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CFC E ABRACICON RECEBEM MINISTRO
DA FAZENDA, GUIDO MANTEGA
O projeto Quintas do Saber recebeu também os membros dos boards do Iasb, Amaro Gomes, e da Ifac, Ana María Elorrieta,
para discutir as Normas Internacionais de
Contabilidade. PÁGINA 4

CFC realiza milésima reunião Plenária

Foto: César Tadeu

Em Plenária histórica, representantes e líderes da Contabilidade no País ressaltaram a importância do Conselho
Federal no contexto atual e o papel da entidade como fator de proteção da sociedade. PÁGINA 8

Da esq. para a dir.: Eduardo Pocetti, João Verner Juenemann, senador João Vicente Claudino, José Martonio Alves Coelho,
Maria Clara Cavalcante Bugarim, José Maria Martins Mendes e Mario Elmir Berti

PVCC firma parceria
com o projeto Jovens
Lideranças Contábeis
PÁGINA 6

Prêmio Olivio Koliver
homenageia autores
de artigo premiado
PÁGINA 10

Presidentes dos CRCs se reúnem em Brasília
A reunião ocorreu na sede do
CFC, de 3 a 7 de novembro. Na
ocasião, o presidente do CFC,
José Martonio Alves Coelho,
lembrou o compromisso assumido por sua gestão de estreitar
os laços com o sistema contábil
brasileiro, para garantir que a
profissão seja cada vez mais valorizada. PÁGINA 12

Foto: Crédito da Foto
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PALAVRA DO PRESIDENTE
José Martonio Alves Coelho
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aros profissionais da Contabilidade.
Neste último editorial de 2014, quero
agradecer a todos os profissionais por
esse ano tão importante para a nossa classe:
ultrapassamos a casa dos 500 mil profissionais da contabilidade; estamos nos firmando como uma das profissões mais importantes do País; aproximamos-nos do Governo;
e discutimos questões de grande relevância
para a sociedade, sem nos esquecer da constante valorização profissional.
Sem dúvida, foi um grande ano! Em parceria com a Academia Brasileira de Ciências
Contábeis (Abracicon), sob a presidência da
contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim,
realizamos o projeto Quintas do Saber, que merece destaque pelo teor dos assuntos que foram discutidos, pela rica programação e pela presença de profissionais e parlamentares que
nos honraram com suas presenças.
Outro ponto que quero destacar refere-se ao trabalho em conjunto com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no
tocante à lisura nas contas eleitorais. Segundo consta na Resolução nº. 23.406/14, do TSE,
os profissionais da contabilidade, juntamente com os advogados, passaram a assinar as contas das campanhas eleitorais. O termo vai garantir maior transparência, controle e tranquilidade para que a sociedade reconheça quais recursos estão sendo arrecadados e aplicados
na forma da lei.
Como matéria especial deste jornal de dezembro, publicamos um dos momentos mais
importantes da Contabilidade brasileira em 2014: a realização da milésima Plenária do Conselho Federal de Contabilidade. Profissionais, conselheiros, presidentes dos CRCs, funcionários do Sistema CFC/CRCs e representantes do Governo participaram, na sede do CFC,
em Brasília (DF), dessa memorável reunião. Relembramos, por meio dos belíssimos registros históricos, desde a primeira Ata, datada de agosto de 1946, importantes nomes que
ajudaram a construir e solidificar o que somos hoje: uma profissão pujante e em constante
crescimento. E você, meu caro leitor, certamente faz parte dessa história de sucesso. E que
venham mais desafios!
Para finalizar, gostaria de agradecer a cada um de vocês por esse ano positivo de muito trabalho e desejá-los um excelente Natal e um próspero ano-novo de muita paz e saúde.
José Martonio Alves Coelho
Presidente do CFC
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>> EXAME SUFICIÊNCIA

Inscrições para 1º Exame de 2015
encerra-se em 15 de janeiro
Foto: Robson Cesco

A aplicação está prevista para
o dia 22 de março de 2015
Por Maristela Girotto

NO DIA 15 DE DEZEMBRO abriram-se as
inscrições para a primeira edição do Exame de Suficiência de 2015, cujas provas serão aplicadas no dia 22 de março. Conforme consta no edital nº. 01/2015, publicado
no Diário Oficial da União (DOU), no dia 3
de dezembro, o período de inscrições permanecerá aberto até o dia 15 de janeiro.
O Exame de Suficiência, de acordo com
o que estabelece a Lei nº. 12.249/10, é um
dos requisitos para a obtenção de registro
profissional em Conselho Regional de Contabilidade.
Os interessados podem se inscrever no
site do Conselho Federal de Contabilidade
(www.cfc.org.br) ou da Fundação Brasileira
de Contabilidade (www.fbc.org.br). A taxa

de inscrição é de R$100,00, devendo ser recolhida em guia própria, em favor da Fundação Brasileira de Contabilidade.
QUEM PODE SE INSCREVER – Ainda de
acordo com edital, somente poderá se inscrever para a prova de Bacharel em Ciências Contábeis o candidato que estiver no

o último ano do curso ou que tenha efetivamente concluído a graduação em Ciências Contábeis.
Para a prova de Técnico em Contabilidade, podem se inscrever aqueles que tenham
concluído o curso e os estudantes que vierem a concluí-lo antes da data de 1º de junho de 2015.

