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ENTREVISTA

José Eraldo de Oliveira fala 
sobre planos e metas da gestão.
SAIBA MAIS................. P. 2 

Pernambuco passou a ser representado pela 
Contadora Verônica Souto Maior e pelo Téc. em 
Contabilidade Severino Vicente da Silva
SAIBA MAIS................. P. 5 

Entrevista 
com o novo 
presidente do 
CRC-PE 

2012: Um ano de renovação 
no CRC-PE

CRC DESTACA

O ano de 2012 começou com ar de reno-
vação no CRC-PE. É que no primeiro dia 
útil do ano (02/01) aconteceu a cerimônia 
de posse da nova composição da Presi-
dência, Conselho Diretor e Câmaras para 
assumir o biênio 2012/2013 no Conselho.
Após a posse, que aconteceu no auditório 
da sede do CRC-PE, os Conselheiros 
escolheram os componentes do Conselho 
Diretor que ficou configurado, conforme 
quadro ao lado.

Na ocasião, o presidente da 
gestão 2010/2011, Contador 
Almir Dias de Souza, agradeceu 
a toda equipe do CRC-PE que 
foi fundamental no exercício 
da sua função. “Os funcionários 
conhecem o Conselho como nin-
guém e eles me ajudaram muito 
para que eu pudesse exercer o meu 
trabalho da melhor forma possível”. 
O presidente eleito, Contador José Eraldo 
Lucio de Oliveira, agradeceu à classe con-
tábil pernambucana pelo reconhecimen-
to e aos conselheiros pela confiança em 
lhe conceder o mandato de presidente do 
Conselho Regional de Contabilidade em 
Pernambuco, para o biênio 2012/2013. 
“Tenho muito orgulho e satisfação poder 
presidir o órgão máximo da Contabilidade 
em nosso Estado. Tenho a mais absoluta 
consciência da importância e da respon-
sabilidade que me está sendo outorgada, 
neste momento”, afirma.

Presidente: 
Contador José Eraldo Lucio de 
Oliveira;

Vice-presidentes

Administração e Finanças: 
Contador Geraldo de Paula 
Batista Filho;

Fiscalização: 
Contador José Gonçalves 

Campos Filho;

Desenvolvimento Profissional: 
Contador Francisco de Assis Galvão 
Barreto Pinho;

Registro:  
Contador Albérico Xavier de 
Morais Pinto;

Controle Interno: 
 Contador Roberto Vieira do 
Nascimento.

José Eraldo mencionou em seu discurso 
os planos e metas já assumidos durante 
a última campanha, como realizar 
anualmente o evento O Caduceu, for-
talecer a Perícia Contábil, restabelecer a 
publicação mensal da coluna CRC-PE em 
jornal de grande circulação, intensificar 

e  ampliar as atividades do Conselho no 
interior do Estado etc. 

“Iremos precisar da ajuda e da parti-
cipação de todos os Conselheiros, dos 
Delegados e Representantes no interior 
do Estado, e de todo o corpo funcional, 
para que as metas de trabalho possam 
ser alcançadas e os desafios superados”, 
finalizou.

Confira abaixo o 
novo Conselho
Diretor:

      DDP em foco

INfORME

Novos representantes 
de Pernambuco no CfC

Novo sistema 
de cursos do 
CRC-PE

Inscrições poderão ser feitas de forma 
mais dinâmica e prática
SAIBA MAIS................. P. 3



MATÉRIAS

02 03  

Novo Sistema de 
Cursos do CRC-PE  

Os preparativos estão a todo vapor. O local e data já estão definidos. O ano de 2012 marca 
o retorno de um dos mais importantes eventos da contabilidade pernambucana: O Cadu-
ceu. Como em suas edições anteriores, será celebrada a valorização da atividade contábil 
no Estado, reconhecendo o mérito do trabalho de profissionais, entidades contábeis e 
instituições de ensino. 

Na ocasião acontecerá a entrega do prêmio, exibição de slides em homenagem aos 
agraciados, solenidade de posse da nova diretoria, coquetel e jantar de confraternização. 
A Solenidade de Premiação acontecerá no dia 29 de março no Arcádia do Paço Alfândega.

Fique atento às novidades através do site do CRC-PE, nos e-mails marketings e aqui, no 
CRC Notícias.

