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Editorial

Vivendo 2021
com atitude, união
e transformação!
Dorgivânia Arraes
Presidente do CRCPE

É com muito orgulho que apresento
a vocês a “Contabilidade PE em
Revista”, planejada e concebida com
muito carinho e objetivo de estar mais
conectado com VOCÊ, profissional da
contabilidade, que batalha todos os
dias prestando serviço imprescindível
às empresas, governo e sociedade.
Desde que iniciamos nossa gestão, em
2020, foram inúmeras descobertas,
ações, realizações e, acima de tudo,
transformações. Ainda no comecinho,
surpreendidos pela pandemia, reagimos
com ATITUDE, lutando em defesa da
classe contábil, do empresariado,
dos contribuintes. Fomos ainda mais
reconhecidos e valorizados, mostramos
à sociedade o quanto somos ESSENCIAIS.
Descobrimos que podemos potencializar
o alcance das nossas ações de
desenvolvimento profissional e realizamos
inúmeros eventos online e o público
compareceu e investiu seu tempo no
aprendizado de um modo singular através
de lives, painéis e diversos encontros
e semanas temáticas realizadas em
plataformas como Instagram, Youtube
(CRCPE TV) e Zoom. Comprovamos,
diariamente, que o aprendizado não tem
fronteiras. Além do trabalho incansável dos
nossos setores do CRC/PE, as comissões

PVCC-PE, CRCPE Mulher e CRCPE Jovem
também fizeram acontecer. Foram inúmeras
ações que mostraram o quanto a união faz
toda a diferença e nos torna mais fortes.
Nesta primeiríssima edição, destacamos
a INOVAÇÃO em nossa capa e, para falar
dela, um legítimo entendedor do assunto, o
economista Chico Saboya, que vem dando um
show à frente da Superintendência do Sebrae.
Afinal, empreender e inovar estão mais do
que conectados e esse tema pra gente é
muito, muito importante. O querido Martonio
Coelho, Líder querido e admirado por toda
classe contábil brasileira, também prestigia
o lançamento da nossa Revista, assim como
Dr. Nelson Mitimasa, que foi um verdadeiro
divisor de águas na presidência do CRCPE anos
atrás e que hoje nos representa como Vogal
na JUCEPE. Gratidão sempre. Temos ainda um
CHÁ especial com a psicóloga Telma Ayres, uma
lição de liderança feminina com a contadora
Renata Gusmão, uma reflexão importante
sobre a Perícia Contábil pelo contador e
professor Paulo Cezar Ferreira e muito mais.
“Aquilo que a pessoa se torna ao longo da
sua vida depende fundamentalmente das
oportunidades que teve e das escolhas que
fez.” (Antonio Carlos Gomes da Costa)
Aproveitem a leitura!
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CRCPE na Mídia

Profissional em Ação

D E S TAQ U E P E • F R A N C I S C O S A B OYA

Gestão, empreendedorismo
e inovação em ação!
Nessa primeira edição da Contabilidade PE
em Revista, temos o prazer de presentear
nossos leitores com a INOVAÇÃO sob a
ótica de quem entende de economia,
tecnologia, empreendedorismo e gestão,
da teoria à prática.
Confira a visão do Superintendente do
Sebrae/PE e presidente da Anprotec –
Associação Nacional de Empreendimentos
Inovadores, Francisco Saboya, uma das
100 personalidades mais influentes do
país pela revista Época Negócios, que
falou para nossa redação sobre o tema
diante de sua vivência profissional à frente
de organizações na área de inovação e
tecnologia, como o IASP – International
Association of Science Parks and Areas
of Innovation. Um gestor que também já
foi presidente do Porto Digital (Recife) e
que, na gestão pública, ocupou cargos
de secretaria e direção superior nos
níveis estadual e municipal.

"
Inovação é a construção
permanente de futuros.
Ela é filha do conhecimento
e nasce quando ele é
convertido em algo concreto
para atender a uma
necessidade da sociedade.
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CONCEITUANDO E RESIGNIFICANDO

Inovar é apenas criar algo que ainda
não existe?
Existem vários conceitos de inovação
consagrados, inclusive regulamentados
internacionalmente, normatizando o
entendimento sobre o que é inovação
para fins, inclusive, de medições, como
o PIB, indicadores estatísticos, etc.
Portanto, quando a gente diz que um
país é mais inovador do que o outro é
porque temos parâmetros muito bem
definidos para essa afirmação.
Quando tomamos a Inovação como a

incorporação contínua e sustentada
de novos conhecimentos aos produtos
ou processos ou modelos de negócios
podemos chegar à conclusão de que
Inovação é filha do conhecimento e de
que esse conhecimento tem que ser
aplicado para ser inovação senão ele é
ciência.
NOVO FUTURO

A pandemia do Coronavírus tornou
mais clara a importância da inovação
no mundo dos negócios. Mas o que
esperar dos empreendedores para o
pós-pandemia?
A pandemia não trouxe nenhuma
novidade. Ela apenas funcionou como
um catalisador de transformações
que já vinham ocorrendo há muitos
anos. Desde 1995 para cá o mundo
vem sentindo
o impacto de ondas
intensas e cada vez mais frequentes se
combinando e se sucedendo umas às
outras, gerando um mundo novo,
que se distancia daquela sociedade
industrial com a qual a gente
está habituado há 250 anos.
Hoje a gente fala com clareza numa
sociedade digital, numa economia
digital.
Portanto, o que se espera do
empreendedor é que ele faça a sua
transformação digital e que compreenda
essa nova realidade, compreenda
que não se vive mais o mundo
analógico de relação unilateral
entre produtor e consumidor
sendo intermediada por uma

6
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rede de distribuidores regionais e uma
grande rede de varejo.
O consumidor, neste novo mundo está
muito empoderado pelo acesso a dados

"

O consumidor,
neste novo
mundo está muito
empoderado pelo
acesso a dados e
informações. Ele
conhece aquelas
três lojas do bairro,
mas também
milhares de outras
espalhadas pelo
mundo, em lugares
que ele nem
conhece, nunca foi.

e informações. Ela conhece aquelas três
lojas do bairro, mas também milhares
de outras espalhadas pelo mundo que
ele nem conhece, em lugares que ele
nunca foi.
Enfim, o empreendedor tem que ser
aquilo que o Schumpeter dizia, “para ser
empreendedor tem que ser inovador”
EMPREENDEDORISMO

Empreender é sempre inovar?
Inovar é caro?
Inovar não é uma coisa simples, mas
não necessariamente uma coisa cara.
Existem vários graus e expressões da
Inovação. Existe inovação em produto,
em processos, em produção, quanto à
abordagem de mercado, ao modelo de
negócio, etc. Todos comportam graus
que vão de inovações incrementais,
pequenos
ajustes
e
pequenas
calibrações, que você faz todos os dias,
até aquilo que se chama comumente de
inovações disruptivas.
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"
A complexidade
da Inovação está
associada ao acervo
de conhecimentos
e de infraestruturas
necessárias para
você usinar esses
conhecimentos e gerar
algo novo. E tudo
isso vai de pequenos
ajustes, o que é
barato, a grandes
inovações disruptivas
8
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É claro que para fazer novas
ações disruptivas é necessário um
investimento gigantesco porque você
precisa de muito conhecimento,
muitos cientistas e especialistas ao seu
lado, além de, também ser necessário
um talento especial para enxergar o que
ninguém está enxergando.
Daí para frente se tem uma escala. A
complexidade da Inovação está associada
ao acervo de conhecimentos e de
infraestruturas necessárias para você
usinar esses conhecimentos e gerar
algo novo. E tudo isso vai de pequenos
ajustes, que é barato, a grandes inovações
disruptivas, que é muito caro.
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O PAPEL DO CONTADOR

Na sua opinião, qual o papel dos
contadores junto aos empresários
no incentivo ao empreendedorismo
e inovação?
A função do contador vem sendo
ressignificada, e precisa mesmo ser
totalmente remodelada, porque cada vez
mais os dispositivos de automação, de
finanças como um todo, estão ao alcance
das pessoas. Você tem hoje engenhos
de inteligência artificial, redes neurais
e inteligência computacional para se
orientar um cliente onde investir em Bolsa
de Valores, por exemplo, que é algo super
sofisticado. Então, as funções rotineiras da
contabilidade tradicional, se continuarem
tradicionais, irão declinar.
Ao mesmo tempo o contador, para o
pequeno negócio, é a principal porta de
acesso ao conhecimento técnico sobre
gestão de negócios que, por via de regra
não, realizada pelos pequenos empresários.
E a gestão de negócios envolve, desde as
obrigações trabalhistas, tributárias, gestão
financeira, até a contabilidade em si, a
abordagem do negócio, o crédito que se
vai tomar no banco, etc.
O contador é essa conexão entre o pequeno
negócio e o universo da gestão empresarial,
da formalidade. Então ele deve refletir o
seu papel para que evolua nessa direção de
se transformar em suporte aos pequenos
negócios na reestruturação das empresas
para ingresso numa nova economia, a
digital.

