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Balanço Socioambiental 2013

“

destaca o papel do CRCPR

Estratégias para as novas gerações, resultados para toda a sociedade” é o tema
geral do Balanço Socioambiental do CRCPR referente a 2013. Em sete capítulos,
o documento traz informações sobre as atividades do CRCPR no ano. Os dados da
Gestão de Registro mostram a tendência de aumento do número de contadores e
de mulheres entre os profissionais em
exercício. A Gestão de Fiscalização fechou o ano com 88.112 diligências e
ampliação da fiscalização eletrônica Fisc-e – realizada em nove delegacias.
Já os programas de Educação Continuada – cursos, palestras, seminários
-, presenciais e à distância, treinaram
quase 12 mil pessoas no ano. A Gestão
da Responsabilidade Socioambiental
apresenta realizações que ressaltam o
envolvimento crescente da classe contábil com a sociedade. (Pág. 04 e 05).

ENTREVISTA

N

Laudelino Jochem

essa entrevista à Folha do CRCPR, Laudelino Jochem afirma que se
inspirou no professor Lopes de Sá para se dedicar à pesquisa contábil. Dividindo hoje seu tempo com aulas, cursos, treinamentos,
palestras e pesquisa, já tem onze livros publicados sobre temas de
interesse da profissão como aspectos históricos da contabilidade, finanças
pessoais, pequenas e médias empresas, gestão, tributos, normas contábeis e
cooperativismo. Na sua opinião, o principal desafio dos contabilistas é a “conquista do conhecimento e sua aplicação prática”. (Pág. 06 e 07).
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airava certa dúvida sobre o
ambiente durante a Copa
no Brasil (a Fifa, o governo,
os patrocinadores morriam de
medo); mas, dado o pontapé
inicial, logo o clima de festa,
dentro e fora dos estádios, tomou
conta dos brasileiros, à exceção de
minguados black blocs. As cidadessedes viraram palcos alegres onde
torcedores
animados
agitaram
bandeiras, faixas, cartazes, cornetas
coloridas, predominando nossas
cores.
Desde então, não se fala noutra
coisa: os jogos, as goleadas, as
surpresas, as sensações, as zebras,
as decepções, os palpites de quem
será o campeão. Futebol é um
esporte surpreendente, contagiante,
de grandes emoções. Era previsível
sabendo como somos apaixonados:
rapidamente
esqueceríamos
a
crise que estamos vivendo no país,
sufocando a crítica, a indignação
com a organização e os gastos no
Mundial, obras inacabadas, algumas
nem iniciadas, e tantas coisas mais.
Essa fraqueza, porém, não
é só nossa: o mundo todo

caiu hipnotizado, os jogos são
transmitidos para mais de 200
países. Apesar das diferenças
culturais, tradições, todos os povos
mostram-se vivamente interessados
na magia da bola rolando no
gramado. Sabendo disso, a Fifa
usou todos os meios possíveis para
fortalecer e expandir o esporte em
todos os continentes.
Nem
mesmo
sociedades
comunistas afirmariam hoje que
futebol é alienação. Na verdade,
esporte nenhum o é: As Olimpíadas,
que reúnem todas as modalidades,
têm alto poder de integração,
harmonização das nações, sonho
histórico que a política está longe
de concretizar. A competição, nesse
campo, degringola facilmente para
o jogo bruto. Nos esportes, as armas
são a inteligência, a virtude, a força,
o espírito de equipe, a ousadia; o
vencedor não aniquila fisicamente
o adversário; a batalha não acarreta
derramamento de sangue; a derrota
não alimenta ódio mortal; a luta
é travada no plano simbólico. Os
esportes, assim como as artes,
apontam, abrem caminho para a

sociedade ideal.
A Copa, infelizmente, é só
um intervalo, uma pausa, como
um sonho. Encerrada - ganhemos
o título ou não -, voltaremos à
dura realidade dos noticiários.
Candidatos em campanha vão se
encarregar de mexer e remexer
na ferida: o mísero PIB que
denota incompetência da política
econômica em criar um ambiente
favorável ao desenvolvimento; o
desemprego decorrente da lentidão
da indústria e do comércio; a
violência e a insegurança que
forçam cada vez mais a população
a se fechar entre muros, cercas
elétricas, alarmes, e amedronta os
turistas; a pobreza e a desigualdade
social, apenas amenizadas por
programas paliativos; as dificuldades
de
mobilidade
nas
grandes
cidades; os precários sistemas de
educação e saúde; os escândalos de
corrupção que não cessam; a falta
de investimento em infraestrutura
comprometendo setores vitais como
de energia e transporte; as reformas
estruturais, como a política, que não
saem do papel...
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CRCPR prestigia abertura
do Espaço Empreendedor Fazendinha – Portão
E

mpresários de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais têm um novo local para obter
informações, orientações e para participar de capacitações. A prefeitura e a Agência Curitiba inauguraram,
dia 3 de junho, o Espaço Empreendedor Fazendinha – Portão,
localizado na Rua da Cidadania do Fazendinha. Na ocasião, o
vice-presidente de Administração e Finanças do CRCPR, Marcos
Rigoni de Mello, representou o conselho, que participou da
elaboração da Lei 002.00018/2013 apresentada com a finalidade de estimular as micro e pequenas empresas do município.

O vice-presidente de Administração e Finanças do CRCPR, Marcos Rigoni de Mello,
com o prefeito Gustavo Fruet.

É o segundo espaço implantado pela Agência Curitiba de
Desenvolvimento. O primeiro está funcionando desde novembro, na Rua da Cidadania do Pinheirinho e, de janeiro a maio
deste ano, realizou 4.449 atendimentos. Até a metade de 2015,
todas as regionais terão escritórios como este.
O prefeito Gustavo Fruet lembrou que, no ano passado, a
prefeitura apresentou e a Câmara Municipal aprovou lei que
criou uma série de incentivos às microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedor individual. “Curitiba dobrou o número de microempreendedores formalizados. Temos
que permitir que essas pessoas tenham qualificação e acesso a
financiamento. Temos que incentivar a cultura do empreendedorismo em Curitiba”, disse.
Nos locais, os empresários de micro e pequenas empresas e
microempreendedores individuais têm orientação para formalização de empresas, capacitação e acesso a serviços de consultoria, intermediação de crédito e busca tecnológica. O atendimento é feito por meio de um termo de cooperação técnica
com o Sebrae/PR. A prefeitura fornece a estrutura, os locais, os
técnicos e os equipamentos de informática. O Sebrae é responsável pelas capacitações e consultoria.
Informações
Reinaldo da Rocha Cruz, de 41 anos, foi ao Espaço Empreendedor Fazendinha pedir informações para formalizar o próprio
negócio. Ele tem uma empresa de entregas rápidas com moto.
“Quero formalizar para poder oferecer notas fiscais para clientes e conseguir novos clientes”, disse.
Chaline Volce, de 36 anos, lojista da área de autopeças em
Paranaguá, ficou sabendo do Espaço Empreendedor por meio
de uma amiga que virou micrompreeendedora individual. Com
isso, a amiga conseguiu ter acesso à maquina de cartão de cré-

dito. “Consegui informações que precisava, como contratar pessoas, documentação. Para quem tem capital pequeno, aqui é
local para aprende a expandir”, disse.

