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Navio MSC Preziosa será local de três grandes eventos
Participe do Encontro Nacional da Mulher Contabilista,
do Fórum de Administração
Pública Responsável e do Encontro Nacional de Jovens Lideranças Contábeis. página 16

2013: ano da contabilidade no brasil
Importantes personagens do cenário
contábil, nacional e internacional, dão depoimentos
sobre a relevância deste
movimento.
páginas 4 e 5

Presidente da Federação Internacional
de Contadores (Ifac) visita o Brasil
Warren Allen visitou o Brasil de 27 a 29/5. Ele esteve em São Paulo e em Brasília, onde se encontrou
com lideranças da classe. No CFC, o presidente da Ifac falou durante reunião Plenária. páginas 6 e 7
Foto: Robson Cesco

Saiba como foram as três primeiras Convenções do ano. Milhares de profissionais
participaram dos eventos nos estados. Solenidade de abertura e qualidade técnica
dos temas abordados foram destaques.
páginas 8, 9 e 10

Juarez Carneiro passa a Presidência
do Glenif à Argentina
Foto: Robson Cesco

Convenções de
Contabilidade do
Paraná, Rio Grande
do Sul e Minas Gerais

O presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e do Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información
Financiera (Glenif), Juarez Domingues Carneiro, encerra o seu mandato à frente do Glenif no mês de
julho. Conforme previsto na Ata de Constituição do Grupo,
a Presidência será então assumida pelo atual vice-presidente,
o argentino Jorge José Gil. páginas 12 e 13
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Caros profissionais da Contabilidade,

F

icamos muito honrados, no último
mês de maio, com a visita do presidente da Federação Internacional de Contadores (International Federation of Accountants – Ifac), Warren Allen, a entidades da
classe contábil em São Paulo e em Brasília.
Além de visitar as sedes do Conselho
Regional de Contabilidade de São Paulo
(CRCSP), do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), do Sescon-SP
e do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – para encontros com as lideranças da classe e
discussão dos principais temas atuais e desafios da profissão –, Warren Allen participou de
eventos nas Assembleias Legislativas de São Paulo e do Distrito Federal. Essas duas ocasiões
representaram momentos especiais na agenda da visita do presidente da Ifac, uma vez que,
juntamente com homenagens aos profissionais, houve o lançamento solene da Campanha
“2013: Ano da Contabilidade no Brasil” nessas unidades da Federação.
Warren Allen se mostrou bastante entusiasmado com o momento atual da Contabilidade brasileira e elogiou a realização da Campanha. Segundo ele, essa ideia poderá ser levada
aos demais países que compõem a Ifac, servindo de exemplo como uma grande iniciativa
de valorização da classe.
Outras lideranças da área contábil, nacionais e internacionais, também estão elogiando a Campanha, conforme se verifica nos depoimentos de expoentes da Contabilidade que
publicamos nesta edição.
A Campanha “2013: Ano da Contabilidade no Brasil” também tem sido abordada nas
convenções estaduais, realizadas pelos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs). Esta
edição traz coberturas de três convenções: Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, sendo
que as demais serão publicadas ao passo que forem ocorrendo.
Entre outras, também destaco uma matéria sobre a mudança na Presidência do Grupo
Latinoamericano de Normas de Información Financiera (Glenif). Após dois anos, estamos encerrando, em julho, a nossa gestão à frente do Grupo e passando o cargo ao vice-presidente
Jorge Gil, da Argentina.
Boa leitura.
>> nesta edição
2ª edição de Exame de Suficiência será em setembro
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>> EXAME

2ª edição de Exame de
Suficiência será em setembro
As provas do 2º Exame de 2013 serão aplicadas em 29 de setembro
Por Maristela Girotto

As provas da segunda edição de 2013 do
Exame de Suficiência serão aplicadas, em todos os estados e no Distrito Federal, no dia 29
de setembro, conforme previsto no edital do
Exame, publicado no dia 25 de junho, no Diário Oficial da União (DOU, seção 3, página
160). As duas provas – Bacharel em Ciências
Contábeis e Técnico em Contabilidade – serão
realizadas no horário das 8h30 às 12h30 (horário de Brasília-DF). As inscrições para as provas foram feitas de 1º de julho a 1º de agosto.
O CFC publicou, no DOU, no dia 28 de
junho, uma retificação ao edital do Exame
de Suficiência, com as seguintes informações: “no subitem 7.8 do edital – onde se
lê: 7.8. Os aprovados no Exame de Suficiên-

cia terão o prazo de 2 (dois) anos, a contar
da data da publicação da relação dos aprovados no Diário Oficial da União, para requererem o registro profissional, no CRC, na
categoria para a qual tenha sido aprovado
–, leia-se: 7.8 Os aprovados na prova para
Bacharel em Ciências Contábeis terão o prazo de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da relação dos aprovados no Diário
Oficial da União, para requererem o registro
profissional, no CRC. Os aprovados na prova
para Técnico em Contabilidade terão o prazo
de até 1º de junho de 2015 para requererem
o registro profissional no CRC, conforme o
disposto na Lei n.º 12.249/2010”.
Os resultados do 1º Exame de Suficiência de 2013 foram publicados no dia
17 de maio, no DOU. As provas para Ba-

charel e para Técnico foram aplicadas no
dia 24 de março. Para a prova de Bacharel em Ciências Contábeis, foram registradas 37.229 inscrições. Desse total, 33.708
realizaram a prova, sendo que 12 mil foram aprovados – índice de aprovação de
35,6%. A prova de Técnico em Contabilidade registrou o total de 7.297 inscritos,
havendo o comparecimento de 6.459 candidatos, dos quais 3.419 foram aprovados
– índice de aprovação de 52,93%.

>> Resolução

CFC regulamenta Lei de acesso a informações
O CFC publicou no Diário Oficial da
União, no dia 25 de abril, a Resolução n.º
1.439, que regula, no âmbito do Sistema
CFC/CRCs, o acesso a informações previsto na Lei n.º 12.527, de 18 de novembro
de 2011. A Resolução está disponível para
conhecimento e download no site do CFC
(www.cfc.org.br/legislação).
Para estudar a Lei e elaborar a Resolução,
o CFC constituiu uma comissão em 2012.
Coordenada pelo vice-presidente de Desenvolvimento Operacional do CFC, Enory Luiz
Spinelli, a comissão contou com os seguintes
membros: Lucilene Florêncio Viana (AM),
Antonio Gomes das Neves (PI), Sílvio Luís da
Silva Zago (RS), Jaqueline Rodrigues Portela
Elmiro (CFC), Eunice Rosa de Melo (CFC) e
Frederico Loureiro Coelho (CFC).
A Resolução n.º 1.439/13, aprovada pelo
Plenário do CFC no dia 19 de abril, regulamenta os procedimentos para implementa-