Acesse o site: encontromulher.com.br
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>> ABRACICON

Quintas do Saber recebe ministro
também discute sobre Normas In
Foto: César Tadeu

Da esq. para a dir.: Antoninho Trevisan, ministro Guido Mantega, Maria Clara Cavalcante Bugarim, José Martonio Alves Coelho e
Nelson Machado
Foto: César Tadeu

Por Maristela Girotto

A 10ª EDIÇÃO DO PROJETO Quintas do
Saber, da Academia Brasileira de Ciências
Contábeis (Abracicon), realizada no dia
4/12, no auditório do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), contou com apresentações sobre Normas Internacionais de
Contabilidade, feitas por Amaro Gomes,
membro do International Accounting Standards Board (Iasb), e Ana María Elorrieta,
do board da International Federation of Accountants (Ifac). Em um segundo momento, o evento teve a participação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, que falou
sobre os desafios da economia brasileira.
O estágio atual da adoção do IFRS no
mundo foi apresentado por Amaro Gomes.
Ele mencionou uma pesquisa recente, realizada pelo Iasb em 138 países, a qual revelou que 114 nações adotam integralmente
as normas internacionais para empresas de
capital aberto. “Isso representa a consolidação das normas do Iasb como referência
para a adoção pelos mercados internacionais, contribuindo para a estabilidade econômica e financeira mundial”, afirmou.

Amaro Gomes, membro do Board do Iasb

Lembrando algumas etapas da convergência contábil pelos países da América
Latina, Gomes citou que o Chile foi o primeiro país da região a adotar o IFRS para
todas as empresas. Após discorrer sobre o
processo de adoção pelo Brasil, o contador,

que representa a América do Sul no board
do Iasb, respondeu a perguntas do público.
Já Ana María Elorrieta forneceu uma
visão geral sobre a internacionalização
das normas, com destaque para aspectos
como os modelos de elaboração das nor-
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o da Fazenda, Guido Mantega, e
Internacionais de Contabilidade
Foto: César Tadeu

Ministro Guido Mantega

mas de auditoria e asseguração, de ética,
de educação e do setor público. Todas essas normas são editadas pelos conselhos
que fazem parte da Federação Internacional de Contadores. “Os conselhos da Ifac
são independentes quanto aos seus conteúdos e agendas”, explicou.
Indicada ao board da Ifac pelo CFC e
pelo Instituto dos Auditores Independentes
do Brasil (Ibracon), Ana María falou ainda
sobre as reformas que estão sendo realizadas na Federação e, em consequência, nos
modelos de elaboração das normas de contabilidade nos últimos 10 anos. Ela também expôs os principais desafios da profissão, em nível nacional e internacional.
As apresentações de Ana María Elorrieta e Amaro Gomes contaram com a mediação da vice-presidente Técnica do CFC,
Verônica Cunha de Souto Maior, e do presidente do Ibracon, Eduardo Pocetti.
No segundo momento do Quintas do Saber, o ministro da Fazenda, Guido Mantega,
fez um rápido discurso ao auditório lotado
do CFC. Ele subiu ao palco acompanhado da
presidente da Abracicon, Maria Clara Cavalcante Bugarim; do acadêmico da Abracicon,
Antoninho Trevisan; e do ex-ministro da

Foto: Bruno Mota

Ana María Elorrieta, membro do Board da Ifac
Foto: Bruno Mota

Amaro Gomes (Iasb) e Verônica de Souto Maior (CFC)

Previdência Social e ex-secretário executivo
do Ministério da Fazenda, Nelson Machado.
Após recordar a “longa parceria e amizade” que possui com Trevisan e Machado,
Guido Mantega afirmou que eles “ajudaram
a aperfeiçoar, melhorar e modernizar as normas contábeis brasileiras nos últimos anos”.
O ministro falou sobre os desafios da
economia brasileira para os próximos anos

e recebeu uma homenagem do CFC pela
edição, em 2008, da Portaria MF nº. 184,
que “dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no setor público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas,
elaboração e divulgação das demonstrações
contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público”.
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>> INSTITUCIONAL

PVCC Firma parceria com o projeto
Jovens Lideranças Contábeis
Foto: César Tadeu

Por Fabrício Santos

BRASÍLIA – A COORDENADORA do programa de Voluntariado da Classe Contábil
(PVCC), Vânia Labres, esteve reunida com
a comissão do projeto de Jovens Lideranças Contábeis na sede do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), no dia 4 de dezembro, na sede do CFC, em Brasília (DF).
Na ocasião, foi firmado acordo para
que a Comissão de Jovens Lideranças Contábeis atuem em parceria com o PVCC nos
projetos de Educação Financeira e Controle Social. “A importância desta parceria
será convocar os jovens profissionais e estudantes de Ciências Contábeis no tocante ao tema Educação Financeira, orientado-os cada vez mais no controle efetivo de
suas rendas e na redução do endividamento das famílias”, avisa o coordenador do
Projeto Jovens Lideranças Contábeis do
CFC, conselheiro Joaquim Alencar Filho.

Da esq. para dir.: Tainar Mendes Ferreira, Priscila Camila Gheno Propp, Vânia Labres,
Joaquim Bezerra Filho, Jéssica Oliveira de Souza, Patrícia Pereira Castro e Ricardo Pocetti

Outro ponto que merece destaque refere-se à ampliação dos observatórios sociais,
que contará com a participação dos estudantes e profissionais da contabilidade,
que promoverão maior segurança à sociedade no efetivo exercício do controle social.