Novo espaço
Com exceção das regionais Bairro Novo e Matriz, há outros
sete postos de atendimento da Agência Curitiba nas demais
Ruas da Cidadania. O horário de funcionamento é das 8h às 18
horas. Entre janeiro e maio deste ano, os locais de atendimento
da Agência Curitiba nas regionais realizaram 14. 806 atendimentos.
A diferença entre o Espaço Empreendedor, que começou a
ser implantado, e os postos de atendimento existentes hoje é
a ampliação dos serviços oferecidos. Nos novos espaços, além
de orientações gerais sobre documentação e assessoria para a
formalização dos negócios, os empreendedores poderão contar
ainda com capacitação, consultorias e atendimento diferenciado para a obtenção de microcrédito.
“Há uma vontade efetiva deste governo municipal de implantar uma política pública que estimule o desenvolvimento
dos micro e pequenos empreendedores”, afirma a presidente da
Agência Curitiba de Desenvolvimento Gina Paladino.
José Ricardo Castelo Campos, gerente regional do Sebrae-PR, disse que Prefeitura de Curitiba entendeu que o empreendedorismo é um dos principais motores do desenvolvimento
e está oferecendo ambiente favorável ao microempreendedor
sem burocracia e acesso ao crédito. “Temos que dar suporte a
esse público. No Brasil, 90% das empresas são micro e pequenas e geram 50% dos empregos do país”, disse Campos.
Formalização
Curitiba vem tendo um crescimento significativo na formalização que pode ser percebido no aumento no número de microeemprendedores individuais. Em 2012, o município contava com 28.162 microempreendedores, em 2013 eram 39.187
microeemprendedores e até o mês de maio deste ano, 44.149
microeemprendedores.
Gina lembra que várias ações estão sendo implantadas nesse
sentido, como a criação do Espaço Empreendedor, o Decreto de
compras, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e o credenciamento de instituições financeiras para concessão de microcrédito produtivo orientado de R$ 300,00 a R$ 15 mil. Todas
essas ações integram um grande programa chamado de Curitiba
Empreendedora, lançado em novembro de 2013.

Espaço Empreendedor Fazendinha – Portão: local para obter informações, orientações e participar de capacitações.
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CRCPR - Balanço Socioambi

“

Ações apontam result

Estratégias para as novas gerações, resultados
para toda a sociedade”
é o tema geral do Balanço Socioambiental do CRCPR referente a 2013. Em sete
capítulos, o documento traz os
dados das atividades do CRCPR no ano, permitindo leitura
do comprometimento da entidade com a sua missão, como
se lê nas primeiras páginas, de
“registrar, fiscalizar a qualidade
dos serviços contábeis e promover o desenvolvimento dos
profissionais da contabilidade,
por meio das mais avançadas
práticas de gestão, garantindo
a obediência aos princípios
fundamentais da contabilidade e das normas brasileiras
de contabilidade” e a visão
de “buscar reconhecimento da
classe contábil e da sociedade
por suas ações e projetos voltados à melhoria contínua dos
serviços contábeis”.
Entre as principais iniciativas, foram destaque os Primeiros Passos com o CRCPR, projeto que promoveu a integração
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do Conselho com o segmento estudantil, em todo o estado,
e apoiou profissionais em início de carreira. Ponto alto também foi a 16ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade
do Paraná, em Foz do Iguaçu.
Não houve mudanças
significativas na gestão de
pessoal em relação a 2012
- o número de funcionários
chegou a diminuir de 61
para 60, mas foi mantida
a qualidade dos serviços.
Os dados da gestão de Registro mostram a tendência
de aumento do número de
contadores e de mulheres entre os profissionais
em exercício. A gestão de
Fiscalização fechou o ano
com 88.112 diligências e
ampliação da fiscalização
eletrônica - Fisc-e – realizada em nove delegacias. Já
os programas de Educação
Continuada – cursos, palestras, seminários -, presenciais e à distância, treinaram quase 12 mil pessoas
no ano. A Gestão da Responsabilidade
Socioam-
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ental 2013

ados à classe contábil e à sociedade

biental apresenta realizações
que ressaltam o envolvimento
crescente da classe contábil
com a sociedade.
Encerrando, além de fartos indicadores contábeis, financeiros, patrimoniais e de
recursos humanos, o Balanço

Socioambiental em Dados publica pesquisas que falam da
satisfação dos funcionários e
profissionais da contabilidade
em relação ao CRCPR.

O eSocial é uma ótima oportunidade para uniﬁcar informações trabalhistas.
Será um grande desaﬁo, mas os softwares Alterdata estão preparados.

0800 704 1418
www.alterdata.com.br
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entrevista

LAUDELINO JOCHEM

Contador, bacharel em Ciências Contábeis, especialista em Contabilidade e Finanças pela Universidade Federal do Paraná
(UFPR) e em Gestão Tributária pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), aperfeiçoamento em Contabilidade
Internacional – Adequação Brasileira às Normas IFRS; coordenador geral da J & L – CONTABILIDADE (www.jel.com.br), consultor de qualidade para prestadoras de serviços contábeis, professor universitário, autor e idealizador do projeto “G CONTÁBIL – SESCAP-PR”, conferencista e palestrante do CRCPR, CRCSC, CRCRJ, SESCAP-PR, SESCON-RJ, SESCON’S-SC, FENACON e
centenas de entidades ligadas à classe contábil no Brasil, conselheiro do CRCPR, vencedor do III e do IV Concurso Prêmio
Professor “Orivaldo João Busarello”, categoria Profissionais-Professores de Contabilidade nos anos 2008 e 2010 promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e Academia de Ciências Contábeis do Paraná, vencedor do Título de
Contabilista do Ano de 2010, promovido pela Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná e em 2012 foi homenageado
pela Assembleia Legislativa do Paraná com “Menção Honrosa”.

F

olha do CRCPR – O senhor ministra
aulas, palestras e cursos, escreve
livros e tem escritório. Como consegue conciliar tantas atividades
profissionais?
É um desafio. Eu procuro organizar meu
tempo. Não faço nada sem planejamento e
isso tem me ajudado muito. Procuro dividir
meu tempo em ATIVIDADES IMPORTANTES,
URGENTES e CIRCUNSTANCIAIS. As importantes são aquelas que foram planejadas previamente, as urgentes são aquelas que aparecem de surpresa e precisam ser atendidas e
as circunstanciais são aquelas que podemos
evitar, mas quando não cuidamos elas acabam
por comprometer todo nosso dia.
Folha – Seus livros já chegam a 11 títulos.
Como tomou gosto pela produção literária
voltada à classe contábil?
Em 2008 participei do Congresso Brasileiro de Contabilidade em Gramado/RS e conheci o Dr. Antônio Lopes de Sá pessoalmente.
Conversei com ele e fiquei encantando com
sua sabedoria. Ele me incentivou a publicar
uma pesquisa que eu tinha feito sobre a história da contabilidade. Depois disso tomei gosto
e não parei mais. Tenho uma vida agitada no
escritório e ainda ministro treinamentos em
diversos estados atendendo instituições e empresas, mas isso não impede de me organizar e pesquisar muito: é uma opção pessoal e
uma paixão pelo desconhecido.

