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Lucélia Lecheta fica

mais dois anos à frente do CRCPR

P

rimeira mulher a presidir o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, em 66
anos, a contadora Lucélia Lecheta conquistou mais um mandato na direção da entidade. “O momento daqui para frente é de consolidar o aprendizado e transformá-lo em ações cada vez mais objetivas e eficientes em prol da nossa profissão”, disse
no discurso de posse. A cerimônia, que incluiu também a posse do novo Conselho Diretor
e dos conselheiros eleitos em novembro do ano passado, foi realizada dia 27 de fevereiro,
no auditório do CRCPR, para muitos convidados, entre autoridades e lideranças da classe
contábil. Com importantes realizações para a classe contábil paranaense, a
exemplo de programas
de atualização, a gestão
que comandou em 2012
e 2013 recebeu altos índices de aprovação da classe nas pesquisas de satisfação do CRCPR.
Pág. (06 e 07).
A contadora Lucélia Lecheta (à esq.) reassumiu a presidência do CRCPR para o biênio 2014-2015.

Entrevista

E

Nelson Zafra

mpresário da contabilidade, com vasta experiência no magistério
e participação nas entidades de classe - foi presidente do CRCPR
e atualmente é vice-presidente da Câmara de Registro do CFC –
Nelson Zafra fala sobre a evolução da profissão contábil no país
nas últimas décadas. (Pág. 04)
Remetente: Rua XV de Novembro, 2987 - Alto da XV - CEP: 80045-340 - Curitiba - PR
PARA USO DO CARTEIRO
[ ] Mudou-se		
[ ] Endereço Insuficiente
[ ] Falecido

[ ] Ausente		
[ ] Desconhecido		

[ ] Não Procurado		
[ ] Recusado porteiro ou síndico

[ ] Inf. escrita pelo
[ ] Não existe o nº indicado

Reintegrado ao
serviço postal em:

Assinatura do
Entregador

FOLHA DO CRCPR - Ano 14 - fev/mar 2014 - Edição n° 75
“O Brasil não é um país sério”

editorial E

Lucélia Lecheta
Presidente do CRCPR

ssa afirmação popularmente atribuída
a Charles de Gaulle, posteriormente
desmentida pela história clama por um
desmentido do desmentido.
Não pode ser sério um país que
nos brinda dia a dia com aberrações
de toda forma, seja no campo político,
organizacional, administrativo, público ou
em qualquer outro segmento da vida de
uma nação.
Não pode ser sério um país que se
aventura a realizar uma Copa do Mundo,
quando na periferia das modernas arenas
- construídas a peso de ouro e do suor de
várias gerações -, sobrevive miseravelmente
grande parcela da população, sem estudo,
comida, saúde, sem nada. Sem sequer
compreender o sonho que movimenta um
mundial.
Não pode ser sério um país que
deixa morrer seus cidadãos nas portas dos
hospitais por falta de atendimento básico,
que deixa pessoas à própria sorte perecerem
nos rincões dessa terra por falta do mínimo
de estrutura para uma vida digna. Em
contrapartida, investe milhões de dólares na
modernização de um porto modelo em outro
país, coisa, aliás, que não temos por aqui.
Não pode ser sério um país que edita
diariamente uma gama enorme de novas
leis e regras tributárias, alimentando, com
força, essa Torre de Babel que é a nossa
legislação. Ela se torna cada vez mais
indecifrável, mesmo aos olhos dos mais
atentos especialistas como nós, profissionais
da contabilidade. É impossível ter absoluta
convicção sobre o cumprimento absoluto
da legislação por empresas qualquer porte,
dada a quantidade de obrigações que

recaem sobre elas. Isso é coisa de um país
sério?
Não pode ser sério um país em que
o empresário passa a ter mais medo da
burocracia e de seus tentáculos malditos
do que do próprio insucesso de seu
empreendimento. Onde está a seriedade
de um país em que os órgãos públicos, com
raras exceções, abocanham gordas fatias do
dinheiro do povo, prestam serviços abaixo
da crítica, desqualificados, deixando ao
deus-dará todo tipo de contribuinte, a quem
só resta calcular prejuízos.
Não pode ser sério um país que arrecada
mais e mais com uma bateria de softwares
que só prometem agilizar o que os burocratas
costumam emperrar. Tudo em nome da
arrecadação fiscal, no frigir dos ovos, para
que com os cofres cheios nos atiremos em
aventuras de gente rica: copas do mundo,
olimpíadas e outros “investimentos” que
beiram à insanidade.
O Brasil não precisa de mais leis, regras
e ordenamentos, mas sim de mais seriedade.
Não precisa da Copa do Mundo, mas sim
fazer a lição de casa e garantir a seus filhos o
mínimo de dignidade fora das Arenas.
O Brasil não precisa de Olimpíada.
Precisa é ganhar a corrida contra a pobreza,
a ignorância, a corrupção, a burocracia, os
desmandos, o mau uso do dinheiro público.
Não precisa arrecadar mais, mas sim saber
investir corretamente a riqueza que provêm
do trabalho de seu povo.
O Brasil não precisa de estádios
bilionários. Carece mesmo é de estradas,
hospitais qualificados, creches, policiamento
intensivo,
penitenciárias,
escolas,
moradias, austeridade com a coisa pública,

transparência e paz. Não precisa de mais
políticos, mas de gente séria, comprometida
com o povo, sensível às necessidades da
população, inteligente e honesta.
Não pode ser sério um país que não vê
no seu povo o verdadeiro e único motivo da
sua existência, que ao seu povo relega um
patamar inferior. Vivemos um tempo no qual
presidiários controlam prisões, bandidos
promovem aberrações impublicáveis e
desafiam autoridades ao seu bel prazer. Estas,
acuadas, economizam as parcas munição e
viaturas, porque não há dinheiro para mais,
e se juntam a nós para assistir pela TV a
inauguração de mais uma obra da Copa, com
direito a ponta pé inicial de salto alto!
Vivemos um tempo de tributos em alta,
contribuintes em baixa. Um tempo que a
confusão tributária nada a braçadas e o
empreendedor afunda como uma pedra.
Vivemos a insegurança plena, literalmente
atrás das grades de nossas casas, só saindo
para trabalhar, ganhar algum dinheiro
para comer, pagar impostos e, quem sabe,
comprar um celular. Enquanto isso, sem
trabalhar, os bandidos comem, não pagam
impostos e tem celular! Não tem algo de
errado nisso? Mas ainda tem coisa pior: os
bandidos de gravata, que nem presos estão!
O Brasil não é um país sério. Se Charles
de Gaulle tivesse de fato dito isso, cá entre
nós, estaria coberto de razão! Não se trata
de ser contra a copa do mundo, mas contra a
farra com o dinheiro público para realizá-la.
Que não se imagine que não sonho em ver
meu país realizando uma olimpíada, sonho
sim! Mas sonho primeiro com nosso povo
tendo o mínimo de dignidade em seu diaa-dia.

LUCÉLIA LECHETA
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Espaço do Contabilista
Envie a sua opinião, em texto breve, para o e-mail espacodocontabilista@crcpr.org.br, informando o seu
nome completo, a cidade onde mora e o endereço eletrônico para correspondência. Ela será publicada na
íntegra ou parcialmente.