O coordenador da Comissão disse que
os trabalhos serão muitos e trarão grandes
benefícios para as jovens lideranças no País.
“Há, também, a proposta de um amplo trabalho de coleta de assinaturas em apoio à
proposta da Reforma Política”, informa.

>> INSTITUCIONAL

Presidente do CFOAB visita CFC
Por Fabrício Santos

BRASÍLIA – O PRESIDENTE do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marcus Vinicius Coêlho, visitou
a sede do Conselho Federal de Contabilidade no dia 4/12. Na ocasião, o presidente
do CFOAB solicitou ao presidente do CFC,

José Martonio Alves Coelho, a promoção
de uma capacitação aos advogados com relação ao Simples Nacional.
Outro assunto tratado por Marcus Vinícius presidente da OAB foi o de firmar
uma parceira entre as duas entidades nas
reuniões do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social (Conselhão), a partir de

janeiro de 2015, com o objetivo de fortalecerem o debate de matérias de interesse
das profissões regulamentadas.
Marcus Vinicius também aproveitou a
oportunidade para parabenizar o Conselho Federal de Contabilidade pela realização da milésima Plenária, ocorrida no dia
5 de dezembro.
Foto: Farício Santos

Da esq. para dir.: Vivaldo Barbosa, Luiz Henrique de Souza, Luiz Fernando Nobrega, Verônica de Souto Maior, José Martonio Alves
Coelho, Marcus Vinicius Coêlho, Lucilene Viana, Zulmir Breda, Aécio Dantas e Nelson Zafra
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>> INSTITUCIONAL
Foto: César Tadeu

Da esq. para a dir.: o diretor Político e Parlamentar da Fenacon, Valdir Pietrobon; o presidente da Fenacon, Mario Elmir Berti; a
analista do Sebrae Nacional, Maura Miraglia; o presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho; e o gerente de Políticas Públicas
do Sebrae Nacional, Bruno Quick

CFC, Fenacon e Sebrae realizam
reunião e discutem ações conjuntas
Vários temas de interesse das três entidades foram discutidos, entre eles um acordo de
cooperação que deverá ser assinado
Por Maristela Girotto

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL de Contabilidade (CFC), José Martonio Alves Coelho, recebeu, no dia 3 de dezembro, na sede do CFC, em Brasília-DF, o
presidente da Fenacon, Mario Elmir Berti; o diretor Político e Parlamentar da Fenacon, Valdir Pietrobon; o gerente de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, Bruno
Quick; e a analista do Sebrae Nacional
Maura Miraglia. Vários temas de interesse
das três entidades foram discutidos.
A minuta de um acordo de cooperação,

a ser assinado nos próximos meses pelo
CFC, Fenacon e Sebrae, foi analisada e definida. “Trata-se de um documento que irá
nos permitir realizar uma série de ações em
conjunto”, adiantou o presidente do CFC.
O ato de assinatura do acordo, no início de
2015, deverá ter a presença do ministro da
Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif
Domingos, e do presidente do Sebrae Nacional, entre outras autoridades.
Outro assunto discutido na reunião foi
a necessidade da aproximação das três entidades com vistas ao atendimento das demandas atuais dos Microempreendedores

Individuais (MEIs). “Nós fizemos um trabalho bastante estruturado quando o MEI
foi criado, agora precisamos trabalhar juntos, novamente, para posicionarmos melhor
os MEI com o setor contábil”, afirmou Bruno Quick. Nesse sentido, Martonio Coelho
propôs que as entidades tracem um arcabouço de estratégias e diretrizes para serem
compartilhadas pelo CFC, Fenacon e Sebrae.
Mario Berti e Valdir Pietrobon também
acrescentaram propostas que visam à melhoria da gestão das empresas contábeis,
com as quais CFC e Sebrae demonstraram
concordância.
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>> ESPECIAL

CFC realiza milésim

Em Plenária histórica, representantes e líderes da Contabilidade no País ressaltaram a importância do Co
Por Fabrício Santos

BRASÍLIA – PRESIDENTES dos conselhos
Regionais de Contabilidade, conselheiros,
ex-presidentes do CFC e líderes de entidades sindicais participaram, no dia 5 de dezembro, da realização da milésima Plenária do Conselho Federal de Contabilidade.
O presidente do CFC, José Martonio
Alves Coelho, reafirmou o compromisso
da classe contábil com a sociedade bra-

sileira. “Nós que compomos essas gerações somos privilegiados por participarmos desse momento. É muito bom saber
que estamos juntos nesta longa caminhada, e vocês fazem parte desta história”,
disse Martonio.
Na realização das mil reuniões Plenárias do Conselho Federal de Contabilidade, diversos profissionais presidiram o
CFC. A primeira Plenária da entidade foi
realizada no Edifício do Ministério do Tra-

balho, em 21 de agosto de 1946, sob a presidência do conselheiro Paulo Lira.
O presidente do CFC João Verner Juenemann (gestão 1982 a 1985) foi o primeiro a proferir o discurso. “Agradeço a
oportunidade que me foi dada, e essa iniciativa vem contribuindo para o fortalecimento e crescimento da classe contábil
brasileira”, disse.
Já o presidente do CFC José Maria
Martins Mendes (gestão 1994 a 1997)
Foto: César Tadeu

Da esq. para a dir.: Eduardo Pocetti, João Verner Juenemann, senador João Vicente Claudino, José Martonio Alves Coelho, Maria
Clara Cavalcante Bugarim, José Maria Martins Mendes e Mario Elmir Berti
Foto: César Tadeu

