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ESPECIAL 20º CBC
O Centro de Eventos do Ceará reuniu, de 11 a 14 de setembro de 2016, cerca de
8 mil profissionais, os quais transformaram a capital cearense no centro do saber
contábil. Com uma rica programação, composta de fóruns, palestras e workshops,
o CBC entra para a história como o mais importante congresso já realizado para os
profissionais. Relembre, nesta edição especial, os principais fatos que marcaram
esse memorável evento no cenário contábil mundial. PÁGINA 12
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>> RETROSPECTIVA

2016: um ano de conquistas,
parcerias e fortalecimento
da contabilidade no mundo
A Contabilidade vem se destacando como uma das ciências mais promissoras no mundo e o CFC,
engajado nessas expectativas, firma importantes parcerias.
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Chegamos à última edição de 2016 do
Jornal do CFC com a certeza de mais uma
etapa vencida e do término de mais um ciclo de pleno êxito.
No transcurso deste ano, entre fatos e
feitos, deparamo-nos com muitos desafios,
os quais foram transpostos somente a partir da maciça participação e do engajamento
dos nossos pares, dos nossos colaboradores
e da própria classe contábil.
Neste número, o leitor encontrará uma
abrangente retrospectiva de nossas principais ações durante o ano – um farto manancial de acontecimentos, fruto de um trabalho sério e voltado para o bem comum da classe
contábil brasileira.
“Um ano memorável”, assim defino 2016. Foi no transcorrer de cada dia que provamos
ao Brasil e ao mundo a força, a grandeza e a competência da nossa classe. Podemos destacar
a realização de nosso mais esperado evento, o vigésimo Congresso Brasileiro de Contabilidade, que quebrou todos os recordes, tanto em número de participantes quanto em quantidade de atividades.
Sem dúvida, foi uma edição recheada de inesquecíveis momentos. Certamente, Fortaleza não é mais a mesma após a passagem dos mais de oito mil congressistas!
Quero também destacar as parcerias e os acordos firmados com organismos nacionais,
internacionais e órgãos do Governo.
Aas minhas palavras finais são de agradecimento a todos, principalmente, aos presidentes dos Conselhos Regionais, conselheiros, colaboradores e funcionários do CFC.
Desejo que este Natal seja abençoado, repleto de paz e harmonia e que em 2017 possamos colher os frutos da árvore boa que plantamos em 2016.
Boas Festas!
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Conselheiros do CFC (gestão 2016-2017)

>> EDIÇÃO ESPECIAL

Retrospectiva CFC 2016
Em destaque, os principais fatos e ações que marcaram os últimos 12 meses
Por Fabrício Santos, Maristela Girotto Comunicação CFC e Juliana Oliveira - RP1
Comunicação
Fotos: Divulgação CFC

O ANO DE 2016 entra para o registro histórico da Contabilidade brasileira como um
dos mais importantes para a classe contábil. Foi um ano de conquistas, de grandes
parcerias e da realização do evento mais esperado da profissão: o 20ª Congresso Brasileiro de Contabilidade, que, de 11 a 14 de
setembro, movimentou o Centro de Eventos do Ceará e levou 8 mil congressistas a
discutirem o futuro da profissão no País.
O 20º CBC – maior evento da classe brasileira – mostrou sua força e união ao reunir
renomados profissionais de várias partes do
mundo.
O Jornal do CFC traz, também os principais feitos do Conselho Federal de Contabilidade, que ratificam o compromisso da
entidade com seus mais de 500 mil profissionais, e a importância da Contabilidade
para o desenvolvimento social e econômico do País.

Presidente do CFC José Martonio Alves Coelho, na cerimônia de posse da nova
diretoria da entidade para o biênio 2016/2017, ocorrida no teatro Royal Tulip, em
Brasília (DF) .
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>> RETROSPECTIVA 2016

Um ano de conquistas e de
grandes parcerias
Exercício é marcado por ações em favor da classe contábil
Por Comunicação - CFC

JANEIRO E FEVEREIRO
Novos gestores - Os 27 presidentes
dos Conselhos Regionais apresentaram
seus planos de gestão em reunião realizada em Fortaleza (CE), na primeira semana do ano.
Lançamento 20º CBC – Cerca de 350
convidados, entre presidentes, diretores e
conselheiros do Sistema CFC/CRCs, representantes do Governo, membros de entidades sindicais da área e profissionais participaram do lançamento do 20º CBC, ocorrido
no dia 29 de janeiro, no Centro de Eventos
do Ceará, em Fortaleza (CE).
Código Comercial – Representantes do
CFC se reuniram no dia 29 de janeiro, com a
assessoria do relator do projeto do novo Código Comercial na Câmara, deputado Paes
Landim, para discutirem as sugestões apresentadas pela entidade à proposta. Entre as
sugestões está a necessidade de se manter a
prerrogativa normatizadora do CFC em conformidade com a legislação vigente.
Contabilidade pública – Durante o
Compliance Advisory Panel Meeting, realizado no dia 15 de fevereiro, pela Ifac, em San
José (Costa Rica), o vice-presidente Técnico do CFC, Zulmir Breda, traçou um panorama da convergência das normas brasileiras de contabilidade e apresentou o
cronograma aprovado pelo Grupo Assessor
das Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (GA – NBCASP).

MARÇO E ABRIL
Nova diretoria – Cerca de 350 convidados assistiram à cerimônia de posse da nova
Diretoria do CFC para o biênio 2016/2017,
que foi realizada no teatro Royal Tulip Brasília. No ato de posse, o presidente, José Martonio Coelho, lembrou a trajetória de êxito
da classe contábil nos seus 70 anos de regulamentação. “Quem pesquisar a história
dos Conselhos de Contabilidade vai encontrar razões de sobra para orgulhar-se de pertencer à classe contábil brasileira e conhecer
o esforço que o Sistema CFC/CRCs tem empreendido para a construção de um futuro
contábil mais promissor”, disse.

