
esclareceu as principais dúvidas dos 
contribuintes sobre IRPF 2016, e para 
promover uma vida mais saudável, 
o CRCPE contou com a participação 

efetiva dos contabilistas registrados no 
CRCPE, que foram às ruas para a terceira 
edição da “Caminhada Contabilista”.

Durante as eleições 2016 os profissionais 
contábeis assumiram papel primordial 
nas prestações de contas eleitorais, 
e para a correta execução do ofício 
o CRCPE capacitou contabilistas de 
Recife e de outras cidades do interior 
pernambucano como: Limoeiro, 
Arcoverde, Salgueiro, Caruaru, Palmares 
e Petrolina. Resultado: eleições limpas, 
dever cumprido e cidadãos satisfeitos.

Contabilidade pernambucana encerra 2016 com muitos motivos para comemorar
Um breve balanço do que foi o ano para o CRCPE, com atividades que movimentaram a sociedade e a classe contábil no estado de Pernambuco

Melhores momentos 2016

O ano de 2016 foi de muito trabalho 
e muitos motivos para comemorar, 
principalmente pelas importantes 
realizações do Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE), que beneficiaram a classe 
contábil e fortaleceram ainda mais os 
laços da entidade com a sociedade 
pernambucana. 

Em um breve balanço do que foi 
o ano de 2016, o CRC Notícias traz 
para o leitor os grandes eventos e 
participações do Conselho, bem 
como os principais momentos que 
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Presidente do CRCPE recebe 
comenda Maurício de Nassau das 
mãos de Janguiê Diniz (pres. do 
Grupo Ser Educacional).

Empresário João Carlos Paes Mendonça 
(presidente do Grupo JCPM) recebendo 
Medalha Mérito Contábil das mãos do 
presidente do CRCPE, José Campos.

José Campos é recebido pelo 
prefeito de Recife, Geraldo Júlio. 

Jornalista Francisco José (Globo 
NE), contador José Campos (pres. do 
CRCPE) e Janguiê Diniz (pres. do Grupo 
Ser Educacional) durante evento na 
UNINASSAU.

1º registro fotográfico dos conselheiros eleitos  para o biênio 2016/2017.

III Caminhada Contabilista.
 Solenidade de Entrega de 280 Carteiras 
Profissionais em Recife (PE).

Realizações CRCPE

Contabilidade pernambucana encerra 2016 com muitos motivos para comemorar
Um breve balanço do que foi o ano para o CRCPE, com atividades que movimentaram a sociedade e a classe contábil no estado de Pernambuco

Trazer o Museu da Contabilidade 
para a cidade do Recife foi um dos 
feitos de maior relevância no ano. A 
exposição itinerante ficou disponível, 
gratuitamente, durante 16 dias em 
um shopping da cidade. A ação teve 
repercussão nacional e seu modelo foi 
copiado por outros CRCs. Um trabalho 
em conjunto que contou com a total 
dedicação do atuante conselho 
diretor do CRCPE. 

Mais uma vez o Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil 
(PVCC) - eficiente serviço prestado 

à sociedade – teve total aceitação.  
E o Conselho também firmou 
importantes parcerias com entidades 
ligadas à classe contábil.

O Programa de Educação Continuada 
(PEC) ratificou a importância do 
constante aperfeiçoamento das 
técnicas para os profissionais 
contábeis. Em 2016 foram realizados 
135 cursos, sendo 78 na capital e 57 
no interior.

O número de profissionais contábeis 
também cresceu. Foram 826 novos 

registros de carteira profissional, 
totalizando 15.622 registros ativos em 
PE (números até 30/11/2016).

Já dando sequência aos planos 
para 2017, o Conselho publicará no 
começo do ano, edital de licitação 
do projeto executivo para o início 
da construção da sua nova sede 
institucional. Contudo, não faltam 
motivos para comemorar, e no que 
depender dos que fazem o CRCPE, 
muitas conquistas ainda virão! 
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Durante o lançamento do XI 
Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista, que será realizado 
entre os dias 13 e 15/09/2017, 
em Gramado (RS), o presidente 
do CRCPE, contador José 
Campos, lançou a candidatura 
de Pernambuco para sediar a 
próxima edição do evento, em 
2019, em Porto de Galinhas, 
praia do município de Ipojuca. As 
inscrições para a 11ª edição do 
evento já estão abertas! 

