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contador Zulmir ivânio breda
Presidente do crcrs

A corriqueira expressão “a União faz a força” tem uma 
aplicabilidade suprema e quase infalível quando conclamada 
por uma categoria profissional, seja ela qual for. Movimen-
tos organizados da sociedade, formados a partir de reivindi-
cações justas e legítimas, tomam vulto no instante em que a 
adesão cresce e que o interesse comum é abarcado por um 
determinado segmento. Nesses casos, comumente, consta-
tamos que os objetivos triunfam.

Há que se entender que a eficácia desse adágio se deve a 
uma série de atitudes complementares, tais como: integra-
ção, colaboração, cooperação, interação, participação, bem 
comum, entre outros termos de significados correlatos. 

É nesse sentido que as gestões do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul vêm se sobressaindo 
em suas ações e encontrando, cada vez mais, respaldo en-
tre os profissionais da nossa classe. Apoio, este, que pode 
ser comprovado, citando apenas um fato: o resultado fa-
vorável das eleições da entidade, realizadas no ano passa-
do, em que mais de 70% dos profissionais aprovaram as 
diretrizes seguidas, sempre alicerçadas na integração, tanto 
de contadores como de técnicos em contabilidade, assim 
como das entidades da classe contábil.

Desta forma o incremento das atividades interligadas 
deve ser incentivada e seguir em um crescente nesta ges-
tão, na certeza de que a viabilidade de muitas iniciativas e a 
necessária racionalização de investimentos passa pela inte-
gração, colaboração e a busca de objetivos comuns.

Como exemplo dessa política de congregação, foi cria-
do, recentemente, o Fórum Permanente das Entidades da 
Classe Contábil do Rio Grande do Sul que pretende fomen-
tar a discussão e o debate de temas de interesse comum de 
contadores e técnicos em contabilidade gaúchos como as 
questões que envolvem a valorização da profissão contábil, 
com reflexos em honorários profissionais, em programas 
de qualificação e atualização. Para tanto, periodicamente, 
os representantes das entidades se reunirão para traçar 
e definir metas e projetos que proporcionem avanços à  
classe contábil. 

Um outro exemplo da união da nossa cate-
goria deu-se com a realização da segunda edi-
ção dos Jogos dos Contabilistas Brasileiros, em 
Santa Maria, no mês de junho, quando, por três 
dias, profissionais da contabilidade, vindos de di-
versos Estados, interagiram e confraternizaram  
por meio de disputas em várias modalidades es-
portivas.

Não podemos esquecer, é claro, de men-
cionar um fato muito relevante para a classe: a 
sanção presidencial da Lei no 12.249, de 11 de 
junho de 2010, que reformulou o Decreto-Lei 
9.295/46, a lei orgânica da profissão contábil, 
trazendo importantes atualizações no texto des-
se diploma legal. Esta também foi uma conquista 
coletiva, fruto do trabalho das principais lideran-
ças da classe no País.

Aqui cito apenas algumas demonstrações de 
atitudes que podem mudar e direcionar os ru-
mos de uma das maiores classes de profissionais 
liberais do Brasil. Juntos somos mais fortes e o 
congraçamento de ideais consolida, sem dúvida, 
o sucesso almejado. 

Um forte abraço!

INTEGRAÇÃO: 
PALAVRA DE ORDEM
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A AUTOAPLICABILIDADE DAS 

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – NBC TSP EM 2010

1. Introdução
As NBC TSP são de utilização 

compulsória por parte dos profissio-
nais da Contabilidade no setor públi-
co para os fatos ocorridos a partir de 
1o de janeiro de 2010. No entanto, 
na prática, não se tem observado 
movimentos capazes de assegurar 
que as demonstrações contábeis 
deste exercício estejam respaldadas 
pelas novas normas. Ao contrário, 
poucos são os profissionais que es-
tão tendo contato com as recentes 
alterações na contabilidade do setor 
público e menos ainda os que estão 
levando a efeito as suas orientações 
no exercício presente. 

A justificativa pela demora na 
prática seria a entrada em vigor do 
Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público, como condição obrigatória 
apenas em 2012 para a União e os 
Estados e em 2013 para os Municí-
pios. Ocorre que as NBC TSP, como 
normas de cunho profissional por es-
tabelecerem conceitos e orientações 
de natureza técnico-profissional, não 
dependem da entrada em vigor do 
novo Plano de Contas.

contador Paulo césar Flores
consultor e professor

5

a
rt

ig
o

 t
éc

n
ic

o



2. A autoaplicabilidade das NBC TSP
A gestão pública caracteriza-se pela necessária 

observância da legislação, ou seja, todos os seus 
atos necessitam de previsão legal anterior. Já as 
NBC TSP precisam estar de acordo com as leis 
que se aplicam à gestão do setor público para que 
possam influenciar o comportamento profissional 
da classe contábil a cumprir a legislação dentro da 
técnica contábil. Essa sintonia, por já existir, torna 
as NBC TSP aplicáveis desde janeiro de 2010.

As NBC TSP são leis para o profissional contá-
bil do setor público. Suas orientações dão instru-
mentos conceituais para que a lei, à qual a admi-
nistração pública se submete, seja cumprida em 
sua plenitude.

É inegável que o Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público, quando estabelecer procedimen-
tos contábeis padronizados para toda a adminis-
tração pública brasileira possibilitará, com maior 
facilidade, a aplicação das normas. No entanto, 
não é fato suficiente para justificar a ausência de 
movimentos no sentido de sua aplicação imediata.

Ainda que os planos de contas a que se subme-
tem às administrações governamentais, normal-
mente seguindo padrões ditados pelos tribunais 
de contas, não estejam totalmente alinhados com 
as orientações das NBC TSP, é possível cumprir 
as suas diretrizes. Para tanto, e com a intenção de 
auxiliar na observância das NBC TSP, é importan-
te analisar algumas questões pouco complexas, 
mas práticas, e suas soluções.

3.  Situações práticas relacionadas  
às NBC TSP

3.1  Regime de reconhecimento  
das variações patrimoniais

O regime de reconhecimento das recei-
tas e despesas (entendidas como variações 
patrimoniais e não apenas como orçamen-
tárias),  a partir de seu reflexo no patrimô-
nio, é o da competência, nos termos da Re-
solução no 1.111/07, do Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC, o qual dispõe so-
bre a aplicação dos princípios fundamentais 
de Contabilidade na perspectiva do setor 
público e, também, conforme a NBC TSP 
16.5 – Do Registro Contábil: 

 “21. Os registros contábeis devem ser re-
alizados e os seus efeitos evidenciados nas 
demonstrações contábeis do período com 
os quais se relacionam, reconhecidos, por-
tanto, pelos respectivos fatos geradores, 
independentemente do momento da exe-
cução orçamentária” 

A LC no 101/2000 – Lei de Responsa-
bilidade Fiscal –, no art. 50, II, dispõe ex-
pressamente sobre o regime de compe-
tência para a despesa. O mesmo assunto é 
tratado no art. 35 da Lei no 4.320, embora 
esta disponha sobre o reconhecimento da 
receita e da despesa. Ambos os dispositivos 
tratam do reconhecimento orçamentário.  