Novo portal CFC – No dia 18 de março, foi ao ar o novo portal do CFC, cuja construção visou, principalmente, dar maior publicidade e transparência às informações do
Conselho para a sociedade.
Decore – O vice-presidente Técnico do
CFC, Zulmir Breda, se reuniu, no dia 6 de
abril, com o subsecretário de Fiscalização da
Receita Federal do Brasil, Iágaro Jung Martins, para discutir as formas de envio dos dados da Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (Decore) emitidos pelos
profissionais da contabilidade para a Receita
Federal. Em 2016, o CFC vem modernizando
seus sistemas, entre eles, o da Decore.

Da esq. para a dir.: Martonio Coelho (CFC), Maria Clara (Abracicon), Clara Germana
(CRCCE), Mauro Filho (Secretário da Fazenda do Ceará), Juarez Carneiro (FBC) e Elmir
Berti (Fenacon). Lançamento do 20º CBC em Fortaleza (CE).
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Ouvidoria – Um dos canais mais importantes de comunicação com a sociedade
ganha sistema informatizado. O sistema da
Ouvidoria possui módulo de tramitação interna de manifestações e, assim que a manifestação for finalizada por equipe especializada, o usuário receberá uma mensagem de
e-mail informando sobre o atendimento da
manifestação.
Dia do Profissional da Contabilidade – A homenagem aos profissionais da contabilidade foi realizada em sessão solene, no
dia 25 de abril, na Câmara dos Deputados.
Requerida pelos deputados Hildo Rocha e
Izalci Luas, a cerimônia contou com a participação de representantes do CFC, do CRCDF, da Fenacon, do Sescon-DF, da Associação Nacional dos Contabilistas do Poder
Executivo Federal, do Sindicato dos Contabilistas do Distrito Federal e de profissionais
e estudantes.
Eleições 2016 têm apoio de profissional da contabilidade – As campanhas
eleitorais deste ano contaram com apoio do
profissional em todo o processo. A norma
instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral
exige que toda prestação de contas seja realizada por profissional registrado.
Evento Internacional – Líderes da
Contabilidade mundial participaram da XIV
Conferência Anual da Federation des Experts
Comptables Mediterranéens (FCM) e do XXXII Seminário Internacional do Comitê de
Integração Latino Europa-América (Cilea),
realizados conjuntamente nos dias 8 e 9 de
abril, em Porto (Portugal), que trouxeram
como lema “A profissão contábil no Mediterrâneo e na América Latina – Ferramentas
para o crescimento e investimento”. O presidente do CFC, José Martonio, representou a
profissão contábil brasileira nas cerimônias
de abertura e de encerramento dos eventos.
Exame de Suficiência – A primeira edição do ano contou com quase 50 mil candidatos inscritos. As provas foram aplicadas
no dia 10 de abril. O resultado com a lista
dos aprovados foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 25/5/2016.
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Sessão solene alusiva ao Dia do Profisisonal da Contabilidade realizada no dia 25 de
abril, na Câmara dos Deputados em Brasília - DF

Quintas do Saber – O evento, idealizado pela Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon), trouxe como tema “Compliance nas operações supervisionadas pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a contribuição dos profissionais da contabilidade” contou com a presença
do presidente do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade), Vinícius de Carvalho; do professor da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP), Eliseu Martins; e do auditor e consultor de empresas,
Antoninho Marmo Trevisan.
Cadastro de Peritos - No dia 29 de março, o CFC apresentou ao conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), José Norberto
Lopes Campelo, sugestões ao texto do colegiado que trata da construção do Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgão Técnicos ou Científicos
(CPTEC), previsto no novo Código de Processo
Civil (CPC). O objetivo foi oferecer contribuições à resolução para ressaltar a importância
técnica e científica do novo cadastro.
MAIO E JUNHO
Sistema da Decore entra em operação
– O novo sistema para emissão da Declara-

ção Comprobatória de Rendimentos (Decore) entrou em operação no dia 16 de maio. A
partir do sistema, os profissionais passaram
a fazer o upload dos documentos que embasam a Decore no momento da sua emissão.
Para emitir a Declaração, o profissional deve
acessar a página do Conselho Regional da
sua jurisdição e clicar no link, que o encaminhará para o novo sistema.
Normas Brasileiras – O processo de
revisão das NBCs para PMEs teve início no
dia 2 de maio. Esse trabalho resultou na revisão da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral (NBC TG) 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas
(PMEs), aprovada pela Resolução CFC n.º
1255/2009. A norma foi convergida, para
aplicação no Brasil, a partir do IFRS for
SMEs, pronunciamento internacional que
passou pela revisão do International Accounting Standards Board (Iasb), em 2015.
Museu Itinerante – Parceria entre
CFC e Conselhos Regionais de Contabilidade, a exposição “Contabilidade – Um Balanço da História”, edição 2016, foi aberta em
Maceió (AL), no dia 5 de maio. A exposição
itinerante visa contextualizar a profissão
desde os primórdios da humanidade, des-
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tacando a escalada evolutiva do ‘fazer contábil’, partindo dos artefatos antigos até os
avanços tecnológicos do mundo contemporâneo. As cidades que receberam o museu
foram Maceió, Aracaju, Recife, Fortaleza,
João Pessoa, Teresina e São Luís. Mais de
20 mil pessoas conheceram a evolução da
Contabilidade no País.
Normas de Contabilidade no Setor
Público – O processo de revisão e convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público foi um
dos temas do seminário organizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no dia
12 de maio, no auditório da Escola de Administração Fazendária (Esaf), em Brasília
(DF). O Conselho Federal de Contabilidade,
responsável pela normatização contábil no
País, trabalha na convergência das 11 normas para o setor, que foram editadas inspiradas nas regras internacionais.
Cadastro Nacional de Peritos Contábeis – A Comissão para tratar do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC)
do Sistema CFC/CRCs se reuniu, pela primeira vez, no dia 19 de maio, na sede do
Conselho Federal de Contabilidade. O objetivo da reunião foi o alinhamento da atuação do grupo responsável por validar as inscrições dos interessados em participar do
Cadastro. Os profissionais da contabilidade
interessados em participar do CNPC podem