João Verner Juenemann, presidente do Conselho Federal
de Contabilidade – gestão 1982 a 1985

Foto: César Tadeu

Maria Clara Cavalcante Bugarim, presidente da Abracicon, e
presidente do CFC – gestão 2006 a 2009
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ma reunião Plenária

onselho Federal no contexto atual e o papel da entidade como fator de proteção da sociedade
Foto: César Tadeu

fez uma explanação das principais decisões em Plenária. “Gostaria de informá-los que muitas decisões me ajudaram a
trilhar o meu caminho como presidente”.
O ex-presidente citou pontos importantes, como a Reforma Tributária, a edição
do livro Perfil do Profissional da Contabilidade e a transferência da sede do CFC
para Brasília. “Foi um grande marco para
a profissão contábil”, relembra.
A presidente da Academia Brasileira de
Ciências Contábeis, Maria Clara Cavalcante Bugarim, disse, por sua vez, que a solenidade é rica de simbolismo. “Apreciamos durante todos esses anos os grandes feitos dos
nossos antecessores”. No que se refere à importância da Contabilidade no País, A presidente da Abracicon disse que “atualmente
o sistema contábil aparece forte e pujante
como todos nós merecemos”, avisa.
O presidente do Ibracon, Eduardo Pocetti, disse, em seu discurso, que “é com
imensa honra que participo deste dia histórico. O orgulho aumenta quando homenageamos os ilustres profissionais que
abriram caminho para vivenciarmos o cenário atual e o papel do profissional que
está em constante evolução. O CFC preserva, em suas raízes, ética e transparência para o desenvolvimento da profissão”.
O presidente da Fenacon, Mario Berti, reafirmou a importância da sessão
Plenária. “Quantos ilustres profissionais passaram por essas reuniões e decidiram assuntos de grande importância para o País. É difícil imaginar o que
aconteceu em tantas Plenárias, mas é fácil imaginar que as decisões foram brilhantes porque estamos aqui agora celebrando este momento”, disse.
Compuseram a mesa de honra o presidente do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), Eduardo Augusto Rocha Pocetti; o presidente
do CFC (gestão 1982 a 1985), João Verner Juenemann; o senador João Vicente Claudino; o presidente do CFC, José
Martonio Alves Coelho; a presidente da

José Maria Martins Mendes, presidente do CFC – gestão 1994 a 1997
Foto: César Tadeu

Conselheiros e ex-conselheiros do CFC, presidentes dos CRCs e funcionários do CFC
lotaram o auditório do Conselho
Foto: César Tadeu

Foto: César Tadeu

Mario Berti, presidente da Fenacon

Eduardo Pocetti, presidente da Ibracon

Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon), Maria Clara Cavalcante Bugarim, o presidente do CFC (gestão
1994 a 1997), José Maria Martins Men-

des e o presidente da Federação Nacional
da Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon),
Mario Elmir Berti.
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>> ESPECIAL

Prêmio Olivio Koliver homenageia
autores de artigo premiado
Entrega de troféu da primeira
edição do Prêmio foi realizada
na milésima Plenária do
Conselho Federal

Foto: César Tadeu

Foto: Crédito da Foto

Por Elton Pacheco – RP1 Comunicação

A PRIMEIRA EDIÇÃO do Prêmio Olivio Koliver, criado com a finalidade de estimular a
produção de pesquisas técnicas e científicas
na área contábil, homenageou, no dia 5 de
dezembro, os autores do melhor artigo publicado pela Revista Brasileira de Contabilidade (RBC) no ano passado. A homenagem
foi realizada durante a milésima Plenária
do Conselho Federal de Contabilidade em
68 anos de sua história.
O doutor Janilson Antonio da Silva Suzart (DF) e os doutorandos Jorge Andrade
Costa (SP) e Benjamim Cristobal Mardine
Acuña (SP) receberam das mãos do presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho, troféus em alusão ao trabalho de pesquisa, que resultou no artigo “Consolidação
da convergência das normas contábeis brasileiras: uma análise sobre o fim do Regime
Tributário de Transição”. O texto foi publicado na edição nº. 202 da RBC, referente aos
meses de julho e agosto de 2013.
A professora da Universidade Federal de
Minas Gerais, Jacqueline Veneroso Alves da
Cunha, também participou da cerimônia.
Ela coordenou a banca examinadora criada
para a escolha do artigo vencedor e é, também, atual coordenadora do conselho editorial da RBC. A Revista Brasileira de Contabilidade, editada pelo CFC, é uma das mais
antigas publicações técnico-contábeis do
Brasil. O seu primeiro número data de 1912.
“Sentimo-nos honrados pelo reconhecimento. Entendemos que este Prêmio
pode – e deve – servir como um incentivo
à produção acadêmica, que hoje ainda carece de pesquisas na área da Contabilidade”,
afirmou Jorge Andrade, em nome dos três
vencedores, durante a cerimônia. Em seu
discurso, ele lembrou ainda a importância do Comitê de Pronunciamentos Contá-