‘‘a gestão pública caracteriza-se pela necessária 
observância da legislação, ou seja, todos os seus 
atos necessitam de previsão legal anterior.’’
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O que a Norma 16.5 no item 21 orienta é o re-
conhecimento no resultado do exercício pelo 
regime de competência não das receitas e das 
despesas, mas, sim, das variações patrimoniais 
aumentativas ou diminutivas. São conceitos di-
ferentes. 

A sustentação legal para as NBC TSP (Nor-
ma Técnica 16.5, item 21) conterem a previsão 
do regime de competência é a Portaria Con-
junta STN/SOF no 2/2009. Ainda que, como 
regra geral, sua eficácia seja destinada aos 
exercícios de 2012 para os Estados e a União 
e 2013 para os Municípios, quando aprova o 
Manual de Procedimentos Orçamentários, dis-
põe expressamente que esse Manual já possui 
eficácia para o exercício de 2010. Nesse Ma-
nual, o item 3.6 retrata a convivência pacífica 
e concomitante entre o regime orçamentário 
e o patrimonial1. 

As variações podem simultaneamente ser 
receitas ou despesas. Exemplo disso é, na ver-
tente das variações patrimoniais aumentati-
vas, o reconhecimento de créditos tributários 
quando do seu lançamento. Nessa situação, 
embora ocorra acréscimo patrimonial em ra-
zão do reconhecimento contábil dos créditos 
a receber, não há receita orçamentária. O 
registro orçamentário da receita somente irá 
ocorrer quando o contribuinte efetuar o paga-
mento do tributo. 

Na vertente das variações patrimoniais 
diminutivas, um exemplo é a necessidade 
de reconhecimento contábil de um preca-
tório recebido para inclusão no orçamen-
to do exercício seguinte. Essa inclusão é 
feita no passivo em contas patrimoniais e 
em contrapartida a variações patrimoniais 
diminutivas. Mesmo que a entidade, na ela-
boração do seu orçamento, não disponha 
de dotações orçamentárias para satisfazer 
os precatórios, estes permanecem na con-
tabilidade patrimonial, no grupo do passivo 
circulante, para representar a situação de 
dívida real existente da entidade2. A reali-
dade orçamentária, embora contrariando 
a legislação, não afasta a necessidade que 
a contabilidade possui de representar a  
situação patrimonial da entidade e manter 
no passivo o registro (passivo não financei-
ro) dos precatórios sem dotação suficiente 
para atendê-los.

As situações exemplificadas de variações 
patrimoniais aumentativas e diminutivas 
podem ser registradas independentemente 
do plano de contas adotado.

 1  a secretaria do tesouro nacional (stn), 
por força da lc no 101, art. 50, §2º, possui 
autorização para expedir normas gerais que 
tenham por finalidade consolidar as contas 
públicas até a criação do conselho de gestão 
Fiscal de que trata o art. 67 da mesma lei.

2  mesmo que a lei de responsabilidade Fiscal, no art. 
30, §7o, preveja que precatórios não pagos integrem a 
dívida consolidada. tal situação tem efeito fiscal, para 
efeitos de apuração de limites legais, e não influencia 
na classificação contábil dos precatórios que têm 
exigibilidade situada nos limites temporais do passivo 
circulante.
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3.2   Avaliação, mensuração e 
 depreciação de ativos

Outras situações previstas nas 
NBC TSP que independem da che-
gada do novo plano de contas são a 
avaliação e a mensuração3 dos ati-
vos para efeito de registro contábil 
(Norma 16.10) e do registro da de-
preciação, amortização ou exaustão 
(Norma 16.9). 

A LC no 101, no art. 50, §3o, prevê 
que a administração pública mantenha 
sistemas de custos como apoio à ges-
tão. Não há sistemas de custos sem a in-
clusão de depreciação, amortização ou 
exaustão, sendo que somente podem 
incidir sobre bens avaliados ou mensu-
rados. A avaliação e a mensuração pre-
cisam ser precedidas da implantação de 
sistema de controle interno dos bens 
patrimoniais, por meio de inventário, 
cadastramento, estrutura física e funcio-

nal do setor de patrimônio e regras de pro-
cedimentos claramente definidas, discutidas e 
divulgadas a toda a entidade. Somente após 
essa organização dos controles internos de-
vem ser mensurados e avaliados os bens, com 
a finalidade de serem depreciados, amortiza-
dos ou exauridos.

A avaliação e a mensuração de bens imó-
veis, somente serão levadas a efeito median-
te laudo técnico expedido por profissional 
habilitado no respectivo Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou 
no Conselho Regional dos Corretores de 
Imóveis. O laudo deve obedecer, ainda, às 
normas técnicas próprias para essa atividade 
estabelecidas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).

Além da avaliação ou mensuração, o lau-
do necessita determinar a vida útil econômi-
ca e o valor residual do bem. Assim, a cota 
de depreciação mensal é calculada pelo valor 
contábil avaliado ou mensurado diminuído do 
valor residual e dividido pela vida útil econô-
mica do bem estabelecida em meses.

A contabilização mensal da deprecia-
ção é feita debitando-se conta de resultado 
de variações patrimoniais diminutivas – em 
contrapartida creditando-se conta redutora 
no grupo do imobilizado. Essas orientações 
igualmente independem do plano de contas 
a ser utilizado.

3  mensurar é o gênero, reavaliar ou reduzir 
a valor recuperável são as espécies.

‘‘a avaliação e a mensuração, somente serão levadas a efeito mediante 
laudo técnico expedido por profissional habilitado no respectivo 
conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomia.’’
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3.3   Despesas ou ajustes de exercícios 
anteriores

Merece destaque nas NBC TSP  a Norma 
16.5 – Do Registro Contábil, item 24, a qual 
dispõe: 

 “O reconhecimento de ajustes decorrentes 
de omissões e erros de registros ocorridos 
em anos anteriores ou de mudanças de cri-
térios contábeis deve ser realizado à conta 
do patrimônio líquido e evidenciado em no-
tas explicativas”. 

Dessa forma, as despesas cujas compe-
tências sejam de outros exercícios não de-
vem afetar o resultado do exercício em que 
forem reconhecidas. 