efetuar o cadastro no site (http://www1.cfc.
org.br/sisweb/Registro/AcessoExterno) e
comprovar a experiência.
Novo Código de Processo Civil – O
novo Código de Processo Civil (CPC) foi
tema de audiência pública, ocorrida no dia
11 de maio, no auditório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A construção do
Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos
Técnicos (CPTEC), previsto no novo Código, esteve entre os assuntos da sessão e foi
abordado em apresentação pelo CFC. Em
audiência pública, a coordenadora da Comissão do CNPC do Sistema CFC/CRCs,
Sandra Batista, afirmou que existe a necessidade de se ter um cadastro, tanto no aspecto qualitativo quanto quantitativo, para
que se conheçam o âmbito de atuação dos
peritos nacionais – não só da área contábil,
mas também em diversas outras áreas técnicas/científicas –, a sua formação, a área de
conhecimento e a experiência.
Conselheiro do CNJ apoia utilização
do CNPC pela Justiça - O CFC recebeu, no
dia 19/5, a 18ª edição do projeto Quintas
do Saber, realizado pela Abracicon. O evento abordou a perícia sob a luz do Novo Código do Processo Civil (CPC). Participaram do
encontro o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) José Norberto Campelo; o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 1º Região, Antônio Souza
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Prudente; a conselheira do CFC e presidente da Federação Brasileira das Associações
de Peritos, Árbitros, Mediadores e Conciliadores (Febrapam), Sandra Batista; a presidente da Abracicon, Maria Clara Bugarim;
e o presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho.
JULHO E AGOSTO
Seminário sobre Organizações da
Sociedade Civil – O auditório do CFC
recebeu, no dia 18 de agosto, seminário
sobre Organizações da Sociedade Civil. O
objetivo do seminário foi o de apresentar aos profissionais da contabilidade as
principais mudanças trazidas pela Lei
n.° 13.019/2014, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. O presidente do CFC, José
Martonio Coelho, destacou a importância do seminário para a transparência das
OSCs. “Nós, que acompanhamos o crescimento dessas organizações, sabemos do
trabalho abnegado de alguns players para
que isso fosse possível, sem abrir mão da
transparência, fator indispensável para a
consolidação e o reconhecimento das organizações não governamentais pela sociedade”, afirmou.
Membros do Iasb e da Fundação
IFRS reúnem-se no CFC – Os dois brasileiros que representam os interesses do
Foto: Crédito da Foto

Seminário sobre Organização da Sociedade Civil. Auditório do CFC, Brasília - DF.
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País no International Accounting Standards
Board (Iasb) – o organismo internacional
independente que edita as normas IFRS
(International Financial Reporting Standards) –, Amaro Gomes e Maria Helena Santana, reuniram-se com o presidente do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
José Martonio Alves Coelho, em Brasília
(DF), no dia 17 de agosto. Eles estiveram
no CFC acompanhados do presidente do
Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil (Ibracon), Idésio Coelho, para discutir, entre outros temas, sobre a sustentabilidade do modelo brasileiro de adoção das
normas IFRS, que vem sendo facilitado, há
dez anos, pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC).
Cassação de registro de Contador –
O CFC publicou no Diário Oficial da União
(DOU), no dia 4 de julho, a Resolução CFC
n.° 1.508/2016, que foi aprovada pelo Plenário do CFC no dia 17 de junho. A nova
norma regulamenta a penalidade de cassação do registro profissional decorrente de
processos administrativos no âmbito dos
Conselhos de Contabilidade (CRCs), conforme previsto na Lei n.° 12.249/2010.
Com a publicação da resolução, o Art. 26
da Resolução CFC n.° 1.494/2015, que dispõe sobre o Registro Profissional dos Contadores, passou a definir que “Cassação é a
perda da habilitação para o exercício da atividade profissional, decorrente de decisão
transitada em julgado, por infração prevista na alínea “f” do Art. 27 do Decreto-Lei
n.° 9.295/1946”.
Presidentes reúnem-se no CFC – Os
presidentes dos 27 Conselhos Regionais estiveram reunidos na sede do CFC, no dia 18
de agosto, para tratarem de vários assuntos
de interesse da classe contábil. O presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho, ao
iniciar a reunião, falou da satisfação em reunir os representantes da classe contábil brasileira. “É muito bom contar com a presença
de todos vocês neste momento tão importante para a nossa classe”. A pauta principal da reunião foi sobre a realização do 20º
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Congresso Brasileiro de Contabilidade, que
reuniu cerca de oito mil pessoas, de 11 a 14
de setembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza (CE).
Certificação Digital – O CFC e o Instituto Fenacon renovaram, no dia 18 de agosto, o convênio que prevê a concessão gratuita
de certificação digital (A3), por um ano, para
os profissionais da contabilidade registrados
e em situação regular no Conselho Regional
de Contabilidade. O presidente do CFC, José
Martonio, disse que a “assinatura do termo
reforça a parceria do CFC com a Fenacon para
que se possa continuar a realizar um excelente trabalho em prol da categoria”. O convênio
foi prorrogado até junho de 2018.
Educação Profissional Continuada – A norma editada em 2015 determina
que, em 2016, todos os responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis ou que
exerçam funções de gerência e chefia no
processo de elaboração das demonstrações
contábeis de empresas reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelo
Banco Central do Brasil (BCB), pela Superintendência de Seguros Privados (Susep),
ou que sejam consideradas de grande porte, têm que cumprir a Educação Profissio-

7

nal Continuada (EPC). O objetivo é garantir que esses profissionais se mantenham
atualizados e em sintonia com as alterações
que ocorrem na norma.
SETEMBRO E OUTUBRO
CFC propõe parceria com o Sesi – Os
vice-presidentes do CFC das áreas de Desenvolvimento Operacional e de Política
Institucional, Aécio Prado e Joaquim Bezerra, fizeram, no dia 19 de outubro, uma
visita institucional ao presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria
(Sesi), João Henrique Souza. A coordenadora nacional do Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC), Vânia Labres,
acompanhou a visita. Durante o encontro,
os representantes do CFC fizeram uma apresentação institucional do Conselho Federal
de Contabilidade, apresentando as ações
que vêm sendo desenvolvidas em todo o
País, com destaque para as ações de educação continuada e as ações sociais. Diante
desse contexto, foi discutida uma parceria
entre as entidades para a oferta de cursos na
área de Educação Financeira e Planejamento Tributário aos alunos das diversas escolas
do Sesi em todo o Brasil.

