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JUCEPE 

Eleições CRC
A importância do voto da classe contábil 

CRC DESTACA

contabilista poderá votar sem sair de casa 
ou de seu trabalho. 

De acordo com o dicionário Michaelis, a 
palavra ‘renovação’ vem do latim renovare 
e significa tornar novo; fazer voltar ao 
primeiro estado, ou a um estado mais 
perfeito; modificar ou mudar para me-
lhor. É com esta premissa que as eleições 
do Sistema CFC/CRC são regidas e, de dois 
em dois anos, o colegiado do Sistema 
CFC/CRC é renovado.  
Este ano, 1/3 do Plenário (10 membros) 
de cada Conselho serão eleitos pela 
votação da classe contábil local. É im-
portante ressaltar que este é o momento 
dos contabilistas brasileiros escolherem 
seus representantes. Um momento de 
festejar a democracia em 
meio a uma categoria que 
tanto batalha pelas suas 
conquistas. No caso particular 
de Pernambuco, teremos 
ainda o acréscimo de mais 3 
candidatos que substituirão 
conselheiros do mandato 
de 2/3 que renunciaram aos 
seus mandatos.
Os eleitos terão mandato de 
quatro anos, de 1º de janeiro 
de 2012 a 31 de dezembro 
de 2015, de acordo com 
o disposto nas instruções 
aprovadas pela Resolução 
CFC nº 1340/11, e pelo Regu-
lamento Geral dos Conselhos 
de Contabilidade.
A votação ocorrerá em no-
vembro de 2011 a partir 
da 00h do dia 10 até as 
20h do dia 11, exclusi-
vamente pela internet. 
Com muita comodidade, o 

O voto é secreto, obrigatório, direto 
e pessoal e será exercido pelo contabi-
lista na jurisdição do CRC de seu registro 
definitivo originário, registro definitivo 

transferido, registro provisório ou regis-
tro provisório transferido. É facultativo 
o voto ao profissional com idade 
igual ou superior a 70 anos.
Para votar, o contabilista deve estar 
em dia com suas obrigações junto 
ao CRC-PE - inclusive quanto a débitos 
de qualquer natureza. O Conselho está 
convocando os contabilistas pernam-
bucanos 

Exercer a cidadania para valorizar a 
profissão é dever de todos nós. Não 
deixe de cumprir o seu papel e defender 
seus direitos profissionais. Vote!

“Com muita
comodidade, o

contabilista poderá 
votar sem sair de casa 

ou de seu trabalho”
MATÉRIAS

Nova Sede do 
CRC-PE

Construção está prevista para 2012 
SAIBA MAIS................. P. 3



MATÉRIAS

Resultado da 2ª edição do Exame de Suficiência 

CRC-PE vai fiscalizar balanços da JUCEPE 

Marketing pessoal dos 
contabilistas é tema 
de pesquisa 

O CRC-PE está no Twitter 

As provas da 2ª edição de 2011 do Exame de Sufi-
ciência foram aplicadas no dia 25 de setembro em 
120 cidades brasileiras. Inscreveram-se para as pro-
vas um total de 23.836 candidatos, sendo 19.721 
para a prova de bacharel em Ciências Contábeis e 
4.115 para a prova de técnico em contabilidade. 
A aplicação da 2ª edição do Exame foi responsa-
bilidade da Fundação Brasileira de Contabilidade 
(FBC), entidade contratada pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC).
A exemplo da 1ª edição, cujas provas foram realiz-
adas em 27 de março deste ano, a aplicação desta 
2ª edição de 2011 também foi considerada satisfa-
tória pelo presidente da FBC, José Martônio Alves 
Coelho. “Com muito trabalho e responsabilidade, 
novamente garantimos a eficiente organização e 
a devida ordem durante a aplicação do Exame em 

O CRC-PE lançou, no 
segundo semestre, 
uma pesquisa sobre 
perfil do contabilista 
e seu marketing pessoal. O 
preenchimento é individual e de 
forma digital e tem por finalidade 
formar um banco de informações 
referente ao uso das ferramentas de 
marketing pessoal no dia a dia do 
profissional contábil. A pesquisa é 
uma iniciativa da Câmara de Desen-
volvimento Profissional que pretende 
conhecer o perfil do contabilista a 
fim de otimizar a oferta de cursos. 
Periodicamente, o Conselho realizará 
outras pesquisas, sempre em busca de 
conhecer cada vez mais dos profissio-
nais contábeis.