Folha – A escolha dos temas obedece algum critério de pesquisa ou procura atender as necessidades da profissão?
Procuro escrever sobre aquilo que a classe contábil e empresarial mais precisa. Tenho
escrito sobre contabilidade, tributos federais
e gestão das empresas contábeis. Evito abrir
muito o leque de temas e áreas, pois no meu
ponto de vista, a generalidade compromete a
qualidade. Sempre busco um tema que possa contribuir de maneira prática com a classe
contábil e empresarial.
Folha – Tema do próximo livro – já tem?
No momento estou me dedicando a dois
novos projetos, sendo o primeiro ligado à área
contábil (IFRS) que pretendo lançar próximo
ao final do ano, e outro ligado à área motivacional, composto por um livro e um DVD de
mensagens motivacionais, que pretendo lançar no mês de setembro de 2014. O último,
o motivacional, somente tomei a decisão de
fazer depois que percebi que muitos profissionais da contabilidade não estavam motivados
para desfrutar do melhor momento que a contabilidade vivencia desde a sua regulamentação no Brasil.

Folha – Algumas das suas obras tratam da
contabilidade sob o ponto de vista histórico e crítico. Qual é o papel e o status da
contabilidade hoje diante de outras disciplinas, a exemplo da economia e da administração, que também têm participação
fundamental na gestão patrimonial,
seja privada ou pública?
Aos treze anos fui para seminário
onde estudei Filosofia e depois História. Estas duas áreas do conhecimento
despertaram em mim o senso crítico e
a possibilidade de ver as coisas além
do senso comum. Assim, ao concluir o
curso de Ciências Contábeis percebi que
poucos escritores se debruçavam sobre
a área histórica. Isto me levou a lançar
meu primeiro livro abordando esta temática. Quanto ao papel da Contabilidade hoje eu diria que ela atravessa o
melhor momento que já se viu no Brasil,
pois ela deu um salto em seu status nos
últimos anos. O certo é que não se pode
comparar ciências particulares, pois cada
uma possui seu próprio objeto de estudos, mas no tocante à Contabilidade,
Jochem: “Nenhum desafio é maior que a conquista do conheci- ela, seguramente, apresenta excelentes
oportunidades aos profissionais da área
mento e sua aplicação prática”.
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e ainda tem papel importantíssimo no tocante à contribuição para o desenvolvimento de
empresas e pessoas, e isso é o que mais importa: o papel socioambiental.
Folha – Qual é o principal desafio do profissional da contabilidade?
Vivemos a era da informação e do conhecimento. Nenhum desafio é maior que a conquista do conhecimento e sua aplicação prática. Isto até lembra a célebre frase do filósofo
grego Sócrates que ao ser indagado de onde
vinha tanto conhecimento ele respondeu: "só
sei que nada sei". Isso mostra que o desafio
da era socrática é a tônica predominante na
classe contábil em pleno Século XXI, pois o conhecimento é o fermento que pode fazer cada
profissional crescer.
Folha – Os contabilistas falam muito do
impacto das mudanças tecnológicas na
atividade contábil. Na sua avaliação, esse
impacto é positivo ou negativo?
O cantor e compositor Lulu Santos ensina
que "Nada do que foi será de novo do jeito
que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre
passará [...]". A evolução da espécie humana somente foi possível graças às mudanças.
Como dizia Epicuro: os grandes navegadores
devem sua reputação aos temporais e às tempestades. As novas tecnologias trazem para a
Contabilidade grandes e novas oportunidades,
porém não podemos esquecer que o medo é
o maior ladrão de oportunidades. Neste sentido, os avanços tecnológicos afetam profundamente a atividade contábil. É possível afirmar
que nos últimos anos tudo, ou quase tudo, se
transformou, especialmente a maneira de se
exercer a atividade contábil. Aqueles que souberem se adequar às mudanças tecnológicas
vão colher muito frutos, porém ela será cruel
com quem não ficar atento. Neste momento,
as entidades de classe (CFC, CRC´s, sindicatos, associações e outras) exercem uma tarefa
importante junto a cada profissional. Aqueles
que se mantiverem unidos, juntos a estas entidades, terão mais possibilidades de visualizar
e antecipar os novos cenários decorrentes das
mudanças tecnológicas e assim conseguir melhores resultados.
Folha – E quanto à adoção do padrão internacional de contabilidade... Que impacto ele vem tendo para a profissão contábil
e para a economia brasileira?
A convergência é um divisor de águas den-
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tro da história da Contabilidade. O padrão internacional coloca os profissionais da contabilidade na vanguarda do que existe de melhor
e mais moderno em termos de ciência contábil. A extensão do impacto destas mudanças
ainda não pode ser mensurada. O que já se
pode prever é que aqueles profissionais que
não se atualizarem e não conseguirem fazer a
leitura desses novos cenários terão dificuldades para manterem-se no mercado. Já aqueles
que se mantiverem atualizados e ficarem atentos às mudanças, certamente muitos frutos colherão. Em nível de macroeconomia, a adoção do padrão internacional representa vida
nova, especialmente às empresas que querem
crescer e conquistar o mercado doméstico e
internacional.
Folha – Como o senhor analisa a reclamação dos profissionais de que estão a serviço do fisco sobrando pouco tempo para
fazer contabilidade.
A passagem do tempo foi realmente desvirtuando o verdadeiro papel do profissional
da contabilidade no Brasil. Hoje, as obrigações
acessórias, comprometem uma grande parte
do tempo da classe contábil. Por outro lado,
não se pode negar que tais atividades foram
e ainda são responsáveis pela remuneração de
milhares de contabilistas no Brasil todo. Eu tenho dúvidas se a classe está preparada para
deixar de fazer os serviços que o fisco exige,
para dedicar-se prioritariamente à verdadeira
tarefa objeto de estudo da contabilidade, mas
isso, com certeza, dentro em breve todos nós
poderemos ver e tirar nossas conclusões.
Folha – Quais são os fatores fundamentais
para que um escritório de contabilidade
tenha sucesso?
Muitos fatores influenciam no sucesso de
uma escritório de contabilidade, eu destacaria alguns: conhecimento técnico e de gestão,
visão de mercado e empreendedorismo. Realizei uma pesquisa com centenas de escritórios
de contabilidade no Brasil e descobri que menos de 1% tinha um planejamento estratégico, que mais de 70% delegavam a elaboração
dos controles internos a pessoas sem qualquer
tipo de formação e a gestão era realizada
de maneira empírica, por tentativa e erro. A
pesquisa ainda mostrou que as empresas que

tinham definidas missão e visão, isso não passava de frases bonitas e descritas em manuais,
mas que não conseguiam atingir as pessoas
envolvidas no processo. Depois de constatada
esta realidade, lancei em 2012 meu livro "A
Gestão do Escritório Contábil do Século XXI:
transformando desafios em oportunidades
de negócios" e ainda em 2013 desenvolvi, a
pedido do SESCAPPR, o produto GCONTÁBIL
com o propósito de profissionalizar a gestão
das empresas contábeis e que qualificou, somente em 2013, trinta e uma empresas.
Folha – Nossa carga tributária é considerada um peso às empresas e contribuintes
em geral e afirma-se que tudo no Brasil é
muito caro por esse motivo. Isso é verdade? Qual é a lógica da tributação em nosso
país?
As estimativas do IBPT - Instituto Brasileiro
de Planejamento e Tributação se confirmaram
e o Brasil atingiu em 2013 a marca recorde
de 1,7 trilhão arrecadados em tributos. Isto
representa algo em torno de 36% do PIB brasileiro e que assusta a todos. Em meu livro
"A Lógica dos Tributos", que lancei no final
de 2013, busquei fazer uma reflexão que vai
além da discussão do percentual da carga tributária em relação ao PIB e visa colocar em
pauta a função do Estado RETRIBUINTE, até
porque entendo que a
crise tributária no Brasil
possui um caráter moral e
não legal: envolve essencialmente a retribuição e
não a arrecadação em si.
Quanto à lógica da tributação em nosso país, mesmo aos olhos de um dedicado e estudioso filósofo,
parece difícil entendê-la,
pois seguramente possui
traços que podem ser facilmente enquadrados na
ideologia descrita pelo
alemão Max Weber: logo,
para a tributação no Brasil não existe uma lógica
racional.

