
Argentina assume 
presidência no Glenif. Enory 
Spinelli, vice-presidente de 
Desenvolvimento Operacional 
do CFC , representa o Brasil

2013: 
Ano da 
Contabilidade 
no Brasil
A Campanha ganha força e reconhecimento  
por parte dos profissionais em todo o Brasil. PÁGINA 6 A 9

Abracicon: acadêmicos 
tomam posse
PÁGINA 14

PÁGINA 4

Em resposta a questionamentos de 
profissionais e entidades da clas-
se contábil ao Conselho Federal de 
Contabilidade, quanto à edição da 
Resolução CFC n.º 1.445/13 – “Dis-
põe sobre os procedimentos a se-
rem observados pelos profissionais 
e organizações contábeis, quando 
no exercício de suas funções, para 

cumprimento das obrigações pre-
vistas na Lei n.º 9.613/1998 e al-
terações posteriores” –, um docu-
mento com esclarecimentos foi 
elaborado por comissão criada pelo 
CFC,  constituída de representantes 
do Sistema CFC/CRCs, da Fenacon 
e do Ibracon.
PÁGINAS 15 E 16

Comissão esclarece dúvidas sobre 
a Resolução CFC n.º 1.445/13
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Caros profissionais da Contabilidade,

Neste penúltimo jornal como presi-
dente do órgão máximo da classe contá-
bil brasileira, quero iniciar este editorial 
agradecendo todas as manifestações de 
apoio referentes à Campanha “2013: Ano 
da Contabilidade no Brasil”. Este, sem dú-
vida, é um grande marco da profissão con-
tábil no País. 

A Contabilidade cresceu! Atualmente so-
mos a quarta profissão mais demandada no 
mundo. Somos essenciais para o crescimen-
to e desenvolvimento do Brasil e sem uma Contabilidade eficiente, não há uma boa gestão.

Nesta edição do jornal, privilegiamos todos os estados, que, de alguma forma lançaram 
a Campanha em suas bases. O momento incitou várias reflexões por parte dos profissionais 
sobre o nosso verdadeiro papel. O nosso desejo, por meio da Campanha, é a valorização da 
profissão perante a sociedade.

Outro assunto de merecido destaque diz respeito à aplicação do 2º Exame de Suficiên-
cia de 2013. Nessa edição, atingimos a marca de quase 50 mil inscrições para as provas de 
bacharel em Ciências Contábeis e de Técnico em Contabilidade. As provas serão aplicadas 
no dia 29 de setembro. Boa sorte aos candidatos!

Após dois anos à frente da presidência do Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas 
de Información Financeira (Glenif), passo a presidência para a Argentina, com o sentimen-
to do dever cumprido. Tenho a certeza de que fizemos um grande trabalho. Com a criação 
do Grupo, os profissionais passaram a ser ouvidos e o Brasil tornou-se referência e líder na 
Contabilidade, em especial em IFRS. Quero agradecer a todos aqueles que contribuíram para 
o pleno êxito obtido na minha gestão. O trabalho não seria possível sem a irrestrita parti-
cipação de vocês. Muito obrigado!

E, para finalizar, quero também parabenizar todos os presidentes dos Conselhos Regio-
nais de Contabilidade pelas Convenções realizadas. A cada ano, a profissão vem se moder-
nizando, bem como as Convenções. Deixo o meu registro pelo trabalho impecável que vem 
sendo realizado nos Conselhos Regionais. 

Boa leitura!
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Por Maristela Girotto

QUASE 50 MIL CANDIDATOS realiza-
ram as provas da segunda edição de 2013 
do Exame de Suficiência, aplicadas no dia 
29 de setembro, em 137 cidades, de todos 
os estados. O número total de inscritos – 
49.185, sendo 40.485 para a prova de ba-
charel em Ciências Contábeis e 8.700 para 
a de Técnico em Contabilidade – foi o maior 

registrado, até esta sexta edição do Exa-
me, pelo CFC e pela Fundação Brasileira 
de Contabilidade (FBC), entidade respon-
sável pela aplicação das provas.

De acordo com o edital, a relação dos 
aprovados será publicada no Diário Ofi-
cial da União (DOU) e divulgada nos sites 
da FBC (www.fbc.org.br) e do CFC (www.cfc.
org.br) em até 60 dias, a partir da data de 
aplicação das provas. Posteriormente, o re-
latório de desempenho do candidato será 
disponibilizado no sistema de inscrição e 
acompanhamento do Exame. Os aprova-
dos no Exame terão o prazo de dois anos, 
a contar da data da publicação da relação 

no DOU, para requererem o registro pro-
fissional, no Conselho Regional de Conta-
bilidade (CRC).

NÚMEROS ANTERIORES – Em 2011, para 
a primeira edição do Exame de Suficiência, 
inscreveram-se 16.608 pessoas. No segun-
do Exame, realizado em setembro de 2011, 
o número total de inscritos subiu para 
23.836. Em 2012, a primeira edição regis-
trou 30.720 inscritos. Já no segundo Exa-
me de Suficiência do ano passado, foram 
registrados 37.643 candidatos inscritos. E, 
para a primeira edição de 2013, inscreve-
ram-se 44.526 candidatos.

O vencedor será contemplado com troféu na sede do Conselho Federal de Contabilidade

RBC lança Prêmio Olivio Koliver 

Por Maristela Girotto

A COORDENADORA DO Conselho Edito-
rial da Revista Brasileira de Contabilidade 
(RBC), Jacqueline Veneroso Alves da Cunha, 
e os demais membros do Conselho lança-
ram, no dia 23 de julho, durante o VIII En-
contro Nacional de Coordenadores e Profes-
sores do Curso de Ciências Contábeis, em 
Porto Alegre-RS, o Prêmio Olivio Koliver. 
Criado com o objetivo de fomentar a pro-
dução e a disseminação do conhecimento na 
área contábil, o Prêmio também visa prestar 
homenagem à memória de um dos maiores 
expoentes da Contabilidade brasileira, fale-
cido em 2009.

A realização do Prêmio consiste na esco-
lha, pela Banca Examinadora, do melhor ar-
tigo publicado na Revista Brasileira de Con-
tabilidade (RBC), a partir de 2013. O autor 
do artigo selecionado será contemplado com 
o troféu Olivio Koliver, a ser entregue em 
solenidade de premiação, que ocorrerá, em 
2014, durante reunião Plenária do CFC, em 
Brasília-DF.

Por meio da Portaria n.º 043/13, o CFC 
constituiu a Banca Examinadora do Prêmio 
Olivio Koliver com os seguintes professo-
res doutores: Jacqueline Veneroso Alves da 
Cunha (Universidade Federal de Minas Ge-
rais), Flávia Zóboli Dalmácio (Universidade de 
São Paulo), Márcio Luiz Borinelli (Universida-
de de São Paulo), Vera Maria Rodrigues Pon-

tes (Universidade Federal do Ceará) e Fábio 
Moraes da Costa (Fucape). A coordenação dos 
trabalhos da Banca está a cargo de Jacqueline.

A Revista Brasileira de Contabilidade, 
editada pelo Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC), é uma das mais antigas publica-
ções técnico-contábeis do Brasil, sendo que 
o seu primeiro número data de 1912.

>> HOMENAGEM

As provas foram aplicadas  
no dia 29 de setembro  
em 137 cidades

Segunda edição de 2013 
registra recorde de inscrições

>> EXAME DE SUFICIÊNCIA

Foto: Toninho / CRCRS

O Prêmio é uma homenagem à memória do professor
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A eleição ocorreu simultaneamente à sétima edição da Conferência CReCER, na Colômbia

Para o editor-geral, Valcemiro Nossa, esta é mais uma grande conquista da publicação

Assembleia de Emissores elege 
novos membros para Diretoria

Por Maristela Girotto

EM REUNIÕES REALIZADAS paralelamen-
te à sétima edição da Conferência Conta-
bilidade e Responsabilidade para o Cresci-
mento Econômico Regional (CReCER), que 
ocorreu de 31 de julho a 2 de agosto, em 
Cartagena, Colômbia, foram eleitos os no-
vos membros da Diretoria do Grupo Latino-
americano de Emisores de Normas de Informa-
ción Financiera (Glenif). O vice-presidente 
de Desenvolvimento Operacional do Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC), Enory 
Luiz Spinelli, foi eleito o novo representan-
te do Brasil na Diretoria do Grupo, que pas-
sou a ser presidido pelo contador argentino 
Jorge José Gil. O Glenif reúne entidades de 
14 países da América Latina.

O representante da Argentina na Dire-
toria do Glenif substituiu Juarez Domin-
gues Carneiro – presidente do CFC –, que 
ocupou a Presidência do Grupo de julho de 
2011 a 2013. 