Reunião de Presidentes do Sistema CFC/CRCs. Sede do CFC, Brasília - DF
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Da esq. para a dir.: Pedro Gabril; Joaquim Bezerra; Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira; Zulmir Breda; e Nelson Zafra.

SuperSimples – O presidente do CFC,
José Martonio Alves Coelho, e o vice-presidente de Desenvolvimento Operacional da
entidade, Aécio Prado, participaram, no dia
27 de outubro, da cerimônia de sanção da
Lei n° 25/2007 – Crescer Sem Medo, que altera as regras do Simples Nacional. Entre as
principais mudanças está a possibilidade de
parcelamento, em até 120 vezes, dos débitos das empresas enquadradas nesse sistema. Durante a cerimônia, o Sebrae apresentou sua nova campanha voltada às Pequenas
e Médias Empresas (PMEs) que têm débitos
e poderão se beneficiar da nova lei. A campanha orienta os empresários a procurarem os
profissionais da contabilidade.
CFC e MEC discutem processos de
avaliação de cursos de Ciências Contábeis – Os vice-presidentes do CFC das áreas
de Desenvolvimento Operacional, Aécio Prado; de Desenvolvimento Profissional, Nelson
Zafra; e de Política Institucional, Joaquim Bezerra, se reuniram, no dia 21 de setembro,
com o secretário de Educação Superior do
Ministério da Educação (MEC), Paulo Barone, para discutirem sobre a renovação de convênio entre as entidades, que trata da par-

ticipação do CFC na avaliação dos cursos de
Ciências Contábeis e da participação do Conselho na construção do programa de apoio
aos novos empreendedores. Desde 2009, as
entidades mantêm um convênio por meio do
qual o CFC avalia se os pedidos de abertura,
reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos na área da Contabilidade estão de acordo com as demandas do mercado.
Entre 2010 e 2016, foram disponibilizados
cerca de 700 processos para análise.
Prazo para inscrição no Cadastro
Nacional de Peritos Contábeis é prorrogado – O CFC publicou resolução, no dia
26 de outubro, prorrogando o prazo para
inscrição, sem aprovação em exame específico, no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC). Com isso, o contador interessado terá até o dia 31 de dezembro de
2017 para acessar o site do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) de sua jurisdição e preencher o Cadastro com suas informações. Porém, continua sendo necessário
comprovar experiência mínima em trabalho
pericial para poder participar. O CNPC foi
criado em março de 2016 com o objetivo de
oferecer à sociedade e à Justiça uma relação

de profissionais qualificados para atuar em
perícia contábil.
CFC e Ministério do Trabalho discutem parceria – O ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, propôs aos vice-presidentes do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) das áreas de Política Institucional, Joaquim Bezerra; de Desenvolvimento
Profissional, Nelson Zafra; e Técnica, Zulmir Breda; e para o coordenador de área do
Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC) e vice-presidente Institucional do CRCRS, Pedro Gabril, uma parceria
para qualificar empreendedores acerca das
obrigações contábeis, fiscais e de segurança
do trabalho. A proposta foi feita quando os
representantes do CFC faziam visita institucional ao ministro, no dia 29 de setembro. Segundo o ministro, é grande o número de empresários punidos por adquirirem
equipamentos que já estão fora das normas
autorizadas pela legislação e por não respeitarem regras de segurança do trabalho.
Normas de contabilidade pública
que facilitarão o controle social são publicadas – No dia 28 de outubro, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas
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ao Setor Púbico (NBC TSPs) 01,02 e 03 foram publicadas. O vice-presidente Técnico
do CFC, Zulmir Breda, destaca que essas
três primeiras foram escolhidas por se tratarem de temas estratégicos para as entidades públicas. “Começamos com essas três,
que têm repercussão importante na vida do
gestor e do cidadão. Até o fim do ano, publicaremos mais duas. Estamos seguindo o
cronograma estabelecido pelo grupo”, defendeu Breda. Até 2021, todas as normas
devem ser convergidas.
CFC publica a Estrutura Conceitual
do setor público – O Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) publicou, no dia 4 de outubro, no Diário Oficial da União (DOU) – seção 1, páginas 232 a 242 –, a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(NBC TSP) – Estrutura Conceitual. A regra é
a primeira da área convergida às internacionalmente aceitas e vai nortear toda a contabilidade pública. Um dos principais pontos da
norma é a definição da sociedade como usuária principal da informação contábil, o que
facilitará a transparência e o controle social.
A legislação que regulamenta a contabilidade
pública brasileira data de 1964 e não reflete
os avanços pelos quais passou a Contabilidade e a sociedade no período.
Presidente do TSE ressalta a importância da Contabilidade - O presidente do
CFC, José Martonio Alves Coelho, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
Gilmar Mendes, assinaram, no dia 29 de setembro, Termo de Cooperação Institucional
com vistas às eleições de 2016. Entre outras
medidas, a parceria previa a troca de informações sobre a regularidade dos profissionais da contabilidade que estão atuando no
processo eleitoral.
CFC, CFOAB e Observatório Social
do Brasil assinam acordo de cooperação
- O acordo foi assinado no dia 19 de outubro,
na sede do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil. A parceria tem o objetivo de oferecer acompanhamento técnico
aos Observatórios Sociais (OS) já existentes
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e incentivar a criação de OS nos municípios
que ainda não os têm. Os Observatórios Sociais fomentam a participação do cidadão na
fiscalização dos recursos públicos a partir
de uma metodologia de monitoramento de
compras públicas nos municípios.
NOVEMBRO E DEZEMBRO
CFC e CRCRS lançam o XI Encontro
Nacional da Mulher Contabilista e a XVI
Convenção de Contabilidade do RS – Na
noite do dia 6 de dezembro, no Hotel Serrano, em Gramado (RS), foi realizado o lançamento desses dois grandes eventos direcionados à classe contábil. Na cerimônia de
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lançamento, o presidente do CRCRS, Antônio Palácios, agradeceu a confiança da presidente da Abracicon, Maria Clara Bugarim, e
do presidente do CFC, José Martonio Alves
Coelho, em acreditar na ideia de unir dois
grandes eventos, a serem realizados de 13 a
15 de setembro de 2017, no Serra Park, em
Gramado (RS).
Declaração de Não Ocorrência de
Operações ao Coaf deve ser feita em janeiro - A partir de 1º de janeiro de 2017,
a Declaração ao Coaf poderá ser feita diretamente no sistema desenvolvido pelo departamento de TI do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). A novidade vai ao en-