Da esq. para dir.: Benjamim Cristobal Mardine Acuña (SP), Jorge Andrade Costa (SP),
José Martonio Alves Coelho, Jacqueline Veneroso Alves da Cunha e Janilson Antonio
da Silva Suzart

beis (CPC), criado pela Resolução CFC nº.
1.055/05, com o objetivo de estudar, preparar e emitir pronunciamentos técnicos sobre
os procedimentos de contabilidade.
O Prêmio Olivio Koliver, instituído pelo
CFC e promovido pela RBC, também visa
prestar homenagem à memória de um dos
maiores expoentes da Contabilidade brasileira Olivio Koliver que nasceu em Porto
Alegre (RS), em 1937. Filho de imigrantes
alemães, foi Bacharel, pós-graduado e doutor em Contabilidade, trilhando um caminho de prestígio na profissão. Foi professor
titular da da faculdade de Ciências Políticas
e Econômicas da PUC do Rio Grande do Sul,
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos,
da Universidade Federal do RS e na Fundação Visconde de Cairu (Salvador-BA).
Além disso, na área acadêmica, foi consultor para projetos especiais da Universidad de Buenos Aires; professor visitante da
Universidad de La Matanza, em San Justo,
província de Buenos Aires; e membro do
Instituto Argentino de Professores Universitários de Costos. Foi, ainda, presidente do
CRCRS por quatro vezes, vice-presidente
Técnico do CFC e colaborador do Grupo de
Normas Brasileira sde Contabilidade. Olivio
Koliver faleceu em 29 de junho de 2009.
CONHEÇA OS AUTORES – Jorge Andrade Costa é doutorando em Controladoria

e Contabilidade pela Universidade de São
Paulo (USP), mestre em Contabilidade pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e MBA Controlitária pela Fundação Instituto de Pesquisas Atuariais e Financeiras (Fipecafi). Contador e atuário pela
PUC/SP, é professor em diversas instituições
de ensino em cursos de pós-graduação.
Janilson Antonio da Silva Suzart é doutor em Controladoria e Contabilidade pela
Universidade de São Paulo (USP), mestre
em Contabilidade pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e especialista em Auditoria Pública pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Analista de Finanças e
Controle na Secretaria do Tesouro Nacional, tem atuado como contador governamental no Poder Executivo Federal, como
consultor e como professor em cursos de
graduação e pós-graduação.
Benjamim Cristobal Mardine Acuña é
doutorando em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo (USP),
mestre pela Universidade Católica de Brasília e certificado em IFRS pelo ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and
Wales). É professor na Universidade Federal
de Mato Grosso, tendo já atuado em pós-graduações e cursos in company em diversas
instituições no país e como consultor contábil, tributário e de controle em empresas de
diversos setores de atividade.
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>> ESPECIAL

Senador João Vicente Claudino é
homenageado na milésima Plenária
Foto: César tadeu

O parlamentar recebeu uma
placa em homenagem à sua
contribuição pelos relevantes
serviços prestados à classe
Por Amanda Carvalho – RP1 Comunicação

DURANTE A MILÉSIMA REUNIÃO Plenária do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), ocorrida em sua sede no dia 5/12, o
CFC prestou homenagens aos diversos conselheiros que já contribuíram e contribuem
para a gestão da Casa, além de homenagear
o senador João Vicente Claudino (PTB-PI).
Entre as contribuições do senador para
a Contabilidade brasileira, está a sanção da
Lei n°. 12.932, de dezembro de 2013, que
altera o Decreto-Lei n°. 1.040/69, para modificar a composição do Conselho Federal e
dos Conselhos Regionais de Contabilidade.
A partir daquela data, os Conselhos
Regionais de Contabilidade (CRCs) passaram a ser compostos por contadores e,
no mínimo, por um representante dos técnicos em contabilidade, que passou a ser
eleito no pleito para a renovação de dois
terços do Plenário. Ex-presidentes do Conselho Federal de Contabilidade passaram
a ter assento no Plenário, na qualidade de
membros honorários, com direito somente
a voz nas sessões.
O presidente do CFC, José Martonio
Alves Coelho, destacou a admiração ao
trabalho do senador e o agradeceu pelo
apoio que foi dado durante o seu mandato: “O senador João Vicente Claudino
fez do seu gabinete a extensão do CFC e
merece essa homenagem de toda a classe contábil, por ter sempre fortalecido o
nosso trabalho”.
João Vicente Claudino agradeceu a homenagem e afirmou que, apesar de o seu
mandato estar no fim – ele sai do posto
em janeiro, próximo, o CFC pode continuar contando com o apoio político de
seu sucessor. “O senador que irá assumir o gabinete 6, Elmano Férrer, também

O presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho, e o senador João Vicente Claudino
Foto: César Tadeu

Senador João Vicente Claudino

tem grande admiração por este Conselho
e, em reunião recente, já afirmou que não
irá descontinuar o trabalho que tem sido
feito. Saio desse mandato com a mesma
tranquilidade como que entrei e com a
sensação de dever cumprido, pois fiz o que
acreditei e estava ao meu alcance”, disse.