O CRC-PE, através da sua Câmara de Desenvolvimento 
Profissional, trouxe uma excelente notícia para os contabi-
listas. É que desde o início de 2012 as inscrições nos cursos 
e eventos estão sendo feitas em um novo sistema, muito 
mais dinâmico e prático através do novo sistema de cursos 
do Conselho.
Entre os novos recursos, estão a visualização da programa-
ção de cursos mês a mês;  a consulta e inscrição; a emissão 
de comprovante de inscrição; e o cancelamento de inscrição 

      DDP em foco

(que só poderá ser feita até 72 horas antes da realização do curso/evento).
Todos os profissionais já estão automaticamente cadastrados no novo 
sistema. As inscrições nos cursos poderão ser feitas inserindo o número do 
registro e a mesma senha do Sistema Cadastral do CRC-PE.  Estudantes e 
profissionais de outras áreas precisam se recadastrar para conseguirem 
participar dos cursos. Para tanto, estes deverão preencher o Formulário 
de Cadastro que já está disponível no site do Conselho.

Saiba mais sobre o novo sistema no www.crcpe.org.br

Encontros de fim de ano movimentam 
a agenda do CRC-PE

1ª Reunião da 
Câmara de 
Desenvolvimento 
Profissional com os 
Coordenadores de 
Ciências Contábeis 

No fim de 2011 a agenda do CRC-PE foi marcada por 
dois importantes encontros. Um deles foi a Reunião com 
Conselheiros, Delegados e Representantes do Conselho que 
aconteceu no último dia 17 de dezembro, no Hotel Sete 
Colinas, em Olinda.

Na ocasião, foram feitas avaliações do desempenho 
no decorrer do ano de cada área que compõe o CRC-PE 
(fiscalização, cobrança, controle interno, desenvolvimento 
profissional, financeiro e diretoria), inclusive, no tocante às 
soluções alcançadas pelo Regional, quanto às reivindica-
ções das delegacias etc. Os delegados também tiveram a 

oportunidade de mostrar um balanço do que aconteceu em 
cada delegacia no ano de 2011.

Já o segundo evento foi a última Reunião Plenária do ano 
da Gestão 2010-2011, realizada no dia 19 de dezembro. 
O  então presidente Almir Dias de Souza apresentou a 
prestação de contas do período de sua gestão. Vale salientar 
que a gestão do ex-Presidente Almir Dias de Souza, 
encerra suas atividades com saldos positivos, garantindo 
ao mandato do Presidente, José Eraldo Lucio, que começa 
em 2012, equilíbrio financeiro e estabilidade bancária. Na 
oportunidade, cada departamento do Conselho também 
mostrou um balanço detalhado das ações.

No último dia 26 de janeiro aconteceu a 
1ª Reunião da Câmara de Desenvolvimen-
to Profissional com os Coordenadores de 
Ciências Contábeis das Instituições de 
Ensino Superior. De acordo com o vice-
-presidente da Câmara, prof. Francisco 
Galvão, o encontro, que foi realizado 
no auditório do CRC-PE, teve como 
objetivo tratar de assuntos de interesse 
mútuo, apresentação da nova Câmara de 
Desenvolvimento Profissional, convênios, 
palestras nas IES, Comissão de Integração 
Estudantil e Mulher Contabilista, entre 
outros pontos.

Realizações

Vem aí O Caduceu 2012 
PERFIL DO NOVO PRESIDENTE

José Eraldo de Oliveira é bacharel em Ciências 
Contábeis e em Administração de Empresas, 
Perito Contábil registrado na APJEP, com especia-
lização em Perícia Judicial; empresário contábil 
há 10 anos, titular da empresa MultiContábil do 
Nordeste Ltda.; detentor de larga experiência com 
consultoria e assessoria na área de instituições fi-
nanceiras; Conselheiro efetivo do CRC-PE no período de 2010 a 2013, exercendo, 
atualmente, a função de presidente (biênio 2012/2013).

1) Quais serão as metas para este primeiro ano 
de gestão?

Resposta – Diversas metas definidas pela nossa gestão 
já vêm sendo realizadas e várias outras irão ser 
concretizadas no decorrer do ano. Como divulgado 
na nossa campanha em 2011, já estamos ampliando 
as atividades do Conselho no interior do Estado; a 
realização anual do prêmio O Caduceu este ano foi 
consolidada; intensificação da integração do CRC com 
as Instituições de Ensino Superior; ampliações das 
ações da Educação Continuada (uma série de cursos 
já estão sendo divulgados através dos nossos e-mails 
marketing) etc. 