Classe desrespeitada
Sou técnico contábil há mais de 12 anos e me entristece ver
a classe cada vez mais desunida, sem representatividade alguma,
tendo que "engolir" tudo o que os governos federal, estaduais e
municipais nos impõem. Sempre leio a coluna e confirmo o descontentamento dos colegas técnicos e contadores com as obrigações sem fim que nos são impostas, sem que haja nada em troca,
a não ser mais obrigações inventadas pela fiscalização e normatização fiscal em todas as esferas, feitas, na maioria das vezes, por
pessoas que não conhecem contabilidade, como bem expôs o colega Sandro Daniel de Sene, na última edição da Folha do CRCPR.
Mas o pior não é isso, o pior é ver representantes de governos
sendo homenageados quando deveriam ser cobrados no sentido
de desburocratizar tantos procedimentos, que poderiam ser simplificados. Fica a dica às entidades da classe: menos homenagens
e mais ação em prol da classe.
Minha mais recente descoberta me deixou estupefato: escritório de advocacia tem "foro privilegiado", ou seja, ninguém, nem
mesmo a Polícia Federal pode adentrar num escritório de advocacia para verificar autos de processos e documento de clientes.
Pergunto: o Contador goza do mesmo benefício ou estamos fadados a ter que "entregar" nossos clientes caso os mesmos estejam
lesando o fisco, como propõe a legislação recente sob pena de
sermos presos? Bandidos de todas as espécies têm mais benefícios
do que o empresariado e do que os contadores.
Eduardo Simão Pieczarka Neto
Contabilidade do tráfico
Houve um tempo em que a mídia se retratava diante de alguém que estava na iminência do óbito como alguém que "corria
risco de vida". Depois, após manifestações dos médicos, isto foi
corrigido e a imprensa passou a dizer " risco de morte".
O que quero dizer é que, como contabilista, me incomoda
ouvir e ver a mídia dizer, sempre que um traficante é preso, que
aquelas anotações do controle da venda da droga tratam-se da
"contabilidade". Na minha opinião, isto deprecia a ciência chamada CONTABILIDADE.
Espero um dia ver a mídia dizer simplesmente "controle do
tráfico" ou "anotações do tráfico" e jamais afirmar que isso é "a
contabilidade do tráfico".

TCU
No atual contexto em que vivemos, com o avanço da tecnologia e a globalização, é importante lembrar que temos grandes
aliados para uma gestão eficiente. O Tribunal de Contas da União
– TCU precisa urgentemente informatizar seus processos, fazer
uma reengenharia que proporcione efetividade na fiscalização.
Jussara Efigenio da Costa
Cartilha
Minhas considerações sobre o comentário de Celestino Ângelo
Vigano, publicado nesse espaço, sugerindo a publicação de uma
cartilha para alertar os empresários sobre as mudanças, exigências
que estão sendo feitas, e sobre os riscos da omissão. Entendo
que o momento ainda é oportuno para publicar de forma aberta
as exigências do governo, aos empresários, sindicatos patronais
e órgãos de expressão na sociedade que levem a mensagem do
governo, para não ficar sob a responsabilidade do profissional de
levar as noticias ruins das exigências.
As empresas já começam a sentir o impacto do SPED de forma eletrônica com envio através da assinatura digital, sobre a
necessidade da estrutura interna que precisam para abastecer
o volume de informações que vieram com o PAC - (NF-e/ECD/
EFD/CT-e/FCont/EFD Contribuições/EFD Social/EFD-IRPJ/e-LALUR/
NFSe/Integração/ReceitanetBX) e atender a escrituração contábil
com as normas internacionais do IFRS.
Será que todas estas informações são somente para efeito
de estatística e publicar na Revista Exame sobre o crescimento do PIB ou seriam para atender os objetivos de arrecadação e
controle do governo. E o empresário que reluta para mudar seus
conceitos, muitas vezes achando que é invenção do profissional
que o assessora como diz o nosso companheiro Celestino. Vamos
exigir que as informações venham de cima para baixo sobre a
preocupação em atender as exigências e prazos que são impostos
com penalidades.
João Calixto Santos

Cadê o dinheiro dos impostos
Nesse nosso País tão corrupto e cheio de regras que nos aprisionam à mesa de trabalho e nos deixam sem tempo para sair às
ruas e gritar aos quatro ventos que queremos um basta, bater panela e lutar pelo direito digno é válido; buscar apoio de amigos,
colegas, vizinhos conhecidos e desconhecidos; divulgar, gritar a
injustiça sofrida, o pouco caso das leis implantadas...
Somos o País número um em recolhimento de impostos. Cadê
o dinheiro arrecadado dos impostos, dos pedágios, do IPVA,
IPTU, ICMS, ISS...
Nossa classe deveria sair às ruas e reivindicar mudanças sérias em nosso sistema tributário, chamar a população a unir-se
conosco, que conhecemos tão bem esse lado da exploração governamental.

Profissionais “bitolados”
O comodismo é um mal natural do povo brasileiro. Somada à
“genética comodista” que o indivíduo carrega, temos que o profissional contábil em sua formação não recebe treinamento para
a retórica, e assim expor suas ideias. Toda sua atividade acadêmica é voltada ao entendimento do regramento fiscal e tributário,
além da normatização das obrigações acessórias impostas pelo
Estado. Resultando em um sujeito com perfil que a sociedade em
geral classifica como introspectivo.
Esta mudança de atitude não será possível entre os profissionais “antigos”. Para que nossa classe tenha “Voz Ativa” precisamos mudar o conteúdo programático dos cursos de contabilidade, inserir mais dinâmica, não deixar os alunos tão “bitolados” na
decodificação de normas e regras, atitude crucial, pois aquele que
faz um curso superior na área contábil não deveria ser somente
um profissional, mas sim “o profissional” da área contábil, capaz de atender com eficiência e eficácia a liderança nas empresas
(contábeis ou não) e energia para participar dos eventos sociais e
políticos de sua cidade, Estado e país.

Marco Aurelio

Alexclair Tamarozzi

Ismail Pereira Barbosa

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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entrevista

Nelson Zafra

O paranaense Nelson Zafra é o atual vice-presidente de Registro do Conselho Federal de Contabilidade. Natural de Paranavaí, onde se formou técnico
em contabilidade e começou a atuar na área, Zafra se mudou para Curitiba ainda jovem. Na capital, cursou Ciências Contábeis na Faculdade Católica
de Administração e Economia. Em seguida, especializou-se em Controladoria pela USP-SP e em Desenvolvimento Gerencial para FGV-SP. Foi presidente
do CRCPR no biênio 2002-2003. Empresário contábil, professor, líder da classe contábil paranaense, foi eleito o Contabilista Emérito do Paraná pelos
participantes da convenção de Foz do Iguaçu, em maio de 2013. Confira a seguir o que ele pensa sobre temas atuais que impactam a contabilidade no
Brasil e no mundo:

Desde que o senhor começou a trabalhar com contabilidade, na sua avaliação, quais foram as mudanças mais
importantes observadas na profissão?
Sem dúvida o avanço tecnológico para
o processamento eletrônico da contabilidade com integração das informações e a
mudança do perfil do profissional da contabilidade, em que este cada vez mais assume o papel de consultor das empresas.
No CFC, o senhor fez parte da comissão de harmonização das normas brasileiras de contabilidade ao padrão internacional. Que impacto as IFRS vêm
tendo sobre a contabilidade no país?
O novo padrão contábil brasileiro vem
causando um grande impacto não somente para os profissionais da contabilidade
mas também para as empresas. Para essas
o impacto é em relação aos controles que
têm que ser feitos para que o profissional
possa reconhecer os efeitos da nova norma nos registros contábeis das operações
da empresa. Para o profissional, a necessidade de entender e interpretar a nova
norma para aplicá-la na íntegra, pois além
do conhecimento técnico, este agora tem
que ter um conhecimento mais amplo,
mais julgamental em relação às operações
praticadas pelas empresas, analisando
além da forma como estava acostumado,
também a essência das operações antes
de registrá-las na contabilidade, buscando
outros conhecimentos além da contabilidade.
Em países desenvolvidos, como os
EUA, a contabilidade é tida como uma
das profissões mais reconhecidas. Por
que isso não acontece no Brasil? O que
está faltando?
Isto já mudou muito. O Conselho Federal de Contabilidade, juntamente com
seus conselhos regionais e outras entidades coirmãs, vêm fazendo um trabalho intenso já muito antes da convergência das
normas brasileiras ao novo padrão contábil internacional, em relação à valorização
da profissão contábil no Brasil, e temos
conquistado muitos espaços e colocado a
contabilidade brasileira no cenário mundial. É lógico que isso foi um problema
cultural que vivemos por muitos anos e
sempre tivemos uma interferência muito
grande do fisco na contabilidade. Hoje,
o cenário é outro, com a convergência
das normas brasileiras às normas inter-
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nacionais de contabilidade (International
Financial Reporting Standard - IFRS), o
Brasil se inseriu no cenário mundial, sendo respeitado e referência, já agora, em
muitos países.
Há alguns anos, a contabilidade vem
sendo convertida ao formato digital,
surgindo uma infinidade de siglas,
como Sped, e-social, etc... Quais são
os aspectos positivos e negativos desse
processo?
O aspecto positivo é em relação à economia do país, pois com esses controles
eletrônicos, o fisco tem todo o controle
das operações das empresas, dificultando a sonegação e elisão de tributos, arrecadando o justo. A partir de agora, com
todos esses controles, o país terá uma arrecadação maior e deveria planejar para
retornar à sociedade brasileira parte dessa
arrecadação em infraestrutura, educação,
saúde e outras áreas para se igualar aos
países desenvolvidos. O aspecto negativo
é mais obrigações acessórias para serem
enviadas ao fisco, com penalizações altas
para o contribuinte que às vezes recaem
sobre o profissional da contabilidade, aumentando o custo Brasil.
O senhor acaba de assumir a Câmara
de Registro do CFC. Quais são os desafios desses próximos dois anos?
Passar à sociedade
brasileira mais segurança
e a importância do papel
do profissional da contabilidade. Padronização,
agilidade no sistema de
registro dos profissionais
e das organizações contábeis, conscientização da
importância da profissão
contábil para os estudantes de Ciências Contábeis
e o respectivo registro
profissional no conselho
regional.

em um estágio de desenvolvimento capaz de oferecer respostas rápidas aos
problemas sociais?
A sociedade vem presenciando gastos
públicos de maneira ineficaz, recursos
dos tributos cobrados pela administração
pública que a sociedade paga sendo mal
aplicados, corrupção. A sociedade não
aguenta mais, sem boas escolas, bons hospitais, sem estradas e um bom transporte público para ir trabalhar. O Brasil, se
quiser crescer e ser um país desenvolvido,
tem que pensar em dar o retorno que a
sociedade precisa. Somente arrecadar não
resolve. Tem que devolver uma boa parte
desse recurso à sociedade. Caso contrário,
entraremos em colapso.
O senhor se envolveu, há muitos anos,
com entidades da classe: que análise
faz dessa participação?
Para mim foi e está sendo muito gratificante, aprendi muito, ampliei o meu
relacionamento como pessoa e como profissional no meu estado e no país.
Tive a oportunidade de vivenciar e presenciar o crescimento da profissão contábil nesses meus 17 anos de envolvimento
com as entidades de classe. Me sinto feliz
e realizado por estar contribuindo com
esse crescimento e valorização da profissão contábil no Brasil.

O Brasil está vivendo
um certo clima de instabilidade – a população vem demonstrando
nas ruas o desejo de
mudanças: na sua opinião, o que o país precisa fazer para superar
os entraves e ingressar Zafra integra o Conselho Consultivo do CRCPR, junto dos demais ex-presidentes.

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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Lucélia Lecheta assume m
atender a demanda de educação continuada, alcançando mais de
11 mil pessoas nos treinamentos; o projeto Primeiros Passos, focado nos estudantes e nos profissionais em início de carreira, com a
finalidade principal de “acordar” os jovens para as potencialidades e perspectivas da profissão. A gestão recebeu altos índices de
aprovação da classe nas pesquisas de satisfação do CRCPR.

Presidente reeleita, Lucélia quer nova gestão com ações objetivas e eficientes em
prol da contabilidade.

P

rimeira mulher a presidir o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, em 66 anos, a contadora Lucélia
Lecheta conquistou mais um mandato na direção da entidade, depois de “dois anos de um aprendizado extremamente valioso”, como afirmou em sua fala. A cerimônia, que
incluiu também a posse do novo Conselho Diretor e dos conselheiros eleitos em novembro do ano passado, foi realizada dia 27
de fevereiro, no auditório do CRCPR, para muitos convidados,
entre autoridades e lideranças da classe contábil. O momento solene contou com patrocínio da EBS Sistemas, Domínio Sistemas,
Santa Catarina Informática, Mastermaq e apoio da Academia de
Ciências Contábeis do Paraná e Instituto Paranaense da Mulher
Contabilista.
Lucélia Lecheta participa da vida do CRCPR há nove anos,
exercendo diversas funções; a de presidente da gestão 2012-2013
foi encerrada em dezembro passado com um rol de realizações
importantes para a classe contábil paranaense, entre elas, a 16ª
Convenção Estadual dos Contabilistas do Paraná, o V Encontro
Paranaense da Mulher Contabilista, o Programa +Saber Contábil
do CRCPR que promoveu verdadeira maratona de eventos para

O vice-presidente do CFC, Luiz Fernando Nóbrega, entrega o termo de posse à
presidente Lucélia Lecheta.

“O momento daqui para frente é de consolidar o aprendizado
e transformá-lo em ações cada vez mais objetivas e eficientes em
prol da nossa profissão. Quero, daqui a dois anos, quando deixar
o cargo de presidente desta casa, sair de cena com a certeza de
missão mais do que cumprida”, disse a presidente em seu discurso.
Os 36 conselheiros que assumem foram eleitos pela classe
contábil paranaense em novembro do ano passado, juntando-se
a colegas cujo mandato expira em 2015, quando será realizada
eleição para renovação de um terço.

Lideranças políticas e do meio contábil fizeram parte da mesa de honra da solenidade de posse.