Lançamento do XI Encontro Nacional da Mulher Contabilista e XVI Convenção de
Contabilidade do RS, em Gramado (RS)

Presidente do Observatório Social do Brasil, Ney Ribas; do CFOAB, Cláudio Lamachia; e
do CFC, José Martonio, assinaram acordo de cooperação na sede do Conselho Federal
da OAB em Brasília (DF)
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contro das diretrizes do CFC em modernizar o seu sistema para melhor atender aos
profissionais do País. Os profissionais poderão acessar o sistema mediante senha ou
pela certificação digital. Para acessar o sistema, clique em http://cfc.org.br/coaf/ . O
prazo final para que seja realizada a Declaração de Não Ocorrência de Operações é dia
31 de janeiro.
Exame de Suficiência: prazo de dois
anos para aprovados obterem registro
é extinto. O CFC aprovou, no dia 6 de dezembro, em Reunião Plenária, a Resolução
CFC n.º 1.518/2016, que revoga o prazo
de até dois anos para que os aprovados no
Exame de Suficiência obtenham o registro
profissional. Essa medida passou a valer no
dia 14 de dezembro de 2016, data da publicação da Resolução no Diário Oficial da
União (DOU).
CFC disponibiliza Normas e Resoluções em formato PDF. O CFC disponibilizou, no sistema de legislação, o download de
todas as Resoluções e Normas Brasileiras de
Contabilidade no formato PDF, antes possível apenas em Word. A inclusão desse novo
formato de arquivo, desenvolvido pelo departamento de TI do CFC, partiu da sugestão de um profissional que acessou o sistema de Ouvidoria do CFC.
Comissão acerta detalhes do Exame de Qualificação Técnica para peritos. Ocorrerá em agosto de 2017 a primei-

ra prova para ingresso no Cadastro Nacional
de Peritos Contábeis (CNPC), dispositivo
criado pelo CFC para oferecer à Justiça e à
sociedade uma lista de profissionais qualificados para atuar em processos cuja prova do
fato exija conhecimento técnico. O cadastro
já está em vigor e conta mais de 2 mil inscritos. A inscrição, até 31 de dezembro de
2017, poderá ser feita por comprovação de
experiência ou pela aprovação em Exame de
Qualificação Técnica – Perícia Contábil (EQT
Perícia). A partir de janeiro de 2018, apenas
com aprovação no exame.
Alteração na contabilidade de estoques públicos visa melhorar a qualidade
do balanço patrimonial. A Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 04 (NBC TSP 04) foi publicada no dia
6 de dezembro, no Diário Oficial da União
(DOU). A referida norma tem o objetivo de
apresentar balanços contábeis mais fidedignos e, com isso, oferecer aos gestores informações mais precisas para a tomada de decisão, e à sociedade, formas de avaliar melhor
a situação dos entes federados.
Concessões públicas passam a ter
novas regras de contabilidade. O CFC
publicou a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP 05),
que trata das regras de contabilização das
concessões públicas. A iniciativa integra o
processo de convergência das normas contábeis da área pública aos padrões internacio-
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nais, responsável pela edição, apenas neste
ano, de outras quatro normas, além da Estrutura Conceitual.
CFC prorroga, por mais um ano, a
reclassificação das cotas-partes das
sociedades cooperativas. O Plenário do
CFC prorrogou, por mais um ano, o início
da adoção obrigatória das normas que alteram a classificação contábil das cotas-partes dos associados nas sociedades cooperativas brasileiras. Segundo a Resolução n.º
1.516/2016, aprovada na reunião plenária
do dia 25 de novembro, a nova data para
vigência da norma é 1º de janeiro de 2018.
A Resolução foi publicada neste dia 5 de dezembro no Diário Oficial da União (DOU).
CFC, Transparency Internacional e
Ministério da Transparência discutem
campanha para 2017. Uma reunião, realizada no Conselho Federal de Contabilidade (CFC), no dia 24 de novembro, iniciou os entendimentos para a realização,
em 2017, de uma campanha nacional para
conscientizar os profissionais da contabilidade e a sociedade sobre a importância de
se denunciarem casos de corrupção, para
informar sobre as ferramentas disponíveis
para essa finalidade e para orientar sobre
como usar os canais de denúncias. As entidades envolvidas são o CFC, o Ministério
da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) e a organização Transparency International (TI).

>> PRESIDENTE DO CFC É HOMENAGEADO PELA IFAC
O presidente do Conselho Federal de Contabilidade, José Martonio Alves Coelho, foi
homenageado pela presidente da Federação Internacional de Contadores (Ifac, na sigla em
inglês), Olivia Kirtley, na abertura da reunião do conselho da entidade, realizada no dia 15 de
novembro, em Brasília. Foi a primeira vez em que a reunião anual da Ifac ocorreu na
América Latina.
Durante a abertura dos trabalhos, Kirtley destacou o papel central da contabilidade no
crescimento sustentável do mundo, na transparência das contas públicas e a participação do
Brasil no desenvolvimento da contabilidade mundial. O presidente do CFC deu as boas-vindas
aos membros da Ifac, de dezenas de países, e elogiou o trabalho que a Federação vem realizando
na produção das normas de contabilidade de alta qualidade, “que servem ao interesse público,
fortalecem a profissão e auxiliam no desenvolvimento das economias internacionais”.