pode nos ajudar?
Vejo que a reforma tributária no Brasil é
tão impossível quanto improvável. A própria
organização política do Estado impede a realização desta reforma. Vivemos uma verdadeira
miscelânea de leis e normas tributárias. Segundo pesquisas do IBPT - Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação, em média foram
editadas desde a promulgação da Constituição
de 1988, 31 normas tributárias por dia. Esta
realidade engessa e cria um custo Brasil muito
alto. Diante disso, uma reforma tributária, se
bem conduzida, poderia tornar o Brasil mais
leve e transparente, atrair novos investimentos e propiciar o crescimento econômico.
Folha – O que a contabilidade pode fazer
pelas empresas, a economia, pelos brasileiros, e pelo país?
Desde a pré-história, a Contabilidade está
presente na vida das pessoas. É através dela
que as pessoas se organizam e se desenvolvem. Na atualidade, a Contabilidade possui
o papel estratégico de servir de instrumento
para o melhor aproveitamento de recursos
materiais e humanos, propiciando assim o
desenvolvimento de empresas, pessoas, e,
consequentemente o País. É através da Contabilidade que as empresas conseguem andar a
passos largos ao objetivo proposto.

Folha – Em que sentido Jochem em sessão de autógrafos no lançamento do livro IFRS – As Normas
uma reforma tributária Internacionais de Contabilidade, em Curitiba.
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Com agenda intensa pelo P

O

s participantes de “Demonstrações Contábeis e Notas
Explicativas segundo a NBC TG 1000” e “O novo sistema eSocial” lotaram o auditório Boleslau Sliviany, na
sede do Conselho de Contabilidade do Paraná (CRCPR), em Curitiba nos dias 19 e 20 de maio, respectivamente. Só
na capital, nessas duas datas, os cursos alcançaram mais de 540
profissionais.

por mais de 760 participantes no período. Desde o lançamento
do curso, em março, o público total passou de 1270 profissionais.
Na segunda quinzena, a temática eSocial chegou a Cascavel,
Irati, Laranjeiras do Sul, Prudentópolis, Toledo, Ampére e Marechal Cândido Rondon. Além dessas, Francisco Beltrão, Guarapuava, Pato Branco, Palotina, União da Vitória, Umuarama e Palmas.
E ainda: Campo Mourão, Cornélio Procópio, Bandeirantes, Cianorte, Jacarezinho, Loanda, Paranavaí e Castro, atingindo mais
de 1700 pessoas. Considerada a rota percorrida em março, esse
número sobe para 3100.
Para cumprir toda a programação, com apresentações em até
três cidades no mesmo dia, o CRCPR contou com um experiente
grupo de palestrantes. Christina Pila, Viviane Aparecida Correa e
Emerson Costa Lemes comandaram os eventos sobre o eSocial.
Na outra frente, conduzindo as edições do curso de Demonstrações Contábeis – com agenda já definida para julho e agosto, está
Roberto Marcos Navarro, que apresentou o tema também no dia
6 de junho, em Paranaguá.
Temas Contábeis em Debate publica vídeos inéditos na
internet
Estão disponíveis no site do CRCPR – www.crcpr.org.br - os
vídeos da oficina técnica “O que muda na contabilidade com a
conversão da MP 627/2013 na Lei 12.973/2014?”, ministrada
por Nelson Zafra, vice-presidente de Registro do Conselho Federal
de Contabilidade (CFC), na sede do conselho, em Curitiba, dia 27
de maio, para o projeto Temas Contábeis em Debate.
Na página dos Temas Contábeis, o internauta encontra ainda
as gravações de “A importância da elaboração de um bom contrato de serviços: aspectos teóricos e práticos”, apresentada por
Emerson Luís Dal Pozzo, e “Debatendo sobre o IRPF”, com o conselheiro Laudelino Jochem.
A publicação desses vídeos na internet vem ao encontro das
necessidades de atualização e capacitação de contabilistas que
atuam em cidades ainda não contempladas pelos cursos presenciais, explica a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional
do CRCPR, Elizangela de Paula Kuhn. Mas o potencial de alcance dos Temas Contábeis em Debate pode ser bem mais amplo,

Cursos itinerantes sobre o eSocial e as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas já capacitaram centenas de pessoas desde o lançamento das rodadas, em
março.

Mas o número de contabilistas que se capacitaram com as rodadas itinerantes de ambos os treinamentos por todo o Paraná,
no mês de maio, é bem maior. Dos dias 12 a 30, Demonstrações
Contábeis teve edições também em Cornélio Procópio e Santo
Antônio da Platina, São José dos Pinhais, Campo Largo, Lapa,
Cascavel, Medianeira e Foz do Iguaçu, em eventos acompanhados
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Emerson Luís Dal Pozzo, em Maringá, na oficina sobre o contrato de serviços
contábeis.

acrescenta a conselheira, considerando que os vídeos podem ser
vistos por profissionais com acesso à internet em qualquer lugar
do mundo.
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araná, cursos presenciais

treinaram centenas em maio

Vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Elizangela mantém o foco na capacitação dos contabilistas do Paraná.

Desenvolvimento Profissional avalia qualidade dos cursos
A Câmara de Desenvolvimento Profissional do CRCPR está avaliando junto aos palestrantes dos cursos presenciais promovidos
pelo conselho os resultados obtidos com os últimos eventos, o retorno recebido dos participantes e o material didático empregado
nos treinamentos.
A análise criteriosa desses fatores, explica a vice-presidente da
pasta, Elizangela de Paula Kuhn, ajudará a identificar pontos fortes, aspectos a serem aprimorados e embasará o planejamento
de ações para os próximos meses. “Nosso foco está centrado em
aperfeiçoar os cursos ofertados, com base no feedback da própria
classe contábil e, assim, levar capacitação de ponta aos contabilistas das diversas regiões do Estado”, diz a conselheira.
Os cursos em circulação pelo Paraná são ministrados por Viviane Corrêa, Neomar Antônio Córdova, Lucio Tomaz, Emerson Luís
Dal Pozzo, Christina Pila, Laudelino Jochem (conselheiro), Emerson Costa Lemes e Roberto Navarro.

Conselheira Ormélia T. da Silva, e os palestrantes Neomar Córdova e Roberto
Navarro, em reunião no mês de maio.

Elizangela (à esq.) e os palestrantes Emerson Lemes, Dal Pozzo, Lucio Tomaz,
Viviane Corrêa, Christina Pila, Laudelino Jochem e o conselheiro Roberto Santos.

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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Gente que Conta
Escola de Negócios da Inesul
O conselheiro e macrodelegado do CRCPR para a região Norte,
Paulo Kazuo Yamamoto, participou da inauguração da Escola de
Negócios, Integração e Inovação da Inesul, o Instituto de Ensino
Superior de Londrina, em evento no dia 30 de abril. A proposta, de acordo com a instituição, é formar profissionais altamente
qualificados para atuar como gestores de empresas sintonizadas
com as demandas modernas, proporcionando aos alunos as competências necessárias para uma atuação inovadora no mundo dos
negócios. Na foto, estão a coordenadora de Ciências Contábeis da
Inesul, Paola Guariso Crepaldi, Yamamoto e sua esposa, Irene, a
coordenadora de Administração do instituto, Marcia Espiridião e a
coordenadora dos tecnólogos em RH, Finanças e Logística, Antonia
Maria Gimenez.