Vocês já conferiram o Twitter 
do CRC-PE?  O nosso endereço 
eletrônico é o twitter.com/
crc_pernambuco. Se ainda não 
é um seguidor, basta seguir o 
perfil @CRC_Pernambuco para 
ficar por dentro de tudo que 
acontece de mais importante 
no mundo da contabilidade, 
além de acompanhar as 
movimentações do Conselho. 
No microblog também serão 
divulgados os cursos e eventos 
promovidos pelo CRC. 
A finalidade da utilização 
da ferramenta é divulgar as 
notícias com mais rapidez e efi-
ciência. Sem dúvida, o Twitter 
é um importante instrumento 
para o fortalecimento das 
relações das instituições com o 
seu público.
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todo o Brasil”, afirmou.
O gabarito das provas já se encontra disponível 
no site do CFC  (www.cfc.org.br), enquanto que 

foi feita corretamente, em obediência às normas e 
princípios contábeis vigentes no país.
Essa medida objetiva evitar possíveis falhas na 
contabilidade das empresas. “Para as empresas que 
faltaram com a ética contábil, usando de balanços 
artificiais, o Conselho exercerá a força que lhe cabe 
na lei e aplicará punição aos responsáveis”,  afirma 
o presidente, Almir Dias de Souza.
O convênio entre as autarquias estaduais também 
pretende incentivar contadores a praticar contabili-
dade com ética, eficiência e transparência.

O Conselho Regional de Contabilidade em Pernam-
buco firmou, no fim de julho, um convênio com a 
Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCE-
PE para que o Conselho fiscalize todos os balanços 
patrimoniais registrados na Junta. 
O objetivo dessa ação é constatar se os balanços 
arquivados estão respaldados em contabilidade. De 
acordo com o presidente do CRC-PE, Almir Dias, as 
informações da JUCEPE serão o passo inicial para 
que o Conselho chegue até a empresa para fisca-
lizar o livro diário e constatar que a contabilidade 

a  relação dos aprovados será publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) e divulgada nos endereços 
eletrônicos do CFC, FBC e CRCs em até 60 dias após 
a data das provas.
Os aprovados no Exame de Suficiência terão o 
prazo de dois anos para requererem o registro pro-
fissional no CRC, a partir da data da publicação da 
relação dos aprovados no Diário Oficial da União.
 Inscritos em Pernambuco
Em Pernambuco se inscreveram para o Exame 559 
bacharéis em Ciências Contábeis e 107 Técnicos em 
Contabilidade, distribuídos nas cidades de Recife, 
Caruaru e Petrolina.
Provas
As provas do Exame já estão disponíveis no site do 
CFC (www.cfc.org.br) 



GIRO DE NOTÍCIA

Novo aviso prévio entra em vigor 
Passam a valer a partir do último dia 13 de outubro  as 
novas regras do aviso prévio. A lei publicada no Diário Oficial 
da União aumenta de 30 para 90 dias o tempo de concessão 
do aviso nas demissões sem justa causa. O projeto, aprovado 
na Câmara no último dia 21, tramitava no Congresso desde 
1989 e foi sancionado sem vetos pela presidenta Dilma 
Rousseff. O prazo do aviso aumenta proporcionalmente 
ao tempo de serviço prestado na mesma empresa. Além 
do direito aos 30 dias (já previsto em lei), o trabalhador 
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terá direito ao acréscimo de três dias a cada ano de serviço, 
limitado a 90 dias de aviso prévio. Em caso de demissão 
voluntária, o empregado deve trabalhar pelo mesmo 
período ou ressarcir a empresa pelo tempo devido. Mas a 
empresa pode optar por liberar o empregado, sem ônus. De 
acordo com a Casa Civil, o novo prazo de aviso prévio vale 
para demissões que ocorrerem a partir desta quinta-feira. 
Não influencia quem pediu demissão ou foi demitido antes 
da vigência da nova regra.