A composição atual da Diretoria do Gle-

nif é a seguinte: presidente – Jorge José Gil 
(Argentina); vice-presidente – Felipe Pérez 
Cervantes (México); diretores – Enory Spi-
nelli (Brasil), Winston Fernández (Uru-
guai), Luis Alonso Colmenares (Colômbia), 
Norelly Vargas (Venezuela) e Juan Carlos 
Paredes (Guatemala).

PALESTRA – Durante o 7º CReCER, o ex-
presidente do Glenif, Juarez Domingues 
Carneiro, participou de painel sobre a adoção 
das normas internacionais de contabilidade 
(IFRS) na América Latina, juntamente com 
o atual presidente do Grupo, Jorge José Gil, 
e o membro do Board do Iasb Amaro Gomes.

>> GLENIF

Revista sobe na avaliação do Qualis Capes

Por Maristela Girotto

A REVISTA DE EDUCAÇÃO e Pesquisa em 
Contabilidade (REPeC) – edição eletrônica 
do CFC, Fundação Brasileira de Contabilida-
de (FBC) e Academia Brasileira de Ciências 
Contábeis (Abracicon) – passou por nova 
avaliação no Qualis Capes e subiu mais um 
degrau em seu conceito, passando agora para 
B2. A informação é do editor-geral do perió-
dico, professor doutor Valcemiro Nossa. 

“Esta é mais uma grande conquista para 
a Revista, que mostra sua evolução em ter-
mos de qualidade da produção científica pu-
blicada”, avalia o editor-geral da REPeC des-

de 2011. Segundo ele, a Equipe Editorial 
continuará trabalhando no projeto, “agora 
com foco prioritário no aumento do número 
de indexação internacional, para que na pró-
xima avaliação a Revista possa galgar mais 
alguns degraus”.

Valcemiro Nossa faz questão de agrade-
cer o apoio irrestrito que a Equipe Editorial da 
REPeC tem obtido do CFC, da FBC e da Abra-
cicon na condução deste importante perió-
dico para a área de Contabilidade. “Aprovei-
to para agradecer também a toda equipe que 
ajuda na condução do trabalho”, destacou.

O Qualis é um sistema de avaliação de 
periódicos da Coordenação de Aperfeiço-

amento de Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes). De acordo com o editor-geral da RE-
PeC, “conhecendo o processo de avaliação, 
consideramos que algumas ações foram 
fundamentais no processo de avaliação, 
como, por exemplo, a adaptação da Revista 
ao Manual de Boas Práticas de Publicações 
Científicas; a melhoria no processo de ava-
liação, garantindo a celeridade do processo; 
a da Revista em inglês e espanhol, além do 
português; a adoção das normas da Ameri-
can Psychological Association (APA) para as 
citações e referências bibliográficas; e a in-
dexação da revista em pelo menos dois in-
dexadores (DOAJ e EBSCO)”. 

>> REPEC

Foto: Divulgação CFC

Winston Fernández, Norelly Pinto Vargas, Luis Alonso Colmenares Rodriguez, Juarez 
Carneiro, Jorge José Gil, Felipe Pérez Cervantes, Juan Carlos Paredes e Enory Luiz Spinelli
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Conferência em Brasília-DF 
contou com a participação  
de cerca de 150 pessoas. 
Evento similar ocorreu  
em Orlando, nos EUA

CFC e AICPA realizam evento 
Como Fazer Negócios nos EUA

Por Maristela Girotto

O CONSELHO FEDERAL de Contabilidade 
(CFC) e o Instituto Americano de Contado-
res Públicos Certificados (AICPA, na sigla em 
inglês), com o apoio da Fundação Brasileira 
de Contabilidade (FBC) e da Academia Brasi-
leira de Ciências Contábeis (Abracicon), rea-
lizaram, no dia 28 de agosto, no auditório do 
CFC, a conferência Como Fazer Negócios nos 
Estados Unidos da América. A abertura do 
evento, que contou com aproximadamente 
150 participantes, foi feita pelo presidente do 
CFC, Juarez Domingues Carneiro; pelo chair-
man do AICPA, Richard Caturano; e pelo pre-
sidente do Instituto de Auditores Indepen-
dentes do Brasil (Ibracon), Eduardo Pocetti.

A conferência teve por finalidade ofe-
recer informações que auxiliem os empre-
sários contábeis interessados em fazer ne-
gócios naquele país; promover discussões 
técnicas acerca do ambiente regulatório, 
cultural e contábil dos EUA; e oportunizar 
o networking entre os participantes. 

Na abertura do evento, Richard Caturano 
destacou a importância da disseminação das 
informações sobre o ambiente regulatório 
contábil e cultural americano, principalmen-
te no momento em que a economia dos Esta-
dos Unidos está “emergindo da recessão”. De 
acordo com o chairman, “a realização do even-
to é oportuna, em função da realidade atual 
da economia americana, e os contadores pre-
cisam estar preparados, porque são profissio-
nais que têm papel crítico para os negócios. A 
Contabilidade gera valor à economia”, disse.

O presidente do CFC, Juarez Domin-
gues Carneiro, destacou os projetos que têm 
sido desenvolvidos a partir da assinatura do 
Memorando de Entendimento entre o CFC, 
o AICPA e a Fundação Brasileira de Conta-
bilidade (FBC). “Há projetos na área de trei-

namento e certificação em IFRS, de publi-
cações e de cooperação para a realização de 
exames”, mencionou.

Juarez Carneiro falou ainda sobre a ca-
racterística de reciprocidade da conferência 
“Como Fazer Negócios nos Estados Unidos”, 
realizada nos moldes do evento ocorrido em 
julho em Orlando, e enfocou a relevância da 
troca de informações sobre o ambiente de 
negócios nos países.

O presidente do Ibracon, Eduardo Pocet-
ti, também saudou os participantes e para-
benizou o CFC e o AICPA pela realização da 
conferência, destacando-a como uma gran-
de oportunidade de informação aos conta-
dores, inclusive àqueles que atuam como 
auditores independentes no Brasil – apro-
ximadamente dez mil.

A programação foi aberta com a palestra 
“Ambiente regulatório nos Estados Unidos 
da América: estrutura e normatização con-
tábil”, proferida pela contadora do AICPA 

Kathryn A. Byrne. Posteriormente, foi rea-
lizada a palestra “Reflexos da tributação no 
Brasil de investimentos efetuados no exte-
rior por empresa brasileira”, com o contador 
da IOB Valdir de Oliveira Amorim.

Também houve a palestra “Percepção do 
empresário brasileiro sobre o ambiente de 
negócios dos EUA”, ministrada por Romero 
Tavares, da Ernst & Young Terco. Em segui-
da, Paulo Guilherme Coimbra, da KPMG, 
falou sobre o tema “Perspectivas e Oportu-
nidades de Negócios nos Estados Unidos”. 
Finalizando a programação, foi realizado o 
painel “Aspectos tributários e contábeis nos 
EUA”, com Devon M. Bodoh, do AICPA, e 
Carlos Eduardo Toro, da KPMG.

ORLANDO-EUA – O evento realizado na 
sede do CFC seguiu o mesmo objetivo da 
conferência Como Fazer Negócios no Brasil, 
realizada nos dias 18 e 19 de julho, em Or-
lando, Estados Unidos, pelo AICPA e CFC.

>> CONFERÊNCIA

Foto: Divulgação CFC

Foto: Robson Cesco

Em Orlando (EUA): Vinícius Lummertz, secretário de Turismo do Brasil; Arleen Thomas, 
vice-presidente do AICPA; Juarez Carneiro; e Ana Tércia, conselheira do CFC

Richard Caturano, chairman do AICPA; Juarez Carneiro, presidente do CFC; e Eduardo 
Pocetti, presidente do Ibracon
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Por Telma Martes, com colaboração de 
Fabrício Santos e Maria do Carmo Nóbrega

O ANO DE 2013 vem sendo considerado 
um dos mais importantes da história da Con-
tabilidade brasileira, pois foi escolhido pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e 
entidades ligadas à Contabilidade para cons-
cientizar a sociedade sobre a importância da 
profissão contábil, que hoje se destaca como 
a quarta maior profissão do mundo.

O principal objetivo é divulgar o real pa-
pel do profissional e da profissão na socie-
dade e nas organizações públicas e privadas. 
No início do ano, foi dada a largada e, com 
apoio dos Conselhos Regionais de Contabi-
lidade (CRCs) e entidades ligadas à Conta-
bilidade, a Campanha está sendo difundida 
nacionalmente. Confira abaixo alguns dos 
trabalhos desenvolvidos nos estados.

NORTE

ACRE – O Conselho Regional de Contabili-
dade do Estado do Acre (CRCAC), juntamen-
te com a Associação de Ciclismo (Acac), rea-
lizou um passeio ciclístico em comemoração 
ao Dia do Profissional da Contabilidade. Du-
rante o evento, foi apresentada a Campanha 
“2013: Ano da Contabilidade no Brasil”.