Do ponto de vista orçamentário, as des-
pesas de exercícios anteriores continuam 
sendo empenhadas, liquidadas e pagas. Caso 
estivesse em vigor o novo plano de contas, 
o procedimento seria direto, debitando-se o 
patrimônio e creditando o passivo circulante. 
Entretanto, atualmente, por não ser possível 
esse procedimento em razão da permanên-
cia do sistema financeiro como elo entre os 
sistemas orçamentário e patrimonial, o que 
irá deixar de existir quando o novo plano 
entrar em vigor, e por não poder essa ope-
ração afetar o resultado do exercício, é pre-
ciso que seja efetuado registro debitando-se 
o patrimônio líquido, em conta de ajustes de 
exercícios anteriores, creditando-se conta 
de variação patrimonial aumentativa4 para 
que, na apuração do resultado do exercício, 
os efeitos da despesa orçamentária sejam 
anulados. Mesmo assim, com a necessidade 
de se usar registros contábeis adicionais, é 
possível atender às NBC TSP em seus pro-
pósitos.

Conclusões
As NBC TSP, por trazerem um 

conjunto de orientações técnicas 
direcionadas à contabilidade no se-
tor público, não dependem de ou-
tras normatizações para terem efi-
cácia. Como diversas orientações 
contidas nas NBC TSP precisam de 
atos precedentes de gestão, é mui-
to importante que os profissionais 
não esperem por orientações de 
órgãos de controle, alterações em 
sistemas informatizados ou pelo 
novo plano de contas, sob pena de 
não haver tempo para os reflexos 
das normas nas demonstrações 
contábeis do exercício de 2010.

4  nessa situação deve-se creditar uma mutação ativa, em razão 
de que o fato contábil (despesa orçamentária) que não muda 
a situação do Pl, registrado em contas de resultado, teve 
origem no orçamentário.

“o reconhecimento de 
ajustes decorrentes de 
omissões e erros de registros 
ocorridos em anos anteriores 
ou de mudanças de critérios 
contábeis deve ser realizado 
à conta do patrimônio 
líquido e evidenciado em 
notas explicativas”
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MUDANÇAS INTRODUzIDAS NAS NORMAS

BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE qUE

AFETAM A ATIVIDADE DO PERITO

 CONTáBIL E DA PERíCIA CONTáBIL

contadora rosana lavies spellmeier
coordenadora da comissão de estudos de Perícias 
do crcrs e professora

As Normas Brasileiras de Contabilidade que 
dizem respeito à área de atuação do perito 
contábil foram recentemente alteradas, revo-
gando aquelas até então vigentes, estando con-
tidas apenas em duas Resoluções do Conselho 
Federal de Contabilidade, com vigência a partir 
de 1o de janeiro de 2010.

Tais normas alteram em alguns aspectos as 
anteriormente em vigor e devem ser observa-

das por todos os contadores que atuam como peritos, 
bem como os professores que ministram disciplinas 
com conteúdo direta ou indiretamente relacionado 
a essa atividade, pois trazem contribuição relevante à 
atividade do perito tanto em relação ao trabalho que 
será realizado como a algumas modificações quanto 
aos procedimentos inerentes à atuação do contador na 
condição de perito.

No que diz respeito ao âmbito da atividade do pe-
rito, estão o Poder Judiciário e a sociedade formada de 
pessoas físicas e jurídicas em constante conflito de inte-
resses, pois as leis e os regramentos que regulam a so-
ciedade e os indivíduos estão em permanente mudança, 
colocando em xeque essas relações.

Os contadores, que atuam como peritos, têm um 
papel muito importante nesse contexto, pois são assis-
tentes do Juízo na solução dos litígios e são auxiliares da 
sociedade no sentido de orientar, por meio do seu co-
nhecimento, se cabe ou não litigar, transformando em 
valores as expectativas das partes no sentido de mos-
trar resultados.

Enquanto a sociedade se desenvolve em progres-
são aritmética, os conflitos crescem em progressão  
geométrica. Esse fato gera há muitos anos um aumento 
de profissionais atuando exclusivamente como peritos, 
tanto profissionais liberais como pessoas jurídicas, em 
empresas de serviços contábeis, possibilitando o aten-
dimento de uma demanda crescente por esses espe-
cialistas.

As Normas Brasileiras de Contabilidade emanadas 
do Conselho Federal de Contabilidade estão em per-
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manente adaptação a esse mercado de trabalho, 
ocupado por contadores que atuam como peri-
tos nomeados pelos Juízes, assistentes técnicos 
indicados pelas partes para atuar no processo 
judicial ou em perícias extrajudiciais e arbitrais.

As mais recentes mudanças em relação às 
normas profissionais entraram em vigor em  
1o de janeiro de 2010, por meio das Resoluções 
do CFC ns. 1.243 e 1.244, ambas de 10 de de-
zembro de 2009, respectivamente; NBC TP 
01, de Perícia Contábil; e NBC PP 01, de Peri-
to Contábil, que revogaram desde 01/01/2010 
as normas que até essa data vigiam; Resoluções 
CFC ns. 858/99, 938/02, 939/02, 940/02, 985/03, 
1021/05, 1041/05; e Resoluções CFC ns. 857/99, 
1050/05, 1051/05, 1056/05, 1057/05.

Tais textos normativos estabelecem regras a 
serem observadas pelos contadores, algumas ve-
zes repetindo usos e costumes, mas outras vezes 
estruturando a forma de trabalhar e o trabalho a 
ser executado pelos usuários.

As Normas Brasileiras de Contabilidade, da 
forma como estão dispostas, acompanham o pro-
fissional desde o início, quando aceita a indicação 
que lhe foi conferida até a conclusão do trabalho, 
passando pela orientação de como elaborar uma 
diligência, solicitação de documentos necessários 
ao atendimento do objetivo a ser alcançado, in-
cluindo a proposta e o contrato de honorários; a 
apresentação do laudo pericial contábil, do pare-
cer pericial contábil e do laudo extrajudicial ou 
arbitral em que também se inserem os procedi-
mentos e o planejamento do trabalho.

As mudanças que entraram em vigor em ja-
neiro de 2010 estão contidas em diversos itens 
das novas Normas e deverão ser observadas pe-
los contadores que atuam como peritos.

O conteúdo dessas regras afetou também de for-
ma direta as instituições de ensino, tanto de graduação 
como de pós-graduação, pois desde o primeiro semes-
tre de 2010 os professores que ministram disciplinas de 
Perícia Contábil são obrigados a incluir no programa as 
alterações, em âmbito teórico e no que diz respeito à 
prática. Entretanto, os livros existentes no início do se-
mestre sobre Perícia Contábil ainda não possuíam a ver-
são modificada.

A seguir serão citadas algumas mudanças introduzi-
das pela NBC TP 01, Resolução CFC no 1.243/2009, Pe-
rícia Contábil, que pela relevância são destacadas. Já na 
conceituação de perícia contábil houve mudanças, sendo 
introduzido o conteúdo grifado, o qual não fazia parte 
das normas anteriores:

Item 4.   A perícia contábil, tanto a judicial como a 
extrajudicial, é de competência exclusiva de 
contador registrado em Conselho Regional 
de Contabilidade. Entende-se como perícia 
judicial aquela exercida sob a tutela da justi-
ça. A perícia extrajudicial é aquela exercida 
no âmbito arbitral, estatal ou voluntário.