Treinamento Conectividade Social 
aporta na capital e no interior 

No último dia 17 de setembro, a praia de Gaibu foi 
cenário da oitava edição do Encontro de Contabilistas do 
Cabo de Santo Agostinho e Mata Sul, que, este ano, teve 
como tema “Contabilidade Empresarial x Contabilidade 
Setor Público: Práticas Contábeis e Inovação”.
O evento, realizado no auditório da Pousada Caravelas 
de Pinzón, recebeu especialistas para debater questões 
dirigidas ao cotidiano do profissional contábil. Na oca-
sião, o CRC-PE esteve representado pelo vice-presidente 
da Câmara de Fiscalização e vice-presidente da Câmara 
de Ética e Disciplina do Conselho, o contador José Eraldo 
Lúcio de Oliveira, que capitaneou a mesa. 
Quem abriu a manhã de discussões foi a professora De-
borah Barros, explanando sobre “Substituição Tributária 
do ICMS”. Na sequência aconteceu o lançamento do livro 
Pronunciamentos Contábeis na Prática, com a presença 
da professora e autora e professora  Umbelina Lagioia.
Dando continuidade ao evento, os auditores tributários 
do Estado de Pernambuco, Jader Toscano e Marcos Auto, 

Conexões inteligentes em benefício do desenvolvimento 
social. Eis o mote do Treinamento da Nova Plataforma de Co-
nectividade Social da Caixa Econômica Federal que está sendo 
realizado desde julho em várias cidades do estado, entre elas 
Recife, Paulista, Arcoverde e Limoeiro. 

      DDP em foco

O treinamento especial sobre a mudança de plataforma com a 
utilização de certificado digital nos processos de FGTS foi pre-
parado pelo CRC-PE em parceria com a Caixa Econômica Fede-
ral. A capacitação é também uma espécie de tira-dúvidas. 

CRC-PE manifesta interesse em trazer 
o 20º CBC para o estado
Na reunião plenária realizada no mês de setembro, foi 
deliberado por unanimidade que o CRC-PE estará se candi-
datando a sediar o 20º Congresso Brasileiro de Contabili-
dade. Para tanto, já foi enviado ofício ao CFC, manifestando 
tal interesse.

No entendimento do plenário e do Conselho Diretor do 
CRC-PE, o Estado está vivenciando um momento econômico 

especial, razão pela qual será muito importante para o 
Estado e região, que o 20º Congresso possa ser realizado em 
Pernambuco. Trata-se do maior evento promovido a cada 
quatro anos pela classe contábil do país. 

Com muito esforço e dedicação, o Conselho trabalhará para 
ser sede deste grande encontro que acontecerá em 2016. 

Realizações

Sucesso do 8º Encontro de Contabilistas do Cabo e Mata Sul

OBJETIVO
A Caixa publicou a Circular nº. 547/2011 que trata da mudan-
ça na plataforma da Conectividade Social que passa a adotar 
o uso da certificação digital com padrão ICP – Brasil para as 
funcionalidades dos processos do FGTS. Em razão da referida 
mudança, a CEF realizará a capacitação dos contabilistas, em 
parceria com o CRC-PE, para adequação ao novo processo.

Construção da 
nova sede do
CRC-PE está
prevista para 2012

O ano de 2012 será de muita expectativa para o Conse-
lho. É que o projeto da nova sede está em estudo e, com 
sua aprovação, o início da construção será em 2012. A 
ideia para o novo prédio é construí-lo sob uma estrutura 
mais ampla e mais moderna. O novo endereço será Rua 
Carlos Gomes Prado, no bairro Prado-Recife. 

apresentaram a palestra intitulada “SEF II”, para tratar da 
segunda versão do Sistema de Escrituração Fiscal da Secretaria 
da Fazenda do Estado de Pernambuco – Sefaz.

No painel da tarde, os contadores Stênio Rios, Bartholo-
meu Moraes Vasconcellos Filho e Andreia da Silva Morais 
expuseram sobre os processos de convergência da con-
tabilidade aplicada ao setor público, sob coordenação 
do contador geral do Estado de Pernambuco, o contador 
Carlos Alberto de Miranda Medeiros.
Durante todo o dia, o evento  esteve lotado com a 
presença de estudantes e profissionais de contabilidade 
participativos e interessados, que somaram mais de 100 

pessoas, em sempre estar informado com as atualizações dos 
processos referentes ao dia a dia contábil.

Fotos: Dérike Almeida



Contabilistas em dia têm vantagens em planos 
de saúde
O CRC-PE está sempre em busca de convênios e parce-
rias a fim de beneficiar os contabilistas pernambucanos.  
Desta forma, o Conselho e a Qualicorp, líder nacional em 
planos de saúde para categorias profissionais, firmaram 
uma parceria bem bacana. Os contabilistas regulares 
com o Conselho ganham até 30% de desconto nos 
melhores planos de saúde.  Acesse o site do CRC e saiba 
mais: www.crcpe.org.br
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INfORME

Convênios

Pronunciamentos
Contábeis na Prática
De Umbelina Cravo Teixeira Lagioia 
A obra, da professora Umbelina 
Lagioia, integra a Série Pronun-
ciamentos Contábeis, que tem 
por objetivo expor os principais 
aspectos relacionados aos 
pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
incluindo exemplos aplicados e 
exercícios resolvidos sobre os assuntos estudados.