2) Dentre os novos componentes, há vice-presi-
dentes e Conselheiros veteranos até profissionais 
que nunca haviam sido Conselheiros. Como essa 
mescla beneficiará as atividades do Conselho?

Resposta – A combinação dos veteranos com novatos 
traz benefícios para toda a classe. A vivência dos antigos 
com a energia e vigor nos recém-chegados rendem bons 
frutos para uma equipe. Nós podemos ganhar muito 
com a compreensão mútua, onde os novatos respei-
tam e aproveitam a experiência e conhecimentos dos 

veteranos e estes valorizam e estimulam o entusiasmo 
dos novatos. 

3) Um dos compromissos divulgado na última 
campanha eleitoral já está em andamento que é 
o evento O Caduceu. Qual o objetivo do evento? 

Resposta – O prêmio foi criado em 2004 e tem como 
objetivo homenagear profissionais da contabilidade, 
entidades de classe contábeis e instituições de ensino 

O CRC-PE apresenta o seu 17° 
presidente, o Contador José 
Eraldo Lucio de Oliveira. Em 
entrevista ao CRC Notícias, ele 
fala de metas, compromissos, 
desafios, entre outros pontos.

que tenham prestado serviço e contribuído para a valo-
rização do profissional da área contábil. Temos muito 
orgulho de ter retomado, nesta gestão, um evento como 
este, à altura da Contabilidade pernambucana.

4) Um dos principais temas da Contabilidade no 
Brasil é a convergência às Normas Internacionais. 
De que maneira o Conselho auxiliará o Contabi-
lista nos próximos anos?

Resposta – Através da constante atualização desses 
profissionais. A nossa Câmara de Desenvolvimento 
Profissional já vem preparando diversos cursos e 
treinamentos com o tema, que é de suma importância 
para a categoria que precisa renovar-se a cada mudança 
da Contabilidade.

5) Qual é o principal desafio do CRC-PE ?

Resposta – Bem, acredito que temos o grande desafio 
de sensibilizar as entidades empresariais para trazer os 
empresários à realidade da modernização, a exemplo 
das mudanças impostas pelo SPED, o Sistema Público de 
Escrituração Digital que está extinguindo a contabili-
dade em papel. É preciso a atualização dessas empresas 
para que não fiquem obsoletas no tempo.  

JOSÉ ERALDO LUCIO DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE DO CRC-PE 
Gestão 2012/2013

Acredito que temos o grande 
desafio de sensibilizar as 
entidades empresariais para 
trazer os empresários à 
realidade da modernização.



Contabilistas em 
dia têm descontos 
na aquisição de 
certificado digital
O CRC-PE firmou um convênio com a Melhore 
Soluções Empresariais na aquisição do Certificação 
Digital. Os Contabilistas têm condições especiais para 
a compra. Mais informações: 9618.8006/3048.0032. 
O Conselho sempre em busca de oferecer vantagens 
para os profissionais contábeis, fecha mais essa par-

ceria de benefícios. 

04   05

EfD-PIS/
COfINS 
Uma vitória para o empresariado brasileiro. A Receita 
Federal do Brasil divulgou no Diário Oficial no último 
dia 22 de dezembro, a Instrução Normativa nº 1218, 
que dispensa a obrigatoriedade na entrega da 
Escrituração Fiscal Digital do PIS/COFINS, referente ao 
ano-calendário 2011 para empresas do lucro real. Já 
para as empresas de lucro presumido, a obrigatorie-
dade iniciará a partir da competência julho de 2012.

A EFD-PIS/Cofins deve ser transmitida mensalmente 
ao SPED até o 10º dia útil do 2º mês subsequente ao 
que se refira a escrituração, inclusive nos casos de 
extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial.

INfORME

É com muita 
honra e muito 
prazer que escrevo 
pela primeira vez, 
como presidente 
do CRC-PE, 
no nosso CRC 
Notícias. 

Aqui, pretendo contar todas as nossas ações e ativida-
des realizadas da capital ao interior do Estado. Even-
tos, cursos, treinamentos, entre outras realizações, 
estarão publicadas aqui. Nesta edição, apresentamos 
a nova gestão que irá gerir o Conselho.

 Falamos do novo sistema de cursos da entidade 
e do Prêmio O Caduceu que está em seus últimos 
preparativos. Além de várias informações do interesse 
da classe contábil. Boa leitura a todos!

José Eraldo de Oliveira
Presidente CRC-PE

A cada edição, a opinião 
do presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade 
em Pernambuco. 