Item 5.    A perícia arbitral é aquela exercida sob o 
controle da lei de arbitragem. Perícia no 
âmbito estatal é executada sob o controle 
de órgão do estado, tais como perícia admi-
nistrativa das Comissões Parlamentares de 
Inquérito, de perícia criminal e do Ministério 
Público. Perícia voluntária é aquela contrata-
da espontaneamente pelo interessado ou de 
comum acordo entre as partes.

No que concerne à Execução:

Item 7.   O perito-contador assistente pode, logo 
após sua contratação, manter contato com o 
advogado da parte que o contratou, reque-
rendo dossiê completo do processo para co-
nhecimento dos fatos e melhor acompanha-
mento dos atos processuais no que pertine 
à perícia. 
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Item 16.  Entende-se por papéis de trabalho a documen-
tação preparada pelo perito para a execução 
da perícia. Eles integram um processo organi-
zado de registro de provas, por intermédio de 
termos de diligência, informações em papel, 
meios eletrônicos, plantas, desenhos, fotogra-
fias, correspondências, depoimentos, notifi-
cações, declarações, comunicações ou outros 
quaisquer meios de prova fornecidos e peças 
que assegurem o objetivo da execução pericial. 

Item 17.  O perito-contador assistente que assessorar 
o contratante, na elaboração das estratégias a 
serem adotadas na proposição de solução por 
acordo ou demanda, cumprirá, no que couber, 
os requisitos desta Norma.

Item 28.  O perito-contador, depois de concluído seu 
trabalho, fornecerá, quando solicitado, cópia 
do laudo, ao perito-contador assistente, infor-
mando-lhe a data em que o laudo pericial con-
tábil será protocolizado.

Na elaboração do Planejamento do trabalho a ser exe-
cutado, houve alterações, sendo introduzido, por exemplo, 
o item 39 que trata dos Riscos e custos:

Item 39.  O perito, na fase de elaboração do planejamen-
to, com vistas a elaborar a proposta de hono-
rários, deve avaliar os riscos decorrentes de 
responsabilidade civil, despesas com pessoal e 
encargos sociais, depreciação de equipamentos 
e despesas com manutenção do escritório.

No que se refere ao Termo de Diligência, foram intro-
duzidos os itens 50, 51, 52, 53, 54.

As NBCs que tratavam de Laudo Pericial Contábil e 
Parecer Pericial Contábil, Resoluções CFC ns. 1.041/05 e 
985/03, foram fundidas nesta Norma, gerando nova reda-
ção, dada pelos itens 60, 61, 62, 63, 64.

A seguir citamos também algumas mudanças promovi-
das pela NBC PP 01, Resolução CFC nº 1.244/2009, Perito 
Contábil, que pela relevância são citadas.

O conceito de perito-contador já no início da norma 
consta como segue.

Item 3.  Perito-contador nomeado é o de-
signado pelo juiz em perícia contá-
bil judicial; contratado é o que atua 
em perícia contábil extrajudicial; e 
escolhido é o que exerce sua fun-
ção em perícia contábil arbitral.

Item 4.  Perito-contador assistente é o con-
tratado e indicado pela parte em 
perícias   contábeis, em processos 
judiciais e extrajudiciais, inclusive 
arbitral.

No tópico Habilitação Profissional:

Item 7.  O perito deve comprovar sua ha-
bilitação profissional por intermé-
dio da Declaração de Habilitação 
Profissional – DHP, de que trata a 
Resolução CFC nº 871/00. É per-
mitida a utilização da certificação 
digital, em consonância com a legis-
lação vigente e as normas estabele-
cidas pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileiras – ICP-Brasil.

Item 8.   A DHP deve ser afixada abaixo da 
assinatura do perito-contador ou 
do perito-contador assistente, e 
no caso da DHP-Eletrônica deve 
ser colocada na primeira folha 
após a assinatura de cada profissio-
nal, no laudo pericial contábil ou 
no parecer pericial contábil.
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Item 13.  Para efeito de controle técnico dos 
laudos periciais e pareceres periciais 
contábeis, os Conselhos Regionais 
de Contabilidade devem manter 
relatórios atualizados contendo, no 
mínimo, identificação do número 
do processo e local de sua tramita-
ção, para os quais foram utilizados 
a DHP. Tratando-se de perícia ex-
trajudicial, inclusive arbitral, devem 
ser indicadas as partes para as quais 
foram utilizadas tais declarações.

No tópico Sigilo constam novas regras:

Item 26.  O dever de sigilo subsiste mesmo 
na hipótese de o profissional se des-
ligar do trabalho antes de tê-lo con-
cluído.

Item 27.  Os empregados designados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade 
e Conselhos Regionais de Contabili-
dade, para efetuarem a fiscalização 
do exercício profissional, devem ter 
competência legal similar à requeri-
da do perito para o trabalho por ele 
realizado e assumem compromisso 
de sigilo profissional semelhante.

Foi introduzido nos anexos da norma, o Mo-
delo no 10 – Contrato particular de prestação 
de serviços profissionais de perito-contador as-
sistente.

Certamente as Normas Brasileiras de Conta-
bilidade são indispensáveis para aquele que pre-

tende ingressar nessa atividade, permitindo, quanto 
à forma, que o contador se enquadre nos padrões 
esperados daquele que foi indicado ou escolhido 
para o mister.

No entanto, a forma não é suficiente para a apre-
sentação de um bom trabalho: muito pelo contrá-
rio, a diferença está no conteúdo, e para este não há 
norma, e sim uma ampla área de estudo, cada vez 
mais especializado, por áreas de atuação, fazendo 
com que os peritos escolham ocupar apenas alguns 
segmentos profissionais.

O que hoje acontece em grau de crescimento é 
a formação de escritórios de perícia contábil com 
contadores atuando em diversas áreas de conhe-
cimento: trabalhista, tributária, direito comercial e 
bancário, etc., com equipe de apoio para a parte de 
levantamentos e digitação. 

A atividade do perito-contador está consolidada 
e em crescente procura pela sociedade, obrigando-
-nos a, cada vez mais, prestar um excelente traba-
lho àquele que solicita, o que só pode acontecer 
se tivermos a consciência da relevância da nos-
sa função, buscando constante aprimoramento e  
atualização profissional, com observação das nor-
mas profissionais, que por sua vez estão se adaptan-
do às mudanças, podendo ser muito úteis tanto ao 
perito-contador quanto a quem solicitou o trabalho.
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DE REFINANCIAMENTO E 

Júlio Grazziotin
subsecretário da receita estadual

É TEMPO 

PARCELAMENTO

o governo estadual lançou o ajustar rs que é um programa 
de recuperação de débitos do imposto sobre circulação de 
mercadorias e serviços (icms), cujo objetivo é proporcionar 
o refinanciamento de dívidas adquiridas até 31 de dezembro de 
2009. 
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o prazo final para os contribuintes aderirem ao 
programa está previsto para 31 de agosto de 
2010. o subsecretário da receita estadual, Júlio 
césar grazziotin detalha o “ajustar rs”, em 
entrevista exclusiva à revista do crcrs.