Pernambuco é 
candidato a sediar 
o XII Encontro 
Nacional 
da Mulher 
Contabilista

Ética e Transparência: 
Encontro reuniu profissionais 
no litoral sul de PE

Com um auditório cheio, a décima 
segunda edição do Encontro de 
Contabilistas do Cabo de Santo 
Agostinho e Mata Sul aconteceu no 
dia 12 de novembro, em Gaibu, litoral 
sul de Pernambuco. Uma realização 
do CRCPE que já faz parte da agenda 
dos profissionais contábeis daquela 
região e de regiões vizinhas.

Sob o mote: “Tributação e Contabi-
lidade: Ética e Transparência”, o pre-
sidente do Conselho, José Campos, 
deu início às atividades do dia. Em 
seu discurso, o contador falou sobre 

OUT - NOV - DEZ 2016

Da esq. para a dir.: José Eraldo Oliveira 
(cons. do CFC), Maria Dorgivânia (vice-pres. 
do CRCPE), José Campos (pres. do CRCPE), 
Maria Clara Bugarim ( pres. da Abracicon) e 
Geraldo Batista (cons. do CFC).

a importância da constante atualiza-
ção do profissional da área contábil. 
“Temos sempre que estar qualificados 
e atualizados com as normas contábeis 
e com os últimos lançamentos tecno-
lógicos da nossa área de atuação”, des-
tacou.

A programação seguiu com a palestra 
“Gestão Tributária para Micro e 
Pequenas Empresas”, ministrada 
por Deborah Barros. Em seguida a 
palestrante Umbelina Lagioia abordou 
“NBC TG 1000 – Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas”.

Conselho realizou curso em Santa Cruz do Capibaribe
Os fundamentos da prática e rotina 
do escritório de contabilidade nas 
organizações foi tema do curso 
realizado pelo CRCPE no dia 19 de 
novembro, no município de Santa 
Cruz do Capibaribe. 

O momento foi ministrado pela 
especialista Fernanda Feitosa, que 
abordou as várias obrigações, entre 
elas, fiscais, federais, trabalhistas, 
societárias e previdenciárias mensais; 
com exercícios e aplicações de cases 
de sucesso. 



9Notícias CRCPE

O encontro realizado pela 
Escola Superior de Advocacia de 
Pernambuco (ESA-PE) aconteceu 
no dia 4 de novembro, no auditório 
da OAB-PE, e debateu os desafios 
da concretização do novo marco 
regulatório do terceiro setor, Lei nº 
13.019/2014.

Seis painéis foram apresentados, 
sendo um deles “O papel da 
contabilidade para a prestação de 
contas do terceiro setor”, tendo 
como moderador o presidente do 
CRCPE, contador José Campos. O 
conselheiro do Tribunal de Contas 
de Pernambuco, Marcus Nóbrega 
e a contadora especializada em 
Gestão Tributária, Verônica Schulle, 
debateram sobre o tema para uma 
grande plateia de advogados e 
contabilistas. 

Presidente 
do CRCPE 
participou de 
evento sobre o 
Terceiro Setor 
na OAB-PE

Representantes do CRCPE marcaram 
presença em mais uma edição de 
sucesso do projeto “Pilote a vida. 
Previna-se!” do Outubro Rosa HD! 
Através do projeto CRCPE Mulher, 
o Conselho apoiou a campanha de 
prevenção e combate ao câncer de 
mama que movimentou a manhã do 
domingo, 23 de outubro, no 2º Jardim 
da Avenida Boa Viagem, em Recife (PE).

Outubro Rosa HD: CRCPE marcou 
presença no grande evento

Fizeram parte da programação: 
atividades físicas, acompanhamento 
de profissionais especialistas com 
esclarecimentos sobre a prevenção, 
passeio motociclístico e atrações 
musicais, com shows gratuitos da 
banda Allycats, da cantora Nena 
Queiroga (participação especial de 
Cezinha) e Dj’s.

Nos dias 26 e 27 de outubro o CRCPE 
participou do ‘Projeto Colmeia – Feira 
de Saúde e Cidadania’, uma realização 

‘Projeto Colmeia’ contou com a 
participação do CRCPE

do Sesc Arcoverde, que objetiva 
oferecer ações de saúde, educativas, 
preventivas e culturais, com a intenção 
de melhorar a qualidade de vida e 
resgatar a cidadania da população. 

O evento gratuito aconteceu na Escola 
de Ensino Superior de Arcoverde – 
Aesa/ Cesa, no bairro do São Cristóvão. 