Foram homenageados também os ex-conselheiros Adeildo Osorio de Oliveira (2006/2009), Antonio Augusto de Sá
Colares (2006/2007), Antônio Carlos de
Morais da Silva (1994/1997), Antônio
Carlos Dóro (2002/2005), Doracy Cunha
Ramos (2006/2007), Enory Luiz Spinelli
(2006/2009), Eulália Ferreira das Neves,
Irineu De Mula (2002/2005), José Lopes
Castelo Branco (2006/2009), Jose Odilon
Faustino (2004/2007), José Wagner Rabelo Mesquita (2006/2009), Jucileide Ferreira Leitão (2006/2009), Liviel Floresta
e Luci Melita Vaz (2006/2009).
Ainda receberam honras os ex-conselheiros Luiz Carlos Vaini (1992/1995), Marta
Maria Ferreira Arakaki (1996/1999), Mauro Manoel Nóbrega (1990/1993), Paulo Viana Nunes (1998/2001), Pedro Coelho Neto,
Raimundo Neto de Carvalho (2000/2003),
Sergio Prado de Mello (2010/2013), Solindo
Medeiros e Silva (1996/1999), Sudário de
Aguiar Cunha (1990/1993), Valdemar Ponte Dura (1992/1995) e Washington Maia
Fernandes (2000/2003).
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>> REUNIÃO DO SISTEMA CFC/CRCS

Presidentes dos Conselhos
Regionais se reúnem em Brasília
Assuntos como Educação Continuada, Projeto de Voluntariado da Classe Contábil, Exame de
Suficiência e Microempreendedor Individual foram discutidos pelos presidentes
Por Elton Pacheco – RP1 Comunicação

OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS Regionais de Contabilidade (CRCs) participaram, do dia 3 a 7 de novembro, de reunião
na sede do Conselho Federal de Contabilidade, em Brasília. A abertura do encontro
foi feita pelo presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho.
Martonio Coelho lembrou o compromisso assumido por sua gestão, de estreitar os laços com o sistema contábil brasileiro, para garantir que a profissão seja
cada vez mais valorizada. “É um desafio
constante. Quando assumi a atual gestão,
assumi também o compromisso de adotar
um olhar mais interno e trabalhar para
fortalecer as relações com outras entidades, além da valorização do nosso profissional”, afirmou.
Na reunião do dia 5, participam os vi-

ce-presidentes Luiz Fernando Nóbrega
(Fiscalização), Aécio Prado (Desenvolvimento Operacional), Nelson Zafra (Registro), Zulmir Breda (Desenvolvimento
Profissional e Institucional) e a diretora
executiva, Elys Tevania. A reunião é acompanhada, nos três dias, pelos 27 presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade, além de conselheiros e membros
de comissões.
Ao longo da programação, serão debatidos importantes assuntos, como, por exemplo, o projeto de iniciativa popular de reforma política democrática e eleições simples
– no mês passado, o CFC se uniu à Ordem
dos Advogados do Brasil para captação de
assinaturas, além do calendário de atividades para 2015 e o Portal da Transparência.
Entram também na pauta assuntos
como Educação Continuada, o Projeto de

Voluntariado da Classe Contábil (PVCC),
Exame de Suficiência, Microempreendedor Individual, Cadastro de Escritório Individual, entre outros.
PEDIDO DO TSE – Durante a reunião,
Martonio Coelho informou que recebeu
do ministro do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) Gilmar Mendes um ofício solicitando que o Conselho Federal de Contabilidade indicasse um representante para acompanhar a análise das prestações de contas
da presidente da República, Dilma Rousseff. Gilmar Mendes tornou-se relator das
contas da presidente Dilma no mês passado. Em visita ao CFC, em agosto, Mendes já havia sinalizado que a Corte poderia
acionar a classe contábil sempre que necessário, sobretudo nas questões tributárias e contábeis.
Foto: César Tadeu

Foto: César Tadeu

Presidentes do Sistema CFC/CRCs durante reunião em Brasília (DF)
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>> eSOCIAL

Profissionais da contabilidade
são fundamentais para
implementação do eSocial
A unificação do envio das informações facilitará o trabalho dos profissionais
Foto: Divulgação CFC

Por Elton Pacheco – RP1 Comunicação

O GOVERNO FEDERAL publicou, no dia 12
de dezembro, no Diário Oficial da União, o
decreto que institui o chamado eSocial, sistema que vai unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos seus
empregados. Os dados informados, por
meio da nova plataforma, referem-se à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.
O representante do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), Cassius Coelho, afirma que os profissionais da contabilidade
são os grandes agentes da implantação do
eSocial, pois trabalham diretamente com
esse tipo de informação. “Esses profissionais são o principal elo para divulgar o eSocial no ambiente corporativo e para mostrar
como o projeto funcionará. Agora, é fundamental que eles busquem se aprofundar nas
mudanças que a nova sistemática está trazendo, para, assim, orientar as empresas e
contribuir para a superação dos desafios que
empregadores terão pela frente para cumprir a nova obrigação”, diz.
Coelho representa o CFC no Grupo de
Trabalho Confederativo (GTC), criado para
acompanhar a implementação da plataforma. Além do CFC, participam outras entidades, incluindo a Fenacon, o Sescon-SP, a Receita Federal, a Caixa Econômica, o INSS, os
Ministérios da Previdência e do Trabalho e
Emprego, entre outras. Desde o início das atividades do grupo, uma das preocupações foi
entender prazos e obrigações das empresas.
“A velocidade das mudanças é uma preocupação, já que existe a necessidade de um
investimento alto por parte das empresas.
Por isso, o trabalho de capacitação é muito
importante. Precisamos entender o sistema
e as novas alterações, e, assim, evitar que as
companhias sejam multadas. A orientação,
portanto, é que os profissionais da contabilidade busquem informações sobre a nova