Martonio Coelho, presidente do CFC, e
Olivia Kirtley, presidente da Ifac
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CFC defende maior participação social nas eleições. O Workshop no TSE debateu diversos pontos das regras eleitorais
de 2016. O evento contou com a participação do vice-presidente Institucional do CFC,
Joaquim Bezerra Filho, que defendeu que
entidades da sociedade civil, como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) e o Observatório Social do Brasil (OSB), possam atuar na Justiça Eleitoral
para fomentar o controle social nas eleições.
Gilmar Mendes destaca papel da
contabilidade nos avanços da legislação eleitoral. O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar
Mendes, afirmou, durante palestra para os
conselheiros da Federação Internacional de
Contadores (Ifac, na sigla em inglês), que as
normas emitidas pela entidade são indispensáveis para a saúde fiscal do país e para
o crescimento sustentável. O Conselho Federal de Contabilidade é o responsável por
convergir as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público ao padrão da Ifac. O ministro mencionou ainda
a participação do CFC na análise das contas
da ex-presidente Dilma Rousseff. “Coube a
mim analisar as contas da presidente eleita e, por experiências anteriores, sabia que
não caberia a mim, sozinho, analisá-las, portanto, seria necessário auxílio técnico. Des-

sa forma, convidei o CFC, o Coaf e o TCU
para um trabalho conjunto”, contou.
Projeto Jovens Lideranças Contábeis será usado como estudo de caso
pela Ifac. O projeto Jovens Lideranças
Contábeis, desenvolvido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), foi apresentado à Federação Internacional de Contabilidade (Ifac, na sigla em inglês). A Ifac
realizou em Brasília (DF), de 15 a 18 de novembro, reuniões do seu conselho anual e
aproveitou a oportunidade para conhecer
o projeto brasileiro voltado aos estudantes
de Ciências Contábeis e aos jovens profissionais da área, que envolvem, atualmente, cerca de 6 mil participantes em todo o Brasil.
No CFC, Fórum Sped debate novo
módulo da ECF. O Fórum Sped se reuniu no
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em
Brasília, para discutir a implantação do bloco W da Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
módulo que atende à demanda da Declaração
País-País, da Receita Federal. Também esteve
na pauta de discussão a proposta de alteração
da norma da Receita que detalha a entrega da
Escrituração Digital Contábil (ECD), para que
possa haver troca de informação na escrituração já transmitida ao Fisco.
Órgão internacional emissor de
normas éticas (Iesba) divulga nova regra no Brasil. O órgão internacional emis-

Representantes do Iesba reúnem-se na sede do CFC em
Brasília (DF)
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sor de normas éticas para a profissão contábil (Iesba, na sigla em inglês) publicou, em
julho, uma nova regra para o código de ética da categoria, a Noclar. Com entrada em
vigor prevista para julho de 2017, a norma
permite que o contador informe aos órgãos
competentes inconformidades ou ilegalidades encontradas nas empresas e demais
entidades para as quais presta serviço. No
Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), órgão responsável pela convergência
da Noclar, e o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) têm feito uma
série de reuniões para debater a norma.
Cilea elege novo presidente durante
assembleia no CFC. Reunidos em assembleia realizada na sede do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília, representantes das entidades que compõem o
Comitê de Integração Latino Europa-América (Cilea) elegeram o novo presidente da
entidade, Gustavo Gil Gil. A posse do novo
dirigente da organização, que reúne instituições da profissão contábil de países da
América Latina e Europa, aconteceu logo
após a eleição. Na abertura da reunião preparatória para a eleição do Cilea, o presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho, deu
as boas-vindas aos profissionais e reforçou a
importância da parceria do Conselho Federal de Contabilidade no Comitê.

Presidente do Cilea é eleito em assembleia realizada no auditório
do CFC
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>> ESPECIAL 20º CBC

Solenidade de Abertura no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza (CE)

Mais de 8 mil profissionais
marcam presença no 20º CBC
Por Assessoria de Imprensa CBC
Edição: Fabrício Santos
Fotos: Divulgação CFC

O CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, em
Fortaleza (CE), foi cenário do mais importante evento promovido pelo Sistema CFC/CRCs
para a classe contábil. Com o lema “Contabilidade: transparência para o controle social”,
a 20ª edição do Congresso Brasileiro de Contabilidade reuniu, no período de 11 a 14 de
setembro de 2016, mais de 8 mil congressistas. Relembre alguns dos principais momentos desse evento, considerado o maior já realizado para a classe contábil.
O Congresso teve início no dia 11 de setembro com a Caminhada da Cidadania,
que teve a participação de mais de quatro
mil congressistas, na orla da praia de Iracema. Animada pelo grupo Bateria do Baqueta, a caminhada teve por objetivo mostrar a força e a unidade da classe, além de
expressar a importância dos profissionais
da contabilidade para o desenvolvimento
social e econômico do País.
A Solenidade de Abertura do Congresso, que teve a tecnologia como um dos

pontos altos, emocionou a todos ao contar,
em um vídeo 3D, a história dos Congressos
Brasileiros e as mais relevantes conquistas
da classe contábil. Utilizando um personagem, caracterizado como Santos Dumont, a
história levou os congressistas a realizarem
uma “viagem no tempo”, decolando com o
“14 bis” e, em 2016, pousando em Fortaleza em um moderno avião, em uma analogia com a modernização da profissão contábil. O palco principal do auditório recebeu,
além das autoridades representantes do poder público federal e dos estados e de entidades da classe contábil nacional e internacional – que compuseram a mesa de honra –,
os presidentes dos 27 Conselhos Regionais
de Contabilidade (CRCs), os conselheiros do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e
os detentores da Medalha João Lyra. O presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho, agradeceu a todas as entidades nacionais e internacionais que participam do
evento e ratificou a importância do respeito mútuo alcançado pelas entidades do sistema contábil brasileiro. “Por meio dessa
união de esforços conseguimos projetar a
profissão no contexto mundial”, afirmou.