Neste volume são estudados três pronunciamentos 
técnicos: os Pronunciamentos Conceitual Básico, 1 
e 2. O livro da editora Atlas é de relevante interesse 
para os profissionais que atuam na área contábil, 
como também para os demais que precisam 
utilizar-se da informação contábil para a tomada de 
decisão.

SABER CONTÁBIL

CRC-PE participa de reunião com o TCE
Na última quarta-feira, dia 28/09, o presidente 
do CRC-PE, Almir Dias, juntamente com o vice-
-presidente de Fiscalização, José Eraldo Lucio, e 
com o assessor jurídico, Mauro Cezar Cruz, reali-
zaram visita ao Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco – TCE, com o objetivo de discutir 
aspectos rela-
cionados com 
os relatórios de 
auditoria emiti-
dos pelo Órgão, 
no tocante às 
fiscalizações 
realizadas nas 
prefeituras, 
câmaras de 
vereadores 
e autarquias 
municipais do Estado.

A reunião aconteceu na Coordenadoria de 
Controle Externo, comandada pelo Dr. Jackson 
Francisco de Oliveira, e contou com a presença 
de vários profissionais de contabilidade da 
capital e do interior do Estado, ligados ao Setor 
Público.

A visita ao TCE veio atender a um pleito de 

vários Contadores, que, de alguma forma, têm 
se sentido prejudicados, uma vez que alguns 
relatórios de auditoria do órgão têm evidenciado 
julgamentos antecipados quanto aos procedi-
mentos contábeis adotados, inclusive, com a 
utilização de expressões que poderão, eventual-

mente, denegrir 
a imagem do 
profissional de 
contabilidade. 
Diante da boa 
receptividade 
do Coordenador 
de Controle 
Externo do TCE, 
ficou acordado 
na reunião que 
o CRC-PE estará 

enviando ofício à presidência do órgão, pleite-
ando que o assunto possa ser revisto.

Na oportunidade, também foi discutida a 
possibilidade da celebração de convênio de 
cooperação técnica entre o TCE e o CRC-PE, com 
vistas ao aprimoramento dos procedimentos 
fiscalizatórios de matérias de teor contábil, no 
âmbito dos órgãos públicos sujeitos à fiscaliza-
ção do Tribunal de Contas.
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CRC-PE entrega relação das
DECORES à Receita 

DESTAQUE

Com objetivo de redobrar as fiscalizações relativas à 
emissão da DECORE, o CRC-PE, como autarquia fede-
ral, entregou à Receita Federal do Brasil a relação de 
todas as Declarações de Rendimentos fornecidas pelos 
contadores para que o órgão confronte se realmente os 
beneficiários declararam a solicitadas aos profissionais 
contábeis. 
 A emissão do documento só pode ser efetuada por 
um profissional de contabilidade seguindo todas as 
prerrogativas jurídicas e éticas. Emitir sem base legal, 
constitui fraude penal, cível e disciplinar junto ao CRC-
-PE. As responsabilidades penais do cliente e do conta-

bilista referem-se principalmente à reparação do dano 
à sociedade, feita inclusive sob a forma de privação da 
liberdade do culpado. 
As responsabilidades serão cobradas fundamentalmen-
te de acordo com o Código Penal (capítulo que trata do 
estelionato e de outras fraudes – art. 171) e Código de 
Ética Profissional do Contabilista (Res. CFC 803/96, art 
3º, parágrafo VIII) 
 A emissão da DECORE deve ser vista como uma 
conquista e uma responsabilidade dos profissionais de 
contabilidade. Instruir e atuar corretamente são estímu-
los para a sociedade que passa a conhecer o documento 

VISãO CRC-PE   

É com muito orgulho 
que anuncio a 
volta do nosso CRC 
Notícias na versão 
impressa. As ativida-
des e realizações do 
Conselho, além de 
notícias e notas do 
mundo contábil con-
tinuarão em pauta. 