Revista do CRCRS (R.C): Qual será o parcelamento máximo que 
o programa oferece e quais os outros benefícios previstos?
Júlio Grazziotin (J.G): O parcelamento máximo é de 120 meses, para 
o qual há ainda a redução de 60% sobre juros e atualização monetária, 
descontados a cada parcela paga.
Além do ajuste de 60% referido, para parcelamentos em menor número 
de parcelas, também há redução na multa, da seguinte forma:

I -  redução de 50% quando o pagamento for em parcela única;

II -  redução de 40% para parcelamentos em até 12 parcelas;

III -  redução de 30% para parcelamentos de 13 a 24 parcelas;

IV -  redução de 20% para parcelamentos de 25 a 36 parcelas.

R.C.: Qual o valor mínino da parcela?
J.G.: O valor mínimo de parcela será de R$ 10,00 por débito e de R$ 
100,00 por pedido (enquadramento de vários débitos).

R.C.: Qual o total aproximado de débito dos contribuintes para 
com o Estado em relação ao ICMS?
J.G.: Considerando-se o ICMS em cobrança, inclusive antes da inscrição 
em Dívida Ativa, o estoque é de R$ 28,7 bilhões.
 
R.C.: Quanto o Estado espera arrecadar com o “Ajustar RS”?
J.G.: O Estado espera arrecadar, de ingresso efetivo durante os meses 
de vigência do programa, R$ 200 milhões. Espera também negociar R$ 
600 milhões em parcelamentos. 
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R.C.:  O governo do Estado proporciona 
outros programas de refinanciamento de 
dívidas? Qual a abrangência? Em relação 
do ICMS, já foram lançados outros 
programas? Em caso positivo, qual o 
retorno?
J.G.: O Estado tem um programa geral de 
parcelamento, que fica aberto de forma 
permanente, e permite o prazo máximo de 
até 60 meses. 

Com relação a outros programas especiais, já 
foram editados os programas ‘‘Em Dia’’, nos 
anos 2000 e 2002. Depois disso, o ‘‘REFAZ’’, 
em 2003 e o’’Programa de Recuperação de 
Crédito’’ em 2005.
Os resultados obtidos nos programas 
anteriores, em média, propiciam uma 
arrecadação imediata de R$ 200 a 250 
milhões e um estoque de débitos negociados 
em parcelamentos de R$ 400 a 800 milhões.

‘‘o estado tem um programa geral de parcelamento, que fica aberto de 
forma permanente, e permite o prazo máximo de até 60 meses.’’ 
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AS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

E O FORTALECIMENTO

DA PROFISSÃO CONTáBIL

Para defender as categorias profissionais 
e os empresários, encontramos a denomi-
nada Estrutura Sindical. Embora a primeira 
impressão ao sermos apresentados a esse 
tipo de estrutura possa levar a pensar que 
se trata de entidades que pretendem nos 
impor mais uma contribuição entre os vá-
rios encargos já existentes em nosso País, 
o sindicalismo tem importância decisiva no 
que diz respeito à defesa dos interesses da 
sociedade.

Essa visão singular e unidimensional faz 
com que, muitas vezes, empregadores e 
empregados esqueçam que o sindicalismo 
tem tarefa essencial na representação de 
uma determinada classe. Entre as principais 
atribuições, devemos destacar a represen-
tação dos sindicalizados ou associados em 
discussões na esfera de reajustes salariais, 
bem como em matérias de interesse da 
defesa de profissionais e empresas da área 
contábil em âmbitos municipal, estadual e 
até mesmo nacional. 

Em nosso Estado encontramos vários Sindica-
tos, tanto profissionais quanto patronais, os quais 
são considerados entidades de primeiro grau e re-
presentam uma cidade ou região. No mesmo nível, 
encontramos diversas associações que são indepen-
dentes em sua administração ou podem estar liga-
das diretamente aos Sindicatos. Já a Federação, com 
atuação Estadual, é considerada entidade de segun-

Contador Celso Luft
vice-Presidente de controle interno do crcrs
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‘‘é importante salientar que, 
atualmente, na área contábil a 
contribuição tem uma divisão 
na estrutura sindical, seja ela 
patronal ou trabalhadora.’’

do grau e congrega todos os Sindicatos 
filiados a sua base. No topo da nossa pirâ-
mide temos a Confederação, a qual possui 
abrangência nacional e congrega sob sua 
orientação as Federações, que nesse caso 
pode ser de uma ou mais categorias pro-
fissionais e normalmente tem sua sede em 
Brasília/DF. Cabe ressaltar que no caso das 
entidades patronais, até mesmo quanto 
aos Sindicatos, podemos ter mais de uma 
categoria ou profissão representadas, di-
ferentemente do caso dos Sindicatos dos 
Trabalhadores.

Como forma de sustentar esse sistema 
de apoio à categoria contábil, a principal 
fonte de recursos são as contribuições a 
que as entidades sindicais têm direito de 
receber e que estão previstas legalmen-
te, tanto na Constituição Federal de 1988 
– em seu artigo 8º, inciso IV – quanto na 
CLT, nos artigos 540 a 610. Nesse sentido, 
existem três modalidades de contribui-
ções de caráter obrigatório: Contribuição 
Sindical; Contribuição Assistencial ou Ne-
gocial; e Contribuição Confederativa. Há, 
também, outra, facultativa, denominada 
Contribuição Associativa. A seguir, escla-
receremos as contribuições, detalhando 
sua importância. 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

A Contribuição Sindical é paga por empregadores e em-
pregados e sua arrecadação é destinada ao custeio das despe-
sas necessárias para manter a estrutura de funcionamento dos 
Sindicatos. Recai sobre todos os integrantes das categorias 
profissionais abrangidas em um determinado Sindicato. O re-
colhimento é feito por toda a categoria, independentemente 
de o integrante ser ou não associado ao Sindicato. Correspon-
de, no caso do trabalhador, a um dia de salário por ano, e no 
caso de profissional habilitado (autônomo) o valor é definido 
pela Confederação em suas assembleias anuais. Depois disso, 
é referendada pelas Federações e Sindicatos. Em se tratando 
de empregador, a quantia é variável, proporcional ao capital 
social, conforme determinado legalmente na CLT e atualizado 
anualmente, também pela Confederação.

É importante salientar que na área contábil a contribuição 
tem uma divisão na estrutura sindical, seja ela patronal ou tra-
balhadora. Do montante arrecadado, 60% é destinado ao Sin-
dicato; 15%, à Federação; 5%, à Confederação; e os demais 
20% são remetidos à conta especial Emprego e Salário do 
MTE. 