ExPEDIENTE

Conselheiros Efetivos

Contadores 
Albérico Xavier de Morais Pinto
Flávio de A. e M. Coelho de Araújo
Francisco de Assis Galvão B. Pinho
Geraldo de Paula Batista Filho
Gilberto Bagaiolo Contador
José Argemiro da Silva
José Eraldo Lucio de Oliveira
José Gonçalves Campos Filho
Roberto Vieira do Nascimento
Ronaldo Xavier Fernandes
 
Técnicos em Contabilidade 
Aristides Joaquim Félix Júnior
Janete Medeiros Padilha
Joana Dark Nascimento Lima
Josemi Sidney Barbosa Vieira
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Conselho Federal de Contabilidade
Juarez Domingues Carneiro

Conselho Regional de Contabilidade em  
Pernambuco
José Eraldo Lucio de Oliveira; (Presidente)

Vice-Presidentes
Administração e Finanças – Geraldo de Paula Batista Filho;
Fiscalização: José Gonçalves Campos Filho;
Desenvolvimento Profissional: Francisco de Assis Galvão 
Barreto Pinho;
Registro: Albérico Xavier de Morais Pinto;
Controle Interno: Roberto Vieira do Nascimento.

Conselheiros Suplentes:
 
Contadores 
Eduardo Carlos Pessoa de Amorim
Geraldo José M. Almeida Braga
Ítalo de Melo Mendes
José Albino da Silva Filho
Jorge Luiz de Souza
Magna Lúcia Beserra de Melo
Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Paulo Cézar Ferreira de Souza
Petrus Alexsandro Queiroz dos Santos
 
Técnicos em Contabilidade 
Antônio Nivaldo de Almeida
Cybelle Greice Ramos Galvão
João Ferreira de França Júnior
Jorge Eduardo de O. Vasconcelos
Paulo Fernando do Nascimento
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Convênios

Livro – Contabilidade 
em contexto - Uma 
novela contábil, de David 
Hastings 
De maneira inédita, Contabilidade em contexto - Uma 
novela contábil aborda temas básicos da Contabilidade 
de forma lúdica, apresentados por intermédio de 

tulo em questão. Ao 
final de cada capítu-
lo, o autor apresenta 
sua sugestão de so-
lução. Mas o ́ espírito 
da brincadeira  ́é que 
cada leitor procure 
sua própria solução, 
recorrendo às do Da-
vid apenas depois de 
um esforço honesto. 

uma novela: a história de Wagner Silva, empreende-
dor que resolveu abrir seu próprio negócio. Em cada 
capítulo, de forma paralela à saga do personagem, 
há a apresentação dos principais conceitos da área, 
sempre com o objetivo de fazer o leitor aprender de 
maneira descontraída e prazerosa.

Cada capítulo começa com uma discussão conceitual e 
evolui para mais um capítulo da ´novela  ́da vida de Wag-
ner Silva, que vai se complicando cada vez mais. Em segui-
da, pede-se que o leitor elabore o raciocínio contábil e os 
registros correspondentes sobre o que aconteceu no capí-

SABER CONTÁBIL

Novos representantes de Pernambuco no CfC
No último dia 04 de janeiro foram empossados os 
Conselheiros para renovação de 1/3 do Plenário do 
Conselho Federal de Contabilidade, para um mandato 
de quatro anos. Na ocasião, também foram eleitos e 
empossados os Conselheiros que irão compor o Conse-
lho Diretor do CFC, para o biênio 2012/2013. 
O Estado de Pernambuco passou a ser representado 
pela Contadora Verônica Souto Maior que assumiu a 
vice-presidência Técnica do CFC e pelo Técnico em 
Contabilidade Severino Vicente da Silva que 
adquiriu a condição de conselheiro suplente. 
A Contadora Verônica além de ter sido 
conselheira do Regional de Pernambuco, 
já atuava no Conselho Federal há vários 
anos, na condição de conselheira 

suplente e o Técnico Severino Vicente integrava o quadro 
de conselheiros efetivos no CRC-PE, para o mandato de 
janeiro/2010 a dezembro/2013.

GIRO DE NOTÍCIA

Ponto eletrônico terá prazos progressivos 

JUCEPE disponibiliza ferramenta e 
instruções para registro de Eireli

Pela quinta vez consecutiva, o governo adiou a adoção 
das novas regras do ponto eletrônico, previstas para entrar 
em vigor no último dia 1º de janeiro. A novidade é que 
a norma, contestada por trazer altos custos por conta da 
obrigatoriedade de equipamentos e da impressão de com-
provantes a cada marcação de ponto dos empregados, 
passará a valer de forma progressiva para cada segmento 
da economia. 