Na matéria principal desta edição, vamos abordar as 
eleições que acontecerão no mês de novembro. É tempo 
de exercer a cidadania e cumprir com os nossos deveres 
enquanto profissionais contábeis. Vale apena conferir. 
Aqui, no CRC-PE estamos em plena renovação. Os novos 
Conselheiros que passarão a fazer parte do Conselho 
no início do ano quem vem, encontrarão uma entidade 
madura, equilibrada e, o mais importante, que valoriza 
o profissional. Para nós, contabilistas, é o momento de 
celebrar a democracia da classe. Juntos, iremos longe!

Almir Dias  de Souza
Presidente CRC-PE

A cada edição, a opinião 
do presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade 
em Pernambuco. 
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A FBC é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, instituída nos termos da Escritura Pública 
lavrada no 1º Ofício de Brasília – Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, microfilmado sob o n.º 26.266. A 
Fundação tem sede e foro na cidade de Brasília–DF, 
podendo abrir filiais em outros estados, e prazo de 
duração indeterminado, regendo-se pelo seu Estatuto 
e pela legislação pertinente. A FBC é uma entidade de 
natureza cultural com personalidade jurídica de direito 

privado e está estabelecida no 4º andar da sede do 
Conselho Federal de Contabilidade. 
No cumprimento de sua finalidade, a FBC poderá atuar 
diretamente ou através de convênios com entidades 
públicas e privadas em nível nacional e internacional. 
Com os seguintes objetivos:
a) promover e subsidiar programas de ensino, pesquisa, 
pós-graduação e extensão na área da contabilidade;
b) estimular e coordenar a produção científica na área 

contábil através de publicações de livros, revistas e 
periódicos;
c) promover estudos e análises técnicas de segmentos 
econômicos e sociais em demonstrações contábeis para 
divulgação à sociedade brasileira;
d) exercer e divulgar outras atividades que signifiquem 
contribuição para o desenvolvimento técnico, científico, 
cultural e de promoção da contabilidade.
Para saber mais, acesse o site www.fbc.org.br.

Conheça mais sobre a fundação 
Brasileira de Contabilidade  

e reconhecer os contabilistas como seus aliados na 
manutenção de uma conduta profissional segura, ética 
e transparente.



fINANÇAS Responsável: Conselheiro Efetivo e Vice Presidente do Controle Interno, Geraldo de Paula Batista

fiscalização mostra balanço das ações:

ESPAÇO fISCALIZAÇãO
R E C E I T A S

DESCRIÇÃO ORÇADO EM  R$ ACUMULADO EM  R$

  Agosto Setembro Total

Receitas de Contribuição 4.347.798,08 191.869,93 107.391,4 299.261,33
Receitas de Serviços 341.300,00 8.490,33 14.708,92 23.199,25 
Outras Receitas Correntes 342.200,00 51.088,08 44.079,36 95.167,44

Receita Patrimonial 163.000,00 9.546,94 10.015,27 19.562,21
Receita de CapitalT A L 5.194.298,08 30,0064  0,00                                  -
Excesso de arrecadação                                  -

T O T A L 5.194.298,08 260.995,28 176.194,95 437.190,23
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DESPESAS
DESCRIÇÃO FIXADA EM R$

ACUMULADO 
EM  R$

  Agosto Setembro Total

Despesas com Pessoal 1.399.528,08 130.989,48 116.720,32 247.709,80 
Material de Consumo 143.225,00 4.124,91 12.303,31  16.428,22 
Serviços de terc. e encargos 1.172.360,38 63.081,25 65.864,10  128.945,35 

Diversas despesas de custeio 105.800,00 4.897,53 2.914,83  7.812,36 

Diversas contribuições 1.005.384,62 48.490,07 28.739,72  77.229,79 

Obras e instalações 22.000,00 1.987,98 1.374,68  3.362,66 

Equip. e materiais permanentes 1.346.000,00 3.729,44 14.692,50 18.421,94

T O T A L 5.194.298,08 257.300,66 242.609,46 499.910,12

Acumulado de agosto/ setembro

AGOSTO SETEMBRO
R E C E I T A S 260.995,28 1 76.194,95 
D E S P E S A S 257.300,66 242.609,46
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T O T A L
ORÇADO 5.194.298,08 
ACUMULADO 437.190,23 

ORÇADO  
5.194.298,08 

ACUMULADO  
437.190,23 

-

1.000.000,00 

2.000.000,00 

3.000.000,00 

4.000.000,00 

5.000.000,00 

6.000.000,00 

RECEITA -O rçado x Acumulado
AGO -S ET / 2011