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL OU NEGOCIAL

É uma contribuição integrante dos Estatutos Sociais de um 
Sindicato, prevista no art. 611 da CLT, que será sempre fixada 
por meio de Assembleia Geral da categoria e das Convenções 
Coletivas ou Acordos Coletivos de Trabalho. Tem por finalida-
de atender à manutenção dos serviços prestados, bem como 
implantar projetos adicionais necessários aos sindicalizados. 
Também é devida por todos os seus integrantes independen-
temente serem ou não associados ao Sindicato.
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CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Tem a finalidade precípua de manutenção 
e custeio do sistema “Confederativo” de re-
presentação, isto é, a Confederação, a Fede-
ração e os Sindicatos. Também é integrante 
dos Estatutos Sociais de um Sindicato e recai 
sobre todos os integrantes das categorias eco-
nômicas e profissionais abrangidas. Tem como 
fonte a deliberação da Assembleia Sindical dos 
integrantes de um determinado Sindicato. 

 
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

Esta contribuição é facultativa e espon-
tânea, restrita aos associados do Sindicato. 
Considera-se associado todo sindicalizado, 
empregador ou empregado da categoria, 
que, por sua própria vontade, resolve se tor-
nar sócio de um Sindicato. Sua contribuição é 
mensal à entidade e esse valor é definido anu-
almente em Assembleia da categoria. Cabe 
destacar que, ao se tornar sócio do Sindicato 
profissional ou empresário, passa a gozar do 
direito que o simples membro da categoria 
não detém, como por exemplo o exercício 
do direito de voto nas assembleias sindicais, 
direito a ocupar cargos de direção sindical e  
benefícios oferecidos pela entidade.

 
 CONSEQUÊNCIAS DO NÃO  
RECOLHIMENTO

Embora a legislação determine a não obri-
gatoriedade de associar-se a Sindicato, isso 
não quer dizer que, como integrante de de-
terminada categoria econômica ou profissio-
nal, tal pessoa ou empresa possa se isentar 

de suas responsabilidades. Assim, o inadimplente será 
responsabilizado conforme o tipo de contribuição que 
deixar de recolher. Na falta do pagamento da Contribui-
ção Sindical, por exemplo, a entidade poderá, conforme 
estabelece a legislação, usufruir dos mesmos privilégios 
concedidos à Fazenda Pública, na cobrança de Dívida 
Ativa. Poderá, ainda, impedir a participação da empre-
sa devedora no fornecimento de bens ou serviços a re-
partições públicas federais, estaduais ou municipais, não 
conceder registro de funcionamento ou renovação de 
atividade, nem alvarás de licença ou localização, sem que 
sejam exibidas as provas de quitação da Contribuição 
Sindical. 

No caso dos profissionais liberais, a penalidade con-
sistirá na suspensão do exercício profissional até a neces-
sária quitação da dívida. Também poderão ser aplicadas, 
pelos órgãos públicos ou autárquicos disciplinadores das 
respectivas profissões, sanções mediante comunicação 
das autoridades fiscalizadoras, conforme previsto no ar-
tigo 599 da CLT e NT/MTE ns. 64 e 201/2009.

 
 VALORIZAÇÃO DA CLASSE  
CONTÁBIL

Em se tratando de entidades sindicais da área Contá-
bil, o mais importante é entender que, ao cumprirmos 
com nossas obrigações junto às entidades sindicais, téc-
nicos, contadores e empresários da área contábil, estare-
mos, acima de tudo, participando de forma direta da am-
pliação do poder representativo político de nossa classe. 
Também teremos a oportunidade de contribuir para as 
diversas ações de qualificação, educação continuada e re-
presentação da classe contábil. Somente assim teremos a 
necessária valorização e o reconhecimento que a socie-
dade gaúcha e brasileira a nós confia.
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Criado o Fórum Permanente das Entidades 

Com o intuito de promover a integração entre 
as entidades da classe contábil gaúcha, fomentar 
a discussão e o debate de temas de interesse da 
profissão, foi criado, no último dia 21 de maio, em 
reunião, na sede do Conselho Regional de Conta-
bilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), o Fórum 
Permanente das Entidades da Classe Contábil do 
RS. Nos encontros serão pautadas questões que, 
entre outros assuntos, envolvam a valorização da 
profissão contábil, o posicionamento perante a 
sociedade, os honorários, o incremento de par-
cerias em cursos, palestras e eventos como forma 
de disseminar a informação e promover a atuali-
zação constante dos profissionais.

Na ocasião, ficou definido que, neste primeiro 

ano, a coordenação das atividades ficará a cargo 
da presidência do CRCRS, e as reuniões se darão 
a cada dois meses.  

Para Zulmir Breda, presidente do CRCRS, a 
necessidade da instituição de um Fórum já era 
pensada há algum tempo, mas começou a tomar 
forma no ano passado. 

“Era latente que questões comuns, que envol-
vessem contadores e técnicos em contabilidade 
do Estado, tivesse um espaço para discussão e 
fossem compartilhadas com as entidades repre-
sentativas da classe contábil gaúcha, dentro de 
um processo de integração de propósitos, que, 
indiscutivelmente, acarreta o fortalecimento e a 
valorização da profissão”, explica Breda.

A Ordem dos Advogados do Brasil organizou, em sua 
sede, um encontro no qual foi assinado ofício endereçado 
à direção dos partidos políticos, solicitando o compro-
metimento com as disposições constantes na Lei Com-
plementar no 135 e sua aplicação ainda nas eleições deste 
ano. A referida Lei veda a participação no pleito de candi-
datos condenados por órgão judicial colegiado. A reunião 
foi presidida pelo presidente do CRCRS, Zulmir Breda, 
que também assinou o documento, visto que tal iniciativa 
objetiva a moralização da atividade governamental e parla-
mentar. Também apoiaram a proposta representantes do 
Fórum dos Conselhos Regionais das Profissões Regulamentadas do RS, das associações (ANPM, APERGS, 
APMPA), federações (FARSUL, FEDERASUL, FIERGS, FAMURS), CNBB, CNM, CUT/RS e Maçonaria.

CRCRS apoia Ficha Limpa 

da Classe Contábil do Rio Grande do Sul
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CRCRS: integração e participação
O CRCRS, dentro de uma proposta de inte-

ração e de colaboração com órgãos públicos e 
entidades representativas da classe contábil, tem 
efetuado visitas e organizado encontros com o 
intuito de reportar reivindicações, oferecer os 
préstimos da classe em favor da sociedade como 
um todo, assim como propalar a amplitude e a 
abrangência do trabalho desempenhado pelos 
profissionais contábeis. Neste sentido, o Con-
selho vem participando e promovendo diversas 
ações.