A solenidade aconteceu dia 27 de fevereiro, no auditório do CRCPR, prestigiada
por autoridades, profissionais e lideranças da classe contábil.
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A mesa de honra foi composta pelo secretário de Estado da
Casa Civil do Governo do Paraná, Reinhold Stephanes; presidente
da Academia de Ciências Contábeis do Paraná, Luiz Carlos de Souza; presidente da Federação dos Contabilistas do Paraná, Divanzir
Chiminacio, vereador Hélio Wirbiski, deputado federal Rubens
Bueno, secretária da Fazenda do Paraná, Jozélia Nogueira; senador Álvaro Dias; presidente do CRCPR, Lucélia Lecheta; vice-presidente do CFC, Luiz Fernando Nóbrega; vice-presidente da Câmara dos deputados André Vargas; diretor de política da Fenacon,
Valdir Piterobon; presidente do Instituto Paranaense da Mulher
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ais um mandato no CRCPR
Conselheiros empossados para o mandato 2014-2017
Efetivos
Ângelo Mocelin, de Ponta Grossa; Fernando Antônio Borazo Ribeiro
(Guarapuava), Ivo Destefeni (Toledo), João Eloi Olenike (Curitiba),
Laudelino Jochem (Curitiba), Márcia Cristina de Almeida (Curitiba),
Moisés Antônio Bortolotto (Curitiba), Narciso Luiz Rastelli (Apucarana), Ormelia Tereza da Silva (Curitiba), Paulo de Tarso Vieira Lopes
(Cascavel), Paulo Kazuo Yamamoto (Londrina), Roberto Aparecido
Santos (Umuarama), Bento Rosa Júnior (Curitiba), Carlos Augusto
Bittencourt Gomes (Curitiba), Fábio Bonsenhor (Paranaguá), João
Gelásio Weber (Curitiba), Mirandi José Bonissoni (Francisco Beltrão),
Osvaldo dos Santos (Paranavaí).

Conselho Diretor 2014-2015: a presidente Lucélia com os conselheiros que assumiram as vice-presidências do CRCPR.

Contabilista, Dolores Biasi Locatelli; presidente do CRCRJ, Vitória Maria
da Silva; presidente da Junta Comercial do Paraná, Ardisson Nain Akel.
No total, o CRCPR é composto por 54 conselheiros, com 27 exercendo efetivamente o papel de analisar e julgar processos éticos e disciplinares, representar e participar das decisões de gestão do CRCPR. Já
a presidente e o conselho diretor foram escolhidos na primeira reunião
plenária dos conselheiros, em janeiro de 2014.
Conselho Diretor 2014-2015
Presidente
Lucélia Lecheta
Vice-presidências
Administração e Finanças
Marcos S. Rigoni de Mello
Câmara Técnica
Moises Antônio Bortolotto
Controle Interno
Fernando A. Borazo Ribeiro
Fiscalização, Ética e Disciplina
João Gelásio Weber
Registro Profissional
Sandro Di Carlo Teixeira
Desenvolvimento Regional
Mirandi José Bonissoni
Desenvolvimento Profissional
Elizangela de Paula Kuhn
Relações Sociais
Narciso Doro Junior

Suplentes
Antônio Augusto Godói de Oliveira (Ponta Grossa), Antônio Moacir Pozzobon (Curitiba), César Alberto Ponte Dura (Curitiba), Ernani
Habitzreuter (Foz do Iguaçu), Eurides Von Muhlen (Pato Branco),
Francisco Savi (Curitiba), Luci Isabel Oliari Lira (Curitiba), Marcelo
Scomparin (Maringá), Márcia Cristina Sprada Rossetim (Curitiba),
Marcos Aurélio Custódio (Curitiba), Rafael Benjamim Cargnin Filho
(Paranavaí), Reginaldo Rodrigues de Paula (Curitiba), Jair Luiz Welter (Santo Antônio do Sudoeste), Cláudio Renato Trevisan (Irati), Gilberto Jorge da Paz (Curitiba), Hélio Maia da Silva (Curitiba), Juarez
Paim da Silveira (Cascavel), Luiz Fernando Martins Alves (Curitiba).

Os vinte e sete conselheiros que fazem parte da atual composição do Plenário do CRCPR.

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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eSocial motiva eventos

de capacitação

O

eSocial é a pauta da vez na agenda de profissionais da
contabilidade de todo o país. O uso da ferramenta - que
deve ser adotada por todos os empregadores para os
eventos ocorridos a partir da competência de janeiro de
2014, requer muita informação e novos conhecimentos. Atento
a esta demanda, o CRCPR tem disponibilizado à classe contábil
uma série de treinamentos sobre o tema. Um dos últimos, eSocial – O que, Porque e Como – Uma abordagem executiva, com o
palestrante Roberto Dias Duarte, teve como parceiro a Mastermaq
e reuniu cerca de 230 pessoas no auditório Boleslau Sliviany, na
sede do Conselho, na manhã do dia 17 de fevereiro.

Implantação
A coleta integrada de informações trabalhistas por meio do eSocial permitirá à Receita Federal do Brasil, ao Ministério do Trabalho
e Emprego, ao INSS e à Caixa Econômica Federal, sua utilização para
fins previdenciários, fiscais e de apuração de tributos e do FGTS. As
empresas tributadas pelo Lucro Real devem efetuar o cadastramento de trabalhadores até abril. A partir de maio, será obrigatório
o lançamento, por meio da ferramenta, da folha de pagamento,
eventos trabalhistas e apuração de tributos (FGTS, IR/Fonte e outras
informações). E, a partir do mês de julho, acontece a substituição
da GFIP.
Os microempreendedores individuais e pequenos produtores
rurais terão que implantar o eSocial entre os meses de julho a setembro, assim como as empresas tributadas pelo Lucro Presumido
e empresas do Simples Nacional. No site www.esocial.gov.br está
disponível para download o Manual de Orientação do eSocial.
Ação social
A exemplo de outros cursos gratuitos do CRCPR, a participação
no ciclo de palestras sobre o eSocial foi condicionada à doação de
alimentos não perecíveis, fraldas e leite em pó. Os alimentos arrecadados em Curitiba foram destinados a instituições como a Amigos
do Lar Feliz, de Campo Largo. Em Cascavel, 408 quilos de alimentos
foram entregues ao Centro de Educação Infantil João Paulo II. Em
Ponta Grossa, a palestra arrecadou 58 latas de leite em pó, encaminhadas a uma instituição local. O Centro de Nutrição Infantil de Foz
do Iguaçu recebeu 60 pacotes de fraldas e a Igreja Nossa Senhora
Rainha do Universo, de Londrina, 129 latas de leite em pó.

Palestra sobre o eSocial com Roberto Dias Duarte (à dir.) reuniu cerca de 230 pessoas.

Em 11 de fevereiro, Londrina recebeu a última apresentação
do ciclo de palestras gratuito sobre o eSocial que o CRCPR ofereceu em parceria com o Grupo Sage. O itinerário iniciou por Curitiba, dia 20 de janeiro, e chegou em seguida a Cascavel, dia 22/1,
Ponta Grossa, dia 24/1, e Foz do Iguaçu, em 07/02. O público
total do evento foi de 1209 pessoas, 789 só na capital. Nas cinco
cidades, a palestrante foi Viviane Rigloski.
O eSocial está entre as primeiras temáticas de 2014 a serem
abordadas nas rodadas de cursos presenciais do CRCPR, iniciadas
em março. Até maio, dezenas de cidades por todo o Paraná devem receber o curso. O assunto esteve em foco também na última
rodada de cursos itinerantes do ano passado, encerrada em dezembro, com um público total de 2165 pessoas em 18 apresentações.

Viviane Rigloski (à esq.) ministrou palestra sobre o tema em cinco cidades.
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Em Cascavel, instituição de educação infantil recebeu alimentos arrecadados entre
os participantes da palestra.

Em Foz do Iguaçu, o Centro de Nutrição Infantil recebeu 60 pacotes de fraldas
descartáveis.
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Temas Contábeis em Debate

“

estreia com oficinas sobre o contrato de serviços contábeis

A importância da elaboração de um bom contrato de prestação de serviços: aspectos teóricos e práticos” foi o tema
das oficinas de lançamento do projeto Temas Contábeis em
Debate, em Foz do Iguaçu, dia 21 de fevereiro, com 40
participantes, e em Curitiba, dia 26 do mesmo mês, com mais 55
profissionais. A apresentação na capital foi registrada em vídeo
para publicação no site do CRCPR. Ponta Grossa, Cascavel e Francisco Beltrão receberam a mesma palestra em março.