"
A função do
contador
vem sendo
ressignificada
(...) As funções
rotineiras da
contabilidade
tradicional, se
continuarem
tradicionais, irão
declinar.
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DICAS
Que dicas de inovação você daria para os
empreendedores e para os contadores
aplicarem em seus negócios?
O que menos os contadores devem fazer
hoje em dia é a contabilidade tradicional
porque isso já está sendo realizado,
e será cada vez mais aprimorado, de
forma automatizada por engenhos que
capturam as informações financeiras de
movimento de vendas, das despesas, das
receitas, etc. e geram uma contabilidade
automática.
Então cabe ao contador mudar o
seu papel. Não digo que ele será um
especialista em inovação, mas ele tem
que entender que os novos negócios
precisam endereçar à Inovação, às novas
abordagens, aos novos processos de
relacionamento com clientes, às novas
tecnologias.

"

O contador é a conexão
entre o pequeno negócio
e o universo da gestão
empresarial. Ele deve
reﬂetir o seu papel para
que evolua nessa direção
de se transformar em
suporte à reestruturação
das empresas para o
ingresso em uma nova
economia, a digital.
10
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Francisco Saboya
O superintendente do Sebrae/PE
para o quadriênio 2019-2022 é
Economista e mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco-UFPE.
Atualmente é também presidente
da Anprotec – Associação Nacional
de Empreendimentos Inovadores.
Francisco é ex-presidente da Divisão da América Latina da IASP –
International Association of Science Parks and Areas of Innovation
(2015-2018). Por 11 anos (20072018), foi Presidente do Porto Digital (Recife), parque tecnológico
especializado em desenvolvimento
de software e economia criativa e
um dos mais destacados ambientes
de inovação do país.
Exerce regularmente a atividade
docente na Faculdade de Ciências
da Administração da Universidade
Estadual de Pernambuco, FCAP-UPE, onde leciona a disciplina de Macroeconomia. É também palestrante nas áreas de inovação, economia
criativa e cidades inteligentes e
escreve artigos para periódicos e
portais sobre estes temas. Foi empreendedor por mais de 20 anos,
dirigindo empresas de desenvolvimento de software e consultoria organizacional com atuação
junto aos mercados público e privado. Na gestão pública, ocupou
cargos de secretaria e direção
superior nos níveis estadual
e municipal. Francisco foi
membro do júri do Cannes
Lions Festival of Creativity (2013) e, neste mesmo
ano, foi considerado uma
das 100 personalidades
mais inﬂuentes do país
pela revista Época
Negócios,
um
dos principais
periódicos
brasileiros.
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Entrevista
com José
Martonio
Alves Coelho
"Quero
primeiramente,
parabenizar
todos os que fazem o Conselho Regional
de Contabilidade de Pernambuco, na
pessoa da nossa Presidente Dorgivania,
pela iniciativa da edição dessa Revista,
que certamente abordará temas dos mais
relevantes, não só para a classe Contábil
pernambucana, mais de todo o Brasil.
São iniciativas como essa, que valorizam a
nossa proﬁssão, tornando assim a Ciência
Contábil, que é uma ciência social, ainda
mais inserida na nossa sociedade, pois na
leitura, no conhecimento, nos tornamos
mais fortes, e assim aprimoramos o
nosso pensamento crítico, e, crescemos
como sociedade. Parabéns CRC/PE".

Martonio com toda sua experiência
liderando entidades contábeis, como
o CFC durante três mandatos e a FBC,
como você enxerga a importância da
representatividade classista como forma de fortalecimento da profissão
contábil? Conte-os um pouco sobre as
lições mais valiosas que aprendeu ao
longo de sua trajetória.
Primeiro, gostaria de dizer que a
minha história com as entidades de
Classe, iniciaram no final da década

de 1970, no meu Estado, o Ceará.
No ano de 1977, fui convidado para
lecionar no Curso de Ciências Contábeis,
e no ambiente universitário, conheci
vários colegas de profissão, e através de
encontros e discussões, resolvemos criar
uma Associação de Contadores, e nasceu
a Associação de Contadores do Estado
do Ceará (ACEC), inicialmente o objetivo
era puramente cultural, no entanto
com a exposição da Associação, fomos
convidados a participar de discussões
sobre o nosso Conselho Regional de
Contabilidade, o que culminou com o
convite para que participássemos de
uma Chapa nas eleições para o CRC,
inicialmente como Conselheiro, e nos
meados da década de 1980, chegamos a
Presidência daquele órgão, como se diz
no nosso Estado, “tomei gosto pela coisa”.
C O N TA B I L I DA D E P E E M R E V I S TA | 1 1
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"
Descobrimos nessa
longa caminhada,
que o indivíduo
que está investido
da representação
da classe, tem que
acima de tudo, ter
altivez, nunca busque
conquistar algo, sem ter
o que oferecer, tem que
ter orgulho da profissão
que exerce, mostre
que individualmente,
você é um vitorioso, e
que está lutando pela
valorização de uma
coletividade.
Concluído o meu mandato, entendi, num
primeiro momento que tinha dado a minha
contribuição para a Classe, considerando
que já era bem sucedido na profissão, já
que trabalhava como executivo de uma das
maiores empresas do Estado, e lecionava
na maior Universidade do Estado, onde já
ocupava cargo de chefia de departamento.
Acontece que, na minha passagem como
Presidente do CRC/CE, conheci vários
Presidentes de CRC de outros Estados,
e como sempre trocávamos ideias,
fui procurado e instigado a participar
12

| C O N TA B I L I DA D E P E E M R E V I S TA

das eleições do CFC, sob a alegativa de
que precisávamos lutar por uma maior
valorização da nossa profissão, e que o
fato do profissional, ser bem sucedido na
profissão, com certeza era fundamental
para dar maior representatividade aos
Conselhos, e assim facilitar a interlocução
com os poderes instalados, tanto a
nível estadual como federal, e foi nessa
pespectiva que chegamos ao CFC, onde,
com orgulho galgamos a Presidência
daquele importante órgão, tendo
exercido (três mandatos) e presidimos
também a
Fundação Brasileira de
Contabilidade, todos com sede em Brasília.
No exercício da Presidência do CFC, os
meus horizontes se ampliaram, pois
juntamente com todos os Conselheiros,
construímos uma trajetória para assim
buscar a Valorização da profissão
contábil no nosso País, e iniciamos uma
verdadeira romaria, junto aos gabinetes
das autoridades constituídas da Republica,
tanto Legislativo, Executivo e Judiciário,
mostrando a importância da Contabilidade
no desenvolvimento do nosso Pais.
Foi um trabalho árduo, que precisou de
muita resiliência, mais tínhamos como
lema (o que podemos fazer pela classe,
não utiliza-la como trampolim pessoal).
Por isso, descobrimos nessa longa
caminhada, que o indivíduo que está
investido da representação da classe,
tem que acima de tudo, ter altivez, nunca
busque conquistar algo, sem ter o que
oferecer, tem que ter orgulho da profissão
que exerce, mostre que individualmente,
você é um vitorioso, e que está lutando
pela valorização de uma coletividade.
Para galgarmos cada vez mais valorização,

P E R S O N A L I DA D E B R A S I L • J O S É M A R TO N I O A LV E S C O E L H O

é fundamental, que nos orgulhemos
do nosso papel, como representantes
dos milhares de profissionais e ainda
que possamos orgulhar àqueles a quem
representamos, mostrando uma conduta,
proba, ética e acima de tudo, se realmente
quer representar o coletivo, seja altruísta.
Olho para trás, e tenho a consciência de
que a caminhada foi longa, árdua, mas
prazerosa, e por isso, hoje afastado dos
cargos, me enche de felicidade, verificar
que a nossa semente germinou, e essas
novas gerações que hoje comandam a
nossa classe contábil, nos orgulham.

Na sua visão, quais são os novos desafios que os profissionais da contabilidade estão enfrentando e ainda
terão de enfrentar diante das transformações impulsionadas pela pandemia?
Vivemos tempos di�ceis, de toda ordem,
como essa crise sanitária global, onde as
relações interpessoais estão passando
por uma verdadeira transformação, e
como não poderia deixar de ser, nós
profissionais de Contabilidade fomos
atingidos em cheio, ainda mais pela
essencialidade dos nossos serviços, aliás,
o que foi reconhecido pelo Governo.

impostas, o que praticamente inviabilizou
as relações presenciais do Profissional
da Contabilidade com os seus clientes.
Por consequência, tivemos que nos
adaptar a buscar as informações, através
de ferramentas da TI, e necessariamente
buscar treinamento para que as equipes
de colaborados, pudessem dominar
essas ferramentas da tecnologia, na
busca de prestar serviços de qualidade.
Num primeiro momento, vejo que o
profissional da Contabilidade se adaptou
bem ao novo momento, no entanto, o
desafio maior está por vir, que é o novo
olhar que nós profissionais temos que
ter e nos adaptar, nas nossas relações
com o nosso mercado, pois, no meu
entendimento, a captação de clientes, com
certeza terá outro viés, considerando que
o mundo corporativo vai mudar e por isso
temos que buscar formas diferentes para
abordarmos e conquistarmos clientela.