 Contadores nos Conselhos fiscais  
das estatais

O presidente do CRCRS, Zulmir Breda, 
acompanhado do deputado estadual, Alberto 
Oliveira, visitaram, em maio, o secretário de 
Estado do Planejamento e Gestão, José Alfredo 
Parode. Na ocasião, os contadores defenderam 
a participação de profissionais da contabilida-
de nos conselhos fiscais das empresas estatais,  
assim como propuseram parcerias para a 
realização de cursos e palestras de atualização 
para conselheiros fiscais.

Intercâmbio entre entidades

Em encontro com a diretora Administrativa e 
Financeira da Associação Comercial e Industrial 
de Novo Hamburgo, Karin Wide Schwartzhaupt, 
foi sugerido um intercâmbio entre as entidades 
como forma de estreitar as relações. No que tan-
ge ao CRCRS, o presidente se prontificou a cola-
borar no sentido de indicar palestrantes que ex-
ponham assuntos de interesse dos empresários. 

Karin salientou que existe uma necessidade de 
esclarecimentos e orientações da área contábil, 
especialmente, sobre incentivos fiscais – doações 
a partir da dedução do imposto de renda. Os 
vice-presidentes Tanha Lauermann Schneider e 
Pedro Gabril Kenne da Silva também estiveram 
presentes nesse encontro.

II Jogos dos Contabilistas Brasileiros 

Por três dias, 3 a 5 de junho, Santa Maria reuniu 
profissionais da contabilidade, vindos de diversos 
Estados, para participarem do II JOCOBRAS, II 
Jogos dos Contabilistas Brasileiros, promovido 
pela Federacon/RS e Sindicato dos Contabilistas 
e Técnicos em Contabilidade de Santa Maria, que 
teve o apoio do CRCRS. O evento foi coroado 
de êxito e o resultado final apontou como ven-
cedores os profissionais contábeis que estiveram 
presentes e colaboraram com o objetivo maior 
da competição: a integração.

Nas competições, o Paraná se sagrou cam-
peão, vencendo quatro das seis modalidades de 
jogos; seguido do Rio Grande do Sul, Santa Cata-
rina e Pernambuco. 

O II JOCOBRAS foi prestigiado por represen-
tantes de entidades da classe contábil gaúcha e 
de outros estados, entre eles, o presidente do 
CRCRS, Zulmir Breda, o presidente do CRCSC, 
Sergio Faraco, a conselheira do CFC, Ana Tércia 
Lopes Rodrigues, integrantes de sindicatos, das 
Federações dos Contabilistas do Paraná, Pernam-
buco e Santa Catarina, e delegados de Conselhos. 
O JOCOBRAS acontece de dois em dois anos.  
A próxima edição será em Santa Catarina.

Secretaria Estadual do 
Planejamento e Gestão II JOCOBRAS

Associação Comerial e Industrial 
de Novo Hamurgo
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Espaço do profissional
É de nosso interesse publicar matérias, entrevistas e artigos que esclareçam, orientem e transmitam 

informações que venham ao encontro das atividades desenvolvidas no dia a dia do profissional que atua 
na área contábil. Para tanto, solicitamos o envio de sugestões de pauta que você gostaria de ler nesta 
Revista e, assim, saber mais ou conhecer outras opiniões sobre determinado assunto. Estamos esperando 
sua colaboração. Encaminhe e-mail para comunicacao@crcrs.org.br.

Nova carteira de identidade profissional 

O Conselho Federal de Contabilidade 
lançou, em 2008, um novo e moderno do-
cumento de identificação para contadores 
e técnicos em contabilidade. A nova cartei-
ra de identidade profissional, além de mais 
durável, possui um dos mais avançados sis-
temas de segurança antifraudes.

A carteira vem ao encontro da necessi-
dade de adequação da profissão contábil à 
Era Digital. Contém chip criptografado, no 
qual será possível inserir a certificação di-
gital, que traz facilidades e agiliza situações 
que envolvem, principalmente, órgãos pú-
blicos.

Para requerê-la, basta acessar www.cfc.
org.br ou www.crcrs.org.br e clicar no banner 
referente à nova carteira e seguir as instru-
ções constantes na página. 

Certificação gratuita por um ano
Para obter e-CPF ou e-CNPJ, o interessado deverá 

procurar uma das empresas ou entidades devidamente 
autorizadas pela Receita Federal do Brasil, denominada 
Autoridade Certificadora Habilitada, cujos links estão dis-
poníveis no site da RFB, www.receita.fazenda.gov.br, em 
Certificação Digital – Orientações, Orientações sobre 
Emissão, Renovação e Revogação de Certificados Digitais 
e-CPF ou e-CNPJ.

Os profissionais da área contábil podem, também, 
obter a certificação digital por meio do convênio reali-
zado entre o Conselho Federal de Contabilidade e a AC 
Fenacon Certising. Nesse caso, a entidade certificadora 
concederá a certificação digital e-CPF gratuita por um 
ano. Para a sua utilização é necessário a leitora de smart-
card, que não está incluída na gratuidade, ou um compu-
tador que já possua esse dispositivo. Mais informações em  
http://www.cfc.org.br ou http://www.fenacon.org.br/.

com certificação digital
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Prêmio zilmar Bazerque Vasconcellos 

Foi aprovada, em sessão plenária, a Resolução 
CRCRS nº 505/10 que visa ampliar a abrangên-
cia do Prêmio Contador Zilmar Bazerque Vas-
concellos, criado em 2002, por meio da Reso-
lução CRCRS no 402/2002, permitindo, a partir 
de agora, aos bacharéis em Ciências Contábeis, 
que concluíram o curso em instituições de ensino 
do Rio Grande do Sul, a participação com seus 
trabalhos monográficos sobre temas que versem 
sobre a profissão. A proposta tem por base in-
centivar a produção técnica e científica ligada à 
atividade contábil e o ensino da contabilidade.

Serão aceitos somente trabalhos monográfi-
cos que tenham sido aprovadas no período de 

até dois semestres letivos retroativos à edição do 
concurso e apenas duas monografias por Curso 
de Ciências Contábeis de Instituições de Ensino 
Superior do Estado. A inscrição deverá ser feita 
pela coordenadoria do Curso de Ciências Con-
tábeis da instituição e os nomes do autor e do 
professor orientador serão mantidos em sigilo.  
O CRCRS concederá menções honrosas a par-
tir do quarto lugar até o 10º e aos respectivos 
orientadores.

A íntegra da Resolução CRCRS no 505/2010 
consta em www.crcrs.org.br. 

Consulte e participe.

abre espaço para monografias
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Em 11 de junho, foi sancionada, pelo presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, a Lei no 12.249, 
que faz alterações no Decreto Lei 9.295/46. A partir de então, os artigos 2o, 6o, 12, 21, 22, 23 e 27 sofre-
ram mudanças na redação. Também houve a inclusão do artigo 36a.