Em abril, o professor e conselheiro do CRCPR Laudelino Jochem ministra a oficina “Debatendo o IRPF”, em Curitiba. Os interessados devem se inscrever por meio do site do CRCPR – www.
crcpr.org.br.

Em abril, Laudelino Jochem vai falar sobre o IRPF, na sede do CRCPR, em Curitiba.

Emerson Dal Pozzo (à esq.) ministra palestra em Curitiba, registrada em vídeo pelo
blog Contabilidade na TV.

Nessas edições, o ministrante, professor Emerson Luís Dal Pozzo, discorreu sobre as cláusulas essenciais do contrato de prestação de serviços e os termos aditivos do documento. Ele abordou
ainda aspectos como as revisões periódicas, a rescisão do contrato
e a responsabilidade legal pela qual responde o profissional da
contabilidade.
A proposta do Temas Contábeis em Debate consiste na realização de oficinas técnicas seguidas de uma sessão de perguntas
e respostas. Com duração aproximada de três horas, os eventos
devem abordar de forma objetiva e prática assuntos recorrentes
no cotidiano de gestores e líderes das empresas de serviços contábeis.

Palestra de lançamento do projeto Temas Contábeis em Debate, em Foz do Iguaçu.

“A ideia desse novo formato busca oferecer atualização rápida,
clara e precisa ao profissional que não dispõe de muito tempo
para cursos de maior duração”, explica a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCPR, Elizangela de Paula Kuhn.
O diferencial desse projeto, concebido a partir da análise das pesquisas de satisfação periódicas, são as filmagens das palestras, que
serão compartilhadas por meio do site e redes sociais do CRCPR,
acrescenta a conselheira.

Para a realização desses eventos, o CRCPR firmou parceria com
duas empresas, a SCI Sistemas Contábeis e o blog Contabilidade
na TV.
Evento em Foz arrecada material escolar
Em Foz do Iguaçu, a participação no evento esteve condicionada à doação de um kit de material escolar. De acordo com a organização local, 40 kits foram arrecadados e doados à Sociedade
Civil Nossa Senhora Aparecida, entidade que mantém uma série
de atividades ligadas ao Terceiro Setor na cidade, como a manutenção de creches, o projeto CAIA – Centro de Atenção Integral
ao Adolescente, o Poliambulatório do Porto Meira, dentre outros.

Susep exige dos auditores ao menos
10 pontos em atividades específicas
A partir deste ano, contadores que exercem atividades de
auditoria independente nas sociedades seguradoras e de capitalização e nas entidades abertas de previdência complementar
reguladas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep)
devem cumprir no mínimo 10 pontos - dos 40 exigidos anualmente dos auditores pelo Programa de Educação Profissional
Continuada do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – em
atividades relacionadas especificamente à auditoria independente realizadas nas sociedades supervisionadas pela Susep. A
exigência é descrita no Art. 3º da Circular Susep nº 484, publicada em 6 de janeiro. O documento está disponível na íntegra
em www2.susep.gov.br/bibliotecaweb.
Para o somatório de pontos, serão consideradas as atividades de aquisição de conhecimento realizadas a partir de 1º de
janeiro de 2014. Ainda de acordo com a circular, a manutenção
da certificação de auditor independente é comprovada com o
exercício das funções de auditoria independente nessas sociedades e com o cumprimento dos requisitos pertinentes à educação profissional continuada, conforme previsto na Resolução
CFC nº 1377/2011, que aprovou a NBC PA 12 – Educação Profissional Continuada.

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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Gente que Conta
Martonio Coelho é o novo presidente do CFC
Conselheiro pelo estado do Ceará, José Martonio Alves Coelho
assumiu pela segunda vez a presidência do Conselho Federal de
Contabilidade. Ele e a nova diretoria empossada estarão à frente da autarquia, em Brasília, no biênio 2014-2015. O contador
cumpriu sua primeira gestão como presidente do CFC nos anos de
2004 e 2005.
Agora, ele diz que sua missão estará centrada na busca de novos
horizontes e desafios, uma vez que os presidentes anteriores fizeram excelentes gestões. “Conto com a colaboração e a lealdade de
todos os conselheiros para atingirmos aquilo que almejamos”. A
união dos membros do Plenário do CFC, juntamente com o sistema contábil brasileiro, acrescenta, pode garantir que a classe e a
profissão sejam cada vez mais valorizadas.
Os vice-presidentes da nova diretoria são os contadores Zulmir Ivanio Breda (RS) –Desenvolvimento Profissional e Institucional; Luiz
Henrique de Souza (MS) –Administrativo; Luiz Fernando Nóbrega
(SP) – Fiscalização, Ética e Disciplina; Nelson Zafra (PR) – Registro;
Verônica Cunha de Souto Maior (PE) – Câmara Técnica; Lucilene
Florêncio Viana (AM) – Controle Interno; e Aécio Prado Dantas
Júnior (SE) – Desenvolvimento Operacional. Vivaldo Barbosa de
Araújo Filho (RR) representa os técnicos em contabilidade no Conselho Diretor.

Sindicatos de Campo Mourão e Maringá empossam diretorias

A contadora Prescila Alves Pereira Francioli assumiu o segundo
mandato consecutivo como presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão, o SinConCam. Ela é a primeira
mulher a comandar a entidade. Em Maringá, Joel Azevedo de
Oliveira assumiu a presidência do Sincontábil. As cerimônias
de posse das novas diretorias, prestigiadas por empresários,
políticos, autoridades e lideranças contábeis, aconteceram em
fevereiro.

A presidente Prescila Alves Francioli com a Carta Sindical do SinConCam.

Em tempo: Campo Mourão comemora a conquista da Carta
Sindical do SinConCam junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, após 22 anos da fundação da entidade, em 17 de agosto
de 1991. Antes disso, a categoria era representada na cidade
por uma associação criada em dezembro de 1970.

Martonio: união pode garantir mais valorização à classe contábil brasileira.

Joel Azevedo recebe o diploma de posse de Divanzir Chiminacio, presidente da Fecopar.

No Palácio Iguaçu, governador Beto Richa conversa com Lucélia Lecheta.
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Beto Richa recebe presidente do CRCPR
Ao conversar com o governador no Palácio Iguaçu, Lucélia Lecheta sublinhou a urgência de aproximar a classe contábil do
governo estadual e pediu especial atenção para com a Junta
Comercial do Paraná (Jucepar). Do encontro, em 6 de fevereiro,
participaram também os vice-presidentes de Administração e
Finanças do CRCPR, Marcos Rigoni de Mello, e Relações Sociais, Narciso Doro Jr., o presidente do Sicontiba, Hugo Catossi,
e o vereador Hélio Wirbiski.
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xxxxxGente que Conta
Entidades contábeis sob nova direção
Dolores Locatelli no IPMCont
A nova presidente do Instituto Paranaense da Mulher Contabilista – biênio 2014-2015, exerce a profissão contábil desde 1987.
Egressa do curso de contabilidade da Escola Técnica de Comércio Concórdia, em Porto Alegre, concluiu o curso de Formação de
Professores com habilitação na disciplina de Contabilidade pela
Faculdade São José, em Curitiba, e se especializou em Gestão de
Empresas de Serviços Contábeis pela Universidade Positivo. Dirige
uma empresa de consultoria e contabilidade na capital, foi vogal
da Jucepar e representante da Fecomércio. Quando conselheira do
CRCPR, de 1997 a 2005, assumiu a vice-presidência de Integração
Social, participou do Tribunal de Ética e Disciplina e coordenou
no Paraná o projeto Mulher Contabilista, desenvolvido em âmbito
nacional pelo CFC. Dolores é sócio-fundadora do IPMCont.