O representante do Conselho Federal de Contabilidade na Comissão, Cassius Coelho

plataforma. Já é possível, por exemplo, verificar quais informações são de preenchimento obrigatório e adiantá-las, para não
ser pego de surpresa”, sugere Coelho.
Segundo ele, os encontros do GTC são extremamente produtivos e alguns, inclusive,
foram realizados na sede do CFC, em Brasília. “Conseguimos avançar nos temas levantados. Apresentamos, ainda, uma proposta factível de cronograma de vigência do sistema e
de escalonamento, pois escutamos os vários
segmentos presentes, e, agora, esperamos
que seja acatado pelas instâncias estratégicas
de todos os órgãos gestores e oficializados,
dando continuidade a esse trabalho”, afirma.
A expectativa é que o manual do eSocial
seja divulgado nos próximos dias. O material tem como objetivo orientar o empregador/contribuinte em relação à nova forma de cumprimento de suas obrigações por
meio da utilização do eSocial.
“As informações são prestadas ao eSocial por meio dos seguintes grupos de eventos: iniciais, de tabelas, não periódicos e
periódicos. Cada evento possui um leiaute específico, com regras de validação predefinidas, que será disponibilizado com a

publicação do manual, permitindo às empresas adequar seus sistemas para gerar os
arquivos necessários para envio ao eSocial”,
conclui Coelho.
O decreto, publicado no dia 12 de dezembro, institui, ainda, dois comitês: o Diretivo, que será composto pelos secretários
executivos dos ministérios da Fazenda, da
Previdência Social, do Trabalho e da Micro
e Pequena Empresa; e o Comitê Gestor,
composto por representantes dos ministérios do Trabalho e da Previdência Social, Receita Federal, Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e Conselho Curador
do FGTS, representado pela Caixa, agente
operador do FGTS.
Entre outras atribuições, o Comitê Diretivo fixará o prazo máximo da substituição
do modelo atual de apresentação dos dados
pelo eSocial. O colegiado também será responsável por estabelecer as diretrizes gerais, formular as políticas, propor o orçamento e acompanhar a execução das ações
referentes ao sistema. Já o Comitê Gestor
deverá estabelecer diretrizes para o funcionamento e divulgação do sistema, incluindo
como implantar e manter o eSocial.
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>> INSTITUCIONAL

Comissão Permanente
de Transparência realiza
reunião e analisa processos
CFC disponibiliza no seu site processos relativos ao Portal da Tranparência e Acesso à Informação
Foto: Divulgação CFC

Por Maristela Girotto

OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE de Transparência (CPT) realizaram reunião no dia 3 de dezembro para
analisar uma série de processos relativos
ao Portal da Transparência e Acesso à Informação do Sistema CFC/CRCs e ao Sistema Eletrônico do Serviço de Informações
ao Cidadão (e-SIC).
“Ser transparente em suas ações é um
dever que o Sistema CFC/CRCs tem para
com os profissionais da contabilidade e
sociedade”, afirmou o conselheiro do CFC
e coordenador da Comissão, Sergio Faraco. No dia seguinte, 4 de dezembro, ele fez
uma apresentação dos trabalhos sobre o
Portal da Transparência e a Lei de Acesso à Informação aos presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs),
na sede do CFC, durante a reunião de presidentes do Sistema.
Na ocasião, Faraco também apresentou um relatório estatístico da situação
dos portais dos CRCs.
Outros assuntos da reunião da Comissão Permanente de Transparência foram
a análise do Sistema de Licitações para divulgação dos procedimentos licitatórios do
CFC e a análise do relatório de pedidos de

Membros da Comissão Permanente de Transparência; ao centro, o conselheiro do CFC
e coordenador da comissão, Sergio Faraco

acesso à informação do Sistema Eletrônico
do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) do CFC, desde a sua implantação. Os
pedidos aos e-SIC somaram 21.
Além disso, foi feita a análise dos dados estatísticos do Portal da Transparência
e Acesso à Informação do CFC. No período
de 10 de novembro a 2 de dezembro deste
ano, houve 1.218 acessos.
De acordo com o coordenador da Comissão, todos os prazos previstos na legislação de acesso à informação estão sendo

cumpridos pelo CFC.
A Comissão Permanente de Transparência é composta por Sergio Faraco (coordenador), Lucilene Florêncio Viana, Ângela
Maria Fazion Pereira, Eunice Rosa de Melo
dos Santos, Fabrícia Gonçalves de Andrade, Gilda Nessler, Janaína de Araújo Nery
Bezerra, João Dantas de Almeida Junior,
Michele Patrícia Roncalio e Rodrigo Magalhães. O vice-presidente Administrativo do
CFC, Luís Henrique de Souza, também participou da reunião do dia 3 de dezembro.

Assine a RBC!
rbc@cfc.org.br
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>> EVENTO

CFC, Receita Federal e CPC realizam
seminário sobre a Lei nº. 12.973/2014
O evento teve como tema Legislação Tributária Aplicada às Novas Normas Contábeis
Foto: CRCSP

Da esq. para dir.: Paulo Verçosa, Nilson Santana, Verônica Cunha de Souto Maior, Cláudia Pimentel, Gilson Koga e Mateus Alexandre
Costa dos Santos
Foto: CRCSP

Por Thiago Benevides – CRCSP

PARA ORIENTAR OS PROFISSIONAIS da
Contabilidade sobre a aplicação das Instruções Normativas que regulamentam a Lei
nº. 12.973/2014, o Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), a Receita Federal do
Brasil (RFB), o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon) e o Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) realizaram, em 11 de dezembro, o seminário
“Legislação Tributária Aplicada às Novas
Normas Contábeis”. A atividade foi realizada na sede do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo com transmissão
simultânea para todos os estados e para o
Distrito Federal.
O presidente do CRCSP, Claudio Filippi,
deu as boas-vindas ao público e falou sobre a importância de sediar um evento desta natureza. O seminário foi apresentado
pela coordenadora-geral substituta de tributação da Receita, Cláudia Pimentel, e pelos auditores fiscais Gilson Koga, Paulo Verçosa, Nilson Santana e Mateus Alexandre
Costa dos Santos. A vice-presidente técnica do CFC, Verônica Cunha de Souto Maior,
conduziu as atividades.
Os palestrantes explicaram as principais mudanças trazidas pela Lei nº.
12.973/2014, com destaque para a adoção
inicial, avaliação pelo valor justo, avaliação
ao valor presente, neutralidade tributária
e registro contábil em subcontas e outros
temas relacionados.