Foto: Divulgação

Enory Spinelli, vice-presidente de
Desenvolvimento Operacional

ção da política de acesso à documentação dos
Conselhos de Contabilidade pelo domínio público, considerando a natureza do CFC e dos
CRCs, que são autarquias especiais de registro, fiscalização, educação continuada e da re-

gulamentação do exercício profissional. Além
disso, os Conselhos de Contabilidade prestam
serviços de natureza pública à sociedade.
Para Spinelli, é essencial que haja transparência dos atos de gestão praticados pelo
Sistema CFC/CRCs, possibilitando o acesso
a informações pela classe e sociedade.
A partir da publicação da Resolução n.º
1.439, os Conselhos têm o prazo de 180 dias
para instituir as respectivas Comissões Permanentes de Transparência e implementar
as disposições previstas na Resolução, como
a classificação das informações quanto ao sigilo e a criação do Serviço de Informações ao
Cidadão (SIC), entre várias outras.
O acesso aos dados, pela classe contábil
ou por cidadãos em geral, poderá ser feito
por protocolo nos Conselhos ou por meio do
Portal da Transparência e Acesso à Informação, que será criado dentro do prazo de seis
meses. (M.G.)
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>> Depoimentos

Campanha 2013: Ano da
Contabilidade no Brasil
Membros de organizações nacionais e internacionais falam sobre a Campanha
Por Maristela Girotto    Fotos: Acervo CFC

campanha 2013: Ano da Contabilidade no Brasil – maior movimento de valorização
da imagem da classe contábil já realizado no País – está em pleno desenvolvimento
e conta com a participação de diversas entidades representativas dos profissionais
e das empresas da área. No primeiro semestre, a estratégia da Campanha visou disseminar a
informação no âmbito interno do Sistema CFC/CRCs e entidades da classe, com lançamentos ocorrendo em todas as unidades da Federação. No segundo semestre, a Campanha irá
para os veículos de mídia, buscando-se a ampla divulgação do imprescindível papel que os
profissionais da Contabilidade têm para o desenvolvimento do Brasil. A seguir, importantes personagens do cenário contábil, nacional e internacional, comentam sobre a relevância
deste movimento, que servirá, no futuro, de exemplo para outros países.
Depoimentos concedidos na Conferência IFRS, dia 15 de abril, em Sp
Hans Hoogervorst – Presidente do
International Accounting Standards Board (Iasb).
“Gostaria de congratular
todos os contadores
pelo trabalho fantástico
realizado na adoção das
IFRS neste grande e lindo país chamado Brasil,
além do que, o processo
de adoção das IFRS no Brasil tem sido
exemplar e é acompanhado em todo o
mundo com muita admiração. Esta campanha Ano da Contabilidade, aqui no Brasil,
é muito importante e, novamente, gostaria de congratular todos os profissionais
deste país pelo trabalho fantástico realizado no passado e que, sem dúvida alguma,
realizarão no futuro.”
Amaro Gomes – Membro do Board do Iasb.
”A campanha ‘Ano da
Contabilidade no Brasil’
é importante, entre outros aspectos, porque
ressalta o papel do profissional da Contabilidade como fundamental no
processo de gestão das empresas. Além disso, contribui para fortalecer a profissão e
para o desenvolvimento econômico. Infor-

mação de qualidade é um dos atributos fundamentais para a alocação eficiente de recursos na economia, e podemos,
efetivamente, contribuir para atingirmos
um nível de excelência comparável aos dos
mercados mais maduros. Quando se adota
o padrão IFRS, que demanda um nível significativo de julgamento na sua observância, é necessário maior envolvimento do
profissional responsável pela Contabilidade
no dia a dia das organizações, além de capacitação técnica e ênfase na constante atualização. Celebrar o “Ano da Contabilidade
no Brasil” é uma ocasião especial para darmos continuidade ao processo de fortalecimento da profissão.”
Eliseu Martins – Professor e membro do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
“Esta é a segunda vez que
eu vejo uma revolução
na Contabilidade brasileira. A primeira foi na
década de 1970, com a
introdução da chamada
Lei das S.A., quando nós
saímos de um modelo extremamente pobre
para alguma coisa muito avançada; e a segunda revolução está acontecendo agora,
com a introdução das Normas Internacionais de Contabilidade.
Esta ascensão do Brasil a um nível ímpar no mundo, do ponto de vista econômico

e contábil, fez aparecer esta segunda grande revolução, que está redundando em várias consequências: uma melhoria enorme
na qualidade das informações contábeis, o
que é bom para a economia e para o país;
e, também, o que nos interessa principalmente, esse processo tem sido muito bom
para o profissional da Contabilidade, que
agora vem tendo outra oportunidade de
ter uma ascensão enorme, de ter o seu trabalho reconhecido, apesar de que, para isso,
ele tem sido obrigado a estudar e reestudar
cada vez mais. A gente sabe que nem todos
conseguem ter as mesmas oportunidades
de se aprimorar, mas sabemos que aqueles
que estão conseguindo e estão levando a sério, estão vendo que a profissão tem realmente um papel importante a ocupar entre
as empresas, as entidades governamentais
e as não governamentais, e assumir um papel de extrema relevância para o futuro do
nosso país. Então, na verdade, trata-se de
uma nova era da Contabilidade e escolheu-se um ano para fazer uma comemoração
toda especial. Parabéns àqueles que tomaram essa iniciativa.”
Depoimentos concedidos na reunião do IFASS, em 17 e 18/4, em sp
Ernesto Gelbcke – Membro do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC).
“É um prazer representar
o Brasil em um evento
tão importante como a
reunião do IFASS (International Forum of Accounting Standards Setters) –
organismo que conta com
representantes da profissão contábil de dezenas de países – “e participar de discussões,
em âmbito mundial, sobre o futuro da convergência das normas internacionais (IFRS).
Nesse processo, o Brasil tem realizado um
trabalho de destaque com a ampla adoção
das normas, e o CFC e o CPC têm tido um
papel muito importante. Da mesma forma,
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é bastante relevante a atuação do Brasil no
Grupo Latinoamericano de Emisores de
Normas de Información Financiera (Glenif).
Parabenizo os idealizadores pela realização
da campanha Ano da Contabilidade.”
Thomas Linsmeier – Membro do Financial Accounting Standards Board (Fasb/Estados Unidos).
“O IFASS – Fórum Internacional de Emissores
de Normas é um grupo
global de emissores de
normas nacionais, que
estabelece deliberações
muito importantes, todas para aumentar a responsabilização das
demonstrações financeiras ao redor do
mundo e para aprimorar a linguagem comum das empresas. A reunião do IFASS no
Brasil é um evento extraordinário para celebrar o Ano da Contabilidade, promovido
pelo Conselho Federal de Contabilidade.”
Liesel Knorr – Membro do Accounting
Standards Committee of Germany.
“Tenho sido contadora
toda a minha vida e faço
parte de um comitê de
contabilidade emissor de
normas. Tem sido extremamente agradável ver
como a adoção das normas internacionais se desenvolveu no Brasil; é um reconhecimento muito bom que os
nossos amigos brasileiros tenham nos convidado e termos, agora, a oportunidade de
vir aqui neste grande evento para, juntos,
falarmos sobre quais assuntos precisam ser
enfrentados, e eu penso que temos bons temas a discutir com os nossos amigos brasileiros. Estamos reunidos aqui porque está
acontecendo o Ano da Contabilidade e, por
isso, congratulamos o Brasil por ter este ano
festivo dedicado à Contabilidade. ”
Tricia O’Malley – Presidente do International
Forum of Accounting Standards (IFASS).
“Estamos muito felizes
de estarmos no Brasil
para realizar a reunião
do Fórum Internacional
de Emissores de Normas Contábeis. Esta é a
primeira reunião que