Profissionais do Estado do Acre no 
passeio ciclístico

AMAPÁ – O lançamento da Campanha 
“2013: Ano da Contabilidade no Brasil” no 
Amapá ocorreu no dia 26 de abril, no Plená-
rio da Câmara Municipal do Estado, que foi 
gentilmente cedido pela Presidência daque-
la Casa de Leis para a realização do evento. 
Durante o lançamento, comemorou-se o Dia 
do Profissional da Contabilidade, que ocor-
reu no dia 25. 

Profissionais do Estado do Amapá 
assistiram à palestra sobre a Campanha

AMAZONAS – Durante entrevista cedida ao 
repórter Patrick Motta, do jornal “Em Cima 
da Notícia”, sobre a inauguração do Museu 
Itinerante de Contabilidade no Amazonas, a 
presidente do Conselho Regional (CRCAM), 
Jeanne Carmen Figueira, falou, entre outros 
assuntos, sobre a Campanha ”2013: Ano da 
Contabilidade no Brasil”. “O Conselho Fede-
ral decidiu fazer com que a sociedade com-
partilhe da História da Contabilidade e en-
tenda a importância no contexto nacional”, 
disse a presidente Jeanne Figueira.

Presidente do CRCAM, Jeanne, e o 
conselheiro do CFC, Joaquim Alencar

PARÁ – Em comemoração ao Dia do Pro-
fissional da Contabilidade, a diretoria da 

Junta Comercial do Estado do Pará (Juce-
pa) realizou, no dia 24 de abril, uma sessão 
plenária especial na sede do Conselho Re-
gional de Contabilidade do Estado do Pará 
(CRCPA). Durante a reunião, que teve por 
objetivo fortalecer o relacionamento entre 
as duas entidades, a conselheira do CFC Re-
gina Vilanova, que é vogal da Jucepa, apre-
sentou a Campanha “2013: Ano da Contabi-
lidade no Brasil”.

A Campanha foi apresentada também 
no Sescon (PA) pela conselheira do CFC e 
pelo presidente do CRCPA, Eloi Prata Alves, 
em sessão solene alusiva às comemorações 
do Dia do Contabilista, no IV Erecic e na As-
sociação Comercial do Estado (ACP).

Presidente do CFC, Juarez Domingues 
Carneiro em discurso

RONDÔNIA – Na tarde do dia 5 de maio, no 
Plenário da Assembleia Legislativa de Ron-
dônia, foi realizada sessão solene em atendi-
mento ao requerimento feito pelo deputado 
estadual Flávio Lemos (PR) em homenagem 
aos contabilistas do estado. Além disso, foi 
entregue ao presidente do Conselho Regio-
nal de Contabilidade (CRCRO), Antônio 
Rocha de Souza, placa de moção de Louvor 
pelo lançamento da Campanha “2013: ano 
da Contabilidade no Brasil”.

Lançamento da Campanha na Assembleia 
Legislativa de Rondônia

Campanha mobiliza 
todos os estados e o DF
Sistema CFC/CRCs realiza 
ações para conscientizar a 
sociedade sobre a importância 
da profissão contábil

>> 2013: ANO DA CONTABILIDADE NO BRASIL
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RORAIMA – No dia 25 de junho, foi reali-
zado na Assembleia Legislativa do Estado 
o lançamento da Campanha “2013: Ano da 
Contabilidade no Brasil”. O Conselho Regio-
nal de Contabilidade de Roraima (CRCRO) 
também divulgou um vídeo do presidente, 
Antônio Rocha de Souza, parabenizando os 
contadores e os técnicos em contabilidade 
pelo Dia do Profissional da Contabilidade.

Lançamento na Assembleia Legislativa de 
Roraima

TOCANTINS – O Conselho Regional de Conta-
bilidade do Tocantins (CRCTO), além de unifor-
mizar os funcionários com a logo da Campanha 
“2013: Ano da Contabilidade no Brasil”, vincu-
lou no site da entidade, nas redes sociais e bo-
letins eletrônicos mensagens alusivas ao Dia do 
Profissional da Contabilidade e da Campanha. 

Funcionários do CFCTO criaram 
uniformes para divulgar a Campanha

NORDESTE

ALAGOAS – O presidente do Conselho Re-
gional de Contabilidade do Estado de Alago-
as (CRCAL), Carlos Henrique do Nascimen-
to, em depoimento para o jornal Extra de 
Alagoas, diz não ter medido esforços para 
“participar e empreender uma política efe-
tiva de divulgação da Campanha, cujo obje-
tivo é robustecer ainda mais o crescimento 
e os avanços por que vem passando a profis-
são contábil nos últimos anos”.

Assembleia Legislativa de Alagoas

BAHIA – Em reportagem ao jornal “A Tarde” 
da Bahia, o presidente do CRCBA, Wellington 
do Carmo Cruz, parabenizou a classe contá-
bil pelo dia e aproveitou a oportunidade para 
falar a sobre a Campanha “2013: Ano da Con-
tabilidade no Brasil”.

Lançamento da Campanha na 
Assembleia Legislativa da Bahia

CEARÁ – O presidente do Conselho Re-
gional de Contabilidade do Estado do Ce-
ará (CRCCE), Cassius Coelho, apresentou 
o projeto “2013: Ano da Contabilidade no 
Brasil” no VII Encontro de Contabilidade e 
Tributos (Encontri), realizado pela Supe-
rintendência Nacional de Contabilidade e 
Tributos da Caixa Econômica Federal, nos 
dias 25 e 26 de abril de 2013, em Brasília. 
Cassius integra a comissão gestora nacional 
da Campanha.

O presidente do CRCCE, Cassius Coelho, 
apresentou a Campanha no VII Encontri

MARANHÃO – No dia 20 de abril, foi rea-
lizada a VIII Caminhada de Integração dos 
Estudantes e Profissionais de Contabilida-
de do Maranhão, organizada pelo Conselho 
Regional de Contabilidade do Maranhão 
(CRCMA). Durante a caminhada, destaque 
para a Campanha de valorização da classe 
contábil: “2013 – Ano da Contabilidade no 
Brasil”. O evento contou com a participação 
de sete instituições de ensino superior em 
Contabilidade do Maranhão.

Durante a caminhada, estudantes 
apoiaram a Campanha

PARAÍBA – Foi realizada no dia 14 de ju-
nho sessão especial para o lançamento da 
Campanha “2013: Ano da Contabilidade no 
Brasil”, na Assembleia Legislativa do Esta-
do da Paraíba (ALPB). A propositura da ses-
são foi do deputado Janduhy Carneiro, que 
também fez alusão ao dia 25 de abril, data 
em que se comemora o Dia do Profissional 
da Contabilidade.

Sessão especial na Assembleia Legislativa 
do Estado da Paraíba

PERNAMBUCO – A manhã do dia 6 de ju-
nho foi inesquecível para os profissionais 
da Contabilidade de Pernambuco. Uma ses-
são solene foi realizada na Assembleia Le-
gislativa do Estado de Pernambuco (Alepe) 
para o lançamento da Campanha “2013: 
Ano da Contabilidade no Brasil”. A iniciati-
va contou com a colaboração do deputado 
Estadual (PDT) Guilherme Uchoa, que re-
quereu ao Plenário do Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE), 
a realização de um grande expediente.

Assembleia Legislativa do CRCPE

PIAUÍ – No dia 24 de Abril, foi realizada, na 
Assembleia Legislativa do Piauí, sessão sole-
ne em homenagem ao Dia do Profissional da 
Contabilidade, que aconteceu no 25 de abril. 
A sessão foi proposta pelo deputado Cíce-
ro Magalhães (PT-PI) e foi prestigiada por 
profissionais da Contabilidade, além dos re-
presentantes do Conselho Regional de Con-
tabilidade do Piauí (CRCPI). Na ocasião, o 
presidente do CRCPI, Elias Dib Caddah Neto, 
agradeceu, em nome da classe, o reconheci-
mento por parte da Assembleia Legislativa 
do Piauí e destacou a Campanha “2013: Ano 
da Contabilidade no Brasil”, estabelecida pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
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Corsino Raposo, Cícero Magalhães, 
Joaquim Bezerra e Elias Caddah

RIO GRANDE DO NORTE – A Assembleia 
Legislativa realizou, na manhã do dia 16 de 
junho, uma sessão solene para marcar o lan-
çamento, em nível regional, da Campanha 
“2013: Ano da Contabilidade no Brasil” e 
também homenagear a classe contábil pela 
passagem do Dia do Profissional da Contabi-
lidade, ocorrida no dia 25. Por meio de pro-
posição do deputado George Soares (PR), o 
momento foi de prestar homenagens aos 
profissionais da Contabilidade que se desta-
caram pela contribuição à classe.