Quero aqui fazer um reconhecimento ao CFC,
na pessoa do nosso Presidente Zulmir Breda,
que a tempo vem mostrando a necessidade
do profissional de Contabilidade se
familiarizar com a Tecnologia da Informação,
e esse é o grande desafio, considerando a
necessidade do trabalho em Home Oficce,
considerando a grande dificuldade de
locomoção, dado as diversas restrições
C O N TA B I L I DA D E P E E M R E V I S TA | 1 3
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Em sua opinião, como deve ser o
perfil e a atitude dos profissionais
da Contabilidade para elevar o seu
próprio conceito de valor diante do
mercado?
Pois é, resposta di�cil, nós entretanto
havemos de encontrar resposta as
nossas necessidades, o profissional
da
Contabilidade,
primeiramente
tem que ter um perfil empreendedor,
caso não tenha essa expertise, se faz
necessário, buscar treinamento, que o
mercado oferece, talvez um (Coaching)
que certamente o auxiliará no
enfrentamento das novas abordagens.
Eu diria que em termo de atitude, o
mercado está cada vez mais competitivo,
e o profissional, acima de tudo tem
que ser proativo, ter domínio da
tecnologia, ser bem informado, ,e buscar
canais de interlocução com o mercado, e
logicamente prestar serviço de qualidade.

Como você vê a evolução da Contabilidade brasileira no cenário mundial?
A Contabilidade no nosso País, tem
evoluído muito nesses últimos 20 (vinte)
anos, considerando que o Brasil se inseriu
no mercado global, se fez necessário, que
as Normas Brasileira de Contabilidade
se adequassem a esse novo momento
econômico mundial, já que dado as
transações globais entre empresas, com
participação de capitais estrangeiros
nas muitas empresas nacionais, a nossa
linguagem dos Demonstrativos Econômicos
e Financeiros, se tornou universal.
Nesse sentido, é fundamental reconhecer
o papel do Sistema Brasileiro de
14
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"
Num primeiro
momento, vejo que
o profissional da
Contabilidade se
adaptou bem ao
novo momento, no
entanto, o desafio
maior está por vir,
que é o novo olhar
que temos que ter
e nos adaptar, nas
nossas relações com
o nosso mercado
Contabilidade, capitaneado pelo CFC,
tanto na adaptação das Normas de
Contabilidade, como em campanhas de
treinamento para os profissionais, o que
tornou o Brasil como uma referência, tanto
na área pública, como privada, na inserção
do nosso País nesse mercado globalizado.

José Martonio
Alves Coelho
Presidente do Conselho
Federal de Contabilidade
nas gestões 2004 a
2005, 2014 a 2015 e 2016
a 2017. Presidente da
Fundação Brasileira de
Contabilidade, na gestão
2010/2014.
Detentor
de diversas honrarias e
Títulos, dentre as quais, a
medalha João Lyra.
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Liderança
feminina
na gestão
Renata Gusmão

Integrante da Comissão CRCPE Mulher e
vice-diretora da FCAP-UPE

Renata é formada em Ciências Contábeis pela
UFPE, Mestre em Administração (Área de
Concentração: Finanças) pela UFPB e Doutora
em Administração (Área de Concentração:
Finanças) pela UFPE, exerceu cargos diretivos
e gerenciais em empresas privadas e
exerce hoje cargo diretivo na Faculdade de
Administração e Direito de Pernambuco da
UPE - Universidade de Pernambuco. Há mais
de 20 anos exerce, na Academia, atividades
de ensino, pesquisa e extensão.

Em sua opinião, com toda experiência adquirida à frente de cargos
de gestão em grandes instituições,
como a mulher pode se valorizar
no mercado de trabalho para conquistar espaços de liderança?
Em primeiro lugar ter visão de futuro
com capacidade de assumir riscos,
investindo em si para que suas metas
e objetivos sejam alcançados e,
principalmente, nunca desistir destes
por mais que pareçam inatingíveis.
Saber

aliar

a

perseverança

ao

nosso talento natural, coligado ao
planejamento e a inteligência, é o
maior diferencial para quem procura
conquistar espaços profissionais.

O que motivou você a escolher a
profissão contábil e qual a maior
experiência que ela lhe proporcionou até hoje?
Com 15 anos de idade por causa da
necessidade de ajudar minha mãe, que
foi o meu melhor exemplo de mulher
batalhadora e muito determinada,
tive de trabalhar meio expediente
em uma empresa varejista de grande
porte, e lá passei por diversos
setores, já que estava enquadrada
como menor aprendiz, e foi quando
estive no setor de Auditoria Interna
que me apaixonei pela Contabilidade
e decidi que era aquilo que eu
queria ser e fazer, e posso dizer,
sem nenhuma dúvida, que tudo
que sou hoje devo a Contabilidade.
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Você considera que sua visão como
contadora agrega em sua postura
como gestora e líder?
Certamente. A Contabilidade tem a
capacidade de traduzir em números a
grande maioria das decisões em uma
organização, o que dá ao Profissional da
área uma visão muito apropriada para o
exercício de cargos diretivos e gerenciais.
Quanto a questão da liderança, essa
deve ser desenvolvida sistematicamente
desde o início das suas atividades
como profissional, considerando que
liderança é um grande desafio por ser
um exercício constante de competência.

Qual(is) a(s) principal(ais) lição(ões)
que você deixaria para as mulheres
que desejam empreender e/ou atuar
em cargos de gestão?
Bem, considerando tudo que vivi na
minha jornada profissional, posso dizer
que foram muitas as lições, e o que
poderia repassar desse aprendizado é que
principalmente devemos estar disponíveis
para aprender todos os dias, e não menos
importante exercer a perseverança,
determinação e flexibilidade. Mas o
que ainda acho mais importante como
lição é que todas se sintam desafiadas a
serem as melhores profissionais sempre.
16
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"
A Contabilidade tem
a capacidade de
traduzir em números
a grande maioria das
decisões em uma
organização, o que
dá ao Profissional da
área uma visão muito
apropriada para o
exercício de cargos
diretivos e gerenciais

MUNDO CONTÁBIL • A PERÍCIA CONTÁBIL É PROFISSÃO?

Artigo

A perícia contábil é
profissão?
Resumo
A perícia contábil é realizada pelo profissional
de contabilidade. É, na realidade, uma das
atividades exercidas pelo contador da mais
alta relevância e que exige uma imensa
gama de conhecimentos, não só da própria
contabilidade, como também de outras
ciências afins, além de uma atitude ética
irrepreensível. O contador, quando no
exercício da função de perito, tem a obrigação
de envidar todos os esforços possíveis em
busca da veracidade dos fatos, transcrevendo
no Laudo Pericial os resultados que obteve do
exame realizado, procurando agir sempre com
o máximo de independência e absoluta ética.

"

A importância do trabalho
pericial se constata e se
confirma em cada questão
resolvida com o auxílio deste
instrumento, seja no âmbito
judicial ou no extrajudicial. O
fato é que cada caso resolvido
representa um “passo no
caminhar do Direito” e outro
no longo caminho percorrido
pela Ciência Contábil,
proporcionando o bem-estar
comum, que faz parte dos
objetivos dessas ciências.
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A perícia contábil é uma atividade ou função,
nunca pode ser encarada como profissão. Há
ainda muitos problemas e obstáculos a serem
vencidos pela classe contábil para que a perícia
contábil, principalmente, a judicial, possa ser
executada com maior rigor científico e técnico.
Dentre desses problemas, um dos maiores é a
remuneração do perito.
Este trabalho realizou uma pesquisa entre
profissionais que atuam em perícia há longos
anos, com a finalidade de identificar estes
problemas que atrapalham o desenvolvimento
da perícia.

"

A Perícia, como
parte da contabilidade,
uma ciência social
aplicada, está em
constante transformação
para acompanhar as
mudanças que ocorrem
na sociedade.

Confira os tópicos do artigo
1. INTRODUÇÃO
2. A PERÍCIA E O PERITO CONTÁBIL
2.1 Perícia Judicial
2.2 Perícia Semijudicial
2.3 Perícia Extrajudicial
2.4 Perícia Arbitral
2.5. Metodologia em Perícia
2.6. Razões para se Fazer Perícia Contábil
2.7. Utilidade Social e Aplicações da Perícia
Contábil
2.8 O Perito Contábil
2.9. Perfil Profissional do Perito
2.10. A atividade do perito
2.11. O Laudo pericial
3. A FUNÇÃO SOCIAL DA PERÍCIA CONTÁBIL
4. A PESQUISA
5. RESULTADOS DA PESQUISA
6. ANÁLISE DAS RESPOSTAS AO
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Paulo Cezar
Ferreira de
Souza
É mestre em Ciências
Contábeis e em Ciências
Administrativas; especialista em Contabilidade e
Finanças, graduado em
Direito, Ciências Contábeis e Administração de
Empresas. É professor
universitário há 38 anos;
professor da Universidade Federal de Pernambuco há 20 anos e coordenador do Curso de
Pós-graduação Lato Sensu da UFPE
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Leia o artigo no
site do CRCPE
CLIQUE AQUI

PROFISSIONAL EM EVIDÊNCIA PE

Nelson
Mitimasa
Jinzenji
Vogal da JUCEPE, representando o CRCPE.
Presidente do CRCPE nos anos de 2004 a 2007.