CRCPE comemora mais uma 
conquista para os contabilistas 

O CRCPE, através da sua competente 
e dedicada gestão, obteve mais 
uma vitória para a classe contábil do 
estado. O imóvel localizado na Rua 
da Soledade nº 463, no bairro da Boa 
Vista, em Recife, foi reintegrado após o 
ganho de uma longa batalha judicial.

Em 3 de outubro de 2016 o Sindicato 
dos Advogados de Pernambuco, 
que ocupava o imóvel desde 1994, 
desocupou e entregou a titularidade 
plena do bem ao CRCPE, que irá utilizá-
lo como seu patrimônio nas atividades 
institucionais.
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CRCPE participará do Conselho de Contribuintes 
da Prefeitura da Cidade do Recife
Publicada no Diário Oficial do Recife 
no dia 3 de dezembro de 2016, a 
Lei 18.276/2016 dispõe sobre a 
organização, estrutura e competência 
do contencioso administrativo 
tributário do município do Recife. E 
como representante da sociedade civil 
no CAF, ao lado da OAB-PE, o CRCPE 
comemora mais essa conquista.

A instrução e o julgamento do processo 
administrativo tributário competem 
ao Conselho Administrativo Fiscal 
(CAF), órgão integrante da Secretaria 
de Finanças do Recife, sem prejuízo 
do disposto nos artigos 28, 36, §§ 5º e 
6º, e 200, todos da Lei n.º 15.563, de 27 
de dezembro de 1991.

A lei, que é resultado de um trabalho 
realizado junto à Prefeitura da Cidade 
do Recife, foi aprovada na Câmara 
dos Vereadores do Recife, e dá outras 
providências. Ao CAF compete decidir, 
em primeira e segunda instâncias 
administrativas, os processos 
administrativos decorrentes de 
relação jurídica estabelecida entre o 
município do Recife e o sujeito passivo 

Fotografe o QR 
code e confira a 
Lei 18.276/2016

de obrigação tributária, concernentes 
aos créditos tributários, bem como aos 
atos administrativos referentes à matéria 
tributária; e decidir, em instância única, 
os procedimentos de consulta quanto à 
interpretação e aplicação da legislação 
tributária municipal.

O presidente do CRCPE, contador 
José Campos, e representantes de 
várias entidades estiveram na OAB-
PE, na manhã do dia 14 de novembro, 
declarando apoio ao pleito da Ordem 
para que o projeto da nova lei de 
custas do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco (TJPE) seja debatido 
com a sociedade civil. Na ocasião, o 
presidente da OAB, Ronnie Preuss 
Duarte, explicou a importância 
do diálogo entre as instituições, 
sentimento compartilhado por todos 
os presentes no encontro.

Contra as taxas propostas pelo TJPE, 
os empresários declararam estarem 
insatisfeitos e o contador José Campos 
chamou a atenção para o momento 
delicado que as empresas enfrentam. 
“O empresariado pernambucano 
não tem condições de suportar essas 
taxas. Os valores são muito altos”, 
concluiu o presidente do CRCPE.  O 
presidente da Fecomércio-PE, José 
Lourenço Silva, e o vice-presidente 
da Associação Brasileira de Logística 

CRCPE debateu com entidades projeto da lei de 
custas proposto pelo TJPE

e Transporte de Carga (ABTC), Newton 
Gibson, também se posicionaram 
contra a proposta do Tribunal.

As dificuldades vão além da oneração, 
como explica a vice-presidente de 
Administração e Finanças do CRCPE, 
contadora Maria Dorgivânia Arraes. 
“As empresas não suportam também 
o excesso de burocracia e tributos, 
principalmente os causados por conta 

das taxas. Somos contra a proposta do 
Tribunal”, afirmou. 

O deputado estadual Rodrigo Novaes 
também participou do encontro. Os 
processos acumulados na JUCEPE foi 
outro assunto discutido na reunião. 
Ambos os temas têm impacto direto nas 
empresas, principalmente nas MPE’s.