não é feita na Ásia, Europa ou América do
Norte. E, desse modo, quando o Brasil nos
convidou para realizarmos a reunião aqui,
ficamos muito felizes em aceitar. Sobre a
campanha o Ano da Contabilidade, eu
acho que foi uma ideia maravilhosa, porque normalmente as pessoas pensam em
se tornar contadores quando algo dá errado; assim, é uma boa ideia lembrar as pessoas da importância de uma boa demonstração financeira e de todas as aptidões e
habilidades de um contador, quando alguma coisa não está errada, só para certificar
o quanto os profissionais, na realidade,
contribuem para uma economia saudável
e um capital realmente vibrante.”
Depoimentos concedidos na reunião do Glenif, em 16/4, em SP
Jorge Gil – vice-presidente do Glenif.
“Tenho prazer em me dirigir a vocês para dar minha opinião a respeito da
generalização da informação contábil e da função do contador nesta generalização. Como
profissionais das Ciências Econômicas, particularmente da Contabilidade, nós devemos
saber claramente a nossa missão, no sentido
de hierarquizar o produto de nosso trabalho
por meio da obtenção da informação financeira de alta qualidade e transparência, que
sirvam adequadamente à tomada de decisões. Não nos esqueçamos que esta tomada
de decisões pode envolver recursos econômicos dentro de um país e, também, no mundo,
e se forem mal dirigidos podem causar redução do crescimento e também aumento da
pobreza. Aproveito para parabenizar o Brasil
pelo Ano da Contabilidade.”
Luis Alonso Colmenares – Membro
da Diretoria do Glenif.
“O Ano da Contabilidade,
aqui no Brasil, é importante em razão da sua
natureza de dar à Contabilidade a relevância à altura que merece, já que é
um sistema de informação para revelar para a comunidade e aos
cidadãos os fatos realizados, as decisões
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que se tomam a partir do governo e da empresa privada.”
Norelly Pinto Vargas – Membro da
Diretoria do Glenif.
“Em relação a uma campanha em prol do desenvolvimento do contador,
dentro daquilo que é o
marco da sua profissão,
que é a responsabilidade
de apresentar a informação financeira confiável, seria bastante importante levar em consideração todas as
características que possam ter a forma,
neste caso, da emissão de normas internacionais de informação financeira [IFRS],
porque tem sido este campo que ocupou todos os países latino-americanos e o mundo
para formar o seu modelo de economia.
Além disso, uma discussão de uma campanha de difusão das normas internacionais
ajudará os órgãos públicos, que também se
utilizam das informações financeiras para
os mais diversos fins, que tenham a garantia de ter informação transparente, útil, na
qual confiem realmente para tomar decisões. Uma campanha assim eu gostaria de
levar para a Venezuela.”
Felipe Cervantes – Membro da Diretoria
do Glenif.
“A iniciativa que os contadores do Brasil tomaram
de chamar este ano ‘o
Ano da Contabilidade’
me parece muito importante, já que coloca em
relevância o quão significativo são todos os trabalhos relacionados
com a contabilidade para os empresários,
para os investidores, para os reguladores e
para a sociedade em geral. Sem uma boa
contabilidade, não existem demonstrações
financeiras de qualidade, e se não houver demonstrações financeiras boas, não existe informação confiável, adequada, útil para a tomada de decisões. Isso é o que nós,
especialistas nos assuntos de contabilidade,
estamos convencidos. Muitas vezes, a sociedade perde um ponto de vista importante.
Através desta campanha, é indispensável
enfatizar o significado que tem a profissão e
que se ressaltem os benefícios de uma boa
Contabilidade em nível nacional e mundial.”

Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade
Submissão de artigos: repec@repec.org.br

www.repec.org.br
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>> Ifac

SP e DF: Warren Allen p
da campanha 2013: Ano

Em São Paulo, presidente da Ifac é recebido por líderes da Contabilidade brasileira e, em Brasília, ele
Por Maristela Girotto (com informações
Comunicação CRCSP, CRCDF, Ibracon e
Assembleia Legislativa de São Paulo )

Durante visita ao Brasil, entre
os dias 27 e 29 de maio, o presidente da
Federação Internacional de Contadores
(Ifac), Warren Allen, participou do lançamento da campanha 2013: Ano da Contabilidade no Brasil no Estado de São Paulo
e no Distrito Federal.
No dia 27, a Campanha foi lançada oficialmente em sessão solene na Assembleia
Legislativa de São Paulo, ocasião em que
houve também uma comemoração relativa ao Dia do Profissional da Contabilidade
(25 de abril). A iniciativa da sessão partiu
do deputado Itamar Borges (PMDB) e contou com a participação do deputado Edson
Ferrarini (PTB).
Vários representantes de entidades nacionais e estaduais participaram da sessão,
entre eles, os presidentes do CFC, Juarez
Domingues Carneiro; do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP), Luiz Fernando Nóbrega; do
Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil (Ibracon), Eduardo Augusto Pocetti;

Foto: Robson Cesco

Domingues Carneiro;
da Fenacon, Valdir Pietrobon; e do Sescon-SP/
da presidente da Academia Brasileira de Ciências
Aescon-SP, Sérgio Approbato Machado Júnior.
Contábeis (Abracicon),
Presidentes de váMaria Clara Bugarim; do
rios Conselhos Regiopresidente da Fundação
nais de Contabilidade
Brasileira de Contabilidade (FBC), José Martonio
(CRCs) e conselheiros do
Alves Coelho; do presiCRCSP e do CFC prestigiaram a sessão.
dente do Sescon-DF, Francisco Cláudio Júnior; do
Em São Paulo, o presidente da Ifac também
vice-presidente do Sindiconta-DF, Antão Bandeira
participou de evento na
de Araújo; e do secretário
sede do CRCSP, na manhã do dia 28, organizade Assuntos Estratégicos
do pelo Conselho Regiodo DF, Newton Lins.
nal, CFC e Ibracon.
A sessão solene
No Distrito Federal, Warren Allen discursa na
também contou com as
o lançamento da campa- Assembleia Legislativa do DF
presenças do subsecrenha 2013: Ano da Contário de Contabilidade
tabilidade no Brasil foi feito no dia 28, à Pública da Secretaria do Tesouro Nacionoite, durante sessão solene em homena- nal (STN), Gilvan da Silva Dantas; e do
gem aos profissionais da Contabilidade, re- presidente da Fecomércio, Adelmir Sanalizada na Câmara Legislativa. A iniciativa tana, entre outras lideranças de entidade propor a sessão foi da deputada distrital des locais e de outros estados.
O CRCDF aproveitou a oportunidade
Eliana Pedrosa.
Warren Allen compôs a Mesa da soleni- para homenagear profissionais da Contabidade ao lado do presidente do CRCDF, Adria- lidade e personalidades de destaque na hisno Marrocos; do presidente do CFC, Juarez tória da Contabilidade no Distrito Federal.
Foto: CRCSP