Líderes do Rio Grande do Norte 
prestigiaram o lançamento da Campanha

SERGIPE – No dia 17 de junho, a Campa-
nha “2013: Ano da Contabilidade” foi lan-
çada oficialmente em Sergipe, na Câmara 
Municipal de Aracaju (CMA), em sessão es-
pecial requerida pela vereadora e contadora 
Lucimara Passos. Na ocasião, representan-
tes de instituições da área da Contabilidade 
destacaram a importância desse profissional 
para a sociedade brasileira nos dias de hoje.

Lançamento da Campanha na Câmara 
Municipal de Aracaju

CENTRO-OESTE

DISTRITO FEDERAL – A Campanha “2013: 
Ano da Contabilidade no Brasil” foi lançada 

oficialmente em sessão solene no Congresso 
Nacional, no Plenário do Senado Federal, em 
Brasília (DF) no dia 18 de março, reunindo vá-
rios profissionais da classe. Essa foi a primeira 
vez, em quase 70 anos de história da regula-
mentação da profissão contábil no Brasil, que 
a classe foi recebida em sessão conjunta da 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Na noite do dia 28 de abril, os contabilis-
tas brasileiros, em especial os que atuam no 
Distrito Federal, foram homenageados em 
sessão solene pela Câmara Legislativa do 
DF, proposta pela deputada distrital Eliana 
Pedrosa (PPS) em referência ao Dia do Pro-
fissional da Contabilidade, comemorado no 
dia 25, e também pelo lançamento da Cam-
panha no Sistema CFC/CRCs .

Líderes contábeis foram recebidos pela 
Deputada Eliana Pedrosa no lançamento 
da Campanha na Câmara Legislativa do DF

GOIÁS – O Dia 25 de abril, Dia do Profis-
sional da Contabilidade, foi a data escolhida 
pelo Conselho Regional de Contabilidade de 
Goiás (CRCGO) para o lançamento da Cam-
panha de valorização da categoria contábil. 
Uma ampla programação foi oferecida aos 
profissionais, aos acadêmicos e à sociedade. 
Durante o dia, os participantes puderam as-
sistir a várias palestras. O ponto alto da co-
memoração foi o lançamento da Campanha 
durante o café da manhã na sede do CRCGO. 

O lançamento da Campanha ocorreu no 
Dia do Profissional da Contabilidade

MATO GROSSO – O Dia do Profissional da 
Contabilidade foi comemorado com uma 
sessão especial, no dia 25 de abril, no Ple-
nário das Deliberações Deputado Renê Bar-
bour, da Assembleia Legislativa de Cuiabá. 
A iniciativa foi do presidente da Casa, depu-

tado José Riva (PP), que, também é técnico 
em contabilidade. Durante sessão conjunta 
com a Câmara Municipal de Cuiabá, foi lan-
çada a Campanha nacional de valorização da 
categoria contábil: “2013: Ano da Contabili-
dade no Brasil”, no estado.

Ao justificar sua iniciativa, Riva desta-
cou a importância do trabalho ao dizer que a 
cada dia o contador se torna um profissional 
importante no cenário econômico, político 
e social. “O contabilista é o profissional que 
domina a linguagem universal dos negócios 
e tem um papel relevante também como di-
fusor da responsabilidade fiscal e socioam-
biental, que são princípios fundamentais 
para o desenvolvimento de qualquer empre-
sa, estado ou país”, disse o deputado.

Lançamento da Campanha na Assembleia 
Legislativa do Estado de Mato Grosso

MATO GROSSO DO SUL – Em entrevista ao o 
portal “Divulgação”, de Campo Grande (MS), o 
presidente do Conselho Regional de Contabili-
dade de Mato Grosso do Sul (CRCMS), Carlos 
Rubens de Oliveira, falou sobre a Campanha, 
explicou como surgiu e quais são os princi-
pais objetivos a serem alcançados.

Presidente do CRCMS, Carlos Rubens de 
Oliveira, falou sobre a Campanha

SUDESTE

ESPÍRITO SANTO – No dia 4 de junho, cer-
ca de 100 pessoas prestigiaram o lançamento 
da Campanha “2013: Ano da Contabilidade 
no Brasil” na Assembleia Legislativa do Es-
pírito Santo, em sessão solene proposta pelo 
deputado Rodrigo Coelho (PT), que é, tam-
bém, profissional da Contabilidade. Além da 
sessão, foi realizado cerimonial dos Correios 
para o lançamento do carimbo e do selo em 
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homenagem à Campanha. Foram entregues 
réplicas do carimbo comemorativo à Cristi-
na Langoni, Juarez Domingues Carneiro e 
ao deputado estadual Rodrigo Coelho (PT).

Cristina Langoni, presidente do CRCES, 
destacou a importância da Campanha

MINAS GERAIS – A Campanha de valoriza-
ção da classe contábil “2013: Ano da Contabi-
lidade no Brasil” foi lançada pelo Conselho Re-
gional de Contabilidade do Estado de Minas 
Gerais (CRCMG), em Uberlândia, no dia 25 
de abril, em sessão solene realizada na Câma-
ra Municipal da cidade, no Plenário Juscelino 
Kubitschek. Na ocasião, a deputada estadual 
Liza Prado (PSB) mencionou que tem acom-
panhado a evolução dos profissionais da Con-
tabilidade e parabenizou a classe em nome da 
Assembleia Legislativa do Estado.

Durante a XII Jornada de Ciências Con-
tábeis, realizada nos dias 16 a 18 de abril, 
os professores do curso de Contabilidade da 
PUC Minas, em Contagem, abraçaram a ini-
ciativa do CFC em relação à Campanha. 

O presidente em exercício do CRCMG 
Marco Aurélio Cunha, lança a Campanha 
na Câmara Legislativa

RIO DE JANEIRO – O Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro 
(CRCRJ) vinculou no site da entidade, no 
jornal, nas redes sociais e nos boletins ele-
trônicos mensagens alusivas ao dia do Pro-
fissional da Contabilidade e da Campanha 
“2013: Ano da Contabilidade no Brasil”.

Profissionais do Rio de Janeiro lançam 
Campanha em solenidade

SÃO PAULO – Como forma de reconhecer 
o trabalho desenvolvido diariamente pelos 
profissionais da Contabilidade, a Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp) prestou homenagem, em sessão so-
lene, ao Dia do Profissional da Contabilida-
de no dia 27 de maio. Durante a cerimônia, 
as entidades contábeis congraçadas promo-
veram o lançamento estadual da Campanha 
Ano da Contabilidade no Brasil. O evento 
realizado no Palácio 9 de Julho, sede da As-
sembleia Legislativa, contou com a presença 
do presidente da Ifac (International Federa-
tion of Accountants_Federação Internacional 
de Contadores), Warren Allen.

O presidente da Ifac, Warren Allen, apoia a 
iniciativa do CFC em promover a Campanha 

SUL

PARANÁ – No dia 27 de maio, foi realizada 
na Assembleia Legislativa do Estado do Pa-
raná sessão solene requerida pelo deputado 
estadual Douglas Fabrício (PPS). Na oportu-
nidade, a presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade (CRCPR), Lucélia Lecheta, 
falou sobre a Campanha “2013: Ano da Con-
tabilidade no Brasil”. Também falou sobre os 
67 anos do CRCPR e do papel da profissão 
contábil no contexto do desenvolvimento 
econômico e social do País.

Lucélia Lecheta recebe diploma de 
menção honrosa ao CRCPR 

RIO GRANDE DO SUL – Na tarde do dia 
2 de maio, no Rio Grande do Sul, foi lan-
çada oficialmente a Campanha “2013: Ano 
da Contabilidade no Brasil”. O evento ocor-
reu em dois momentos distintos, ambos na 
Assembleia Legislativa a pedido do deputa-

do estadual Adilson Troca (PSDB), que en-
fatizou a importância daquele momento e 
agradeceu a oportunidade que a Assembleia 
lhe concedeu em homenagear a classe e a 
profissão contábil. 

Em Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul - Juarez Carneiro, deputado 
estadual Adilson Troca e Zulmir Breda

SANTA CATARINA – Os profissionais do 
Estado de Santa Catarina comemoraram 
no dia 25 de abril o Dia do Profissional da 
Contabilidade e o avanço da profissão, que 
é considerado indispensável para a gestão 
financeira das organizações e também para 
o cumprimento da legislação tributária. Um 
dos eventos que coroou a comemoração foi 
o ato solene da Assembleia Legislativa, em 
virtude do lançamento da Campanha “2013: 
Ano da Contabilidade no Brasil”, propos-
to pelo deputado estadual Edson Andrino 
(PMDB), a pedido do secretário de Estado 
de Desenvolvimento Regional da grande 
Florianópolis, Renato Ringue. O presiden-
te da Assembleia Legislativa, deputado Jo-
ares Ponticelli (PP), comandou a solenidade 
e destacou a importância dos profissionais 
no controle do orçamento na área pública. 