Com informações: OAB-PE
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Instituído pela ONU, em 1985, o Dia 
Internacional do Voluntariado foi 
comemorado por Voluntários do PVCC 
do Sistema CFC/CRCs, que realizaram 
diversas atividades. Em Recife, por meio 
do ‘Projeto Bem Cidadão’ da organização 
Porto Social, que é coordenada por 
Marcopolo Marinho, voluntários do 

Conexão sociedade 

Conselho representou sociedade e empresários 
durante I Encontro do Empresariado Pernambucano 

Dia Internacional do Voluntariado foi comemorado 
pelo PVCC do CRCPE 

Idealizado pelo Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e Adolescente 
que visa à angariação de fundos para 
investir no 3º setor da sociedade, 
o evento aconteceu no dia 10 de 
novembro de 2016, no auditório 
do Banco Central, e reuniu o poder 
executivo, representado pelo vice-
governador Raul Henry, o poder 
legislativo, representado pelo 
deputado Aluísio Lessa, além da 
sociedade civil e empresários contábeis 
pernambucanos, que estiveram 
representados pelo presidente do 
CRCPE, contador José Campos, através 
do Programa de Voluntariado da 
Classe Contábil (PVCC).

Conduzido pelo secretário de 
Desenvolvimento, Izaltino Nascimento, 
o encontro expôs a importância 
da participação da sociedade na 
contribuição para o futuro de jovens e 
idosos pernambucanos.

Márcio Stefanni, secretário de 
Planejamento e Gestão e um dos 
palestrantes explicou o programa e 

PVCC do CRCPE, prestaram orientações 
contábeis e financeiras à população. 

As ações foram realizadas nos dias 26 
e 27 de novembro, contando com 15 
espaços e 110 atividades, que somaram 
80 horas de programação para a 
sociedade pernambucana. 

Parceria – O CRCPE e o Porto Social 
estão firmando uma importante 
parceria para que os voluntários do 
PVCC, programa coordenado pela 
conselheira do CRCPE, Joana Dark 
Nascimento de Lima, realizem plantões 
no Porto, oferecendo orientação 
empresarial para o terceiro setor.

ainda afirmou que muitas pessoas 
jurídicas não sabem, mas podem 
direcionar até 9% do imposto de renda 
(que podem ser descontados do lucro) 
aos fundos.  O secretário esclareceu 
ainda que os fundos não concorrem 
entre si, podendo o empresário doar 
ao mesmo tempo para o fundo do 
esporte e para a Lei Rouanet.

Ele também orientou que alguns desses 
fundos, como a ‘Lei Rouanet’, são de 
nível federal, e quando são repassados 
para Pernambuco, retornam em uma 
proporção bem menor do que foram. 
“Para que os fundos fiquem retidos 

diretamente em Pernambuco, os 
empresários deverão destinar o imposto 
de renda para o Fundo da Criança e 
Adolescente (1%) e o Fundo do Idoso 
(1%)”, detalhou.

De acordo com o presidente do CRCPE, 
José Campos, o projeto é um incentivo 
às empresas. “Através do programa 
firmaremos importante parceria com o 
Estado”, comentou.  E o vice-governador 
Raul Henry reforçou. “Essas empresas 
receberão o selo de ‘empresa parceira’, 
que poderá servir de marketing 
e estímulo para outras também 
contribuírem com o projeto”, concluiu.
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Entrevista    Wilson Rodrigues de Aquino 
Auditor-fiscal da Receita Federal em Pernambuco 

CRCPE:  O que pode ser destacado 
dentre os principais avanços da 
Receita Federal no ano de 2016?

Wilson Aquino: O ano de 2016 foi 
permeado de fatos que trouxeram 
instabilidades e dificuldades tanto a 
nível nacional, quanto institucional. 
Entretanto, a Receita Federal do Brasil, 
no cumprimento de sua missão de 
administração dos tributos internos 
e do comércio exterior, buscou 
evolução nos procedimentos de 
atendimento aos cidadãos, tanto às 
pessoas físicas como jurídicas.

CRCPE:  Pode nos detalhar um 
pouco do atendimento que foi 
realizado?

Wilson Aquino: Priorizamos o 
atendimento virtual, incrementando 
soluções tecnológicas e capacitação 
de seu corpo funcional; aprimoramos 
a gestão e execução das atividades de 
arrecadação, fiscalização, cobrança 
administrativa e investigação fiscal, 

e aumentamos o controle aduaneiro 
para combate ao contrabando e 
descaminho.

CRCPE:  Como a Receita está 
se preparando para atender 
aos contribuintes, em especial 
aos contadores do estado de 
Pernambuco, em 2017?