Warren Allen (ao centro) e lideranças da classe contábil em evento em São Paulo
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participa do lançamento
o da Contabilidade

e participa de Plenária na sede do Conselho Federal de Contabilidade
Foto: Robson Cesco

A Medalha Mérito Contábil Professor
Luís Enéas da Costa foi concedida ao próprio Luís Enéas da Costa, uma dupla homenagem aprovada por unanimidade pelo
Plenário do CRC DF, em reconhecimento à
dedicação e à contribuição do homenageado à profissão contábil. A honraria foi concedida também à deputada Eliana Pedrosa e ao contabilista Marcelo José Aquino.
O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, ainda prestou homenagem à Perpétua Soares Moura, funcionária do CRCDF
desde 1980.
Na manhã do dia 29 de maio, o presidente da Federação Internacional de Contadores (Ifac), Warren Allen, participou da
reunião Plenária do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), em Brasília. O contador neozelandês – que preside a entidade que representa a profissão contábil no
mundo, reunindo atualmente entidades de
129 países – veio ao Brasil com a finalidade
de conhecer, pessoalmente, a realidade da
profissão no País.
O presidente da IFAC visitou as instalações da sede do CFC e participou da reunião ordinária no Plenário do Conselho Federal de Contabilidade, quando fez palestra
aos conselheiros. “Ifac: 2013 and Beyond”
foi o tema da palestra de Warren Allen. Na
ocasião, ele fez uma análise da profissão
em termos globais e destacou o papel da
Ifac nesse contexto.
Foto: Robson Cesco

Juarez Carneiro, Warren Allen, Maria Clara Bugarim e José Martonio no CFC
Foto: Robson Cesco

Luiz Henrique de Souza, José Augusto Costa Sobrinho, Maria Clara Bugarim,
Verônica Souto Maior, Warren Allen, Juarez Carneiro, Antonio Miguel Fernandes,
Sérgio Prado de Melo e Enory Spinelli

“O Brasil vem desempenhando um papel de liderança na área contábil na América Latina”, afirmou o presidente da Ifac.
Warren Allen lembrou que o País foi um
dos fundadores da Ifac e que, desde então, vem participando ativamente do trabalho realizado pela Federação. As enti-

dades brasileiras que fazem parte da Ifac
são o CFC e o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.
“Nós ansiamos por um trabalho conjunto cada vez mais estreito entre a Ifac e
o Brasil no futuro”, ressaltou o presidente
da Federação.

Foto: Robson Cesco

O Brasil vem
desempenhando um papel
de liderança na área contábil
na América Latina”
Warren Allen
Warren Allen e Juarez Carneiro

Warren Allen discursa no Plenário do CFC

Presidente da Ifac

8

| abril/maio/junho de 2013 |

Jornal do CFC

www.portalcfc.org.br/jornal

>> Regional

16ª Convenção dos Profissionais
de Contabilidade do Paraná
Foto: CRCPR

Cerca de mil profissionais
participaram do evento
Por Fabrício Santos

A solenidade de abertura da 16ª
Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado do Paraná foi realizada no
dia 15 de maio, em Foz do Iguaçu, reunindo cerca de mil participantes, representados
por 167 delegações de 20 estados. Os trabalhos da noite foram abertos pela presidente
do Conselho Regional de Contabilidade do
Estado do Paraná, Lucélia Lecheta.
O ex-presidente do CRCPR, Paulo Caetano, proferiu o primeiro discurso da noite.
Ao fazer uma retrospectiva do tempo em que
presidia o Regional, disse que “a Convenção
tem um objetivo comum: a valorização do
profissional da Contabilidade. Além deste desafio, estamos realizando um evento à altura
dos realizados pela classe contábil brasileira”.
Já a presidente da Academia Brasileira
de Ciências Contábeis (Abracicon), Maria
Clara Cavalcante Bugarim, disse que a Convenção “é uma resposta do trabalho pautado
pela seriedade e que está sendo desenvolvido por uma equipe que acredita na profissão
contábil”. Na oportunidade, a presidente
da Abracicon convidou a plateia para participar do IX Encontro Nacional da Mulher
Contabilista, a ser realizado de 27 a 30 de
novembro, a bordo do navio Preziosa. “Vamos mostrar para a sociedade a força, poder e mobilização da Contabilidade brasileira”, afirmou Maria Clara. Para o presidente
da Fundação Brasileira de Contabilidade
(FBC), José Martonio Alves Coelho, a gestão da presidente do CRCPR, Lucélia Lecheta, apresenta a força da profissão paranaense por reunir representantes de entidades
contábeis brasileiras.
O presidente da Fenacon, Valdir Pietrobon, fez um discurso político, reforçando a
necessidade de os profissionais elegerem um
candidato no Congresso Nacional que ajude a
aprovar projetos de interesse da classe. “No-

Mesa de honra contou com lideranças da classe contábil

venta e nove porcento das empresas estão nas
nossas mãos. Somos 500 mil profissionais e
mais de 80 mil Organizações Contábeis e temos condições de colocar um representante
de peso na Casa Legislativa do País, pensem
nisso”, disse o presidente da Fenacon.
O deputado estadual e técnico em contabilidade Douglas Fabrício ficou impressionado com o momento pelo qual passa
a profissão e disse que “todos nós precisamos de um profissional da Contabilidade e
vocês estão demonstrando hoje a força que
a profissão possui”.
Juarez Domingues Carneiro, presidente do CFC, fez uma retrospectiva do Conselho Federal, desde a aprovação da Lei n.º
12.249/10, sancionada pelo presidente Lula.
“Nesses últimos anos, a classe contábil adquiriu respeito, aprimorando o seu conhecimento técnico, por meio da ética e transparência”,
disse. Juarez falou ainda da presidência do
Glenif, da convergência das normas internacionais de contabilidade, do 19º Congresso
Brasileiro de Contabilidade e da campanha
Ano da Contabilidade no Brasil. Ao encerrar
Juarez Domingues disse que “estamos dando um passo decisivo em busca do reconhecimento que a nossa profissão merece; queremos que todos os brasileiros saibam do real
papel que a Contabilidade possui para o desenvolvimento econômico da Nação”.