Ainda na solenidade, a contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim recebeu a mais
importante comenda concedida a um profissional da contabilidade: a medalha Mérito
Contábil João Lyra. A escolha foi feita em
eleição pelos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs), que apresentaram uma lista
tríplice ao CFC, submetendo-a ao seu Plenário para votação. Primeira mulher a receber a
Medalha, Maria Clara vem acumulando, durante toda a sua trajetória profissional, importantes títulos que a transformaram em
uma das personalidades mais importantes
do cenário contábil atual.
Com o tema Superando Desafios, Quebrando Paradigmas, o 4º Fórum Nacional da Mulher Contabilista deu início à
programação do 20º CBC, na manhã do dia
12. A juíza de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas (BA), Antonia Marina Faleiros; o escritor Bráulio Bessa; a empresária e escritora Malga Di Paula;
e a cantora e atriz Emanuelle Araújo animaram o público, que lotou o auditório principal
do Centro de Eventos do Ceará. Coordenado
pela jornalista Mônica Waldvogel, o fórum
retratou, de forma descontraída, para um

público composto por mais de 4 mil congressistas, as trajetórias profissionais dos painelistas convidados. “É muito bom quando reunimos diferentes casos de sucesso de várias
gerações”, afirmou a jornalista.
O primeiro painel do Congresso abordou sobre as Perspectivas da Profissão
Contábil no Mundo: Visão dos Organismos Internacionais. Na visão desses organismos, a implantação das normas internacionais, o investimento em atualização de
conhecimentos e a independência do profissional contábil são fundamentais para o desenvolvimento da profissão em todo o mundo. O presidente do CFC, José Martonio
Alves Coelho, disse que “foi uma oportunidade única reunir as maiores representações
da contabilidade no mundo, e isso é motivo
de orgulho”, disse. Ele adiantou que o Brasil está engajado na implantação das IFRS.
Desde 2010, as empresas privadas brasileiras já seguem as normas internacionais.
O painel Avanços e Desafios da Contabilidade Aplicada ao Setor Público na
conversão para os padrões internacionais
atraiu grande público. Leonardo Silveira do

Galeria de imagens

Nascimento, coordenador-geral de Normas
de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional; Zulmir Breda, vice-presidente
Técnico do Conselho Federal de Contabilidade (CFC); e Graziela Luiza Meincheim,
diretora de Contabilidade Geral do Estado
de Santa Catarina; sob a coordenação do coordenador-geral de Contabilidade e Custos
da União, Renato Pontes Dias, foram os responsáveis por promover os esclarecimentos
e elucidações exigidos pelo tema.
Outro painel que reuniu um grande número de congressistas foi o Relato Integrado: Evolução da Transparência das
Empresas. Mediado pela sócia-diretora da
Better Governance, Sandra Guerra, o assunto foi abordado pela superintendente de Negócios Inclusivos do Itaú-Unibanco, Denise
Hills, e pelo professor da USP Nelson Carvalho. Sandra Guerra destacou os investidores
e a própria empresa como elementos que se
beneficiam do Relato Integrado, definindo o
RI como “uma história concisa da criação de
valor de uma empresa, que traz as perspectivas futuras, mostrando um filme da criação
do valor de uma organização e não uma foto”.

O Chief Financial Officer e Head de Riscos &
Compliance da Arcelor Mittal Brasil, Paulo Wanick, foi um dos grandes destaques do painel
A Crescente Importância da Controladoria nas Organizações. Além do chief, foram
convidados o professor titular da Universidade de São Paulo, Reinaldo Guerreiro; e o presidente da Associação Europeia de Contabilidade, Salvador Carmona. Coordenado pelo
presidente do CRCRS, Antônio Carlos Palácios, foi de consenso entre os painelistas que é
imprescindível um setor de controladoria forte e consolidado, especialmente, nas grandes
organizações, para dar suporte estratégico e,
entre outras coisas, manter a produtividade e
eficiência das empresas.
O ambiente político, social e econômico
e as medidas que contribuem para o aumento da competitividade do mercado brasileiro foram discutidos no painel Contabilidade Assegurando a Governança no Setor
Público. O coordenador de Finanças e Custos na Secretaria de Governo da Presidência
da República e mediador do painel, Gilvan
Dantas, afirmou que a “contabilidade tem
uma missão muito importante para asse-
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gurar a governança no setor público”. Para
Dantas, uma boa governança requer observar as normas, a padronização delas e os
procedimentos que geram informações que
visam à transparência.
Apresentado pela psicóloga Adriana Albuquerque e pelo consultor Luciano Melo,
sob a coordenação da conselheira do CFC
Maria Constança Galvão, o painel Liderança e Alta Performance abordou os conceitos de autoconhecimento e de gestão pessoal como formas de desenvolver lideranças
positivas no ambiente de trabalho, inovando estratégias de mudança e inspirando pessoas a alcançarem os melhores resultados.
O painel Inflação: Reflexos na Contabilidade discutiu a relevância das distorções do ambiente inflacionário nos preços
atuais e nas demonstrações contábeis e o
reflexo dessas distorções nas decisões dos
usuários da contabilidade. Além disso, os
palestrantes enfatizaram a responsabilidade
do profissional diante de um problema atual
na sociedade que, segundo eles, é o não reconhecimento contábil da inflação.
O tema “sustentabilidade” reuniu renomeados especialistas no painel Sustentabilidade Econômico-Financeira das Organizações. O superintendente do Instituto
Brasileiro de Pesquisas Contábeis Atuariais
e Financeiras, Ariovaldo dos Santos, destacou a importância dos índices de sustentabilidade ambiental, não só pelos impactos
que uma crise na área pode causar nas finanças, mas também na imagem das empresas. O painel, que foi coordenado pela coordenadora do Programa de Voluntariado da
Classe Contábil, Gardênia Carvalho, contou
com a participação do superintendente de
Relações com Investidores do Itaú-Unibanco Holding, Gerallo.
Aproximadamente 400 pessoas participaram do workshop, Advances in Scientific
and Applied Accounting (ASAA), apresentado pelo professor, Ph.D e diretor da Escola
Steed de Contabilidade da Universidade de
Oklahoma, Ervin Black. O seminário trouxe
como uma das principais discussões a melhoria qualitativa das publicações científicas e
técnicas realizadas pelos pesquisadores brasileiros na área da contabilidade internacional.
O workshop Técnicas de Elaboração
de Contrato de Prestação de Serviços
Contábeis: como blindar seu Negócio e
ser Feliz apresentou a aplicabilidade da Teoria dos Contratos, do Direito Civil e do Pro-