Wilson Aquino: Em 2017, a Receita 
Federal, em especial a Delegacia da 
Receita Federal em Recife, planeja 
ampliar e intensificar as ações 
direcionadas aos contadores, cujo 
sucesso já foi registrado em 2016, 
como as ‘Reuniões com Entidades 
Congraçadas’, nas quais participaram 
representantes do CRC, CFC, 
SESCAP, IBRACON e outras entidades 
representativas, ocasiões em que se 
discutiu temas importantes para o 
desempenho das relevantes funções 
desempenhadas pelos contadores.

CRCPE: Podemos afirmar que o 
Autoatendimento Orientado faz 

parte dessas ações que avançaram?

Wilson Aquino: Sim. Avançamos 
nos aspectos de Autoatendimento 
Orientado, em especial nas localidades 
onde não há unidades físicas da 
Receita Federal, com interação dos 
projetos do CFC e dos NAF-Núcleos 
de Atendimento Fiscal-Contábil com 
as prefeituras e universidades. 

CRCPE: Existem mais projetos dessa 
grandeza para serem executados?

Wilson Aquino: Sim. Estamos 
programando, a convite do presidente 
do CRCPE, contador José Gonçalves 
Campos Filho, e com apoio dos vice-
presidentes deste mesmo Conselho, 
Francisco Galvão (Desenvolvimento 
Profissional) e Maria Dorgivânia 
Barbará (Administração e Finanças), 
uma série de palestras, com temas 
como Imposto de Renda das Pessoas 
Físicas, Imposto de Renda das Pessoas 
Jurídicas e outros de interesse da 
classe contábil pernambucana.

Confira abaixo a entrevista que o coordenador do Projeto NAF/DRF/REC e professor do 
Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
concedeu ao CRC Notícias.

O maior evento da contabilidade pernambucana acontece em outubro/2017

A Convenção, que ocorre a cada dois anos, acontecerá entre os dias 11 e 14 de outubro de 
2017. Dentre os destaques estão apresentações de Trabalhos Técnicos, Simpósio, Feira de 
Negócios, Workshops, Palestras, Mesa-redonda e muito mais. Em breve mais informações 
no site do CRCPE www.crcpe.org.br.
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Contabilidade está entre as profissões que terão destaque 
em 2017
A Contabilidade estará em alta no 
ano de 2017. Uma das profissões 
mais antigas do mundo, ela será 
destaque no mercado de trabalho, 
e isso ocorrerá independente de 
o país estar em recessão e com o 
desemprego crescente – são 12 
milhões de pessoas procurando 
trabalho, segundo o dado do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), divulgado no dia 
30 de setembro de 2016. 

Com informações: Revista Dedução

Com informações: Revista Dedução

Com um mercado conturbado, 
sem vagas regulamentadas e sem 
dinheiro para empreendedorismo, 
o jeito é olhar para a situação com 
olhos otimistas e estratégicos. 

Um bom preparo inclui versatilidade, 
habilidade de negociação, ótima 
comunicação, fluência no idioma inglês, 
estabilidade, trabalho em equipe e foco 
nos resultados para áreas fiscal, contábil, 
controladoria e auditoria. 

Tudo para atender às demandas de 
um mercado exigente na hora de 
traçar um perfil estratégico e voltado 
ao mundo dos negócios, uma vez 
que a contabilidade assume papel 
de destaque no mundo corporativo 
por tratar não apenas de dinheiro, 
mas de bens e fatos patrimoniais, 
transformando tudo em informações 
detalhadas e valiosas. 

• Gerente de auditoria, empresas de grande porte: valorização de 6,3% (R$ 13.500 a R$ 27.000);

• Auditor, empresas pequenas e médias: valorização de 6,6% (R$ 3.400 a R$ 9.500);

• Analista contábil/fiscal sênior, empresas pequenas e médias: valorização de 6,4% (R$ 5.500 a R$ 7.800).

Tendências de salários na área contábil   
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O contador João Batista Guimarães 
Campelo nasceu na cidade do Recife, 
capital do estado de Pernambuco. 
Passou a infância brincando com 
amigos pelas ruas do bairro e ajudando 
o seu pai que, naquela época, possuía 
um pequeno comércio. 

Mesmo muito jovem, ele já auxiliava 
no controle das compras e vendas 
do negócio que era fonte de renda 
de sua família. 

Seu primeiro emprego 
foi na Ítalo Bianchi 
(renomada agência 
de Publicidade e 
Propaganda), quando 
iniciou efetivamente 
suas atividades 
como profissional da 
contabilidade, aos 
22 anos, após fazer 
um curso técnico em 
contabilidade.