À mesa de honra, estavam a presidente do CRCPR, Lucélia Lecheta; o presidente do Sincofoz, Ocivaldo Gobetti Moreira;
o secretário municipal da Fazenda de Foz
do Iguaçu, Ademar da Silva; o deputado
estadual Douglas Fabrício; o presidente do
CFC, Juarez Domingues Carneiro; o presidente da Fenacon, Valdir Pietrobon; o presidente da FBC, José Martonio Alves Coelho; a presidente da Academia Brasileira de
Ciências Contábeis, Maria Clara Cavalcante
Bugarim; o presidente da Fecopar; Divanzir Chiminácio; o presidente da Academia
de Ciências Contábeis do Paraná (ACCPR),
Moacyr Carlos Baggio; o presidente da 5ª
Seção Regional do Ibracon, Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil, Adelino Dias Pinho; o presidente da comissão
organizadora da 16ª Convenção, Paulo César Caetano de Souza; a coordenadora local
do evento, Elizangela de Paula Kuhn; a presidente do IPMCont, Carla Louzada Dornelles Pacheco; o presidente do Sescap-PR,
Mauro Cesar Kalinke; o presidente da Jucepar, Ardisson Naim Akel; o procurador
de Justiça Alfredo Nelson da Silva Baki;
o vice-presidente da CNPL, Confederação
Nacional das Profissões Liberais, Irineu zanuzzo; e Joel de Lima, representando o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional
– Jorge Miguel Samec.
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>> Regional

XIV Convenção de Contabilidade
do Rio Grande do Sul
Durante evento foram
lançados os balanços
socioambientais dos
Conselhos Regionais de
Contabilidade

Foto: CRCRS

Foto: CRCRS

Por Comunicação CFC (com informações
Jornal do Comércio)

Cerca de mil profissionais participaram da cerimônia de abertura do XIV Convenção de Contabilidade, no dia 22/5, no
Fundaparque, em Bento Gonçalves. O evento teve como objetivo a discussão do novo
papel do profissional diante das mudanças
vividas pela profissão nos últimos anos e
dos novos paradigmas do mundo, que sinalizam para a necessidade de se alinhar o desenvolvimento à sustentabilidade.
O presidente do Conselho Regional de
Contabilidade do Rio Grande do Sul, Zulmir
Breda, falou, no seu discurso, sobre o momento de visibilidade alcançado pela profissão no País, mas ponderou que a sustentabilidade é um desafio. “Não podemos afirmar
que esse desenvolvimento tenha contornos
de sustentabilidade, dadas as grandes desigualdades sociais existentes, o indevido uso

Presidente do CRCRS, Zulmir Breda

Presidente do CFC, Juarez Carneiro

dos recursos naturais e a constante degradação do meio ambiente”, ressaltou Breda.
“Nós, profissionais da Contabilidade, podemos colaborar, e muito, oferecendo nossa
contribuição técnica aos usuários dos nossos serviços”, salientou.
O presidente do Conselho Federal de
Contabilidade, Juarez Domingues Carneiro,
relembrou a importância do tema Sustentabilidade nos eventos realizados pela classe.
“No 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado em Belém, contamos com a
ilustre presença do ex-presidente dos EUA,
Bill Clinton”, lembra. Na oportunidade,
Carneiro falou sobre a campanha do Ano da
Contabilidade no Brasil, que, ao longo deste

ano, promoverá ações de visibilidade sobre a
importância dos profissionais para a sociedade. “Promoveremos um verdadeiro choque de mídia para que todos saibam a nossa
real importância”, avisa Juarez. Ainda, durante a solenidade de abertura, foram lançados os 28 balanços socioambientais dos
Conselhos Regionais de Contabilidade.
Compuseram a mesa de honra, o secretário estadual de Economia Solidária e de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Maurício Dziedricki; o deputado estadual Adilson Troca, o prefeito de Bento Gonçalves,
Guilherme Rech Pasin; e o presidente do
Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, Cassius Coelho.
Foto: CRCRS

Presidentes dos CRCs e do CFC, durante lançamento dos balanços socioambientais do Sistema CFC/CRCs
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IX Convenção de
Contabilidade de Minas Gerais
Foto: Eduardo Batista

Evento foi realizado
juntamente com Semana
de Contabilidade
Por Maristela Girotto

Com a presença de aproximadamente
mil profissionais da Contabilidade, foi aberta no dia 12/6, a IX Convenção de Contabilidade de Minas Gerais. O evento, realizado
pelo Conselho Regional de Contabilidade do
estado (CRCMG) – com apoio do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), Fundação
Brasileira de Contabilidade (FBC) e Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas de Portugal (OTOC) –, teve por objetivo propiciar o
aprimoramento dos profissionais e a integração da classe. Este ano, a convenção foi
realizada juntamente com a Semana de Contabilidade, no período de 11 a 14 de junho,
no Minascentro, em Belo Horizonte.
“Já faz tempo que a classe contábil se
conscientizou de que é preciso união. A
criação dos Conselhos Federal e Regionais
de Contabilidade datam de 1946. Desde então, muito tem sido feito”, afirmou o presidente do CRCMG em exercício, Marco Aurélio Cunha de Almeida. Ele ressaltou que
a Contabilidade, atualmente, está em posição de destaque no Brasil e no mundo. “É a
primeira profissão que terá, em breve, uma
linguagem universal, e o Brasil está adiantado nesse processo, pois as normas IFRS já se
aplicam às empresas privadas e estão sendo
aplicadas aos órgãos públicos”, acrescentou.
O presidente do CRCMG em exercício
também discorreu sobre a campanha 2013:
Ano da Contabilidade no Brasil e frisou a finalidade principal desta ação nacional: “Estabelecer o profissional contábil em uma posição de destaque no cenário nacional”.
O presidente do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), Juarez Domingues
Carneiro, falou em seguida. Ele fez um relato sobre os fatos mais importantes que marcaram a história da Contabilidade brasileira,
desde a edição do Decreto-Lei n.º 9.295, em

Juarez Carneiro discursa na abertura da Convenção
Foto: Eduardo Batista

Marco Aurelio e Germano Rigotto

1946. A seguir, o presidente destacou a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em 2005, quando teve início a
convergência das normas brasileiras de contabilidade para o padrão IFRS (International
Financial Reporting Standards), e abordou a
edição da Lei n.º 11.638/2007.
Além disso, Juarez Carneiro também
destacou outros fatos que vêm dando grande visibilidade à classe contábil, como a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2008, no 18º Congresso Brasileiro de
Contabilidade (CBC), e a do ex-presidente
dos Estados Unidos Bill Clinton, em 2012,
na 19ª edição do CBC.
No âmbito internacional, o presidente
do CFC destacou a criação do Grupo Lati-

noamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (Glenif), em junho de
2011, para reunir as necessidades das nações latino-americanas e contribuir, como
“uma só voz”, com o International Accounting
Standards Board (Iasb).
Um dos pontos altos da solenidade foi a
entrega da Medalha Mérito Contábil de Minas
Gerais ao ex-presidente do CRCMG e atual presidente da Academia Mineira de Ciências Contábeis, Paulo Cezar Consentino dos Santos.
A mesa da solenidade foi composta pelo
presidente em exercício do CRCMG, Marco
Aurélio Cunha de Almeida; pelo presidente
do CFC, Juarez Domingues Carneiro; pela
presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon), Maria Clara Cavalcante Bugarim; pelo presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), José
Martonio Alves Coelho; pelo presidente do
Conselho Regional de Contabilidade do Rio
Grande do Sul (CRCRS), Zulmir Breda, representando os presidentes do CRCs presentes; pela contadora-geral do Estado de Minas
Gerais, Maria da Conceição Barros de Resende; pelo professor Hamilton Parma, representando os detentores da Medalha Mérito
Contábil de Minas Gerais; e pelo homenageado Paulo Cezar Consentino dos Santos.
Após a solenidade de abertura, foi realizada a palestra magna pelo ex-governador
do Rio Grande do Sul Germano Rigotto.
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>> Reuniões