Luiz Carlos de Souza na ACCPR
O professor Luiz Carlos de Souza é o novo presidente da Academia de Ciências Contábeis do Paraná. Ele substitui Moacir Carlos
Baggio, que esteve à frente da ACCPR por quatro anos. Souza é
acadêmico desde 2003, quando tomou assento na cadeira 38 e
escolheu como patrono o contador e também professor Luiz Kazumori Ikeda. É bacharel em Ciências Contábeis e Direito, mestre em
Ciências Contábeis e Atuariais, especialista em política, estratégia
e administração financeira, docente de cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de contabilidade, finanças, perícia contábil,
auditoria e planejamento tributário. Escreveu os livros “Contabilidade ao Alcance de Todos” e “Controladoria Aplicada aos Pequenos Negócios”. Membro do IBPT e conselheiro suplente do CFC,
participa ativamente das redefinições técnicas das normas brasileiras de contabilidade ao padrão internacional. Na vice-presidência
da gestão 2014-2015 está Nilva Amália Pasetto.

Sócio-fundadora do IPMCont, Dolores assumiu a presidência do instituto para o
biênio 2014-2015.

O professor Luiz Carlos de Souza assumiu a presidência da ACCPR.

Juarez Carneiro é o novo presidente da FBC; Carla Pacheco está no Conselho Consultivo.

Juarez Domingues Carneiro na FBC
O catarinense Juarez Domingues Carneiro é o novo presidente da
Fundação Brasileira de Contabilidade, quadriênio 2014-2017.
Após quatro anos à frente da presidência do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), Carneiro traz na bagagem grandes feitos em
prol da classe contábil, dentre eles a campanha “2013 - Ano da
Contabilidade no Brasil”, a 19ª Edição do Congresso Brasileiro de
Contabilidade, em Belém do Pará, a aprovação de Lei 12.249 e a
presidência do Grupo Latino-Americano de Emissores de Normas
de Informações Financeiras (Glenif), gestão 2011-2013.
A nova diretoria da FBC tomou posse em 19 de fevereiro, em Brasília. Integra este grupo, como conselheira do Conselho Consultivo, a contadora Carla Cristina Louzada Dornelles Pacheco. Bacharel em Ciências Contábeis pela UFPR e especialista em auditoria,
Carla é empresária contábil e presidiu o IPMCont, do qual é sóciofundadora, de 2010 a 2013. No CRCPR, é membro da Comissão
da Mulher Contabilista.

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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C

Fiscalização inicia ativ
entenas de profissionais contábeis em pelo menos
oito cidades do Paraná acompanharam as reuniões
de abertura dos trabalhos fiscalizatórios do CRCPR
realizados no primeiro trimestre de 2014. Os con-

Em Palotina, a fiscalização será realizada na modalidade eletrônica (fisc-e); o evento ocorreu dia 15/1.

Abertura da Fiscalização em Bandeirantes, no salão do SAAE, em 14/2.

tabilistas alcançados neste período atuam nas jurisdições
de Apucarana, Bandeirantes, Mandaguari, Campo Mourão,
Goioerê, Marechal Cândido Rondon, Palotina e Palmas –
nesta última, a fiscalização será realizada na modalidade

Fiscalização abre trabalhos na Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão,
em 21/2.

Público recebe instruções sobre procedimentos da Fiscalização na Associação Comercial
e Industrial de Goioerê, dia 21/2.

O CRCPR mantém delegacias regionais nas cidades que sediaram os eventos da Fiscalização no primeiro trimestre. Veja quais
municípios integram essas bases e o número de profissionais e empresas contábeis ativas em cada jurisdição:
Empresas Contábeis

Jurisdição

Cidades que integram a jurisdição

Profissionais ativos

Apucarana

Califórnia, Cambira, Itacolomy, Marilândia do Sul, Mauá da Serra,
Novo Itacolomi, Pirapó, Rio Bom e São Pedro.

* sociedades, empresário individual ,
MEI, EIRELI e RCI

429

127

Bandeirantes

Abatiá, Andirá, Itambaracá e Santa Amélia.

131

32

Araruna, Barbosa Ferraz, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão,
Campo Mourão Farol, Fênix, Iretama, Luiziana, Mamborê, Peabiru, Quinta do Sol e
Roncador.

497

127

Boa Esperança, Janiópolis, Mariluz, Moreira Sales, Paraná d'Oeste,
Quarto Centenário e Rancho Alegre d'Oeste.

118

36

Bom Sucesso, Itambé, Jandaia do Sul, Kaloré e Marumbi.

223

64

175

23

210

41

Goioerê
Mandaguari
Palotina
Palmas

Guaíra, Maripá e Terra Roxa.
Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Honório Serpa e
Mangueirinha.

Dados da divisão de Registro (março de 2014).
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idades da agenda 2014

Em Mandaguari, dia 20/2, contabilistas participam de evento no Centro de Convenções Dr. Décio Bacelar.

Evento na Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA), em 14/2.

eletrônica (fisc-e). A agenda de atividades do setor permanece em andamento. Na véspera de cada encontro, o
Conselho encaminha, via e-mail, convites aos integrantes
da respectiva região.
Esses eventos têm caráter orientativo e acontecem semanas antes da efetiva ação dos fiscais para esclarecer dúvidas
a respeito dos procedimentos adotados e a documentação
exigida pelos fiscais, lembra o vice-presidente da Câmara
de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRCPR, João Gelásio
Weber. Como de praxe, a cada abertura da fiscalização, o
público recebe uma série de informações a respeito dos
parâmetros adotados pelo Conselho para fiscalizar contabilistas em todo o Estado, objetivos, metas e procedimentos
da ação. “O contabilista também é informado sobre como
evitar e corrigir irregularidades. Por isso, a participação é
muito importante”, alerta o conselheiro.

No Brasil, a fiscalização é uma das atribuições elementares dos conselhos de regulamentação profissional – autarquias federais da Administração Pública indireta. Logo,
obedece a parâmetros nacionais de execução. No caso da
atividade contábil, abrange profissionais da contabilidade,
empresas contábeis e não contábeis - comerciais, industriais, prestadoras de serviços, entidades sem fins lucrativos,
instituições financeiras e órgãos públicos.
As principais peças solicitadas “in loco” são o contrato
social e as alterações contratuais dos escritórios, o alvará
cadastral expedido pelo CRCPR, a carteira profissional, a escrituração contábil (de escritórios, empresas em geral, entidades sem fins lucrativos, órgãos públicos municipais, estaduais e federais), as demonstrações contábeis, os contratos
de prestação de serviços (entre os escritórios e clientes), o livro diário e a Decore/Certidão de Regularidade Profissional.