Mais tarde, graduou-se pela 
Universidade Católica de Pernambuco 
(UNICAP).

Elizabete Mel, sua primeira chefe 
e esposa de um dos sócios da 
Ítalo Bianchi, foi uma das pessoas 
responsáveis pelo seu ingresso na 
contabilidade. Através dela partiu a 
primeira oportunidade de atuar na 
área contábil daquela agência, onde 
João Batista permaneceu de 1976 a 1990. 

João Batista foi diretor Administrativo 
e Financeiro do Grupo Jornal do 
Commercio (1990 a 1994). Pelo 
Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRCPE), foi 
conselheiro suplente no período de 
2008 a 2011.

As pessoas 
são tomadas 
pelo olhar da 

contabilidade.
João Batista

Sempre considerou o trabalho 
um lazer. E como um dos maiores 
admiradores das Ciências Contábeis, 
buscou estudar cada vez mais para 
evoluir e se manter atualizado. Hoje, 
afastado das atividades por motivo 
de saúde, o contador já possui 
nome consolidado na história da 
contabilidade pernambucana.

É Sócio/fundador e presidente da JBC 
Assessoria Contábil (Empresa de Con-
tabilidade especializada no segmen-

to de Propaganda 
e Publicidade des-
de 1991). Profun-
do defensor da 
Ética na Profissão 
Contábil, João Ba-
tista sempre teve 
a contabilidade 
como uma das 
maiores paixões 
da sua vida. 

João Batista é 
casado com a contadora Elvia de 
Azevedo Campelo, pai de Lucas 
(jornalista) e de Isabela (que também 
abraçou a profissão contábil). 

E é com grande satisfação que o 
Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco, em nome de toda 
a classe contábil pernambucana, 
oferece merecida homenagem a esse 
brilhante contabilista pernambucano, 
escolhido para compor a seção 
“Personalidade Contábil” do jornal 
CRC Notícias, destinada a profissionais 
que se destacam por sua atuação no 
universo contábil.

Contador João Batista Guimarães Campelo

Empresário Contábil, 
Sócio/fundador 
e presidente da 
JBC Assessoria 

Contábil; ex-diretor 
administrativo e 

financeiro do Grupo 
Jornal do Commercio 

e conselheiro do 
CRCPE no período de 

2008 a 2011.
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Com a palavra, os vice-presidentes:

Controle Interno em Foco

Chegamos com êxito ao final do exercício 
de 2016, foi um ano difícil do ponto de vista 
financeiro, porém envidamos esforços para 
que realizássemos uma gestão austera e 
cumpríssemos o nosso papel de órgão de 

fiscalização da classe contábil, tudo em prol da proteção à sociedade. 
Na prática analisamos: processos postulados por profissionais 
em busca de remissão, redução, isenção e restituição de valores; 
processos licitatórios; processo de prestação de contas de 2015; 
processo da proposta orçamentária de 2017; processos de créditos 
adicionais; balancetes contábeis de 2016; acompanhamento do 
orçamento de 2016; e participação em diversas comissões, buscando 
sempre o melhor para a entidade e seus profissionais.

Roberto Vieira do Nascimento  
Vice-presidente de Controle Interno 

Fiscalização em Foco

Janeiro chegou e alertamos aos profissionais de 
contabilidade que enviem a Declaração de Não 
Ocorrência ou Declaração Negativa ao COAF, 
relativas ao exercício de 2016. Esta declaração 
está regulamentada pela Lei nº 9.613/98 e pela 

Resolução CFC nº 1.445/13 e deve ser enviada até 31 de janeiro de 
2017. O CFC orienta que “...de acordo com o Art. 14 da Resolução do 
CFC, “Não havendo a ocorrência, durante o ano civil, de operações ou 
propostas a que se referem os Arts. 9º e 10, considerando o Art. 11, as 
pessoas de que trata o Art. 1º devem apresentar declaração nesses 
termos ao CFC por meio do sítio do Coaf até o dia 31 de janeiro do 
ano seguinte...”. A Declaração de Não Ocorrência de Operações ao 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) poderá ser 
feita diretamente no sistema desenvolvido pelo departamento 
de TI do CFC através do www.cfc.org.br/coaf/ ou www.crcpe.org.
br/fiscalizacao/coaf/. O descumprimento do envio está sujeito a 
penalidades previstas nas normas e resoluções emitidas pelo CFC.