Brasil sedia reunião do Ifass
Foto: Maristela Girotto

A reunião aconteceu pela primeira vez no Brasil
Por Maristela Girotto

Com organização do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), aconteceu nos dias
17 e 18 de abril, em São Paulo, uma reunião
semestral do International Forum of Accounting Standards(Ifass). Esta foi a primeira vez
que os membros do Fórum, que possui representantes de todos os continentes, reúnem-se no Brasil.
Presidido por Tricia O’Malley, o Ifass
– anteriormente conhecido por National Standard Setters (NSS) – é uma organização que contribui com o International Accounting Standards Board (Iasb) na
elaboração das Normas Internacionais de
Contabilidade (IFRS, na sigla em inglês),
visando à melhoria dos relatórios financeiros no mundo.

A primeira reunião do Ifass ocorreu
em abril de 2010, na
Coreia do Sul. Posteriormente, a cada semestre, os membros
do Fórum se reuniram
na Itália, nos Estados
Unidos, na Áustria, na Representantes de 27 países participaram da reunião em SP
Malásia e na Suíça.
Segundo o presidente do CFC, Juarez car a importância da posição da América
Domingues Carneiro, o Ifass tem por mis- Latina no contexto da Contabilidade munsão apoiar o Iasb na criação de um con- dial”, afirma o presidente do CFC.
junto de alta qualidade, unificado e comParticiparam da reunião representanpreensível de normas contábeis, aplicável tes de todos os grupos regionais que contrimundialmente, para fornecer informa- buem com o Iasb – Glenif, AOSSG (Grupo
ções transparentes e comparáveis entre da Ásia e Oceania), Efrag (da Europa) e Pafa
os países.
(da África do Sul). Também estavam pre“Acolhemos a proposta de realizar o sentes membros do Fasb (Financial AccounIfass no Brasil com o propósito de ratifi- ting Standards Board – América do Norte).

ECD: reunião discute dificuldades
Mais de 50% dos livros digitais analisados pelas Juntas Comerciais do País são indeferidos, colocados em exigência ou substituídos. Com o objetivo de contribuir para
a solução desse problema, membros do
Grupo do CFC para estudos técnicos sobre
o Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped) reuniram-se, em 15/5, no CFC, com
representantes da Receita Federal do Brasil, da Fenacon, do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DNRC) e de
Juntas Comerciais.
Uma alternativa encontrada pelos participantes da reunião foi elaborar um check-list para orientar os profissionais e evitar
a ocorrência dos erros. “A finalidade desse
instrumento é que os profissionais, antes
do envio do Sped Contábil, utilizem o check-list para verificar se os termos de abertura, termo de encerramento e requerimento
de autenticação do livro atendem aos requisitos legais”, afirmam Paulo Roberto da
Silva e o conselheiro Jádson Ricarte, membros do Grupo do Sped e representantes do
CFC na reunião com o DNRC. Esse Grupo

de Trabalho faz parte dos projetos que vêm
sendo executados pela Vice-presidência
Técnica do CFC, sob a coordenação direta
da vice-presidente Verônica Souto Maior.
Outro problema bastante evidente é que
as empresas não estão atentas ao andamento dos trabalhos de autenticação. “Há mais de
110 mil livros em exigência, ou seja, dependendo de providências das empresas. Se elas
não forem atendidas no prazo de 30 dias, as
empresas deverão efetuar novo pagamento
do preço da autenticação”, explicam.
A situação dos livros digitais pode ser
observada no sítio do Sped (http://www1.
receita.fazenda.gov.br/Sped/), onde constam os quantitativos de livros apresentados e a situação em que se encontram.
Como acompanhar – Há três caminhos:
Utilizando, no Programa Validador e
Assinador (PVA), a funcionalidade “Consulta Situação”. Para isso, a Escrituração
Contábil Digital (ECD) deverá estar na
base do PVA.

Na página principal do sítio do Sped
(http://www1.receita.fazenda.gov.br/
Sped/), pela funcionalidade “Consulta Situação”. Ela independe da presença de quaisquer arquivos relativos à ECD no equipamento utilizado para consulta.
Utilizando o programa ReceitanetBX
(http://www.receita.fazenda.gonev.br/
PessoaFisica/Receitanetbx/default.htm),
sendo exigido certificado digital da empresa, do representante legal ou do procurador (procuração eletrônica da Receita Federal do Brasil).
É importante destacar que a legislação
sobre as penalidades relativas a livros digitais foi alterada. Agora, são punidos, também, os casos de apresentação de escrituração digital com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, com multa de
0,2%, não inferior a R$ 100,00, da receita
bruta do mês anterior ao da apresentação.
Não bastasse a penalidade, a escrituração
contábil somente faz prova contra o empresário quando não revestida de todas as formalidades extrínsecas e intrínsecas. (M.G.)
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Brasil deixa a
Presidência do Glenif
Por Maristela Girotto

O presidente do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e do Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (Glenif), Juarez Domingues
Carneiro, encerra o seu mandato à frente
do Glenif no mês de julho. Conforme previsto na Ata de Constituição do Grupo, a
Presidência será então assumida pelo atual
vice-presidente, o argentino Jorge José Gil.
O Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera
foi constituído em 28 de junho de 2011,
com o objetivo de contribuir com o International Accounting Standards Board (Iasb),
em aspectos técnicos, promovendo a convergência das normas internacionais de
contabilidade (IFRS, na sigla em inglês).
Atualmente, o Grupo é integrado por entidades de 14 países.
O Glenif foi constituído nos mesmos
moldes dos outros três Grupos regionais
que colaboram com Iasb: o European Financial Reporting Advisory Group (Efrag),
criado em 2001 para representar as necessidades dos países da Europa; o Asian-Oceania Standard-Setters Group (AOSSG),
que iniciou trabalho em 2009 e representa
os continentes da Ásia e Oceania; e o Pan
African Federation of Accountants (Pafa),
constituído em maio de 2011, reunindo
entidades emissoras de normas contábeis
da África.