Jantar só para mulheres em União da Vitória
O Instituto Paranaense da Mulher Contabilista (IPMCont), em
parceria com a Associação Comercial e Empresarial de União da
Vitória e o Conselho da Mulher Empresária, promoveu no dia 9 de
maio um "Jantar só para mulheres". Em um ambiente descontraído, as convidadas - contabilistas e empreendedoras - conversaram
sobre o papel feminino no mundo contemporâneo. No evento, a
professora do Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV)
Maria Genoveva Bordignon Esteves ministrou a palestra "Competências da Mulher Moderna".

Ana Carolina Cabral, Maristela C. dos Santos, Luciane Rodrigues, Maria Genoveva
B. Esteves, Kelly Walck e Maria Salete de Melo.

CRCPR recebe acadêmicos de Telêmaco Borba
Estudantes de Ciências Contábeis da Faculdade de Telêmaco
Borba (Fateb) visitaram a sede do CRCPR no dia 16 de maio. A
turma estava acompanhada do coordenador do curso, Getúlio Nunes Gonçalves, e dos professores Helder de Moraes e Nelcimara de
Oliveira. Eles conversaram com o funcionário Luís César Almeida
sobre as atividades dos setores de Desenvolvimento Profissional,
do qual ele é gerente e receberam exemplares do Código de Ética
do Contador e do livro Práticas Contábeis Aplicadas às PMEs, MEs,
EPP e entidades sem fins lucrativos. O registro fotográfico foi feito
no ático do edifício conselho.

Carteira profissional
O macrodelegado para a Região Central do CRCPR, Aguinaldo
Mocelin, entrega a carteira profissional para a contadora Maricléia
Palczuk, em Prudentópolis, durante a inauguração da Sala Informatizada do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual
do Centro Oeste (Unicentro), dia 24 de abril. A sala informatizada
é resultado de uma parceria entre a instituição, a Sicredi Centro Sul
PR/SC e a Associação dos Contabilistas da cidade. A Sicredi doou
à Unicentro 20 computadores, que serão utilizados no aperfeiçoamento prático do curso. “A doação das máquinas foi uma forma
de agradecimento da Sicredi à universidade. Hoje, 93% dos colaboradores da cooperativa em Prudentópolis, Guamiranga e Irati
são formados pela Unicentro”, informou o delegado do CRCPR em
Prudentópolis, Marcelo Figueiredo.

Turma de Contábeis de Telêmaco Borba registrou a visita ao CRCPR com uma foto
no ático da sede, em Curitiba.

Em Prudentópolis, Maricléia Palczuk recebe do macrodelegado para a Região Central, Aguinaldo Mocelin, a carteira profissional de contadora.

Yamamoto (ao centro), conselheiro e macrodelegado do CRCPR para a região Norte, prestigiou a inauguração da Escola de Negócios da Inesul.
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Gente que Conta
Histórias para contar: revista premiada é dirigida a crianças na luta contra o câncer
Prestes a se formar jornalista, a funcionária do CRCPR
em Curitiba, Priscila Utida, se
prepara para expor em Foz
do Iguaçu, na etapa nacional do Intercom – congresso
de Ciências da Comunicação que acontece de 1º a 5
de setembro, sua já premiada revista infantil “Histórias
para contar”, apresentada à
Universidade Positivo como
trabalho de conclusão de curso dela e da estudante Aline
Lima. O TCC das duas, orientado pelo professor Felipe
Harmata, foi eleito em Palhoça (SC), durante a Exposição
de Pesquisa Experimental em 1ª edição da Histórias para Contar, eleita a
Comunicação (Expocom) do melhor revista acadêmica customizada do
Intercom Sul 2014, dia 10 de Sul do Brasil.
maio, a melhor revista acadêmica customizada do Sul do Brasil. Dedicada a crianças entre
5 e 12 anos em fase de tratamento contra o câncer, o projeto da
Histórias para contar nasceu a partir do trabalho voluntário que as
acadêmicas desenvolvem junto à Associação Paranaense de Apoio
à Criança com Neoplasia (APACN). Animais, super-heróis e jogos
fazem parte das estratégias da revista para atrair a atenção e estimular a imaginação do público-alvo. O conteúdo textual, explica
Priscila, não aborda especificamente a doença, mas situações vivenciadas pelo paciente, como o uso de máscaras, e assuntos correlatos, como a importância da doação de medula óssea. O foco
agora é conseguir patrocínio para transformar o projeto em uma
publicação impressa: “Estamos entrando em contato com empresas que possam apoiar a iniciativa. A ideia é distribuir a revista
gratuitamente em hospitais de Curitiba, como o Pequeno Príncipe,
HC e Erasto Gaertner, além da APACN”, diz Priscila.

Prêmio regional na mão e grande expectativa para a etapa nacional do Intercom,
em setembro.

Compensação Tributária Federal

Como representante dos contabilistas, o delegado do CRCPR em
Maringá, Glicério Rampazzo, participou como debatedor do Seminário sobre Compensação Tributária Federal realizado em Maringá dia
23 de maio. De acordo com os organizadores, mais de 100 pessoas
compareceram ao evento realizado pelo Sescap-PR em parceria com
o Instituto de Direito Tributário de Maringá (IDTM) e o Sindicato dos
Contabilistas de Maringá (Sincontábil), no auditório da delegacia da
Receita Federal. Os expositores foram Milton Vidotti Martinez, auditor
da Receita Federal, e o professor Marcelo de Lima Castro Diniz. Para a
diretora regional do SESCAP-PR, Miriam da Silva Braz, a burocracia no
processo tributário precisa ser reavaliada: "Mais uma vez confirmamos
a necessidade da sociedade se movimentar para a modificação das
normas e regras tributárias que são muito confusas em determinadas
situações. Uma pequena empresa acaba deixando o que tem de crédito, pela complicação. Fica mais caro o molho do que o peixe".

Delegado do CRCPR em Maringá, Rampazzo (no detalhe) participou como debater do evento.

Golaço da Abracicon

Brasília sediou em 5 de junho, no auditório do Conselho Federal de Contabilidade, a última edição do projeto Bate-Bola Contábil
- Lances do Mundo Corporativo no país do Futebol, que percorreu dez
das 12 cidades-sede da Copa do Mudo FIFA 2014. Além da capital
federal, Curitiba (confira matéria na página 12), Cuiabá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Recife, Fortaleza e São
Paulo. O Bate-Bola foi idealizado pela Academia Brasileira de Ciências
Contábeis (Abracicon), em parceria com o Ministério do Esporte e
com o apoio do CFC e outras entidades. O tema “Futebol e o Mercado
de Ações” figurou entre as abordagens exploradas, apresentado pelo
professor Dr. Vicente Pacheco e o contador Odirlei Acir Tedesco (foto).

Vicente Pacheco e Odirlei Tedesco, em Brasília: Futebol e o Mercado de Ações.

Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
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Bate-Bola debate gestão

I

dos clubes de futebol e a Copa do Mundo

tinerante, o projeto Bate-Bola Contábil – Lances do Mundo Corporativo no País do Futebol percorreu dez cidades-sede da Copa do
Mundo 2014. A edição curitibana aconteceu no Conselho Regional
de Contabilidade do Paraná (CRCPR), dia 8 de maio, às vésperas
do mundial. A participação da classe contábil nas diversas atividades
que viabilizariam no mês seguinte a competição da FIFA – especialmente no que tange ao emprego de recursos públicos para revitalização e
construção de estádios, melhoria da infraestrutura de diversas cidades,
vias públicas, terminais rodoviários e aeroportos, foi explorada pelas
presidentes do CRCPR, Lucelia Lecheta, e da Academia Brasileira de
Ciências Contábeis (Abracicon), Maria Clara Cavalcante Bugarim, e o
presidente da Academia de Ciências Contábeis do Paraná (ACCPR), Luiz
Carlos Souza, na abertura do evento.
Palestras
O contador Rogério Costa Rockembach abordou a aplicação prática
da ITG 2003, norma do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que estabelece procedimentos específicos de avaliação, registros e estruturação
das demonstrações contábeis de entidades de futebol e de práticas desportivas profissionais, e àquelas que, direta ou indiretamente, explorem
essas atividades de forma profissional ou amadora. Ele defendeu a internacionalização dos clubes brasileiros como forma de expandir receitas.
“Contabilidade, governança e accountability em entidades desportivas” foi o tema trabalhado pelo professor Dr. Amaury José Rezende,
docente da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo no campus de Ribeirão Preto. Rezende trouxe
informações e curiosidades sobre a organização das entidades desportivas de futebol no Brasil e no mundo, finanças dos clubes, modelo de
remuneração, desempenho esportivo e discutiu a sustentabilidade dos
negócios.

Valmir Gomes (de azul), da Rádio CBN e Rede CNT, chega ao CRCPR para o BateBola. Com ele, Narciso Doro Jr, Lucelia Lecheta e Gerson B. de Macedo.

O Prof. Dr. Vicente Pacheco, membro da Abracicon, e o mestre em
contabilidade Odirlei A. Tedesco falaram sobre “Futebol e o Mercado
de Ações”. Pacheco mostrou como alguns clubes estrangeiros possuem
ações negociadas nas bolsas de valores e explicou por que a prática não
ocorre no Brasil tal como na Europa por limitações legais. Por sua vez,
Tedesco expôs a experiência com o mercado de ações do Paraná Clube,
de Curitiba, a partir de um modelo alternativo.
Talk show
Os participantes do talk show que encerrou o Bate-Bola criticaram
a forma como foram conduzidos pelos governantes os investimentos necessários à
realização da Copa do Mundo no Brasil.
No debate, estavam Lucelia Lecheta, Reginal Cordeiro, secretário municipal da Copa
em Curitiba, o vice-presidente administrativo e de Recursos Humanos do Paraná
Clube, Giovani Linke, e Valmir Gomes, jornalista e comentarista esportivo da Rádio
CBN e da Rede CNT.
Eles também comentaram aspectos positivos da realização do mundial, como a
geração de emprego e renda, o incremento
do turismo, as melhorias em infraestrutura
urbana etc. A conversa foi intermediada
pelo diretor superintendente do CRCPR,
Gerson Borges de Macedo, que conduziu
o evento.

Da esq.: Maria Clara Bugarim, Odirlei Tedesco, Rogério Rockembach, Amaury Rezende, talk show, Vicente Pacheco e
Divanzir Chiminacio.
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Edição curitibana
Prestigiaram o evento lideranças contábeis como os presidentes do Sescap-PR,
Mauro Kalinke, Instituto Paranaense da Mulher Contabilista (IPMCont), Dolores Biasi
Locatelli, Sicontiba, Hugo Catossi, Fecopar,
Divanzir Chiminacio, além de Moacir Baggio, ex-presidente da ACCPR, Nelson Zafra,
vice-presidente de Registro do CFC, Nilva
Amália Pasetto, coordenadora da Comissão
da Mulher Contabilista do CRCPR e o professor Eluiz Maria Miqueletto, acadêmico
da ACCPR, bem como diversos profissionais
contábeis, estudantes, conselheiros e funcionários do CRCPR.
Iniciativa da Abracicon, o Bate-Bola Contábil teve apoio institucional do CFC e do
Ministério do Esporte. Em Curitiba, a organização coube ao CRCPR, Fundação Brasileira
de Contabilidade (FBC) e Academia de Ciências Contábeis do Paraná (ACCPR).
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Sistema CFC/CRCs tem nova

D

urante os próximos meses, todos os 27 conselhos
regionais de contabilidade do país mais o Conselho
Federal (CFC) passarão gradativamente a adotar uma
única identidade visual, que é um conjunto de elementos formais que representa visualmente, e de forma sistematizada, um nome, ideia, produto, empresa, instituição ou
serviço.
Esse conjunto de elementos costuma ter como base a logomarca, formada por letras e símbolos: a do CRCPR, por
exemplo, até então, era composta de uma imagem estilizada
do pinheiro-do-paraná ou araucária, árvore representativa do
Estado do Paraná.
Para profissionais da área do design, a identidade visual é a
imagem ampliada da marca, presente tanto em suportes gráficos (impressos) como eletrônicos (interfaces).
Mudança será progressiva
Trata-se da primeira vez, em 68 anos de criação dos conselhos de contabilidade – pelo Decreto-Lei nº 9.295/46 –, em
que é instituída uma identidade visual única para todos eles.
A mudança foi aprovada em reunião plenária ordinária do CFC
em 6 de junho.
Favorável à identidade visual única, a presidente do CRCPR,
Lucelia Lecheta, acredita que a novidade ajudará o contabilista a se familiarizar com o Sistema CFC/CRCs independente da
região onde estiver. “Em um país de dimensões continentais
como o nosso, necessitamos de uma identificação visual que
dê à classe contábil brasileira a noção de pertencimento a um

identidade visual

grupo forte e unido”, diz. “Cada conselho tinha a sua própria
logomarca. Agora, teremos uma identificação visual comum e
seremos lembrados como um sistema que compartilha missão,
projetos, ideias, sentimentos. A finalidade é fortalecer a nossa
imagem perante os profissionais da contabilidade e a sociedade”, afirma o presidente do CFC, José Martonio Alves Coelho.

Nova logomarca do Conselho de Contabilidade do Paraná (CRCPR).

Nova logomarca do Conselho Federal de Contabilidade.
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Em Curitiba, CRCPR adere à campanha Doe Calor

e incentiva o engajamento da classe contábil para arrecadar donativos

A

sede do CRCPR, em Curitiba, é um dos pontos de arrecadação da campanha de inverno Doe Calor, coordenada pela Fundação de Ação Social (FAS) e pelo Instituto
Pró-Cidadania de Curitiba (IPCC). Podem ser doados
agasalhos, cobertores e demais peças de inverno, que vêm sendo repassadas pelos Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS) da cidade à população em situação de vulnerabilidade
social. Lançada em maio, a campanha permanece em operação
até o dia 31 de agosto.
Com o objetivo de garantir que nenhuma família curitibana
passe frio e sofra de complicações devido à hipotermia, foram
realizados 43 mil atendimentos só nos primeiros quinze dias de
ação. Para a campanha deste ano, o IPCC fez a compra de 60 mil
cobertores, 20 mil agasalhos e 8 mil cachecóis, de acordo com
informações divulgadas no site da prefeitura.

ga, com o corpo coberto de óleo. Nas novas peças publicitárias da
Doe Calor, ele aparece doando agasalhos.
A participação do Oil Man é parte de uma estratégia para
atrair a atenção do público e incrementar a arrecadação. “Ano
passado tivemos um dos invernos mais rigorosos da cidade e graças à mobilização da população e ao trabalho de entrega dos
donativos, não perdemos ninguém para o frio curitibano. Neste
ano, esse continua sendo o nosso maior objetivo”, disse Marcia
no lançamento da campanha. “Os atendimentos serão diários e
a equipe está preparada para eventuais atendimentos emergenciais”, explicou a presidente do IPCC, Francisca Cury.