Contador, administrador e advogado. Empresário
do setor contábil desde 1975. Vogal Titular e Presidente da 3ª Turma de Vogais da Junta Comercial
do Estado de Pernambuco – JUCEPE, representando o Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco.
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco (2004 a 2007); Presidente do
Ibracon 2ª Regional (2002-2003); Vice-Presidente Técnico do Conselho Federal de Contabilidade
- CFC (2008 a 2011); Coordenador de Operações
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC
(2008 a 2011); Membro da Comissão Consultiva
de Normas Contábeis da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (2004, 2005 e 2006); Membro do
Grupo de Estudos para Auditoria, do CFC (2003,
2004 e 2005).
Membro da Academia Pernambucana de Ciências Contábeis. Condecorado com a Medalha Joaquim Monteiro de Carvalho pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo em
30/05/2011. Condecorado com o Prêmio “O Caduceu” pelo CRCPE, em 2016. Prêmio Expressão
em Administração, conferido pela Casa do Administrador em Pernambuco – CAPE, integrada pelo
Conselho Regional de Administração no Estado de
Pernambuco e Sindicado dos Administradores em
Pernambuco, em 09 de setembro de 2010.

Conte-nos um pouco sobre o papel do vogal e do
seu trabalho neste cargo
O papel do Vogal é regulamentado por Lei que
estabelece a sua incumbência e eu estou na Junta
Comercial como Vogal representando o Conselho
Regional de Contabilidade de Pernambuco.
Agora, respondendo à pergunta; sobre a função
desempenhada pelo Vogal, na verdade ele
participa de Turmas e também das Plenárias. Na
Junta Comercial do Estado de Pernambuco são
cincoTurmasetrêsVogaisemcadaTurmaquetem,
por incumbência de Lei analisar alguns processos
específicos como de constituição de sociedade
anônima, de fusão, cisão e incorporação, de
consórcio, etc. São os processos mais complexos
que passam pela Turma de Vogais que, se encontra
algum aspecto que não atende a lei, coloca-os em
exigência, isso, no caso do trabalho do vogal na
Turma. Além da análise de processos na Turma, o
Vogal, por determinação da Presidência da Junta
Comercial, pode relatar recursos encaminhados à
Junta, que são submetidos à decisão da Plenária.
APlenária,queéoórgãomáximodaJuntaComercial
e que é formada pelos Vogais, via de regra, é para
discutir aspectos administrativos da Junta, como
atualizaçãodetabeladepreçodosserviços,portarias
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a serem baixadas ou resoluções, por exemplo, além
de decidir sobre os recursos relatados pelo Vogal
designado pela Presidência. Tudo isso é deliberado
pela Plenária. Todo mês temos a Plenária ordinária
e duas ou três extraordinárias. Então isso seria
basicamente o papel do Vogal na Junta Comercial.
O meu objetivo, como representante do Conselho
Regional de Contabilidade na Junta Comercial é o
de desempenhar a condição de vogal de forma que
possa elevar, sempre, o nome do CRC, e com isso o
de todos os profissionais da Contabilidade.

existia nada disso, mas é importante frisar que o
Governo também adota tecnologia, hoje temos
o SPED por exemplo, onde se envia todas as
informações para o Governo por meio digital.

Com toda sua vivência enquanto gestor,
inclusive liderando entidades profissionais
como o CRCPE, conte-nos um pouco sobre
as lições mais valiosas que aprendeu ao
longo se sua trajetória e como essa experiência inﬂui em seu trabalho como vogal.

Que mensagem você gostaria de transmitir aos
profissionais da Contabilidade sobre sua atuação nos dias de hoje. Em sua opinião como deve
ser seu perfil e atitude diante dos novos desafios do dia de hoje?

Eu acho que todo profissional deve primar pela
seriedade no seu trabalho, observar as normas, as
leis e procurar sempre ser transparente. Precisa ser
muito humilde, nunca arrogante e atender a todos
semdistinção.Enocasodasatividadesprofissionais
nós sabemos que a contabilidade é uma atividade
muito importante para o empresário em geral. Eu
sempre entendi que esse profissional não deve
se ater apenas a parte Contábil porque, como
ele basicamente orienta os empresários, deve
sempre ter noção de outras atividades correlatas.
Tanto é que quando eu fui presidente do Conselho
Regional de Contabilidade de Pernambuco,
nós iniciamos uma parceria com o SEBRAE
que foi justamente para dar ao profissional de
contabilidade a visão de outras áreas periféricas,
para que pudesse melhor orientar o empresário.
Qual o impacto da tecnologia no trabalho de
um profissional de contabilidade?
A integração realmente agiliza o processo de
contabilização dos fatos. Antigamente não
20
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E Isso faz com que os profissionais
de contabilidade tenham ainda mais
responsabilidade sobre os registros, porque,
como tudo agora é informatizado, a fiscalização
fica muito mais fácil, já que as informações são
cruzadas digitalmente.

O caminho da tecnologia para os profissionais de
contabilidade é inexorável e aqueles que não se
adaptarem certamente ficarão para trás. Mas ao
longo desses anos já percebemos uma mudança
radical no perfil desses profissionais.
Algumas pessoas falam que a profissão de
contador vai se acabar e eu digo que isso jamais
vai acontecer. O cérebro humano é insubstituível,
o raciocínio, o pensamento, são insubstituíveis.
Claro que não posso falar o mesmo das atividades
rotineiras e mecanizadas que podem, sim, serem
substituídas pela tecnologia. E isso não só na
profissão contábil.

"

Eu acho que todo profissional
deve primar pela seriedade
no seu trabalho, observar as
normas, as leis e procurar
sempre ser transparente.

AC A D E M I A E M F O C O

Suênia Graziella Oliveira
de Almeida Santos do
Nascimento
Cátedra 29
Patrono: Manoel Roberto de Lima
Mestre em ciências contábeis pela
Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE). Possui especialização em normas
internacionais de contabilidade e normas
internacionais de auditoria pela Fundação
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais
e Financeiras (Fipecafi). Especialização em
Demonstrações Financeiras no padrão US/
GAAP e IAS/GAAP pela Universidade de Illinois
nos EUA. Graduada em ciências contábeis
pela UFPE. Multiplicadora das IFRS certificada
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
É Controller América Latina do Grupo Moura.
Foi diretora de Finanças do Makro Atacadista
S/A e líder da contabilidade da Câmara
Municipal do Recife. Foi Superintendente
da Faculdade Nova Roma, obtendo em sua
gestão o 1º Lugar Geral no Ranking do MEC
como melhor faculdade de Pernambuco.
Membro da Rede NAF da Receita Federal
do Brasil. Possui experiência empresarial
nas áreas de contabilidade e finanças, com
ênfase em S/A e empresas de grande porte.
Professora convidada do FGV Management.

Membro da ONG Meu Propósito, que atua
com projetos de educação financeira pelo
país. Possui publicações de artigos em
revistas científicas, bem como em seminários
e congressos, nacionais e internacionais.

GENTE E GESTÃO

CHÁ

DE COMPETENCIAS
EM PROSA
Por, Telma Ayres

"Amo fazer e tomar chá, acho uma arte.
Há sempre uma forma para se tirar o melhor proveito
desta bebida.
Quente ou gelado, sozinho ou acompanhado uma xícara
de chá é admirável, sublime instante.
Encontrar a erva adequada de onde se extrai o sabor.
Água potável, ferver na medida certa. Assim, a infusão fica
mais aromática.
A temperatura da água e o tempo da infusão
correspondendo a cada variedade. Saber servir na hora
exata pode desintoxicar, acalmar, animar, integrar: eis a
arte que exige competência."

Competência é um termo que levanta muitas
dúvidas e polêmicas. Gosto do conceito que
vem de Fleury “é um saber agir responsável
e reconhecido, que implica mobilizar, agir,
transferir conhecimentos, recursos, habilidades,
que agregam valor econômico à organização e
valor social ao indivíduo”. Descrevendo assim,
fica em fusão as dimensões cognitiva, atitudinal
e de aplicação do sujeito. Os diversos saberes
em uma única composição.
No mundo das organizações, tem-se utilizado o
acrósticoCHAparasereferiraodesenvolvimento

22
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das competências. Conhecimento, habilidades
e atitudes formam um conjunto integrado de
saberes que resultam no bom desempenho.
O conhecimento é a cognição. Tudo que se
busca para ampliar a informação: a razão, a
lógica, o pensar crítico. Nossos conhecimentos
gerais e específicos, o quanto sabemos de
tecnologia e de comunicação, os esquemas
estruturais de nossa cognição que nos dão
capacidade analítica, argumentativa e critica.
Saber conhecer é estimular nosso discernimento
e embasar nossos julgamentos. A partir dos quais
elaboramos hipóteses, raciocinamos analítica e
conceitualmente a realidade. Ocupa a dimensão
do saber conhecer. A erva, a raiz, o grão de onde
se extrai o sabor que o saber nos dá.
As Habilidades estão na competência do
saber fazer, de aplicar. Pôr em prática, fazer
e operacionalizar. A habilidade acontece no
pragmatismo e nos orienta para os resultados.
Quando praticamos os valores organizacionais,
nos dirigimos para a qualidade, planejamos,
gerenciamos equipes, lideramos. Tomamos