Foto: Robson Cesco

aqueles que estão encerrando os seus mandatos: Juarez Domingues Carneiro, do Brasil; Felipe Perez Cervantes, do México; e Norelly Pinto Vargas, da Venezuela.
A assembleia de presidentes das entidades que compõem o Glenif irá ocorrer
em Cartagena, na Colômbia, paralelamente à realização da Conferência Contabilidade e Responsabilidade para o Crescimento
Econômico Regional (Crecer), evento realizado pelo Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Federação Internacional de Contadores (Ifac).
“Deixo a Presidência do Glenif, em
julho, com a certeza de que, nesses dois
anos, fizemos um trabalho de grande importância para os países da América Latina, que hoje têm voz reconhecidamente
forte e atuante no processo de elaboração
das normas internacionais de contabilidade. Nos próximos anos, o trabalho do Glenif será fortalecido ainda mais”, afirma Juarez Carneiro.
Balanço – As contribuições do Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera ao Iasb vêm sendo realizadas por meio de Grupos Técnicos de
Trabalho (GTT), que são organizados por
áreas temáticas, conforme consta do Regulamento do Glenif.
Em dois anos, foram constituídos 21
GTTs, dos quais quatro ainda estão em andamento: GTT 3 – Leasing, cujos comentários deverão ser enviados ao IASB até o

Juarez Domingues Carneiro, presidente
do CFC e Glenif, gestão 2011-2013

Reunião de posse – A posse do novo presidente do Glenif está marcada para o dia 1º
de agosto, durante a assembleia de presidentes das entidades que compõem o Grupo. Na
mesma ocasião, serão eleitos os novos membros da diretoria do Glenif, que substituirão

O Glenif passou a integrar, em abril deste ano, uma nova entidade global de apoio ao
International Accounting Standards Board. Trata-se do Accounting Standards Advisory
Forum (Asaf), órgão de assessoramento técnico composto por representantes dos principais
organismos que atuam na elaboração das normas contábeis.
O Glenif está sendo representado no Asaf pelo professor da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da USP (FEA-USP) e ex-diretor da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), Alexsandro Broedel.
A primeira reunião do Asaf foi realizada em Londres, nos dias 8 e 9 de abril, quando houve
a assinatura de um Memorando de Entendimento, definindo o objetivo e as atividades
operacionais do Fórum.

Foto: CRCSP

>> fórum asaf

Alexsandro Broedel
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Reunião do diretório na Venezuela,
Foto: Divulgação

Jorge Gil, vice-presidente do Glenif

dia 13 de setembro; GTT 12 – Conceptual Framework, sem prazo para apresentação de comentários ao Iasb, uma vez que
este GTT tem natureza meramente investigativa; GTT 14 – Financial Instruments:
Expected Credit Losses, cujos comentários
deverão ser enviados ao Iasb até o dia 5
de julho; GTT 20 – Defined Benefit Plans:
Employee Contributions, cujos comentários
deverão ser enviados ao Iasb até o dia 25
de julho de 2013; e GTT 21 – Regulatory
Deferral Accounts, os comentários deverão
ser apresentados ao IASB até o dia 4 de setembro de 2013. Todos os demais Grupos
Técnicos de Trabalho constituídos já enviaram suas contribuições ao organismo
emissor das normas IFRS.
Saiba mais informações sobre o trabalho do Glenif no site www.glenif.org.

em São Paulo e
Foto: Divulgação

e em Buenos Aires

Diretoria do Glenif se reúne em SP
Os membros da diretoria do Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (Glenif) se reuniram
no dia 16 de abril, em São Paulo, para discutir uma extensa pauta. Entre os principais temas da pauta, houve a apresentação
do presidente do Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG), Kevin Stevenson, e,
também, a participação de Alexsandro Broedel, representante do Glenif no Accounting
Standards Advisory Forum (Asaf).
Kevin Stevenson falou sobre o trabalho do AOSSG, grupo que reúne as entidades emissoras de normas contábeis na Ásia
e Oceania. Também participaram da apresentação da entidade os membros Clement

Foto: CRCSP

Reunião foi realizada no CRCSP

Chan e Simon Riley, do Instituto dos Contados Públicos Certificados de Hong Kong.
Já Alexsandro Broedel apresentou aos
membros do Glenif as informações da pri-

meira reunião da Asaf, organismo de assessoria do International Accounting Standards Board (Iasb) para elaboração das
normas IFRS. (M.G.)
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>> EVENTO

Realizado o VIII Encontro Na
e Professores do Curso de Ci
Foto: Toninho / CRCRS

Oitava edição do Encontro foi
realizada em Porto Alegre/RS e
reuniu cerca de 200 professores
e coordenadores de curso.
Por Maristela Girotto

A programação do VIII Encontro
Nacional de Coordenadores e Professores
do Curso de Ciências Contábeis (ENCPCCC)
teve início na manhã do dia 22/7, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre-RS,
com a presença de, aproximadamente, 200
participantes. Na solenidade de abertura
do evento, os professores e coordenadores
de curso foram convidados a discutir, com
as entidades do Sistema CFC/CRCs, Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon) e Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), os principais desafios que cercam
a formação profissional dos futuros contadores brasileiros.
“Faço questão de agradecer a escolha do
nosso Estado para a realização deste evento. Isso mostra a relevância que o Conselho
Regional de Contabilidade do Rio Grande do
Sul (CRCRS) tem destinado à aproximação
entre o meio acadêmico e o profissional”,
afirmou o presidente do CRCRS, Zulmir
Breda, ao saudar os organizadores e participantes do VIII Encontro. Em seguida, o presidente do Regional falou a respeito da importância do estreitamento da relação entre
as Instituições de Educação Superior (IES)
e os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, Abracicon e FBC. “O desenvolvimento da nossa profissão passa pelo fortalecimento dessa parceria”, disse Breda.
A presidente da Abracicon, Maria Clara
Cavalcante Bugarim, agradeceu o apoio do
CRCRS na realização do evento e lembrou,
inclusive, o êxito alcançado pela realização
do 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade
(CBC), em Gramado-RS, em 2008. Ela abordou ainda questões relevantes para fortalecer
a profissão e citou o papel fundamental das
lideranças da classe nesse processo.
Ainda segundo a presidente, a profis-

Mesa da abertura: Diva Gesualdi, José Martonio, Maria Clara Bugarim, Juarez Carneiro,
Zulmir Breda, Antônio Carlos Palácios e Marcelo Ayub

são terá maior reconhecimento e respeito
da sociedade a partir do momento que a
Ciência Contábil demonstrar o seu valor.
“Os professores e coordenadores de curso
são os nossos grandes parceiros nesse trabalho”, afirmou. Maria Clara também ressaltou o processo de revitalização que tem
sido promovido na Abracicon e finalizou
sua fala convidando os participantes do
VIII Encontro para participarem do IV Encontro Nacional da Mulher Contabilista, a
ser realizado em novembro, a bordo do navio MSC Preziosa.
O presidente da FBC, José Martonio
Alves Coelho, falou em seguida e recordou
o início da realização do Encontro Nacional de Coordenadores de Curso de Ciências
Contábeis, há quase 10 anos. “Nessa última
década, nós demos um grande impulso na
profissão, e foi por causa da nossa aproximação com a academia que isso aconteceu”,
destacou José Martonio, que foi presidente
do CFC na gestão 2004/2005. Entre as conquistas da profissão, ele citou a instituição
legal do Exame de Suficiência, ocorrida em
2010. “Queremos ouvir os professores e co-