Também em Santa Catarina, o presi-
dente do CFC, Juarez Domingues Carneiro, 
concedeu entrevista para a jornalista Estela 
Benetti, do Diário do Catarinense. Além de 
outros assuntos, o presidente do CFC falou 
sobre a Campanha e explicou como ela vem 
sendo desenvolvida.

O presidente do CRCSC, Adilson 
Cordeiro, lançou a Campanha na 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina

Acesse: www.anodacontabilidade.org.br

Crédito das fotos: Divulgação CRCs
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Por Maria do Carmo Nóbrega

CERCA DE 400 PROFISSIONAIS da Conta-
bilidade, empresários da área contábil, con-
selheiros do CFC e autoridades do Estado do 
Espírito Santo compareceram à Solenidade 
de Abertura da XXII Convenção dos Conta-
bilistas, realizada na noite do dia 17 de ju-
lho, em Vitória (ES). Com o lema “O papel 
da Contabilidade no processo de sustenta-
bilidade”, a XXII Convenção, que se esten-
deu até o dia 19 de julho, foi uma iniciativa 
conjunta do Conselho Regional de Contabi-
lidade do Espírito Santo (CRCES) e da Asso-
ciação dos Contabilistas de Vitória. Durante 
a Convenção, aconteceram ainda o VII En-
contro da Mulher Contabilista do Espírito 
Santo, o VIII Encontro de Auditores e Peri-
tos e o IV Fórum de Contabilidade Pública 
do Estado.

Na abertura, foram exibidos vídeos com 
imagens do Estado do Espírito Santo e do IX 
Encontro Nacional da Mulher Contabilista, 
que acontecerá de 27 a 29 de novembro, a 
bordo do navio Preziosa. Em seguida, a can-
tora lírica Adalgisa Rosa encantou o públi-
co com as interpretações da canção “Melo-
dia Sentimental”, de Heitor Vila Lobos, e do 
Hino Nacional Brasileiro.

A solenidade também foi marcada pela 
homenagem aos ex-presidentes da entida-
de Paulo Vieira Pinto e Walter Alves Noro-
nha, em decorrência dos relevantes serviços 
prestados à classe contábil no estado.

 A Mesa de Honra foi composta pelo pre-
sidente da Junta Comercial do Estado do 
Espírito Santo e conselheiro do CFC, Paulo 
Vieira Pinto, que representou o presidente 
do Conselho Federal de Contabilidade, Ju-
arez Domingues Carneiro; a presidente do 
CRCES, Cristina Amélia Langoni; o presi-
dente da Associação dos Contabilistas de 
Vitória, Gabriel Brunoro; a vice-presidente 
de Desenvolvimento Profissional do CRCES, 
Carla Cristina Tasso; o presidente do Sindi-
cato dos Contabilistas do Estado do Espírito 
Santo, Gilberto dos Santos Rosa; o deputa-

do federal Lelo Coimbra (PMDB/ES); o se-
cretário de Desenvolvimento Econômico do 
Município de Vila Velha, Edson Silva Ferrei-
ra, que representou o prefeito de Vila Velha, 
Rodney Miranda; e o vice-presidente da Fe-
deração das Indústrias do Espírito Santo, 
Sebastião Constantino Dadaldo.

Os componentes da Mesa falaram so-
bre os mais variados temas, com destaque 
para as mudanças significativas ocorridas 
na Contabilidade, como os serviços desen-
volvidos na era digital, a sustentabilidade, a 
convergência às normas internacionais de 
contabilidade, o Ano da Contabilidade e as 
novas regulamentações da profissão.

De acordo com o presidente da Associa-
ção dos Contabilistas de Vitória, Gabriel Bru-
noro, o momento atual é de os profissionais 
mostrarem “o nosso valor e que somos uma 
das profissões mais importantes do mundo. 
Nesse Ano da Contabilidade, percebemos que 
é muito importante a apresentação de uma 
nova postura profissional e este é mais um 
momento ímpar da Contabilidade capixaba.” 
A presidente do CRCES, Cristina Langoni, des-
tacou os frutos já colhidos pelos profissionais 
do estado a partir da Campanha. O represen-
tante do CFC, Paulo Pinto, fez em seu pronun-
ciamento uma retrospectiva da profissão con-
tábil, desde a promulgação do Decreto-Lei n.º 
9.295/1946 aos dias atuais, especialmente as 
recentes mudanças na regulamentação da pro-
fissão, como a Lei n.º 12.249/10, que estabele-
ce a obrigatoriedade do Exame de Suficiência. 

O deputado Lelo Coimbra, por sua vez, 
que é um grande defensor da profissão no 
parlamento, saudou o presidente do CFC, 
Juarez Domingues Carneiro, pelo intenso 
trabalho e empenho em prol da valorização 
da classe contábil. Segundo ele, “o trabalho 
do CFC é muito reconhecido, e estamos veri-
ficando o fortalecimento dessa representação 
em todas as esferas do Governo. O profissio-
nal da Contabilidade é extremamente impor-
tante no sentido de que ele exerce papel fun-
damental na verificação das contas públicas”. 

Mesa de Honra foi composta por líderes da Contabilidade do estado

Foto: Renato Vicentin

Cristina Langoni, presidente do CRCES 
discursa na Solenidade de Abertura

Foto: Renato Vicentin

>> XXII CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESPÍRITO SANTO 

Sustentabilidade e convergência 
internacional são destaques
VII Encontro da Mulher Contabilista do Espírito Santo, VIII Encontro de Auditores e Peritos e  
o IV Fórum de Contabilidade Pública do Estado aconteceram durante a Convenção
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Por Maristela Girotto

A ABERTURA DO EVENTO foi realizada no 
dia 14 de agosto, com a presença de, apro-
ximadamente, 800 participantes. A XXVIII 
Contesc foi uma promoção conjunta do 
CRCSC, da Fecontesc e do Sindicato dos 
Contabilistas de Itajaí e Região, com apoio 
do CFC, da Prefeitura de Itajaí e dos três Sin-
dicatos das Empresas de Serviços Contábeis 
(Sescons) do Estado: Santa Catarina, Blume-
nau e Grande Florianópolis.

“Vivemos a era do conhecimento, e a 
nossa profissão ganhou uma nova e impor-
tante dimensão. Temos em nossas mãos 
os dados de que as organizações precisam 
para crescer. A disseminada transparência 
nos deu mais funções e responsabilidades 
para colaborar com o crescimento das eco-
nomias, das administrações públicas e das 
nações”, afirmou o presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade de Santa Catari-
na (CRCSC), contador Adilson Cordeiro. Por 
tudo isso, segundo ele, está sendo realizada 
a Campanha 2013: Ano da Contabilidade no 
Brasil. “Essa Campanha do Conselho Federal 
de Contabilidade passou a revelar com mais 
visibilidade a verdadeira imagem do profis-
sional, que é indispensável, criativo, estra-
tégico e versátil”, acrescentou.

A presidente do Sindicato dos Contabi-
listas de Itajaí e Região (Sindicont), Regiane 
Waltrick, destacou o grande trabalho de pre-
paração do evento. “Cada detalhe foi plane-
jado e pensado para proporcionar bem-estar 
e conhecimento”, disse Regiane.

O presidente da Federação dos Contabi-
listas de Santa Catarina (Fecontesc), Rodol-
fo Grosskopf, lembrou que há 16 anos era 
realizada, também em Itajaí, a XX Contesc. 
“Naquela época não havia o Sped, o regime 
de substituição tributária, a sigla IFRS e as 
muitas mudanças que ela iria trazer para o 
nosso dia a dia. Porém, uma coisa não mu-

dou, pois conservamos o mesmo sentimen-
to da busca constante de conhecimento para 
vencer os desafios”, disse ele.

O prefeito de Itajaí, Jandir Bellini, ao 
dar as boas-vindas aos participantes da 
XXVIII Contesc, anunciou que foi enviado à 
Câmara Municipal um projeto de lei que cria 
o cargo de coordenador de Contabilidade da 
Administração Pública de Itajaí.

O deputado estadual Renato Hinnig 
(PMDB), que representou o presidente da As-
sembleia Legislativa do Estado, Joares Ponti-
celli, também saudou os presentes e disse que 
há, em seu gabinete, um assessor de contabi-
lidade para dar celeridade aos assuntos de in-
teresse da classe contábil de Santa Catarina.

O senador catarinense Paulo Bauer 
(PSDB) destacou inicialmente a importân-
cia da Campanha “2013: Ano da Contabi-
lidade no Brasil” e lembrou que o Congres-
so Nacional realizou sessão conjunta para 
lançá-la nacionalmente. 

Representando o governador, Raimun-
do Colombo, a secretária de Desenvolvi-
mento Regional de Itajaí, Eliane Neves 
Rebello Adriano, e o presidente do Sindi-
cato das Empresas de Serviços Contábeis 
de Santa Catarina, Eugênio Vicenzi, tam-
bém deram boas-vindas aos participantes 
da Convenção.