GENTE E GESTÃO

"
O conhecimento
é a cognição.
Tudo que se busca
para ampliar a
informação: a
razão, a lógica, o
pensar crítico.
decisões. Aplicamos estratégias nos nossos
processos decisórios, somos eficiências
em nossas técnicas, somos habilidosos. Na
metáfora do chá, é do saber fazer que brota o
aroma e o sabor da erva quando a água quente
dos desafios se apresentam.
Atitude está associada ao nosso querer.
É a dimensão do saber ser e conviver.
Autodesenvolvimento,
relacionamento
interpessoal, respeito a diversidade, percepção
sobre as suas emoções e as emoções dos
outros. Quando os nossos sentimentos são
experimentados no fazer em equipe. Iniciativa,
pro atividade, pensamento sistêmico e criativo
fazendo parte da mesma disposição para fazer
crescer a si mesmo, o outro e as organizações.
Essa é dimensão que nos mantém aprimorando
os relacionamentos. Que nos faz servir o chá
que desintoxica, acalma, altera a temperatura.
De tempos em tempos há uma tendência
de se valorizar mais uma das dimensões
da competência humana. Outrora, o
conhecimento tinha mais peso, por isso era

muito mais exigido dentro das organizações.
Como consequência vimos, e ainda
vemos, bons técnicos sendo demitidos
por inabilidades nos relacionamentos e
baixa competência emocional. Hoje, ao
que parece, há uma tendência em apontar
as competências atitudinais como as
mais importantes, e até, definitiva para
o desenvolvimento de competências das
pessoas e das organizações. Uma tendência já
conhecida de desintegrar, separar, fragmentar
os saberes humanos.
O fato é que a erva, a água ou a xicara,
isoladas, não compõe o chá. Competência
fragmentada não é competência. Da mesma
maneira que competências essenciais para os
resultados organizacionais não podem estar
dissociados das competências do sujeito
a despeito da definição de Fleury (2001) a
cognição, a habilidade e a atitude não devem
ser despedaçadas no indivíduo.
Potencializar o CHA da competência é
assumir a integralidade dos ingredientes que
compõe o sujeito: conhecimento, habilidades
e atitudes.

Telma Ayres
Psicóloga, atua há 25 anos como
instrutora/palestrante nas áreas de
gestão de pessoas, desenvolvimento
de equipes, desenvolvimento gerencial, clima organizacional, dinâmica
de grupo e psicologia organizacional. Possui experiências como consultora em várias instituições, entre
elas: SENAC, SENAI, SESC, CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, SESI, FIEPE,
ESMAPE. Palestrante e consultora
da Fundação Roberto Marinho e do
SEBRAE. É autora do livro “Nós e as
Organizações, práticas e reﬂexões
da gestão com pessoas”. Professora universitária. Responsável pelo
repasse de metodologia dos referenciais educacionais do SEBRAE
NACIONAL. Coach Self&professional
pelo IBC.
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Palestra Gestão e liderança estratégica na
atualidade com Maria Clara Bugarim, no
dia internacional da Mulher, abre o Projeto
Espcial Mês da Mulher - CRCPE

Durante o mês de março o CRCPE realizou uma série de
lives com a participação especial de grandes mulheres,
gestoras brilhantes que inspiraram toda a classe contábil,
palestrando no canal do CRCPE no YouTube (crcpetv).
Esta iniciativa foi pensada pelo CRCPE com o objetivo
de homenagear as mais de 6.800 profissionais da
contabilidade pernambucana, que com tanta força e
sabedoria fazem a diferença na economia do nosso
estado, na política e em muitos outros ambientes, sempre
com um olhar inovador e com muita competência.
E no dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, às 13h,
tivemos a participação de uma representante que eleva
a competência e liderança das mulheres contabilistas,
trazendo a palestra "Gestão e liderança estratégica
na atualidade", a presidente da Academia Brasileira
de Ciências Contábeis (Abracicon) e da Associação
Interamericana de Contabilidade (AIC), a contadora
Maria Clara Bugarim. Uma líder nata e exemplar, Clara
trilhou uma trajetória de muito sucesso como profissional
e gestora, tendo presidido o CRCAL, a FBC e o CFC por dois
24
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"

Gerencie as tarefas,
lidere as pessoas.
Equilíbrio é a chave,
o fator determinante
para o sucesso.
mandatos consecutivos e, atualmente, além de liderar a
AIC e Abracicon, também exerce o cargo de controladorageral do Estado de Alagoas. Com toda essa bagagem, a
palestra foi desenvolvida com maestria e encantou a
todos que assistiram com sua visão densa sobre o tema.
Também participaram do encontro virtual, a presidente
do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco,
a contadora Dorgivânia Arraes e a vice-presidente de
Desenvolvimento Profissional do CRCPE, a contadora
Deborah Barros.
Confira à gravação da live:

CLIQUE AQUI

CRCPE REALIZA

Palestra especial com Maria Luiza Helena
Trajano presidente do Conselho do Magazine
Luiza e do Projeto Mulheres do Brasil
encerrou o mês em homenagem às mulheres

Como encerramento do “Especial Mês da Mulher",
o CRCPE, juntamente com o SEBRAE e o Grupo
Mulheres do Brasil, realizou a palestra on-line "Os
pilares para empreender com assertividade", no dia
29 de março, com a super empreendedora de sucesso
nacional, LUIZA HELENA TRAJANO, presidente do
Conselho do Magazine Luiza e do Projeto Mulheres
do Brasil.
LUIZA TRAJANO foi responsável pelo salto de
inovação e crescimento que colocou o Magazine
Luiza, nas décadas seguintes, entre as maiores
varejistas do Brasil. Também atua como Conselheira
em 16 diferentes entidades como IDV – Instituto para
Desenvolvimento do Varejo, FIESP, UNICEF e Grupo
Consultivo do Fundo de População da ONU no Brasil.
Foi eleita Personalidade do Ano de 2020 pela Câmara
do Comercio Brasil-EUA. É Presidente do Grupo
Mulheres do Brasil.
Colocar as pessoas em primeiro lugar, atitudes
empreendedoras, inovação e criatividade são alguns
dos conceitos que sempre adotou e incentivou
em sua equipe. Entre os retornos destas crenças

e práticas, está a presença do Magazine Luiza no
ranking, há 23 anos consecutivos, das "Melhores
empresas para se trabalhar".
Em sua trajetória, vem recebendo centenas
de reconhecimentos e premiações como
empreendedora, empresária, mulher e líder, como a
classificação em 1ª lugar, nos três últimos anos, como
líder de negócios com melhor reputação no Brasil,
segundo a consultoria espanhola Merco, e também
como a única executiva brasileira na lista global do
WRC – World Retail Congress. O Magazine Luiza
possui mais de 1.100 lojas em 18 estados e conta
com mais de 42.000 colaboradores.

"

Esta iniciativa foi pensada
pelo CRCPE com o objetivo de
homenagear as mais de 6.800
profissionais da contabilidade
pernambucana
Assista à palestra no
Youtube TVCRCPE:

CLIQUE AQUI
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Especial Mês da Mulher CRCPE
Empreendedorismo, ação e inovação
Confira todos os eventos acessando o Youtube

História de vida e liderança feminina no
cenário contábil
Alba Nunes - Primeira mulher presidente do SESCAPPE. Diretora de eventos da Fenacon de 2014 até 2018.

Assista à palestra no
Youtube TVCRCPE:

CLIQUE AQUI

Marketing Contábil: como construir uma
marca forte para o seu negócio
Ana Meneguini - Estrategista em branding,
marketing, comunicação & PR, marketing digital,
Branded Content, eventos & experiências para-Startups e PME ś , com mais de 20 anos de experiência.

Assista à palestra no
Youtube TVCRCPE:
26
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CRCPE REALIZA

Presidente do CRCPE presente na live do CFC
“Mulheres que Contam - Dia Internacional da
Mulher”
Para comemorar o Dia Internacional da Mulher (8
de março), o CFC reuniu em um encontro virtual, as
presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade
(CRCs) e grandes personalidades da classe contábil para
debater o papel essencial da figura feminina nos negócios
e na política.
Uma das convidadas foi a Presidente do CRCPE Dorgivânia
Arraes, mostrando que a sua experiência com a liderança
evidencia o protagonismo da mulher nos dias atuais e
deixando uma mensagem de cooperação mútua entre as
mulheres como meio para o empoderamento feminino.
No evento, também ocorreu um bate-papo com as
convidadas sobre os desafios profissionais e pessoais
durante a pandemia de Covid-19.

"

Nós mulheres estamos
aprendendo a ser sempre
degrau para que outras
mulheres subam e
cresçam. Agindo assim
estamos ajudando o
coletivo feminino. E isso
já está na trajetória do
universo das mulheres,
como trilha para realizar
sonhos.