Seminário sobre a Lei nº 12.973/2014 relizada no dia 11 de dezembro
Foto: CRCSP

Verônica Cunha de Souto Maior,
vice-presidente Técnica do CFC

“A Lei nº. 12.973/2014 entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, com a
opção de ser aplicada já para o exercício de
2014. A Receita Federal propôs então a realização deste seminário”, declarou Verônica Souto Maior. “Pensando na qualificação
técnica dos profissionais da Contabilidade,
o CFC decidiu pela transmissão simultânea

para todos os estados, levando a informação ao maior número de profissionais” concluiu a vice-presidente.
Os vice-presidentes do CFC Luiz Fernando Nóbrega (Fiscalização, Ética e Disciplina) e Zulmir Ivânio Breda (Desenvolvimento Profissional e Institucional) também
acompanharam o seminário. Além deles,
estiveram presentes o vice-presidente de
Administração e Finanças do CRCSP, Gildo
Freire de Araújo, os conselheiros José Aparecido Maion e Moacir da Silva Netto e os
diretores Claudio Rafael Bifi (Executivo) e
Domingos Sávio Mota (Tecnologia da Informação e Infraestrutura).
O seminário “Legislação Tributária
Aplicada às Novas Normas Contábeis” foi
realizado pelo CFC e pela Receita com apoio
do CPC e do Ibracon.
O Seminário foi transmitido ao vivo para
os Conselhos Regionais de Contabilidade.
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>> MOVIMENTO

Diretoria do MCCE toma posse e
elogia trabalho da gestão anterior
Por Amanda Carvalho –RP1Comunicação

O CONSELHO FEDERAL de Contabilidade
e as demais instituições que compõem o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral
(MCCE) se reuniram, no auditório da Ordem
dos Advogados do Brasil, no dia 3 de dezembro, para a posse da nova diretoria do Movimento, composto por 50 entidades nacionais
de diversos segmentos, como organizações sociais, religiosas e entidades da sociedade civil.
Composta pelo conselheiro do CFC, Miguel Ângelo Martins Lara; o representante
do MCCE de São Paulo, Luciano Santos; o
membro da Comissão Brasileira de Justiça

e Paz, Carlos Alvez Moura; e o representante da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Marlon Reis, a comissão enfatizou a importância de debater temas de
interesse da sociedade, em especial a reforma política. O MCCE foi responsável, entre outros, pela campanha que culminou na
chamada Lei da Ficha Limpa.
Na ocasião, o conselheiro Miguel Ângelo afirmou que é com muita alegria que
assume na MCCE. “Tenho certeza de que
o trabalho realizado até aqui foi feito com
muita competência e profissionalismo e,
daqui para frente, vamos concentrar as nossas energias para a reforma política e outros

projetos”, destacou. O vice-presidente Administrativo do Conselho Federal de Contabilidade, Luiz Henrique de Souza, acompanhou a solenidade de posse.
O encontro contou com a participação
de membros da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Trabalho (Sinait), Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB), Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag) e Associação Nacional dos
Procuradores da República (ANPR).
Durante a solenidade todos os membros
da diretoria anterior do MCCE receberam uma
placa em homenagem aos serviços prestados.
Foto: Divulgação MCCE

Diretoria do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral

>> INTERNACIONAL

Vânia Borgerth é nomeada representante
do Brasil no Conselho Consultivo do Iasb
Foto: Robson Cesco

Por Maristela Girotto

OS CURADORES DA FUNDAÇÃO IFRS, entidade responsável pela gestão e supervisão
do International Accounting Standards Board
(Iasb), anunciaram, no dia 28 de novembro
de 2014, a nomeação de quinze novos membros do Conselho Consultivo do IFRS (Advisory Council). Entre eles está a contadora
brasileira Vânia Borgerth, cujo mandato tem
início em 1º de janeiro de 2015.
Atual assessora da Presidência do
BNDES, Vânia Borgerth foi indicada como
representante do Brasil no Conselho

Vânia Borgerth

Consultivo da Fundação IFRS pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
com o apoio das entidades que o compõe:

CFC, Ibracon, Abrasca, Apimec, Fipecafi e
BM&FBovespa.
O Conselho Consultivo é o organismo
que assessora formalmente os curadores do
Iasb e aconselha a Fundação IFRS sobre seu
direcionamento estratégico, plano de trabalho técnico e prioridades. O Conselho reúne ampla gama de representantes de grupos
que mantêm interesse no trabalho do Iasb,
como investidores, analistas financeiros e
outros utilizadores das demonstrações financeiras, bem como os preparadores, acadêmicos, auditores, reguladores, entidades
profissionais e normatizadores.