Encerrando a Solenidade de Abertura, 
o presidente do CFC, Juarez Domingues 
Carneiro, fez um balanço dos principais 
avanços obtidos pela classe contábil nos 
últimos anos. Ele ressaltou que hoje a pro-
fissão é uma das mais valorizadas, sendo a 
quarta mais demandada do mundo, e ob-
servou que o Brasil atualmente é referência 
na América Latina em assuntos contábeis. 
“Com o Grupo Latinoamericano de Emisores 
de Normas de Información Financiera (Gle-
nif), ganhamos voz e representatividade 
no processo de adoção das normas inter-
nacionais (IFRS)”, afirmou, acrescentando 
que o Brasil hoje está presente nos prin-
cipais fóruns de decisão sobre as regras e 
normas que irão reger os negócios em to-
dos os países.

Com promoção conjunta, 
evento teve como tema o 
perfil inovador do profissional 
da Contabilidade

Entidades contábeis de SC se 
reúnem para realizar Convenção

Abertura da Contesc: momento solene de execução do Hino Nacional

Presidente do CFC, Juarez Domingues 
Carneiro, em discurso

Foto: Divulgação CRCSC

Foto: Divulgação CRCSC

>> XXVIII CONTESC
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Convenção enfoca a Ciência 
Contábil a serviço da sociedade

Por Fabrício Santos

Com o tema “Contabilidade: ciência a 
serviço da sociedade”, a 23ª Convenção de 
Contabilidade de São Paulo (Convecon) reu-
niu, no dia 18 de agosto, no Palácio das Con-
venções do Parque Anhembi, cerca de 1.500 
profissionais da Contabilidade. A Convecon 
tem como objetivo levar novas informações 
aos profissionais nas variadas vertentes da 
profissão: auditoria, empresas de contabili-
dade, perícia e área pública.

O presidente do Sindicato dos Conta-
bilistas de São Paulo, contador Victor Do-
mingos Galloro, proferiu o primeiro discur-
so da noite. Na oportunidade, Galloro fez 
um breve histórico das edições anteriores 
da Convenção e disse que “a classe contábil 
vem evoluindo constantemente por meio de 
permanente atualização.” O contador lem-
brou-se, também, da adoção das IFRS pelo 
Brasil, afirmando que “estamos em posição 
de destaque no cenário contábil mundial”.

O deputado federal Arnaldo Faria de Sá 
(PTB/SP) reforçou o importante papel da 
classe contábil para o País, registrando que 
“quanto mais valorizada, melhor será o nos-
so futuro”. No seu breve discurso, a deputa-
da estadual Célia Leão (PSDB/SP) disse que o 
“profissional da Contabilidade é o símbolo das 
palavras inscritas na Bandeira Nacional. Con-
tabilista é organização, é ordem e progresso”.

O presidente do CRCSP e anfitrião da 
Convenção, Luiz Fernando Nóbrega, disse 
que “está mais do que na hora de proclamar 
aos quatro ventos, sem falsa modéstia, que 
a Contabilidade e os seus profissionais são, 
sim, protagonistas, detentores das informa-
ções e impulsionadores das gestões das em-
presas deste País”.

O presidente do CFC, Juarez Domingues 
Carneiro, reforçou a relevância da Campa-
nha “2013: Ano da Contabilidade no Brasil. 
“É importante salientar que a Campanha 

será veiculada, neste segundo momento, na 
mídia nacional. Vamos dar início ao processo 
de reposicionamento da nossa imagem pe-
rante a sociedade”, disse. Juarez disse ainda 
que a presidência do Glenif a partir de julho 
estará com a Argentina. “Foram dois anos de 
intenso trabalho que elevaram, ainda mais, 
o Brasil no contexto da Contabilidade mun-
dial”, finalizou o presidente.

A Covecon foi organizada pelo CRCSP, 
Federação dos Contabilistas do Estado de 
São Paulo (Fecontesp), Sindicato das Em-
presas de Serviços Contábeis e das Empre-
sas de Assessoramento, Perícias, Informa-
ções e Pesquisas no Estado de São Paulo 
(Sescon-SP), Sindicato dos Contabilistas de 
São Paulo (Sindcont-SP), Instituto dos Au-
ditores Independentes do Brasil (Ibracon), 
Associação dos Peritos Judiciais do Esta-
do de São Paulo (Apejesp) e Associação das 

Empresas de Serviços Contábeis do Estado 
de São Paulo (Aescon-SP).

Além dos já citados, compuseram ainda a 
mesa de honra o presidente do CFC, Juarez 
Domingues Carneiro; o secretário de Estado 
do Desenvolvimento Social, Rogério Haman; o 
deputado estadual Itamar Borges (PMDB/SP); 
o contador José Carlos Marion; o presidente 
da CNPL, Francisco Feijó; o presidente do CR-
CRS, Zulmir Breda; o presidente do Ibracon, 
Eduardo Pocetti; o presidente da Anefac, Ama-
dor Alonso Rodrigues; o presidente da Fecon-
tesc, José de Souza; e o presidente do Sescon/
Aescon, Sérgio Aprobatto Júnior.

Também participaram da 23ª Conven-
ção os presidentes do CRCRN, Everildo Ben-
to da Silva; CRCCE, Cassius Antunes Coelho; 
CRCSE, Aécio Prado Dantas Júnior; e CRCRJ, 
Diva Gesualdi; e o vice-presidente de Fiscali-
zação do CFC, Sergio Prado de Mello.

Líderes contábeis participam da Solenidade de Abertura

Foto: Divulgação CFC

Auditório do Palácio das Convenções do Parque Anhembi ficou lotado

Foto: Divulgação CFC

>> 23ª CONVECON

Cerca de 1.500 profissionais 
estiveram presentes na 
abertura da Convenção
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Representantes do setor empresarial de serviços de todo o País participaram do evento

Presidente do CFC destaca que 
a profissão é a quarta mais 
demandada no mundo

Por Maria do Carmo Nóbrega

MAIS DE 2 MIL PARTICIPANTES estiveram 
presentes no dia 21 de agosto na Sessão Sole-
ne de Abertura da 15ª Conescap (Convenção 
Nacional das Empresas de Serviços Contá-
beis e das Empresas de Assessoramento, Pe-
rícias, Informações e Pesquisas), que aconte-
ceu no Serra Park, na cidade de Gramado-RS.

Promovida pela Fenacon e realizada pelos 
Sescons Serra Gaúcha e Rio Grande do Sul, 
a 15ª edição da Conescap trouxe como lema 
“Empresário de Serviços: credibilidade, sensi-
bilidade e visão estratégica”. O evento, que se 
estendeu até o dia 23, teve por objetivo con-
gregar e fortalecer os segmentos representa-
dos pela Fenacon e seus sindicatos filiados. 

O presidente da Fenacon, Valdir Pietro-
bon, do Sescon Serra Gaúcha, Tiago De Boni 
Dal Corno, e do Sescon Rio Grande do Sul, 
Jaime Gründler Sobrinho, ao darem as bo-

as-vindas aos participantes, destacaram a 
importância da 15ª Conescap para o setor 
empresarial de serviços. 

O presidente do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), Juarez Domingues 
Carneiro, ao se pronunciar, falou da im-
portância da Contabilidade, ressaltando o 
respeito e a admiração que a profissão tem 
alcançado nos últimos anos. Além disso, des-
tacou que a profissão é a quarta mais deman-
dada do mundo e que, por isso, “com o apoio 
de várias lideranças contábeis, instituímos 
uma grande Campanha intitulada ‘2013: o 
Ano da Contabilidade no Brasil’, cujo objeti-
vo maior é fortalecer a imagem do profissio-
nal da Contabilidade na sociedade.” Afirmou 
ainda Juarez Carneiro que “como profissio-
nais da Contabilidade, temos o dever de es-
tarmos conscientes da nossa importância 
e da nossa responsabilidade nesse cenário. 
Por isso, solicito a toda a classe contábil que 

participe desse movimento. A Contabilida-
de precisa ter sua imagem reposicionada no 
mercado, pois esse é o ano da transparência; 
é o ano da ética; é o ano da Contabilidade.”

O ministro de Estado do Desenvolvimen-
to Agrário, Pepe Vargas, agradeceu a deferên-
cia a ele concedida pela Fenacon e destacou 
que “na minha experiência como deputado 
federal à frente da Frente Parlamentar da Mi-
cro e Pequena Empresa, pude observar como 
é importante esse debate que a Fenacon faz 
para a micro e pequena empresa. 

Em seguida, o presidente da Frente Par-
lamentar da Micro e Pequena Empresa no 
Congresso Nacional, deputado federal Pedro 
Eugênio (PT-PE), revelou que um novo pro-
jeto de lei de aperfeiçoamento da Lei Geral 
da Micro e Pequena Empresa está sob análi-
se e o objetivo é aperfeiçoar as normas que 
regem as empresas, as quais são responsá-
veis pelo incremento da economia do País.