Assista à palestra no
Youtube TVCRCPE:

CLIQUE AQUI
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CRCPE REALIZA

Presidente do CRCPE participa de reunião
com o presidente da Comissão Especial de
Direito do Terceiro Setor da OAB Nacional

Os profissionais precisam ficar atentos à contabilidade no Terceiro Setor,
pois é a partir dela que podemos dar transparência e credibilidade às
instituições, bem como, as entidades responsáveis pela liberação de
recursos, federais, estaduais e municipais.
A presidente do CRCPE, Dorgivânia Arraes, recebeu no
dia 11 de março, o presidente da Comissão Especial de
Direito do Terceiro Setor do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB), Dr. André Carvalho, para
falar sobre a importância da efetivação da Comissão do
Terceiro Setor no CRCPE, além de temas relevantes que
atingem a advocacia e a contabilidade das organizações
da sociedade civil.
O encontro aconteceu na sede do CRCPE em Recife, e
também contou com a participação da conselheira do
CRCPE, que faz parte da Comissão do Terceiro Setor,
além de ser especialista em Controle e Gestão das
Entidades do Terceiro Setor, Joana Dark Nascimento de
Lima.
Na pauta, também foi discutido sobre a portaria
233/2019 da Secretaria do Tesouro Nacional, que alterou
o Manual de Contabilidade Pública e passou a incluir
toda contratação de pessoal realizada pelas instituições
nos instrumentos de transferência de recursos públicos,
no cômputo de pessoal do órgão para os efeitos da Lei
28
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de Responsabilidade Fiscal. De acordo com o Dr. André, o
assunto será discutido com a Comissão de Contabilidade
Pública, referente às alterações relativas à imunidade
tributária após as recentes decisões do Supremo Tribunal
Federal, o que demandará um trabalho especializado de
perícia contábil no cumprimento de requisitos para o
gozo dessa imunidade.
Para Joana Dark, os profissionais precisam ficar atentos
à contabilidade no Terceiro Setor, pois é a partir dela
que podemos dar transparência e credibilidade às
instituições, bem como, as entidades responsáveis pela
liberação de recursos, federais, estaduais e municipais.
Durante a reunião também foi sugerido pela Presidente
Dorgivânia, a necessidade da realização de um evento
sobre o Terceiro Setor em Pernambuco, que envolva
questões contábeis e jurídicas, com previsão para
acontecer ainda neste semestre, tornando fundamental a
atuação e interlocução das diversas comissões do CRCPE,
e outras entidades como OAB, MPPE, TCE-PE, PGE, ALEPE
e demais instituições ligadas a temática do Terceiro Setor.

CRCPE REALIZA

Contabilidade 4.0: habilidades soft e hard na
formação do profissional contábil foi tema do
Encontro de Coordenadores e Professores de PE

Destacando a tecnologia que se torna, dia a dia,
mais importante para os contadores, mostrando
que o profissional atual ultrapassou os livros antigos
e a calculadora de mão. Hoje essa realidade é bem
diferente. Um novo perfil do contador, a quarta
Revolução Industrial, um movimento de transformação
que vem crescendo e se tornando importante no
cenário empresarial atual.

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) no Departamento de Contabilidade nos cursos
de graduação, mestrado e doutorado. Coordenador
do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e
Contabilidade da FEA-RP/USP. Tem experiência na área
de Administração, com ênfase em Ciências Contábeis.
Sucesso total! Obrigado ao professor e a todos que
estiveram presentes.

Tudo isso marcado pelos processos automatizados.
Modelos tradicionais de produção, que sempre
fizeram parte da rotina do contador — atividades
manuais que, geralmente, demoram para serem
feitas e são, em sua maioria, burocráticas — foram
substituídas por novas tecnologias.

"

No clima dessa temática tão atual, o CRCPE realizou
o Encontro de Coordenadores e Professores no dia
24 de março. E o melhor, este encontro contou com
a experiência e a participação do palestrante: Marcelo
Botelho, Pós-Doutorado no Massachusetts Institute of
Technology na área de Contabilidade Financeira (MIT
- Sloan School of Management/2018), Doutor em
Ciências na área de Economia, Organizações e Gestão
do Conhecimento (EESC/2011), Mestre em Engenharia
de Produção (EESC/2007) e Bacharel em Ciências
Contábeis (FEA-RP/2003), todos pela Universidade de
São Paulo (USP). Professor Doutor da Universidade
de São Paulo (USP), na Faculdade de Economia,

Com utilização de inteligência
artificial e as mudanças na
indústria 4.0, procedimentos
repetitivos serão (ou já
foram) automatizados. Não
é o fim da Contabilidade,
mas uma oportunidade para
que o Contador seja parte
importante no processo de
decisão e possa auxiliar a
empresa nas funções de maior
valor, em que as máquinas não
são capazes (ainda) de operar.
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CRCPE REALIZA

Transação na cobrança da Dívida Ativa da
União foi tema de painel com a presença de
procuradores e especialistas

"

Aqueles que já
possuem acordos
de transação
formalizados ainda
em 2020, poderão
incluir novas
inscrições nas
contas existentes,
mantendo as
condições da
negociação original
No dia 24/03, o CRCPE realizou uma live, com o tema
"Transação na cobrança da Dívida Ativa da União"
que foi ministrada por Roberto Mota - Coordenador
Negocia-5reg e os procuradores Alexandre de Andrade
Freire - Procurador-Regional da Fazenda Nacional na 5ª
Região; Ana Carolina Araújo de Souza - ProcuradoraChefe da Dívida Ativa na 5ª Região; Filipe Aguiar de
Barros - Procurador-Chefe da Defesa na 5a. Região.
Estavam também presentes na transmissão, a
presidente do CRCPE, Dorgivânia Arraes e o Presidente
do SESCAP-PE, Ítalo Mendes. O evento contou com a
mediação de Geraldo Batista - Conselheiro do CFC.

formalizados ainda em 2020, poderão incluir novas
inscrições nas contas existentes, mantendo as condições
da negociação original. Segundo os participantes, os
interessados poderão solicitar essa inclusão de novas
inscrições, no portal REGULARIZE, a partir de 19 de abril,
mas que, a partir dessa data não se trata de uma nova
modalidade, mas sim a possibilidade de incluir novos
débitos em modalidade de transação anterior nas
mesmas condições.

Extremamente esclarecedor, o evento tratou de diversas
ferramentas customizadas que a PGFN dispõe para
que as negociações sejam feitas nesse momento sem
ter que esperar pelo Refi; além de esclarecer dúvidas
importantes do público que interagiu através do chat
durante o painel.
Entre os principais esclarecimentos, foi confirmado
que aqueles que já possuem acordos de transação

RNNegocia.prfn5regiao@pgfn.gov.br e
negocia.prfn5regiao@pgfn.gov.br
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E-mails para contato relativo a transações para os
estados de SE, AL, PE, PB:

O painel foi transmitido em nosso canal do YouTube,
o CRCPE TV, e você pode assistir agora mesmo à sua
gravação.
CLIQUE AQUI

CRCPE REALIZA

CRCPE realizou live Canais de atendimento
da RFB, em parceria com a Receita Federal
A transmissão aconteceu no dia 03 de março,
com o tema "Canais de atendimento da RFB" e
foi ministrada por Rosângela Santos (Analista do
Seguro Social, chefe do Centro de Atendimento
ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Feira de Santana) e Aguinaldo da Silva
(instrutor da antiga Esaf em Cursos de Formação,
chefe do CAC Natal na 5ª Gestão, palestrante da
DRF Natal do Programa do IRPF e outros temas) e
Sérgio Batista (especialista em Direito Tributário,
com especialização em Gestão Pessoal Base da Liderança, Direito Previdenciário,
Processo Administrativo Fiscal e Comprot
- Comunicação e Protocolo). O evento
contou ainda com a participação da
presidente do CRCPE, Dorgivânia
Arraes e do Delegado da Receita
Federal no Recife, Darci Mendes
de Carvalho Filho.

Assista à palestra no
Youtube TVCRCPE:
CLIQUE AQUI

CRCPE realizou live Canais de atendimento da
RFB, em parceria com a Receita Federal
O evento online foi promovido pelo CRCPE com apoio
do MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, no dia 20/01
e foi ministrada por Vinícius Lobo (Analista de Políticas
Sociais da Secretaria de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia) e Simone Brasil - Auditora Fiscal
do Trabalho e atual Coordenadora da Aprendizagem em
Pernambuco, com formação em Serviço Social e Direito.
A mediação foi feita pela presidente do Conselho
Regional de Pernambuco CRCPE, Dorgivânia Arraes
Assista à palestra no
Youtube TVCRCPE:

CLIQUE AQUI
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CRCPE REALIZA

Webinar - Jovens Contabilistas é promovido
pelo CRCPE Jovem

No dia 11 de março, os estudantes e iniciantes da área
contábil puderam ampliar a percepção do mercado
atual, as suas mudanças, vislumbrar o futuro e ter um
pouco da vivência e da experiência de quem já atua
com sucesso na área contábil.
Na programação, a audiência contou com a presença
da presidente do CRCPE, Dorgivânia Arraes, na
abertura do evento. Além da palavra da Coordenadora
dos Jovens Contabilistas Joana Monteiro. Na sequência
palestras: RH – Capital Humano com Ana Olimpia
Gurgel; palestra -Compliance aplicado a pequenas
e médias empresas com Marcio Balduchi; Perícia e
Auditoria - áreas em alta para 2021 com Gleidson
Ramos; Estabilidade Tributária - pós pandemia
(Planejamento tributário para reestruturação
empresarial) com Guilherme Barros.
O evento ainda contou com a mesa redonda: A
importância da contabilidade para o desenvolvimento
econômico e o papel dos contadores como fator
estratégico, com Ítalo Mendes, Mirella Mota, Sandro
Padro, Déborah Barros e Marco Granha.
Mais uma vez a presidente Dorgivânia Arraes ressaltou
a importância do evento como meio de garantir
futuros profissionais de qualidade para o nosso
mercado encerrando um evento que ficará marcado
na história do CRCPE.
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Assista à palestra no
Youtube TVCRCPE:

CLIQUE AQUI

CRCPE REALIZA

Karina Kimmig ministra a palestra “Recrie
sua história de vida em 2021”

No dia 10 de fevereiro, apresentamos uma live pra lá
de especial com o tema: "Recrie sua história de vida em
2021", e ela foi ministrada por Karina Kimmig, uma das
referências no mundo do desenvolvimento humano.
Criadora da MHM – MORE Humanistic Methodology,
premiada Top Coach na Alemanha, líder na área
de desenvolvimento humano, escritora e colunista.
A live contou com a participação e moderação de
Dorgivânia Arraes - Presidente do Conselho Regional
de Pernambuco (CRCPE).
O evento foi repleto de recursos e ideias originais
que podem ajudá-lo a ter insights, ganhar novas
perspectivas e mudar a sua vida e começar uma
jornada inesquecível!
A live tratou de temáticas como as nossas emoções,
os nossos pensamentos, os nossos talentos e o nosso
corpo. A construção sólida é o resultado do tempo
investido em fortalecer o seu EU, o seu líder interno,
que é o pilar que o sustenta. Além dos desafios e os
tempos di�ceis que nos assaltam.

"
Para sairmos
vioriosos é necessário
que mudemos,
coletivamente as
estruturas que estão
caducas. O que já está
ruindo, é preciso ruir
para começarmos
a construir algo
novo e melhor
usando a tecnologia,
a inteligência
estratégica e a
sabedoria emocional
na medida certa.
Assista à palestra no
Youtube TVCRCPE:

CLIQUE AQUI
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CRCPE REALIZA

CRCPE e Jucepe reafirmam parceria durante
reunião institucional

Na manhã do dia 29 de janeiro, a presidente do Conselho
Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE),
Dorgivânia Arraes, foi recebida pela presidente da Junta
comercial do Estado de Pernambuco (Jucepe), Taciana
Bravo, na sede da instituição, localizada no bairro de São
José, no Recife.
Além de reafirmar a parceria de longa data entre as
instituições, também foi abordado durante o encontro
a necessidade de atualização do convênio assinado no
ano de 2010, pelo então presidente Almir Dias, que
objetiva verificar a regularidade nas demonstrações
contábeis publicadas pelas empresas e também a
regularidade das instituições que prestam serviço de
contabilidade.
Durante o encontro a presidente do CRCPE também
apresentou à Junta o pleito de diversas associações de
contadores do estado de Pernambuco, no intuito de
otimizar e dar celeridade aos processos realizados pela
Jucepe.
O encontro também contou com a participação do vicepresidente da Jucepe, Flávio Sotero, do vice-presidente
da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRCPE,
Roberto Nascimento e a chefe do Setor de Fiscalização
do CRCPE, Gabriela Guimarães.
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Para Dorgivânia, o atendimento humanizado implantado
pela atual gestão da Junta Comercial, tem sido referência
no quesito inovação.
Taciana ratificou durante o encontro a parceria e
admiração que existe entre as gestoras de ambas as
intuições. Ainda de acordo com Taciana, disponibilizar
um serviço de excelência ao usuário é um dos objetivos
da entidade.
O vice-presidente Roberto Nascimento ressaltou a
importância de estreitar a parceria entre o os contadores
pernambucanos e a JUCEPE, visando um melhor,
amplo e humanizado atendimento aos usuários dos
serviços oferecidos pelo órgão, apontando para uma
resposta mais rápida e de qualidade aos empresários e à
sociedade que movem a Economia do Estado.

CRCPE REALIZA

Presidente do CRCPE se reúne com a
Secretária do Trabalho do Recife

A presidente do CRCPE Dorgivânia Arraes, esteve
na tarde do dia 04 de fevereiro com a Secretária do
Trabalho do Recife, Adriana Rocha, em reunião na sede
da prefeitura do Recife.
A presidente do CRCPE apresentou à secretária ações
que podem ser desenvolvidas em parcerias entre a pasta
e o conselho, com apoio do Programa de Voluntariado
da Classe Contábil voltadas ao empreendedorismo.

Outro ponto destacado pela presidente Dorgivânia,
foi a necessidade de inovações voltadas à educação
financeira.
Durante o encontro Adriana também reafirmou o
compromisso de parceria com o CRCPE para realização
de novos projetos através da Secretaria do Trabalho.

CRCPE inicia tratativas com a FCAP/UPE para
atualização da grade curricular do curso de
Ciências Contábeis
Além de aproximar as entidades, uma das pautas do
encontro realizado dia 28/01, com o diretor e a vicediretora da Faculdade de Ciências da Administração
de Pernambuco (FCAP), José Durval Lins Filho e Renata
Gusmão Luna, foi o planejamento para implantação de
um curso em Ciências Contábeis na FCAP, com uma grade
curricular voltada para a realidade do mercado atual,
onde os futuros profissionais possam ser habilitados
nas novas ferramentas tecnológicas. De acordo com
José Durval, a FCAP está elaborando o projeto de um
novo curso, com o propósito de fortalecer a Unidade de
Ensino como uma Escola de Negócios. Ainda de acordo
com ele, será necessário um diálogo com o CRCPE, a
fim de que a entidade que representa a contabilidade
em PE possa contribuir acerca do perfil do contador

que pretende ver formado, sugerindo componentes
curriculares e metodologias para o ensino moderno e
contemporâneo das Ciências Contábeis.
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CRCPE REALIZA

CRCPE, entidades e representantes da classe
contábil em reunião com a AMUPE
O CRCPE realizou na quintafeira, 18 de fevereiro uma
reunião online com a presença
de associações, delegacias e
entidades representantes da
classe contábil no Estado de
Pernambuco, contando com o
apoio da Associação Municipalista
de Pernambuco - AMUPE, na
pessoa de José Patriota.
Durante o encontro virtual foram
discutidas ações conjuntas para
melhoria na comunicação junto
ao Estado de Pernambuco, em
especial relacionado aos problemas enfrentados pelas
empresas e profissionais contábeis nas operações com
aquisições interestaduais de mercadorias, no sistema de
“Fronteiras” da Secretaria da Fazenda.

Um momento de muita integração em defesa dos
interesses dos profissionais da Contabilidade e empresas
de Pernambuco.

Reunião entre CRCPE e Sebrae-PE discute
ações para 2021
A presidente do CRCPE, Dorgivânia Arraes,
participou de uma reunião com representantes
do Sebrae-PE, na terça-feira (09/02), para
discutir ações que serão realizadas neste ano,
com o objetivo de disponibilizar treinamentos
aos profissionais e estudantes da área contábil,
de acordo com as necessidades específicas
para cada público.
O encontro aconteceu de forma virtual e
contou com a participação de representantes
do Sebrae-PE, entre eles, Romárcia Lima e
Telma Ayres, além de representantes
do CRCPE.
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CRCPE REALIZA

Presidente do CRCPE é empossada
na Comissão de Diretrizes e Soluções
empresariais da ACP Mulher - Associação
Comercial de Pernambuco
A Associação Comercial de Pernambuco – ACP, a mais
antiga entidade associativa do setor empresarial do
país, realizou nesta quinta-feira, 21, a solenidade para
nomeação à presidência da ACP Mulher, a Sra. Diva
Cordeiro.
O evento aconteceu no Salão Nobre do Casarão da
Associação, no Recife Antigo, e contou com a presença
das representantes das oito comissões que compõem
o novo projeto e ainda homenageou mulheres
representantes do poder público através da política de
Pernambuco.
Durante o evento, foram honradas as mulheres que
passam a compor as oito comissões do ACP Mulher,
entre elas a contadora Dorgivânia Arraes, Presidente
do Conselho Regional de contabilidade de Pernambuco
- CRCPE, e a advogada tributarista, Mary Elbe Queiroz,
que estarão à frente da Comissão de Diretrizes e
Soluções empresariais da ACP Mulher.
A ACP Mulher objetiva contribuir com a economia do
Estado através do empreendedorismo feminino e tem
como missão, o fortalecimento de políticas institucionais
voltadas para o empoderamento de mulheres que
fazem diferença na economia de Pernambuco, além do
fomento de novos negócios para o segmento.