Marcia Fruet explica os objetivos da campanha ao público presente no lançamento da Doe Calor 2014.

Lucelia Lecheta, Francisca Cury, Marcia Fruet e Narciso Doro Jr: CRCPR é parceiro
da FAS na campanha Doe Calor.

A Doe Calor foi lançada oficialmente dia 20 de maio, em um
encontro com Marcia Oleskovicz Fruet, presidente da FAS, e o prefeito Gustavo Fruet, do qual participaram a presidente do CRCPR,
Lucelia Lecheta, e o vice-presidente de Relações Sociais, Narciso
Doro Junior.
A adesão do CRCPR à campanha foi proposta por Lucelia e
Doro e aceita pela presidente da FAS em reunião realizada pouco
antes, dia 14, na sede do conselho.

Ação entre funcionários
Para incentivar as doações junto ao público interno, a Associação
de Funcionários do CRCPR (ASSFUNC) decidiu premiar em dinheiro
os três associados que mais somarem pontos, de acordo com o tipo
de peça doada – cobertores, por exemplo, valem 10 pontos. Meias,
luvas e cachecóis, dois. Os prêmios variam de R$ 80 a R$ 150.
Mairê Dahlem, presidente da ASSFUNC, comenta que a ideia é
“incentivar uma competição saudável entre os funcionários, associados ou não, em prol de uma causa que é de toda a sociedade,
principalmente das pessoas mais esclarecidas e conscientes de seu
papel social”.

Doe Calor! Faça sua doação no CRCPR
Traga sua doação de agasalhos, cobertores, gorros, luvas, cachecóis,
sapatos e demais peças de inverno até a sede do Conselho Regional
de Contabilidade do Paraná:
Rua XV de Novembro, 2987, Alto da
XV – Curitiba (em frente ao hospital Menino Deus). A campanha continua até 31
de agosto, mas o ideal é que os donativos
sejam arrecadados e distribuídos a quem
precisa o quanto antes!
“Pedimos aos contabilistas que separem as roupas de inverno que
estão sem uso e centralizem suas doações no CRCPR. Melhor ainda se
incentivarmos familiares e amigos a fazer o mesmo”, diz a presidente
Lucelia Lecheta.

CRCPR recebe doações de funcionários e do público externo até 31 de agosto.

Oil Man, garoto-propaganda
Para incentivar a população a se desfazer de peças que estão
há mais de um ano sem uso, a campanha escolheu o Oil Man
como garoto-propaganda. Conhecido nacionalmente, o ciclista
costuma pedalar pelas ruas da capital vestindo apenas uma sun-
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São aceitas roupas de todos os tamanhos, calçados, cobertores – em
bom estado de uso. As doações são periodicamente coletadas pelo
IPCC e enviadas à FAS para separação e pequenos reparos antes do
repasse. Famílias, entidades sociais, associações de moradores e clubes de mães que necessitem receber as doações devem procurar diretamente o CRAS mais próximo.
A lista completa dos pontos de coleta está no site www.doecalor.com.br. Em caso de
situação crítica, ligue 156. Outras informações: (41) 3250-7982 ou (41) 3241-1517.
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SEFA busca soluções para

problemas enfrentados pela classe contábil

A

Secretaria Estadual da Fazenda (SEFA) estuda medidas para
possibilitar, de forma online, a desvinculação do nome do contabilista de empresas abandonadas mediante comunicação realizada pelo contador. A informação foi repassada à presidente
do CRCPR, Lucelia Lecheta, e demais representantes da classe contábil,
pelo secretário de Estado da Fazenda, Luiz Eduardo Sebastiani, e o diretor
da Coordenação da Receita Estadual, Helio Hisashi Obara, em encontros
realizados no mês de maio.
Agora, eles analisam os detalhes técnicos das soluções apresentadas
pela secretaria frente ao pacote de reivindicações feitas em abril por entidades representativas da classe contábil. Este pacote inclui, além da desvinculação do contabilista de empresa abandonada, a disponibilização
dos arquivos XML de notas eletrônicas no portal da Receita Estadual e o
início da obrigatoriedade da Escrituração Fiscal Digital do Livro Registro
de Controle da Produção e do Estoque em 2015, conforme previsto em
norma federal.

Desvinculação do nome do contabilista de empresa abandonada
“Num primeiro momento podemos viabilizar o repasse dessas informações por meio de protocolos, enquanto se estuda o desenvolvimento
de um sistema online específico”, informou Obara, enfatizando que o
único pedido da pasta é que a guarda dos documentos continue sendo
feita pelo contador, como ocorre com a baixa de documentos.

Em reunião, SEFA apresentou algumas medidas frente à lista de reivindicações dos
líderes contábeis.

Arquivos XML
Sobre a disponibilização dos arquivos XML de notas eletrônicas no
portal da Receita Estadual, a SEFA está analisando a possibilidade de os
contadores terem um horário determinado para acesso às informações e
outro para download.
Decreto N° 9.570
Em relação ao decreto N° 9.570, que trata da obrigatoriedade da
Escrituração Fiscal Digital do Livro Registro de Controle da Produção e
do Estoque, o diretor da coordenação da Receita do Estado esclareceu e
reiterou que a obrigatoriedade existirá a partir de 1º de janeiro de 2015
e não dezembro de 2013, conforme a interpretação de alguns profissionais. De acordo com o diretor, o artigo 282, do Regulamento do ICMS,
diz que o arquivo EFD será gerado conforme especificações do Ato Cotepe/ICMS 52, que por usa vez, instituiu o prazo de obrigatoriedade para
1º de janeiro de 2015.
Outros pontos discutidos foram a apuração de divergências entre arquivos de GIA e SPED Fiscal e a possibilidade de consulta para identificar
clientes omissos em relação à entrega da EFD. De acordo com a SEFA,
20% dos contribuintes estão nesta situação.
Grupo de trabalho
De acordo com Sebastiani, um grupo de trabalho com representantes
da classe contábil será criado para estudar medidas que visem à flexibilização das obrigações acessórias. “Sabemos que o secretário Sebastiani e sua
equipe estão determinados em encontrar soluções aos pleitos apresentados e vamos colaborar para que essas medidas sejam eficazes, continuando a nos reunir”,
disse
Lucelia.
Além
da
presidente, participaram
das
reuniões, pelo
CRCPR, o vice-presidente de
Relações Sociais,
Narciso
Doro
Junior, e o vice-presidente de
Registro, João
Detalhes técnicos são o foco dos próximos encontros.
Gelásio Weber.
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Fiscalização atua em Laranjeiras do Sul,

E

Cornélio Procópio, União da Vitória e Guarapuava

m maio e junho, o Conselho de Contabilidade do Paraná (CRCPR) deu início aos trabalhos fiscalizatórios em Laranjeiras
do Sul, Cornélio Procópio, Guarapuava e União da Vitória,
onde a fiscalização ocorre na modalidade eletrônica (Fisc-e).
Nas demais cidades, os inspetores fiscais desenvolvem os trabalhos
na forma tradicional, ou seja, “in loco”, junto a profissionais da contabilidade, empresas contábeis, não contábeis - firmas comerciais,
industriais, prestadoras de serviços, entidades sem fins lucrativos, instituições financeiras e órgãos públicos.