Abertura da Convenção reuniu empresários do setor contábil

Foto: Sidinei Schirmer e Buenno

>> 15ª CONESCAP

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

www.repec.org.br
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Novos acadêmicos tomam posse

Por Maristela Girotto

COMO PARTE DO PROCESSO de revita-
lização e incremento da atuação da Aca-
demia Brasileira de Ciências Contábeis 
(Abracicon), novos acadêmicos tomaram 
posse nos meses de julho e agosto. Com-
posta por 80 cadeiras, destinadas a pro-
fissionais de reputação ilibada e notório 
conhecimento científico, a Abracicon foi 
fundada em 1980 e tem por objetivo pro-
mover, divulgar, valorizar e incentivar o 
desenvolvimento do conhecimento filosó-
fico, científico e tecnológico da contabili-
dade brasileira.

No dia 12 de julho, no auditório da Aca-
demia Norte-rio-grandense de Letras, em Na-
tal, tomaram posse os seguintes acadêmicos:

Jucileide Ferreira Leitão (RN) – Cátedra 
n.º 3 – Patrono Odir da Costa Oliveira (RN)

Tomislav Rodrigues Femenick – Cátedra 
n.º 16 – Patrono João David de Souza (RN)

Gardênia Maria Braga de Carvalho (PI) – Cá-
tedra n.º 11 – Patrono Luiz Crispim de Souza (CE)

Raimundo Neto de Carvalho – Cátedra 
n.º 19 – Patrono Manoel Bezerra da Silva (AL)

Os acadêmicos que tomaram posse em 22 
de julho, durante o VIII Encontro Nacional de 
Coordenadores e Professores do Curso de Ci-
ências Contábeis, em Porto Alegre-RS, foram:

Ernani Ott (RS) – Cátedra n.º 22 – Patro-
no Erly Arno Poisl (RS).

Roberta Carvalho de Alencar (CE) – Cáte-
dra n.º 37 – Patrono Ruy de Castro e Silva (CE). 

Walter Roosevelt Coutinho (MG) – Cáte-
dra n.º 13 – Patrono Antônio Lopes de Sá (MG).

Wanderlei Pereira das Neves (SC) – Cáte-
dra n.º 9 – Patrono Edyl de Mattos Moraes (RJ). 

Alexandre Bossi Queiroz (MG) – Cátedra 
n.º 60 – Patrono Luiz Francisco Serra (MG).

Vicente Pacheco (PR) – Cátedra n.º 4 – 
Patrono Paulo Domingues de Assis (PR).

Já no dia 14 de agosto, no Auditório da 
Fundação Escola de Comércio Álvares Pen-
teado (Fecap), em São Paulo, ocorreu a sole-
nidade de posse dos seguintes acadêmicos: 

Valcemiro Nossa (ES) – Cátedra n.º 8 – 
patrono Floreal Dias Garcia (RJ).

Victor Branco de Holanda (RN) – Cátedra 
n.º 10 – patrono Alberto Almada Rodrigues (RJ).

Fernando Dantas Alves Filho (SP) – Cáte-
dra n.º 21 – patrono Ataliba Amadeu Sevá (SP).

Marcelle Colares Oliveira (CE) – Cátedra n.º 
35 – patrono Kerginaldo Candido de Souza (CE).

Carlos Renato Theóphilo (MG) – Cátedra n.º 
14 – patrono Francisco Ferreira dos Anjos (MG).

Luiz Nelson Guedes de Carvalho (SP) – Cá-
tedra n.º 71 – patrono Ynel Alves de Camargo (SP).

Os acadêmicos que compõem as ca-
deiras da Academia Brasileira de Ciên-

cias Contábeis são profissionais da Con-
tabilidade com amplo saber, doutores e 
mestres, autores de obras de reconheci-
do mérito e, inclusive, alguns detentores 
da medalha Mérito Contábil João Lyra. 
De acordo com o Regimento Interno da 
Abracicon, a eleição de novos acadêmicos 
para as cadeiras vagas – a vacância se dá 
por morte, exclusão ou renuncia do mem-
bro anterior –, ocorre por meio de votação 
em assembleia, com aprovação de 2/3 dos 
membros presentes.

>> ABRACICON

A Academia é composta 
por profissionais de notório 
conhecimento científico

Posse em Natal-RN

Foto: Divulgação Abracicon

Membros empossados em São Paulo-SP

Foto: Divulgação Abracicon

Acadêmicos que tomaram posse em Porto Alegre-RS

Foto: Toninho / CRCRS
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Comissão esclarece principais 
dúvidas sobre a Norma
EM RESPOSTA aos questionamentos que 
foram feitos ao Conselho Federal de Con-
tabilidade quanto à edição da Resolução 
CFC n.º 1.445/13 – “Dispõe sobre os pro-
cedimentos a serem observados pelos pro-
fissionais e organizações contábeis, quando 
no exercício de suas funções, para cumpri-
mento das obrigações previstas na Lei n.º 
9.613/1998 e alterações posteriores” –, os 
membros da comissão – criada pelo CFC e 
constituída por representantes do CFC, Fe-
nacon e Ibracon – elaboraram um documen-
to com os seguintes esclarecimentos:

“De início, destacamos a nossa compreen-
são em relação aos questionamentos, uma vez 
que, por se tratar de matéria e regulamenta-
ção pouco comum para determinados campos 
de atuação contábil, é preciso esclarecer o con-
texto e as razões da Resolução do Conselho Fe-
deral de Contabilidade e, principalmente, os 
princípios da Lei n.º 9.613/98, alterada pela 
Lei n.º 12.683/12.

Analisando a matéria sob a ótica mundial 
de países e legislações que tratam de lavagem 
de dinheiro, conclui-se de imediato não se tra-
tar de novidade ou “modismo” criado no Brasil, 
ou seja, trata-se de tema que há anos está inse-
rida no contexto da realidade e do dia a dia dos 
profissionais e organizações, inclusive no Brasil.

Portanto, repetimos e insistimos não se tra-
tar de uma peculiaridade brasileira. A realidade 
é muito mais grave e as estatísticas dos órgãos 
de controle mostra que o Brasil vem se trans-
formando em paraíso para o financiamento ao 
crime organizado e ao terrorismo.

A Lei n.º 12.683/12 diminuiu esta defasa-
gem e para os contadores, acabou havendo uma 
particularidade em relação aos outros países. 
No mundo todo, as autoridades regulamenta-
ram as normas para a classe contábil. No Bra-
sil, logo após a promulgação da Lei, a Comis-
são formada pelas entidades que representam 
a classe se mobilizou em busca de resguardar a 
inaplicabilidade imediata das normas.

A Lei n.º 12.683/12 modificou de forma 
relevante a Lei n.º 9.613/98, quando inseriu 
os profissionais e organizações contábeis no rol 
daqueles que devem prestar informações sobre 

operações suspeitas de crimes de lavagem de 
dinheiro e de outros ilícitos previstos na lei. 

A partir daí, visando resguardar as premis-
sas profissionais e o respeito às Leis e tratados 
internacionais, a referida Comissão trabalhou 
sob a coordenação do CFC, órgão regulador da 
profissão, visando viabilizar o cumprimento da 
Lei n.º 12.683/12. 

Durante um ano este grupo recebeu con-
tribuições de inúmeros profissionais, autori-
dades, entidades representativas, resultan-
do na aprovação pelo Plenário do Conselho 
Federal de Contabilidade da Resolução CFC 
n.º 1.445/2013. Com isto, a classe contábil se 
juntou a outras categorias profissionais, como, 
por exemplo, os corretores de imóveis e demais 
entidades como os agentes financeiros e até os 
próprios bancos.

Nota-se que essa nova responsabilidade 
dos profissionais da área contábil não foi cria-
da pelo Conselho Federal de Contabilidade, mas 
pelo legislativo, sendo sancionada pela Presi-
dente da República. Portanto, trata-se de lei fe-
deral, cuja sua aplicação e cumprimento não es-
tão à mercê da vontade dos profissionais.

A partir da edição da Lei, coube ao CFC, 
dentro de sua competência legal e após inúme-
ras e exaustivas reuniões da Comissão, especi-
ficamente criada pelo Conselho Federal com a 
participação do Conselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras (Coaf). de representantes 
dos CRCs, da Fenacon, do Ibracon e do Banco 
Central, além de reuniões com o Coaf, regula-
mentar a matéria por meio de Resolução. 

Conforme foi dito, coube à Resolução CFC 
n.º 1.445/13, regulamentar a aplicação da lei nos 
serviços profissionais de contabilidade quanto 
aos seus principais aspectos, tornando a sua apli-
cação factível aos profissionais de contabilidade.