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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Entidades fazem sugestões a projeto

L

de lei que incentiva micro e pequenas empresas em Curitiba

ideranças da classe contábil e empresarial entregaram ao prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, dia 24 de
fevereiro, um pacote de sugestões ao projeto de lei
002.00018.2013, que tramita na câmara municipal,
propondo uma série de incentivos às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, quanto à desburocratização para formalização, taxas, tratamento
privilegiado e outras medidas.
Além da presidente do CRCPR Lucélia Lecheta, participaram da reunião o vice-presidente do CRCPR Marcos Rigoni
de Mello, o vice-presidente de Relações Sociais do CRCPR,
Narciso Doro; o presidente do Sindicato de Contabilistas de
Curitiba, Pedro Hugo Catossi; o vogal da Junta Comercial do
Paraná Armando Lira; o vice-presidente e coordenador do
Conselho das Câmaras Setoriais da Associação Comercial do
Paraná (ACP), Camilo Turmina; e o vereador Hélio Wirbiski,
entre outros.
Projeto de lei que tramita na Câmara propõe incentivos às MPEs e ao microempreendedor individual.

Representantes das entidades contábeis e empresariais explicam ao prefeito
Gustavo Fruet as emendas propostas.
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A intenção da prefeitura, com a iniciativa, é alavancar a
economia do município, nos próximos anos, estimulando um
setor que responde por mais de 90% das empresas locais.
O projeto propõe regras especialmente no caso de inscrição,
baixa, isenção e redução de taxas, crédito, favorecimento em
contratações públicas, além de criação do Espaço do Empreendedor. As medidas coadunam com o Estatuto Nacional da
Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual – Lei complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, e está em consonância com o que
disposto no artigo 179 da Constituição Federal, que prevê
tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas e
ao empreendedor individual, por parte da União, Estados e
municípios, no que tange à simplificação de obrigações acessórias, tributárias, previdenciárias e creditícias.
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Erros são a principal causa

O

de atraso nos processos encaminhados à Jucepar

vice-presidente de Fiscalização, Ética
e Disciplina do CRCPR e vogal suplente da Junta Comercial do Paraná, João Gelásio Weber, lamenta,
em entrevista à Folha do CRCPR, que a demora
na aprovação dos processos junto à JUCEPAR,
motivo de inúmeras reclamações por parte da
classe contábil e de advogados, na verdade, se
deve, em boa parte, ao despreparo dos usuários no preenchimento correto da documentação para registro de atos das empresas na
Junta. Confira a entrevista:
Folha - Os contabilistas e advogados reclamam muito da demora dos procedimentos
na Junta. O senhor é proprietário de empresa de serviços contábeis, conselheiro do
CRCPR e vogal suplente da JUCEPAR, portanto pode analisar a questão por vários
ângulos.
Gelásio - Na verdade, eu lamento, como
profissional da contabilidade, que ainda haja
tanto despreparo por parte dos usuários, contabilistas e advogados, na elaboração dos processos que são enviados à Junta para o devido
registro. Só estando lá, como é o meu caso,
para ter uma ideia do problema.
Quais os principais problemas que o senhor
identificou no trato dos contabilistas com a
Junta Comercial?
As ultimas estatísticas apontam que em torno
de 85% dos processos de constituição e alte-

16

ração contratual levados a registro na Jucepar
entram em exigência. É um número absurdo.
Quais as principais causas do problema?
A natureza das exigências é variada, mas muitas dizem respeito à falta de preparo do profissional que elabora os processos e até podemos
falar em desleixo mesmo. A falta de conhecimento dos procedimentos internos em relação
aos processos fica evidente. É comum o requerimento com códigos de eventos incorretos, a
sequência de cláusulas incorretas, a falta de
certidões negativas e até, pasmem, a falta de
assinatura nos contratos ou alterações.
São basicamente essas as falhas na organização dos processos encaminhados à Jucepar?
Lamentavelmente não – constatamos lá erros
básicos como grafia errada do nome dos sócios das empresas, endereço incorreto, falta de
cláusulas básicas e por aí afora. Tudo isso causa
um retrabalho e a consequente demora no arquivamento dos processos.
Quais as sugestões para amenizar o problema?
Existem no site da Jucepar vários modelos e
orientações detalhadas para os procedimentos.
Uma simples leitura e atenção às orientações
já diminuiria muito os problemas. O CRCPR
deverá intensificar treinamentos em parceira
com a Jucepar, visando dotar nossos colegas
de conhecimento para que os processos trami-

tem de forma
rápida na Junta
Comercial,
o
que é bom para
todos. É importante analisar
atentamente
todo o processo – contrato
social, alteração contratual,
distrato, requerimento de empresário individual, códigos
dos
eventos, João Gelásio Weber
valor das taxas, certidões exigidas etc., antes
de ser lavrado a registro, pois qualquer inconsistência leva o processo à exigência.
E a estrutura da JUCEPAR é condizente
com a demanda?
Todos sabemos que não. Há uma deficiência
muito grande de servidores e até no espaço
físico para atendimento ao público e para os
trabalhos internos. Há promessa do governo
do estado para que isso se resolva em pouco tempo – porém é apenas uma promessa. O
que podemos fazer é otimizar essa estrutura e
essa otimização passa também pelo trabalho
dos contabilistas que são os que mais usam os
serviços da Junta Comercial. Essa é a razão de
nossa preocupação e de nossos esforços para
orientar nossos colegas.
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Vel
dolutpat.
Ommolendit
auguerostio
doloboreet accumsa ndignisis niamcon
sequam, volut autpate eugait volore ea
con ulputem iurerit vullum quat augue
modolobore ver alis nos acipsusto od ming et
wis aut ipis accum ing exero cortis dolenisim
inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.

Vel
dolutpat.
Ommolendit
auguerostio
doloboreet accumsa ndignisis niamcon
sequam, volut autpate eugait volore ea
con ulputem iurerit vullum quat augue
modolobore ver alis nos acipsusto od ming et
wis aut ipis accum ing exero cortis dolenisim
inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.

Vel
dolutpat.
Ommolendit
auguerostio
doloboreet accumsa ndignisis niamcon
sequam, volut autpate eugait volore ea
con ulputem iurerit vullum quat augue
modolobore ver alis nos acipsusto od ming et
wis aut ipis accum ing exero cortis dolenisim
inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.

Espaço da Junta
Onsequipit pratio od el utatum aliquis
cilismolore magnim irit iurem eugait laor ipis
adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt
prat, quismodion henibh et aute dolobore eu
faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad
tat lum aliquis augue exerostinim ipsusto cons
enis nos alit, commodolum in henim dignim a

Onsequipit pratio od el utatum aliquis
cilismolore magnim irit iurem eugait laor ipis
adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt
prat, quismodion henibh et aute dolobore eu
faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad
tat lum aliquis augue exerostinim ipsusto cons
enis nos alit, commodolum in henim dignim a

Onsequipit pratio od el utatum aliquis
cilismolore magnim irit iurem eugait laor ipis
adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt
prat, quismodion henibh et aute dolobore eu
faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad
tat lum aliquis augue exerostinim ipsusto cons
enis nos alit, commodolum in henim dignim a

Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio doloboreet accumsa ndignisis niamcon
sequam, volut autpate eugait volore ea con ulputem iurerit vullum quat
augue modolobore ver alis nos acipsusto od ming et wis aut ipis accum
ing exero cortis dolenisim inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.

Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio doloboreet accumsa ndignisis
niamcon sequam, volut autpate eugait volore ea con ulputem iurerit
vullum quat augue modolobore ver alis nos acipsusto od ming et wis aut
ipis accum ing exero cortis dolenisim inim duipsumsan henismod erostinit
lan et alit praessequis euip eugiat.