Jorge Luiz de Souza
Vice-presidente de Fiscalização 

Registro em Foco

Josemi Sidney Barbosa Vieira 
Vice-presidente de Registro 

Além das principais atividades da Câmara, rea-
lizaremos, em 2017, as solenidades de entregas 
de carteiras profissionais aos novos Contadores, 
Palestras de orientação e informações aos estu-
dantes de Ciências Contábeis nas IES com rela-
ção à obrigatoriedade do Exame de Suficiência, 

sobre a solicitação do Registro e Fiscalização Preventiva e participa-
ção nos Rotas Contábeis. A Resolução CFC nº 1.486/2015, § 1º, artigo 
12, trata da Regulamentação do Exame de Suficiência com relação ao 
prazo de dois anos para efetuar os respectivos Registros Cadastrais, 
após a publicação do edital de aprovação no Exame. A Resolução CFC 
nº 1.518/2016, vem a revogar o § 1º artigo 12, da Resolução CFC nº 
1.486/2015, extinguindo esse prazo.

DDP em Foco

Sempre com o intuito de qualificar cada vez mais 
os contabilistas de Pernambuco, a Câmara de 
Desenvolvimento Profissional foi responsável por 
promover 135 cursos/palestras/eventos no ano de 
2016. Foram ministrados 78 cursos em Recife e 57 

no interior do estado. O resultado desse trabalho foi a capacitação de 
7.950 profissionais em todo o estado. Para o ano de 2017, estamos com 
uma grade de 140 cursos que serão disponibilizados ao longo do ano. 
Será promovida a 10ª Convenção dos Contabilistas de Pernambuco no 
mês de outubro, evento de grande porte e de extrema importância 
para a classe contábil, além de outros eventos de pequeno porte.

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

Administração e Finanças em Foco 

Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Vice-presidente de Administração e Finanças

Implantamos em 2016 no CRCPE, o dinamismo 
e a criatividade nas ações do Planejamento 
Estratégico dessa gestão, superando os desafios 
de um ano difícil, mas que serviu como fator de 
estímulo a grandes transformações. Com cautela 
e responsabilidade revisamos o orçamento 

2016, elaboramos o orçamento 2017 (já aprovado pelo CFC), 
implantamos Projeto Patrocínio, licitamos os projetos para construção 
da nova sede, ampliamos convênios a exemplo do celebrado com o 
TRE, modernizamos o site e os equipamentos de TI, ampliamos e 
interiorizamos as ações do PVCC. Encerramos o ano comemorando a 
inclusão do CRCPE no Conselho Administrativo Fiscal-CAF do Recife; 
O SEBRAE indicou o CRCPE para coordenação do Fórum Estadual 
da MPE; Apresentamos a candidatura de Pernambuco para sediar 
o XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista (2019 - Porto de 
Galinhas). 2017 será portador de mais esperança, reconhecimento ao 
contador, profissional que contribui incansavelmente  com a ética e 
desenvolvimento do nosso Brasil.

Câmara Técnica em Foco

Claudio Lino Lippi 
Vice-presidente da Câmara Técnica 

Em 2016, estreitamos os relacionamentos 
com a vice-presidência técnica do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) além da 
participação em todas as reuniões do CODIM 
e forte atuação no envio de sugestões em 

matérias colocadas em audiência pública pelo CFC. No âmbito 
regional, a Câmara cumpriu seu papel de auxílio às demais vice-
presidências, participando ativamente na revisão de todos os 
materiais de divulgação e na elaboração e revisão de resoluções e 
portarias emitidas pelo CRCPE.

CRC e Setores
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Qual a norma que regula 
a obrigatoriedade da 
Educação Profissional 
Continuada? 

 

A norma vigente é a NBC PG 12 (R2) de 
06/12/2016, publicada no Diário Oficial em 
21/12/2016.

Acompanhe as atividades do CRCPE pelo 
Facebook e Twitter.

      Facebook: /crcpernambuco
      Twitter: @CRC_Pernambuco

Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco
Presidente José Gonçalves Campos Filho

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
José Gonçalves Campos Filho
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
Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Gilberto Bagaiolo Contador
Claudio Lino Lippi
Rinaldo Remigio Mendes

Técnicos em Contabilidade
Maria Célia Duarte de Souza Melo
Josemi Sidney Barbosa Vieira
Maria de Lourdes Gama Moraes
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 do Socorro Galdino de Oliveira