Um dos aspectos mais importantes da Re-
solução é a proteção aos profissionais e orga-
nizações contábeis, no sentido de “conhecerem 
quem são os seus clientes” e não serem utiliza-
dos por criminosos em atividades ilícitas. 

Por outro lado, o profissional que não aten-
dê-la poderá ser equiparado ao criminoso na 
aplicação das penalidades previstas na própria 
lei. Portanto, a política de prevenção e o cadas-
tro de clientes visam atingir esse objetivo.

No que tange a comunicação ao Coaf, é pre-
ciso deixar claro que não cabe ao profissional 
ou organização contábil investigar as operações 
realizadas por seus clientes, mas tão somente 
comunicar ao Coaf as operações que se enqua-
dram nos artigos 9º e 10º da Resolução CFC 
n.º 1.445/13 e que podem configurar sérios in-
dícios de crimes previstos na referida Lei. 

Nem mesmo ao Coaf cabe tal investigação, 
uma vez que todas as comunicações acerca do 
assunto fluirão de diversas fontes, como, por 
exemplo, Banco Central, Receita Federal, Polí-
cia Federal, Ministério Público, Cartórios e etc, 
cabendo ao Coaf, evidentemente que mantido 
o necessário sigilo, consolidar e transmitir essa 
informação ao órgão que tem sob sua compe-
tência e responsabilidade a investigação.

Embora não seja requerida qualquer inves-
tigação para o cumprimento da Lei e da Reso-
lução, obviamente, o profissional ou organiza-
ção contábil deverá estar atento às possíveis 
consequências que o indicio identificado pode 
acarretar no seu trabalho. Por exemplo, no caso 
específico do auditor independente, de forma si-
milar ao que ocorre quando o auditor se depara 
com uma situação de fraude ou de descumpri-
mento de leis e regulamentos (efetiva ou suspei-
ta) em um cliente onde tem como responsabili-
dade a auditoria de demonstrações contábeis, o 
auditor independente deverá considerar o pos-
sível impacto no seu trabalho, como requerido 
pelas normas de auditoria.

Outro ponto importante e que deve ser ob-
servado é quanto ao sigilo das informações. 
Conforme estabelece a norma, as comunicações 
serão efetuadas diretamente no sitio eletrônico 
do Coaf, conforme instruções ali definidas, com-
prometendo-se por lei, a manter o sigilo, assu-
mindo, evidentemente, as consequências legais 
pela sua não observância.

Ressalta-se ainda que, caso o CFC não ti-
vesse exercido sua competência legal e elabo-
rado uma Resolução específica, obviamente a 
Lei (que já está em vigor há muito tempo) teria 
sido regulamentada diretamente pelo Coaf ou 
outra entidade competente, como foram feitos 
para outras atividades, trazendo responsabili-
dades não necessariamente condizentes com os 
serviços profissionais de contabilidade.

>> RESOLUÇÃO CFC N.º 1.445/13

Resolução regula procedimentos da nova Lei que trata da lavagem de dinheiro
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Por outro lado, é importante observar que 
boa parte das solicitações contidas na lei e na 
Resolução é pouco aplicável à maioria das em-
presas de contabilidade, desde que, evidente-
mente, não pratiquem atividades ilícitas ou 
contribua para a lavagem de dinheiro de um 
determinado cliente. 

O fato é que a adoção de medidas para coi-
bir práticas ilegais é um resguardo para o pro-
fissional. Engana-se o profissional que enten-
de que somente a partir da alteração da Lei, 
em 2012, poderia ser condenado e preso. Uma 
pesquisa na jurisprudência mostra que a classe 
contábil está cada vez mais exposta a esse risco 
e que muitos profissionais já vêm sendo conde-
nados à pena de prisão. 

A Resolução cria limites e instrui melhor 
o profissional, ajudando-o a agir para não ser 

confundido com o seu cliente, que eventualmen-
te esteja cometendo o ilícito. A norma não foi 
feita num espírito de proteger os profissionais 
que prestam serviços a criminosos. Fato que 
por sinal, sempre foi condenado pelo código de 
ética da profissão. Portanto, aquele que presta 
serviços, auxiliando o cliente a praticar delitos, 
inclusive a contabilizar caixa dois ou dar legiti-
midade a recursos oriundos de sonegação (entre 
outros), sempre esteve cometendo um crime e 
sempre esteve sujeito a sanções penais. 

É preciso ficar claro que a Resolução CFC 
n.º 1.445/2013 conseguiu transformar a Lei 
n.º 12.683/12 num instrumento de valoriza-
ção profissional, onde a classe se afasta do mau 
cliente e cria uma nova cultura de valores e con-
duta profissional pautados na legalidade. Neste 
momento em que a sociedade vai às ruas para 

pedir por mais ética e transparência, a Resolu-
ção veio ratificar que o profissional da contabi-
lidade não irá contribuir para a realização de 
crimes como o de lavagem de dinheiro.

A norma não traz qualquer prejuízo ao pro-
fissional que possui uma conduta correta e exer-
ce sua profissão com respeito, responsabilidade 
e ética. Não podemos ter receio de afastar os 
maus clientes que, na grande maioria das ve-
zes, deposita no profissional da contabilidade 
todas as suas falcatruas. Os profissionais da 
contabilidade não poderão mais fazer parte da 
mídia como os grandes responsáveis pelas frau-
des, corrupção e lavagem de dinheiro. Cabe aos 
profissionais da contabilidade o papel de cum-
prir a lei em benefício da profissão.”

A Comissão

Entre outros temas, foi abordado o processo eleitoral que irá ocorrer de 19 a 21 de novembro nos CRCs

Presidentes alinham projetos e ações do Sistema CFC/CRCs

Por Maristela Girotto

OS PRESIDENTES dos Conselhos Regionais 
de Contabilidade (CRCs) participam, no dia 
27 de agosto, de uma reunião no CFC, em 
Brasília. A abertura da reunião foi feita pelo 
presidente do CFC, Juarez Domingues Car-
neiro. “Este momento é importante para 
trocarmos informações e para alinhar-
mos uma série de projetos e ações que es-
tão em andamento no Sistema CFC/CRCs”, 
afirmou o presidente, à mesa, ao lado dos 
vice-presidentes Sérgio Prado de Mello 
(Fiscalização), Enory Luiz Spinelli (Desen-
volvimento Operacional) e Verônica Souto 
Maior (Técnica) e da diretora-executiva do 
CFC, Elys Tevânia Carvalho.

A reunião anterior dos gestores dos 
CRCs com membros do Conselho Diretor 
do CFC ocorreu em 22 de maio deste ano, 
em Bento Gonçalves-RS, e a aprovação do 

relatório desse encontro foi o primeiro tema 
da pauta da reunião no CFC.

Outro tema abordado durante o dia foi 
a Resolução CFC n.º 1.445/13 – “Dispõe so-
bre os procedimentos a serem observados 
pelos profissionais e organizações contá-
beis, quando no exercício de suas funções, 
para cumprimento das obrigações previstas 
na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posterio-
res”. Além disso, constaram da pauta o ca-
lendário de eventos e de convenções regio-
nais que irão ocorrer até o final deste ano; o 
IX Encontro Nacional da Mulher Contabilis-
ta, que será realizado do 27 a 30 de novem-
bro; o Exame de Suficiência; e a elaboração 
do Relatório de Gestão.

Juarez Carneiro também fez uma abor-
dagem geral aos presidentes sobre a Campa-
nha de valorização da classe contábil “2013: 
Ano da Contabilidade no Brasil”, em desen-
volvimento em todo o Brasil.

ELEIÇÕES 2013 – Outro tema da reunião de 
presidentes foi o processo eleitoral do Siste-
ma CFC/CRCs, que irá ocorrer no período de 
19 a 21 de novembro deste ano, nos 26 esta-
dos e no Distrito Federal. 

O vice-presidente de Desenvolvimento 
Operacional do CFC, Enory Luiz Spinelli – 
que também é coordenador da comissão ins-
tituída pela Portaria CFC n.º 28/2013 para 
acompanhar, assessorar e coordenar o pro-
cesso eleitoral dos Conselhos Regionais de 
Contabilidade –, apresentou aos presidentes 
dos CRCs informações gerais sobre o anda-
mento do processo até o momento.

A Comissão de Eleição, instituída pela 
portaria do CFC, é composta pelos seguin-
tes membros: Enory Luiz Spinelli (coorde-
nador), José Eustáquio Geovanini, Miguel 
Ângelo Martins Lara, Dorgival Benjoino da 
Silva, Luiz Mateus Grimm, Mário Rogério 
Marotta e Domingos Sávio Mota.

>> REUNIÃO

Sérgio Prado de Mello (Fiscalização), Enory Spinelli (Operacional), Juarez Carneiro (Presidente), Verônica Souto Maior (Técnica) e 
Elys Tevania (Diretora do CFC)

Foto: Robson Cesco