De acordo com a Portaria n. 2.686, o novo registro eletrô-
nico passa a ser obrigatório a partir de 2 de abril de 2012 
para as empresas que exploram atividades na indústria, 
no comércio em geral, no setor de serviços, incluindo, 

entre outros, os setores financeiro, de transportes, de 
construção, de comunicações, de energia, de saúde e de 
educação. A partir de 1º de junho, valerá para as empresas 
que exploram atividade agroeconômica. E a partir de 3 de 
setembro de 2012, para as microempresas e empresas de 
pequeno porte.

A justificativa do Ministério do Trabalho e Emprego, 
autor da portaria, para o escalonamento foi de que ele 
era necessário “devido à identificação de dificuldades 
operacionais ainda não superadas em alguns segmentos 
da economia”. Fonte: DCI (adaptado)

Buscando facilitar a vida do usuário, a JUCEPE disponi-
biliza o Gerador de Ato constitutivo para constituição de 
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-Eireli. 
De acordo com a Junta, esta é uma ferramenta que 
permite ao empresário, contador ou advogado gerar um 
estatuto padrão que atende a 95% dos casos, evitando 
erros.

Antes de fazer o seu estatuto, a JUCEPE sugere fazer 
uma pesquisa de nome empresarial, através do link 

“Pesquisa de Nome”  na página inicial da JUCEPE (www.
jucepe.pe.gov.br).

O ato constitutivo é gerado no formato Word, podendo 
ser alterado após a geração para acrescentar cláusulas, 
destacar o objeto de forma clara e precisa, e para outras 
situações. 

Caso deseje modelos para alteração contratual, utilize o 
endereço: “Modelos e Orientações”, também na pagina 
inicial da JUCEPE.

VISãO CRC-PE   
DESTAQUE



fiscalização mostra balanço das ações:
Acumulado de Dezembro 2011 / Janeiro 2012

fINANÇAS Responsável: Conselheiro Efetivo e Vice Presidente do Controle Interno, Roberto Vieira do Nascimento

ESPAÇO fISCALIZAÇãO

06

Qualificadas Não Qualificadas

Auditoria – 07 Organizações Contábeis - 104

Perícia – 11 Empresas Comerciais - 186

Escrituração Contábil - 669 Inst. Sem Fins Lucrativas - 27

Demonstrações Contábeis - 150 Órgãos Públicos - 08

Contratos de P. de Serviços - 78 Condomínios - 0

Decore - 434 Partidos Políticos - 0

Processos Abertos - 19

T O T A L
FIXADA 5.660.000,00
ACUMULADO 949.236,67 
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T O T A L
ORÇADO 5.660.000,00 
ACUMULADO 2.467.280,16 
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R E C E I T A S 511.932,53 1.955.347,63 
D E S P E S A S 307.716,25 641.520,42

Receitas x Despesas 
JAN - FEV / 2012

R E C E I T A S
DESCRIÇÃO ORÇADO EM  R$ ACUMULADO EM  R$

  Fev/2012 Jan/2012 Total

Contribuições 4.881.902,76 417.763,92 1.901.282,57  2.319.046,49 
Exploração de Bens e 
Serviços

120.684,69 6.248,29 4.349,86  10.598,15 

Financeiras 512.740,92 37.896,45 36.931,80  74.828,25 

Outras Receitas Correntes 144.671,63 50.023,87 12.783,40  62.807,27 

T O T A L 5.660.000,00  511.932,53  1.955.347,63  2.467.280,16 

DESPESAS
DESCRIÇÃO FIXADA EM R$

ACUMULADO 
EM  R$

  Fev/12 Jan/12 Total

Pessoal e Encargos 1.495.000,00 116.696,28 99.866,23 216.562,51
Uso de Bens e Serviços 1.694.900,00 53.350,31 72.999,52 126.349,83
Financeiras 81.322,54 8.422,93 16.151,29 24.574,22

Transferências Correntes 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Tributárias e Contributivas 1.098.387,66 128.873,52 404.858,79 533.732,31

Outras Despesas Correntes 39.100,00 373,21 854,59 1.227,80

Investimentos 1.241.289,80 0,00 46.790,00 46.790,00

T O T A L 5.660.000,00 307.716,25 641.520,42  949.236,67 