cesso Civil. O presidente do CRCES, Haroldo
Santos Filho, e o vice-presidente de Controle Interno do CRCRJ, Antonio Ranha da
Silva, apresentaram dicas importantes das
técnicas que podem ser utilizadas nos contratos de prestação de serviços contábeis
praticadas pelas organizações.
O 3º Fórum Nacional dos Empresários da Áera Contábil apresentou os benefícios da implantação do sistema do eSocial, que está sendo construído de forma
colaborativa com a participação dos usuários. Os painelistas foram José Alberto
Maia, Hélio Donin Júnior e Clovis Belbute Peres. A coordenação foi feita por Mário
Elmir Berti.
Com o tema Acreditação e Certificação
Internacional, Instituições de Ensino Superior (IES) que atendam aos requisitos
previamente definidos com competência
para realizar atividades com confiança estiveram em discussão no VII Fórum Nacional de Professores de Ciências Contábeis e no XI Encontro Nacional de
Coordenadores do Curso de Ciências
Contábeis. Coordenados pela vice-coordenadora do Comitê Científico do 20º CBC,
Márcia Martins Mendes De Luca, o painel
e o encontro reuniram, como palestrantes,
a professora da Universidade do Minho de
Portugal, Lúcia Lima; o professor da USP,
Edgard Cornacchione; e o professor da Universidade de Illinois, Jon Davis.
O II Fórum de Prestação de Contas
de Campanhas Eleitorais tratou do papel do contador na busca pela transparência no processo eleitoral e na consolidação
da democracia. O painel, que foi coordenado pelo vice-presidente de Desenvolvimento Operacional do CFC, Aécio Dantas,
contou com a presença do ministro do TSE
Henrique Neves e do chefe da Assessoria
de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do TSE, Eron Pessoa.
Coordenado pela conselheira do Conselho Federal de Contabilidade e coordenadora nacional do Programa de Voluntariado
da Classe Contábil (PVCC), Vânia Labres, o
II Fórum Nacional do Programa de Voluntariado da Classe Contábil esclareceu aos congressistas sobre a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento
do País, como, por exemplo, com ajuda de
multiplicadores de ações de responsabilidade social. O presidente do Observatório
Social do Brasil, Ney da Nóbrega Ribas, res-
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saltou a importância do CBC para a capacitação dos profissionais.
O painel Controle e Transparência
no Combate à Corrupção, coordenado
pela vice-presidente de Controle Interno
do CFC, Lucilene Florêncio Viana, teve a
participação do auditor-geral do Estado do
Pará e presidente do Conselho Nacional de
Controle Interno (Conaci), Roberto Paulo
Amoras; do professor de Direito Processual Civil na Escola Superior do Ministério
Público do Distrito Federal, Jorge Hage; e
do governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Hartung, que conduziram uma
importante explanação sobre os mecanismos de controle interno e de transparência
como estratégias de combate à corrupção,
de redução de desperdícios e sobre o consequente aumento de desempenho da administração pública.
Os palestrantes do painel O Novo Relatório do Auditor destacaram que o modelo do novo relatório, iniciativa da Ifac,
requer uma comunicação mais constante e
eficiente entre os auditores, a administração da companhia auditada e os órgãos de
governança corporativa. O painel foi coordenado por Idésio Coelho, presidente do

Galeria de imagens

Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil (Ibracon), e contou com representantes de firmas de auditoria independente: Marcio Ostwald, da EY; Patricia Agostineto, da PwC; Rogério Andrade, da KPMG;
Rogério Motta, da Deloitte; e Robinson
Meira, da BDO.
No painel Empreendedorismo e Contabilidade para o Desenvolvimento do
País, os palestrantes Gildo Freire de Araújo,
presidente do CRCSP, e Antoninho Marmo
Trevisan, presidente da Trevisan Auditores
e Trevisan Consultores e fundador da Escola de Negócios Trevisan, esclareceram que
as informações geradas por meio da contabilidade oferecem ao gestor e empreendedor
a segurança necessária para as tomadas de
decisões nas empresas.
Membro do Conselho Editorial da RBC,
José Elias Feres de Almeida, doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP,
apresentou o workshop Artigos Científicos: Dicas para Publicação de Trabalhos
na RBC. O propósito da pesquisa foi o de levantar os pontos fracos dos artigos submetidos à RBC para proporcionar reflexão crítica ao trabalho de autores e pesquisadores
antes da submissão.

O painel Gestão do Patrimônio Público, coordenado pelo vice-presidente de
Registro do CFC, Marco Aurélio Cunha, e
apresentado pelo palestrante sócio-diretor
da Casp On-line, Diogo Duarte, apresentou
aos congressistas algumas atualizações das
normas, que visam adotar boas práticas internacionais que passaram a ser obrigatórias em alguns aspectos no setor público, a
partir das normas brasileiras e do manual
de contabilidade e também tratou sobre a
atualização do valor dos ativos.
No workshop Agronegócio em Tempo
de Valor Justo, a professora e presidente
da Comissão de Graduação da Universidade de São Paulo (FEA/USP), Mara Jane Malacrida, enfatizou que as normas internacionais de contabilidade trouxeram para o
Brasil mudanças definitivas, que levaram
as empresas a utilizarem novas práticas
contábeis, como o tratamento contábil
dos ativos biológicos e produtos agrícolas
por meio do CPC 29. A representante dos
Técnicos em Contabilidade do CFC, Juliana Aparecida Soares Martins, que coordenou os trabalhos, destacou a importância
do agronegócio no atual momento econômico do País.
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