Onsequipit pratio od el utatum aliquis cilismolore magnim irit iurem eugait
laor ipis adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt prat, quismodion
henibh et aute dolobore eu faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad tat lum
aliquis augue exerostinim ipsusto cons enis nos alit, commodolum in henim
dignim am er suscing erat. Ut prat lummy nullaore dolorting eugait nos nit,
vel dion hent lor sequism olorpercip et wisi.

Onsequipit pratio od el utatum aliquis cilismolore magnim irit iurem eugait
laor ipis adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt prat, quismodion
henibh et aute dolobore eu faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad tat
lum aliquis augue exerostinim ipsusto cons enis nos alit, commodolum in
henim dignim am er suscing erat. Ut prat lummy nullaore dolorting eugait
nos nit, vel dion hent lor sequism olorpercip et wisi.

Am dolortie commodo duipit lorperat vulla consed do et, verosting exeros ad
dit amcons et, quatet, sum quismoluptat praessi.

Am dolortie commodo duipit lorperat vulla consed do et, verosting exeros
ad dit amcons et, quatet, sum quismoluptat praessi.

Ectet, suscilit nonsed tat. Ut ipis dolessequat, commy nullandiam ea
conulla commolore min ut adio ercilisl et vulla am velent volortie facipsu
scidunt ulluptat dipiscinim dolore tat, se ming ex et ad magnisci tatum zzrit
nonullutpat. Re te core tat, sustrud tatisi tatuer irilis duip ex eummod eu
facillam ero dolore dolore vulla feummy niam vel enim inci tat luptat, velisl
ullut duipit ilis et vel iuscil ecte dolorti ncilismodit lutpat.

Vel dolutpat. Ommolendit auguerostio doloboreet accumsa ndignisis niamcon
sequam, volut autpate eugait volore ea con ulputem iurerit vullum quat
augue modolobore ver alis nos acipsusto od ming et wis aut ipis accum
ing exero cortis dolenisim inim duipsumsan henismod erostinit lan et alit
praessequis euip eugiat.
Onsequipit pratio od el utatum aliquis cilismolore magnim irit iurem eugait
laor ipis adio ex eum nit, quatuero exerate mincidunt prat, quismodion
henibh et aute dolobore eu faci tat, quis nulput niat aute diamet nit ad tat lum
aliquis augue exerostinim ipsusto cons enis nos alit, commodolum in henim
dignim am er suscing erat. Ut prat lummy nullaore dolorting eugait nos nit,
vel dion hent lor sequism olorpercip et wisi.
Am dolortie commodo duipit lorperat vulla consed do et, verosting exeros ad
dit amcons et, quatet, sum quismoluptat praessi.
Ectet, suscilit nonsed tat. Ut ipis dolessequat, commy nullandiam ea
conulla commolore min ut adio ercilisl et vulla am velent volortie facipsu
scidunt ulluptat dipiscinim dolore tat, se ming ex et ad magnisci tatum zzrit
nonullutpat. Re te core tat, sustrud tatisi tatuer irilis duip ex eummod eu
facillam ero dolore dolore vulla feummy niam vel enim inci tat luptat, velisl
ullut duipit ilis et vel iuscil ecte dolorti ncilismodit lutpat.

FCN Eletrônica, Requerimento Eletrônico, Contrato Padrão: muita calma nessa hora!

D

Armando Lira - Vogal representante da classe contábil

epois da implementação da viabilidade e reserva de
nome, dando continuidade ao programa INTEGRAR,
a Junta Comercial do Paraná colocou à disposição dos
usuários a FCN eletrônica, o Requerimento Eletrônico e o Contrato Padrão.
A intenção é que esses procedimentos possibilitem uma integração, com maior segurança, aos empreendimentos a serem
abertos no Estado do Paraná. Todavia, o mesmo procedimento para empresas já existentes tem sido motivo de retrabalho
em razão de inconsistências criadas entre o módulo gerador da
FCN com o sistema SIARCO da JUCEPAR.
Entre os erros mais comumente encontrados temos divergências de endereço dos sócios, endereço da sociedade/empresário, objeto social, nome empresarial, etc. Isto vale dizer
e repetir, como já alertamos, o instrumento deve ser conferido
com as alterações anteriores e principalmente com a FCN gerada, que servirá como ferramenta de agilidade nos documentos
levados a arquivamento.
Como todo sistema inicial, verificam-se algumas dificuldades e mesmo resistência aos novos procedimentos, mas que
devem facilmente ser superadas por aqueles profissionais que
estão atentos às mudanças de regramentos. Recomenda-se
assim paciência e atenção, posto que essas mudanças foram
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adotadas justamente com o objetivo de minimizar os erros que
provocam retrabalho e o tempo do arquivamento dos documentos levados à Junta Comercial.
Caravana da simplificação em Curitiba
O ministro da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif
Domingos, esteve dia 25 de fevereiro, na ACP- Associação Comercial do Paraná e no Fórum Permanente das Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná (Fopeme),
apresentando a Caravana da Simplificação. Em sua explanação, Afif disse que a caravana servirá para fortalecer os Fóruns
Regionais das Micro e Pequenas Empresas, mas sobretudo para
garantir as ações de simplificação do registro e da legalização
de empresas e negócios (REDESIM).
Como já foi comentado neste espaço, esperamos realmente
que o belo programa que prevê a integração e a agilização dos
processos de abertura de empresas no Brasil saia finalmente do
papel, da inércia em que se encontra há anos; que as estratégias
sejam postas em prática e os resultados coloquem o país entre aqueles considerados um ambiente favorável aos negócios,
com capacidade de concorrer com os maiores na disputa de
grandes investimentos, superar os baixos níveis de crescimento
e desencadear um ciclo de desenvolvimento sustentável.
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Conheça os delegados do CRCPR
Judah Albino Batista - Região de Jacarezinho

Francisco Antônio Fávero – Região de Palmas

A delegacia abrangendo os municípios
de Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis
e Ribeirão Clar, jurisdição onde atuam
180 profissionais com registro ativo e 42
escritórios, funciona na rua Cel. Cecilio
Rocha, 121 - Centro.

A delegacia abrange ainda os municípios de Clevelandia, Coronel Domingos
Soares, Honorio Serpa e Mangueirinha,
jurisdição onde atuam 210 profissionais
com registro ativo e 40 escritórios. A delegacia fica em Palmas na Rua Marechal
Floriano Peixoto, 1557 – Centro.

Contatos: (43) 3525-0754;
e-mail: globocon@uol.com.br

Contatos: (46) 3263-1160
e-mail: favero@proserv.com.br

Antônio C. da Silva – Região de Assis Chateaubriand

Marcelo Figueiredo – Região de Prudentópolis

A delegacia abrange ainda os municípios de Bragantina, Brasilândia do Sul,
Formosa do Oeste, Iracema do Oeste, Jesuítas, Nova Aurora e Tupãssi, jurisdição
onde trabalham 116 profissionais com
registro ativo e funcionam 26 organizações contábeis. A delegacia fica na Av.
Tupãssi, 2300 – Centro.

Além de Prudentópolis, a delegacia
abrange ainda o município de Guamiranga, jurisdição onde atuam 93 profissionais com registro ativo e 28 escritórios. A
delegacia fica em Prudentópolis, na Rua
Marechal Deodoro, 893, sala 11 – Centro.

Contatos: (44) 3528-4300
e-mail: caibas@uol.com.br

Contatos: (42) 3446-4757
e-mail: marceloprudentopolis@gmail.
com
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