Sancionada Lei que altera o Decreto Lei 9.295/46

Seminários de Assuntos Contábeis
Dentro do Programa de Educação Continuada, 

o CRCRS organiza seminários de assuntos contábeis 
com o objetivo de integrar e atualizar os profissio-
nais das diversas regiões do Estado. Neste sentido, 
sempre são abordados temas de grande interesse 
para o dia a dia dos contadores e técnicos em conta-
bilidade, assim como as mudanças e alterações que 
afetam a área. Os assuntos debatidos nos seminários 

abordam, entre outros, as novas Normas Internacio-
nais de Contabilidade para Pequenas e Médias em-
presas; a importânica de uma comunização eficaz, 
rotinas de um escritório virtual e SPED. No primeiro 
semestre, os eventos foram realizados nas cidades 
de Estrela, Camaquã e Caxias do Sul, reunindo cerca 
de 350 participantes. Para o segundo semestre, es-
tão programados diversos seminários. Confira:

Algumas das principais alterações: 
•     o reconhecimento nas atribuições do Conselho 

Federal de Contabilidade, para: regular acerca 
dos princípios contábeis, do Exame de Sufi-
ciência, do cadastro de qualificação técnica e 
dos programas de educação continuada, assim 
como editar Normas Brasileiras de Contabilida-
de de natureza técnica e profissional;

•     obrigatoriedade de aprovação em Exame de 
Suficiência para obtenção de registro em CRC;

•     a manutenção das prerrogativas dos atuais Téc-
nicos em Contabilidade e dos que venham a 
obter registro até 1º-06-2015;

•     estabelecimento de limites para os valores da 
anuidade por parte do CFC;

•     necessidade de comunicação ao CRC de ori-
gem no caso de execução de serviços fora do 
Estado de sua inscrição profissional, extinguin-

do-se, assim, a necessidade de solicitação de 
registro secundário;

•     reajuste e definição das penalidades ético-dis-
ciplinares aplicáveis por infração ao exercício 
legal da profissão

Exame de Suficiência
A partir de agosto, a aprovação em Exame de 

Suficiência retorna como obrigatoriedade para a ob-
tenção do registro profissional e, por conseguinte, 
para o exercício regular da profissão contábil. O ob-
jetivo é evitar a concessão de registro àqueles que 
não detêm condições mínimas para a prática das ati-
vidades contábeis.

As alterações do DL9.295/46 estão disponíveis 
em www.crcrs.org.br.

13-08-2010 Nova Prata

27-08-2010 Palmeira das Missões

10-09-2010 Canela

22-09-2010 Ijuí

24-09-2010 Santana do Livramento

08-10-2010 Taquara

15-10-2010 Santa Cruz do Sul

29-10-2010 Rio Grande

19-11-2010 Novo Hamburgo

26-11-2010 Panambi

seminários reúnem profissionais do interior do estado
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Está disponível em www.crcrs.org.br, menu Publicações –  
Download de Livros o “Manual de Autenticação dos Livros Digitais 
- SPED Contábil”. A publicação visa atender a necessidade de orienta-
ção dos profissionais da contabilidade e usuários afetados pela brusca 
mudança na metodologia de autenticação dos Livros Diários e Auxilia-
res da Contabilidade das empresas nas Juntas Comerciais. 

Manual de Autenticação dos Livros 
Digitais – SPED Contábil

A área contábil presencia, a cada dia, a impor-
tância crescente da sua atuação dentro das empre-
sas e entidades públicas ou privadas, assim como 
vivencia a ampliação de sua responsabilidade como 
cidadão. O trabalho prestado por contadores e 
técnicos em contabilidade propicia a colaboração 
na melhoria das condições da sociedade, uma vez 
que possibilita unir a técnica e o conhecimento, 
orientando e direcionando recursos disponíveis 
para a ascensão do meio em que vivemos. Nesse 
sentido, o profissional da área contábil pode ser 
um agente estimulador, incitando empresas e enti-
dades a participarem, apresentando seus respecti-
vos balanços sociais.

O Prêmio Responsabilidade Social oferece o 
Diploma Mérito Social aos profissionais da conta-
bilidade responsáveis pelos balanços sociais e aos 
colaboradores que atuaram na elaboração do Re-
latório de Responsabilidade Social.

A premiação está prevista para ser entregue no 
dia 25 de novembro de 2010, no Teatro Dante Ba-
rone da Assembleia Legislativa do Estado.

O CRCRS, como forma de estimular a parti-
cipação dos profissionais da contabilidade, ofere-
ce um bônus de 50% no valor da inscrição para a 
Convenção de Contabilidade de 2011 àqueles que 
tiverem o Balanço Social certificado pela comissão 
julgadora. Informações em www.al.rs.gov.br.

Prêmio de Responsabilidade Social: 
mais que um prêmio, uma atitude
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Delegacia: Campo Bom
Delegado: Técn. Cont. Sidnei Dieckow Lima
Profissionais: Contadores: 106 – Técn. Cont.: 121 – Organizações contábeis: 56
E-mail: essencialsidnei@sinos.net
Jurisdição: Campo Bom

as delegacias e os escritórios regionais são o elo entre o conselho 
e os profissionais que atuam no interior do estado. nesse contexto, 
a figura do delegado regional é de suma importância, uma vez que 

representa a entidade nas suas respectivas regiões.

CONhEÇA OS DELEGADOS REGIONAIS

Delegacia: Iraí 
Delegado: Técn. Cont. Francisco Pertile
Profissionais: Contadores: 25 – Técn. Cont.: 28 – Organizações contábeis: 19
E-mail: pertile@speedrs.com.br 
Jurisdição: Iraí, Alpestre, Planalto, Rio dos Índios e Gramado dos Loureiros

Delegacia: Três de Maio
Delegado: Contador Laudomir Lampert

Profissionais: Contadores: 54 – Técn. Cont.: 52 – Organizações contábeis: 27
E-mail: escritorioabc@escritorioabc.com.br

Jurisdição: Três de Maio, Boa Vista do Buricá, Independência, Alegria, Inhacorá, 
São José do Inhacorá e Nova Candelária

Delegacia: Garibaldi
Delegado: Técn. Cont. Maria Isabel Postingher Verzeletti

Profissionais: Contadores: 56 – Técn. Cont.: 54 – Organizações contábeis: 26
E-mail: verzeletti@contabilverzeletti.com.br

Jurisdição: Garibaldi, Coronel Pilar e Boa Vista do Sul

Delegacia: Agudo
Delegado: Técn. Cont. Braulio Kesseler
Profissionais: Contadores: 53  – Técn. Cont.: 28 – Organizações contábeis: 22
E-mail: braulio@acjempresarial.com.br
Jurisdição: Jurisdição: Agudo, Dona Francisca e Restinga Seca

Delegacia: Camaquã
Delegado: Contadora Silvana Scherer Vieira

Profissionais: Contadores: 122 – Técn. Cont.: 71 – Organizações contábeis: 66
E-mail: silvanascherervieira@terra.com.br

Jurisdição: Camaquã, Dom Feliciano, Cristal, Arambaré e Chuvisca
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