ordenadores sobre os caminhos que devemos trilhar para aprimorar a aplicação do
Exame de Suficiência”, enfatizou o presidente da FBC.
Juarez Domingues Carneiro também
saudou os participantes do VIII Encontro.
“As entidades do Sistema CFC/CRCs, juntamente com a Abracicon e a FBC, estão emprenhadas na realização de eventos que propiciem a discussão de questões relevantes
para o fortalecimento da profissão”, disse o
presidente do CFC, ressaltando a importância do Encontro. Ainda, ele destacou o momento atual da profissão contábil: “Estamos
num estágio elevado de representatividade
em nível mundial, e o CFC tem atuado firmemente para fortalecer ainda mais a profissão nesse cenário”.
O presidente do CFC também fez palestra, após a apresentação de um grupo de danças típicas brasileiras, a respeito da campanha 2013: Ano da Contabilidade do Brasil,
considerada o maior movimento brasileiro
de valorização da classe no País. A palestra de
Juarez Carneiro pode ser acessada no site da
campanha: www.anodacontabilidade.org.br.
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acional de Coordenadores
iências Contábeis
Foto: Toninho / CRCRS

Maria Clara (ao centro) com os novos membros da Academia
Brasileira de Ciências Contábeis: Ernani Ott, Roberta Alencar,
Walter Coutinho, Wanderlei das Neves, Alexandre Queiroz e
Vicente Pacheco

Foto: Toninho / CRCRS

Conselho Editorial da RBC: Jacqueline da Cunha, Ernani Ott,
José Elias Almeida, Tania da Silva, Marcio Borinelli, Rosangela
Bekman, Milanez de Souza, Antônio Carlos Coelho, Manoel
Farias, Emanuel Lima e Ricardo Lyra

Foto: Toninho / CRCRS

José Henrique Domingues Carneiro apresenta o PGC

A mesa da solenidade de abertura foi
composta pela presidente da Abracicon,
Maria Clara Cavalcante Bugarim; pelo presidente do CFC, Juarez Domingues Carneiro; pelo Presidente da FBC, José Martonio
Alves Coelho; pelo presidente do CRCRS,
Zulmir Breda; pela diretora da Abracicon e
presidente do CRC do Rio de Janeiro, Diva
Maria Gesualdi; pelo coordenador da Comissão de Estudos de Acompanhamento do Ensino Superior do CRCRS, Marcelo Paveck Ayub; e pelo vice-presidente de

Foto: Toninho / CRCRS

Joaquim Bezerra apresenta projeto Jovens Lideranças Contábeis

Gestão do CRCRS, Antonio Carlos de Castro Palácios.
Após a solenidade, a programação do
VIII Encontro teve início. Até o final da tarde do dia 23/7, foram realizadas cinco palestras e dois painéis. A programação também contou momentos especiais, como
as apresentações do Projeto Jovens Lideranças Contábeis e Programa de Gestão
em Contabilidade (PGC), ambos do CFC; a
apresentação do programa sobre os Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAFs) nas

IES em parceria com a Receita Federal; a
posse dos novos acadêmicos da Academia
Brasileira de Ciências Contábeis; e os lançamentos do site da Revista Brasileira de
Contabilidade (RBC) e do projeto de incentivo à produção de artigos para a RBC “Prêmio Olivio Koliver”.
O encerramento do evento foi feito
pelo presidente do CRCRS, Zulmir Breda,
e pela conselheira do CFC Ana Tércia Lopes
Rodrigues, representando o presidente do
CFC, Juarez Domingues Carneiro.
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>> sistema CFC/CRCs

IV Seminário de Vice-presidentes
e Chefes de Fiscalização
O Seminário teve como objetivo discutir as ações de fiscalização nos CRCs
Foto: Divulgação

Por Maristela Girotto

O presidente, Juarez Domingues Carneiro, e o vice-presidente de Fiscalização,
Ética e Disciplina do CFC, Sérgio Prado de
Mello, abriram na manhã do dia 6 de junho, o IV Seminário de Vice-presidentes
e Chefes de Fiscalização do Sistema CFC/
CRCs. O objetivo principal do evento foi
manter as ações de fiscalização de todos
os Conselhos Regionais de Contabilidade
(CRCs) em consonância com as diretrizes
do Sistema, visando garantir a melhoria
contínua da qualidade na execução das
atividades.
Juarez Carneiro deu início ao Seminário fazendo um retrospecto dos principais
fatos que marcaram a história da profissão no Brasil, desde a publicação do Decreto-Lei n.º 9.295/46, que regulamentou
a profissão e criou os Conselhos de Contabilidade, até a edição da campanha de
valorização da classe contábil “2013: Ano
da Contabilidade no Brasil”.

Foto: Marcus Hermeto

Sérgio Prado de Melo, Juarez Carneiro e Ricardo Carvalho

O presidente destacou a criação, em
2006, do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), que deu início ao processo de convergência das Normas Internacionais de Contabilidade. Ele também
ressaltou a importância da aprovação da
Lei n.º 12.249/2010, que atualizou a Lei
de Regência da profissão. Outro ponto enfocado por Juarez Carneiro foi a criação
do Grupo Latinoamericano de Emisores
de Normas de Información Financiera
(Glenif), com o objetivo de levar as ne-

cessidades dos países latino-americanos
ao International Accounting Standards Board (Iasb).
Em seguida, o vice-presidente de Fiscalização do CFC, Sérgio Prado de Mello,
abriu os trabalhos do Seminário. Até o final da tarde do dia 6, conforme a pauta,
foram discutidos temas como: Procedimentos fiscalizatórios – Comissão de Revisão; Revogação da Resolução CFC n.º
899/01; Alteração da Resolução CFC n.º
1.309/10 e vários outros.

>> NAvio msc preziosa

Em novembro, três grandes eventos esperam por você
Por Telma Martes

Três grandes encontros serão realizados, no mês de novembro a bordo do navio MSC Prezioza. Um deles será o Encontro
Nacional da Mulher Contabilista (ENMC),
que ocorrerá no período de 27 a 30 de novembro. Paralelamente, serão realizados o
Fórum de Administração Pública Responsável e o I Encontro Nacional de Jovens Lideranças nos dias 28 e 29.
Eventos – O ENMC visa reunir os profissionais para debater importantes assuntos
relacionados à área técnico-contábil e à gestão empresarial. A proposta tem como enfoque principal o universo feminino.

O Fórum de Administração Pública Responsável
tem como tema “Navegando em águas
tranquilas e transp a re n te s ”. O o b jetivo do evento é
discutir a nova contabilidade aplicada ao
setor público.
O Encontro Nacional de
Jovens Lideranças Contábeis será uma
excelente oportunidade para que futuros profissionais possam conhecer o trabalho realizado pelo CFC, pela Fundação
Brasileira de Contabilidade e pela Academia Brasileira de Ciências Contábeis

em prol da classe. O encontro tem como
objetivo promover, fomentar e incentivar a formação de lideranças comprometidas com a valorização profissional.
Mais informações e inscrições no site
www.cfc.org.br.