Na Fisc-e, a documentação solicitada é a mesma, a diferença consiste no procedimento adotado. Neste caso, os profissionais contábeis
recebem via e-mail um agendamento eletrônico que dá acesso ao
sistema online da Fisc-e, plataforma na qual devem ser preenchidas,
dentro do prazo estabelecido, informações relativas à Ficha Cadastral
da Organização Contábil; Ficha Perfil do Executor de Serviços Fisco-Contábeis e a relação de empresas/clientes sob a responsabilidade
técnica do fiscalizado. As informações remetidas eletronicamente são
submetidas à análise técnica de um inspetor fiscal.
O vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRCPR,
João Gelásio Weber, lembra que a Fisc-e não descarta a possibilidade
de fiscalização “in loco”, caso sejam identificadas inconsistências ou
irregularidades nos documentos apresentados.

Público acompanha abertura da fiscalização em Guarapuava, dia 26 de maio.

Documentação exigida
As principais peças solicitadas são o contrato social e as alterações contratuais do escritório, o alvará cadastral expedido pelo CRCPR, a carteira profissional, a escrituração contábil das empresas, as
demonstrações contábeis, os contratos de prestação de serviços e a
declaração comprobatória de percepção de rendimentos (Decore).

O vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRCPR, João Gelásio Weber, conversa com contabilistas em Guarapuava.

Os encontros contaram com a presença de diversos profissionais
da contabilidade e representantes do CRCPR. Em Laranjeiras do Sul,
dia 5, participaram o delegado local, Aurélio Zortea, e o conselheiro
Paulo de Tarso Vieira Lopes, de Cascavel; em Cornélio Procópio, dia 6,
a delegada do CRCPR na cidade, Maria de Fátima de Araújo, e o conselheiro por Assaí e macrodelegado para a Região Norte, Paulo Kazuo
Yamamoto; em União da Vitória, dia 12, o delegado Valdecir Rogério
Cordeiro, os vice-presidentes de Fiscalização, Ética e Disciplina, João
Gelásio Weber, e Registro, Sandro Di Carlo Teixeira. Em Guarapuava,
dia 26, estavam Gelásio Weber, Fernando Antonio Borazo Ribeiro,
vice-presidente de Controle Interno do CRCPR, o delegado Sadi Giongo, o macrodelegado Aguinaldo Mocelin e o presidente do Sindicato
local, Sebastião Valdeci Galvão. O gerente do setor no CRCPR, Dirceu
Zonatto, participou de todas as ocasiões, esclarecendo dúvidas dos
contabilistas e os procedimentos adotados pelos fiscais.

Abertura da Fiscalização em Cornélio Procópio, dia 6 de maio, no auditório do
campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

Evento em União da Vitória, no Centro Universitário Uniuv, dia 12: região passa
por fiscalização eletrônica (Fisc-e).

16

Em Guarapuava, o gerente de fiscalização Dirceu Zonatto esclarece dúvidas sobre
os procedimentos adotados pelos fiscais.
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Espaço da Junta
As juntas comerciais e a Lei Contra a Lavagem de Dinheiro

R

Armando Lira - Vogal representante da classe contábil

ecentemente, o DREI - Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração, órgão subordinado à Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, editou a Instrução Normativa 024/2014 que versa sobre o procedimento a ser adotado
no âmbito das juntas comerciais para o cumprimento do disposto
nos artigos 10 e 11 da Lei 9.613, de 3 de março de 1998.
Esta é a lei que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; prevenção da utilização do sistema
financeiro para os ilícitos previstos nesta lei; cria o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.
Apesar de antiga, a lei foi alterada recentemente e aperfeiçoada com a finalidade de ampliar o combate ao crime de lavagem
de dinheiro, imputando responsabilidades a juntas comerciais e
aos registros públicos.
A IN DREI 024/2014 estabelece no Art. 3º : Havendo sério
indício dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 1998, caberá ao
técnico, analista ou vogal do registro empresarial responsável pelo
procedimento solicitar o encaminhamento ao COAF. As juntas comerciais terão um tempo de 18 meses, a contar da data da publicação (06/06/2014), para implementar integralmente as disposições contidas na Instrução Normativa sem prejuízo do disposto
em lei.
Este assunto tem especial destaque e importância para os profis-
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sionais de contabilidade que atuam como pessoa física ou jurídica,
mesmo que eventualmente prestem serviços de assessoria, consultoria, contadoria, pois também lhe são imputadas responsabilidades perante o COAF. O CFC – Conselho Federal de Contabilidade
também já editou normas conforme Resolução CFC 1.445/2013.
Com todas essas normativas, cabe observar que “indício” não
é crime, bem como pode criar contradições a respeito do que não
se tem certeza e mesmo ser confundido com a denúncia caluniosa
e/ou a falsa comunicação de crime (vide artigos 339 e 340 do
Código Penal).
Em resumo: esta lei é uma normativa que abre caminho perigoso pois dá margens a juízos de valor discutíveis. Além disso, prejudica em muito o sigilo e a relação de confiança com um cliente
que na maioria das vezes se conhece no decorrer da prestação de
serviços. Assim, sugere-se aos colegas que laboram em especial
com clientes do sistema financeiro uma leitura atenta dos normativos aqui citados.
Confira detalhes da temática nos links:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm
http://www.coaf.fazenda.gov.br/
http://www.drei.smpe.gov.br/legislacao/instrucoes-normativas/titulo-menu/pasta-instrucoes-normativas-em-vigor-03/in242014a.pdf
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.
aspx?Codigo=2013/001445
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Conheça os delegados do CRCPR
Bolívar José Rizzi – região de Pranchita

Lino Martins – região de Bandeirantes

Além de Pranchita, a delegacia abrange ainda os municípios de Barracão, Bela Vista da
Caroba, Bom Jesus do Sul, Santo Antônio do
Sudoeste, jurisdição onde atuam 102 profissionais com registro ativo e 30 escritórios.

A delegacia compreende os municípios de
Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Itambaracá,
Santa Amélia, jurisdição onde atuam 131
profissionais com registro ativo e 33 escritórios.

A delegacia fica na Avenida Rio Claro, 270
– Centro.

A delegacia fica na Rua Eurípedes Rodrigues,
812.

Contatos: (46) 3540-1191;
e-mail: bolivar@rizart.com.br

Contatos: (43) 3542-2233
e-mail: daurea@bandnet.com.br

João Macias Nogueira - região de Ivaiporã

Roque Ademir Karoleski – região de Goioerê

Além de Ivaiporã, a delegacia abrange os
municípios de Arapuã, Ariranha do Ivaí, Borrazópolis, Cândido de Abreu, Cruzmaltina,
Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, Manoel
Ribas, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí,
São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí, jurisdição onde atuam 250 profissionais com registro ativo e 65 escritórios.
A delegacia funciona na Rua Rio Grande do
Sul, 925.
Contatos: (43) 3472-1881
e-mail: joaomadv@gmail.com

Além de Goioerê, a delegacia abrange os
municípios de Boa Esperança, Janiópolis,
Mariluz, Moreira Sales, Paraná D’Oeste,
Quarto Centenário, Rancho Alegre D’Oeste,
jurisdição onde trabalham atualmente 119
profissionais com registro ativo e funcionam
37 organizações contábeis.
A delegacia fica em Goioerê, na Avenida Tiradentes, 366.
Contatos: (44) 3521-7900
e-mail: karoleski@visaonet.com.br
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