"

"

Foi com com muita alegria e
gratidão que recebi o convite
para participar, juntamente com
a incrível Mary Elbe Queiroz, da
Comissão, onde fomentaremos o
empreendedorismo feminino e
desenvolveremos as habilidades e
competências de liderança dessas
mulheres, fortaleceremos a política
institucional da ACP e também
do CRCPE e de outras associações
ligadas às mulheres.
Dorgivânia Arraes

É uma honra estar ao lado de
Dorgivânia nesta comissão da
ACP Mulher nesse momento tão
desafiador para o país, em que a
mulher, mais do que nunca, precisa
reconhecer o seu poder para fazer,
para agir, para modificar.
Mary Elbe Queiroz

C O N TA B I L I DA D E P E E M R E V I S TA | 3 7

CRCPE REALIZA • PLENÁRIAS

CRCPE realiza Reunião Plenária de fevereiro
com a participação de convidados do CFC e
do CARF Recife

Foi realizada na tarde do dia 22 de fevereiro, a Reunião
Plenária Ordinária de número 1.534 do Conselho
Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE).
A sessão, realizada de forma virtual, foi presidida pela
presidente do CRCPE, Dorgivânia Arraes, e contou com
a participação de convidados e conselheiros do CRCPE e
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Entre os convidados, o vice-presidente de Políticas
Institucionais do CFC, Joaquim de Alencar Bezerra
Filho, que relatou algumas ações desenvolvidas pela
sua Câmara, enfatizando a necessidade e os desafios
de reinvenção da articulação institucional durante a
pandemia.
O vice-presidente também falou sobre os ganhos
significativos para o sistema durante esse período,
mostrando um papel importante na sociedade, onde
a classe contábil teve um reconhecimento de sua
importância, demonstradas através de várias ações.
Entre as ações destacadas, a campanha de apoio às
famílias do estado do Amazonas, as ações em parceria
com o Ministério da Mulher para destinação de fundos
através do IRPF e o estreitamento de parcerias com
os organismos internacionais da contabilidade, foram
citados por Joaquim de Alencar.
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No encontro também esteve presente o representante
do CRCPE no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais da Prefeitura do Recife (CARF), o contador
Ivo Barboza, que falou sobre sua atuação no CARF
e também a honra em representar a classe contábil
pernambucana na prefeitura do Recife, ressaltando
a importância da valorização das entidades de classe
pelos profissionais que fazem parte da contabilidade.
Ainda de acordo com ele, é necessário mostrar
seriedade e qualidade nos serviços desenvolvidos
pelos profissionais contábeis para a sociedade.
Os participantes também puderam acompanhar o
andamento da construção da nova sede do CRCPE,
que está em fase de acabamento, sendo construída no
bairro do Prado em Recife e deve ser finalizada ainda
neste semestre.
As ações das vice-presidências do CRCPE, também
foram apresentadas com as devidas prestações de
contas das atividades realizadas no mês.
Os conselheiros do CFC e também ex-presidentes
do CRCPE, Geraldo Batista e José Campos, além de
representantes do Programa de Voluntariado da Classe
contábil, CFC Mulher e Jovens Contabilistas, também
participaram da reunião.

CRCPE REALIZA • PLENÁRIAS

Reunião Plenária de março teve participação
de vogais da Jucepe, representantes do
Sebrae e de outras entidades

A
Reunião
Plenária
Ordinária
de
número 1.535 do Conselho Regional de
Contabilidade de Pernambuco (CRCPE), foi
realizada na tarde desta quinta-feira (25),
presidida de forma virtual pela presidente
do CRCPE, Dorgivânia Arraes.

Para Leonardo Carolino, o Sebrae trabalha
para o fortalecimento e aproximação das
instituições, trabalhando para preparar
os profissionais de diversas áreas e está
disponível para contribuir e aprender com
os novos processos que vivenciamos.

Os
representantes
do
Sebrae-PE,
Romárcia Lima e Leonardo Carolino,
participaram do encontro para falar
sobre o projeto “Contabilizar para
Inovar ”. Atuando na formação técnica
dos profissionais contábeis, o objetivo do
projeto é desenvolver as características
empreendedoras e habilidades consultivas
dos profissionais contábeis no Estado de
Pernambuco.

Os vogais da Junta Comercial de Pernambuco
(Jucepe), indicados pelo CRCPE, e também
ex-presidentes do CRCPE, Nelson Mitimasa
e Geraldo Batista, também participaram
da reunião e falaram sobre as atividades
desenvolvidas e as atribuições dos vogais
na Junta.

De acordo com Romárcia, o projeto
deve ser lançado no dia 25 de abril, dia
do Profissional da Contabilidade, com
investimento de quase 900 mil reais na
área contábil.
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CRCPE REALIZA • CRCPE NA MÍDIA

Presidente do CRCPE tirou dúvidas sobre
Simples Nacional no Bom dia Pernambuco
A presidente do CRCPE, Dorgivânia Arraes
concedeu entrevista ao programa Bom
dia Pernambuco da TV Globo na manhã
do dia 27/01. Como o prazo para solicitar
opção tributária pelo Simples Nacional em
2021 chegava ao fim no dia 29 a presidente
conversou com a jornalista Bianka Carvalho
sobre as vantagens e desvantagens deste
regime tributário para as pequenas empresas,
como elas podem se beneficiar com redução de
gastos e de burocracia, requisitos para aderir e
também sobre a necessidade de regularização
de débitos tributários.
Já na manhã da quarta-feira, 17/02, a
presidente Dorgivânia Arraes, concedeu
entrevista ao Bom dia Pernambuco sobre
parcelamento e reparcelamento dos débitos
tributários das empresas optantes do Simples
Nacional.

ações de cobrança da Receita Federal que
podem ocasionar a exclusão do Simples
Nacional.

De acordo com a Receita Federal, a Instrução
Normativa RFB nº 1.981, de 9 de outubro
de 2020, excluiu o limite que era de apenas
um pedido de parcelamento por ano. Desta
forma, o contribuinte poderá reparcelar sua
dívida quantas vezes quiser. A possibilidade
visa estimular a regularização tributária dos
contribuintes e, consequentemente, evitar

Durante a entrevista, a presidente do CRCPE
esclareceu sobre a existência dos percentuais
de entrada de 10% ou de 20% da dívida
consolidada em caso de reparcelamentos, além
da importância do planejamento tributário e
da necessidade do auxílio do contador entre
outras informações importantes, esclarecendo
dúvidas comuns às empresas.
Para Assistir ao conteúdo completo da entrevista,
acesse o G1 Pernambuco, na aba do Bom dia
Pernambuco
CLIQUE AQUI

Para conferir todos os detalhes sobre o tema, confira o
Manual de Parcelamento do Simples Nacional no site da
Receita Federal
CLIQUE AQUI
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CRCPE REALIZA • CRCPE NA MÍDIA

Entrevistas com a Presidente Dorgivânia
Arraes, na Rádio CBN Recife, no Programa
Mario Neto
No dia 29 de janeiro, a presidente do
Conselho Regional de Contabilidade
de Pernambuco- CRCPE, Dorgivânia
Arraes participou de uma entrevista no
Programa Mario Neto, na Rádio CBN
Recife.
Na ocasião, foram discutidos assuntos
como o Simples Nacional: bene�cios
para as PMEs, características e
exigências para aderir.
Na manhã do dia 27/02, a presidente
também concedeu entrevista sobre
entrevista na Rádio CBN Recife com
transmissão simultânea no YouTube
da rádio, sobre o parcelamento e
reparcelamento dos débitos tributários
das empresas do Simples Nacional.

CLIQUE AQUI

CRCPE marca presença no YouTube do
Diário de Pernambuco no Dia do Empresário
Contábil
Assista à gravação da entrevista com Dorgivânia
Arraes (Presidente Conselho Regional de
Contabilidade de Pernambuco- CRCPE),
realizada na manhã do dia 12/01.
Durante a entrevista, foram abordadas
premissas para contratação de um profissional
contábil e ferramentas da contabilidade para
apoio à gestão das empresas e tomada de
decisão assertiva.

CLIQUE AQUI
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Desenvolvimento
Profissional em ação
10

Eventos
online

11

Cursos e
minicursos

CONHEÇA OS TEMAS ABORDADOS DOS EVENTOS
Sistema de apoio para contratação do Jovem Aprendiz e
CTPS Digital
Recrie sua história de vida em 2021
DIRF 2021

3.167

Visualizações de
eventos no Youtube

900

Inscrições
nos cursos
e eventos

Interatividade e transformação! Estamos vivendo um
momento em que estar próximo, mesmo estando
longe, é fundamental para continuidade do nosso
trabalho de atuar em prol da classe e da sociedade.
Acompanhe nossas redes sociais e nosso site que já
estamos repletos de novas lives e cursos.

Preparação do DP para 2021!
Carnê Leão IRPF 2021
Conhecendo a Contabilidade do Setor Público
Mudanças nos Canais de Atendimento da RFB
Gestão e liderança estratégica na atualidade
Webinar Jovens Contabilistas
Marketing Contabil: como construir uma marca forte para
o seu negócio
DEFIS
História de vida e liderança feminina no cenário contábil
EFD REINF e DCTF WEB NA PRÁTICA
LUCRO REAL - IRPJ e CSLL - Fundamentos Básicos a
Aplicação Prática
REUNIÃO COORDENADORES: Contabilidade 4.0:
habilidades so� e hard na formação do profissional
contábil
Transação na cobrança da Dívida Ativa da União
IRPF 2021
Os pilares para empreender com assertividade
Como elaborar Laudos Periciais de Qualidade
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Acesse o Youtube TVCRCPE
e confira lives gravadas sobre
o tema!
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