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Prezados contabilistas,

O rio corre para o mar, e nin-
guém o deterá nesta trajetória.

O rio Amazonas, o
maior do mundo em exten-
são e volume, nasce bem
pequeno, mas com a deci-
são firme de crescer, e se-
guir em direção ao mar.

E assim corre vigoroso e
cada vez mais forte, e nin-
guém é capaz de detê-lo.
Ao desaguar no oceano,
tem a incrível extensão de
cerca de 230 km, de uma
margem a outra, ou seja,
uma viagem de Rio Verde a
Goiânia.

Sua caminhada é mais
difícil no início, mas pelo
caminho vai acolhendo ou-
tros rios, até se tornar o que
é. Enfrenta obstáculos,
mas segue, firme e deci-
dido, se tornando de vez
oceano.

Assim também a pro-
fissão contábil segue fir-
me, em direção ao futuro,
um futuro de imensidão.
Futuro de muito trabalho,
alguns dirão, mas a ver-
dade é que se trata de um
futuro de sucesso.

Assim como o rio, tam-
bém enfrentamos dificul-
dades. Quando pequenos
podemos ser poluídos pelos
clientes e represados pelo
fisco, mas pelo caminho,
vamos nos juntando a ou-
tros rios, unindo forças, a
tal ponto que ninguém é
capaz de deter.

Nosso momento, de
convergência contábil, de

mudança e adaptação às
novas formas de escritura-
ção, à nova forma de apu-
ração dos tributos, os
SPEDs, tudo isso faz parte
de uma realidade que fi-
cará no passado. Em breve
será lembrança, como dos
livros em gelatina, do “bor-
rão”, das escritas manuais
e das máquinas de escre-
ver.

Não me lembro mais o
quanto foi difícil meus pri-
meiros passos, minha ti-
midez, meu primeiro beijo,
aprender a dirigir, e outras
tantas coisas.

Em breve não nos lem-
braremos das Notas Fiscais
preenchidas à mão, das de-
clarações em formulário
impresso, dos controles em
ficha e das longas noites de
sono perdidas, tentando
aprender algo novo.

É desafiador o mo-
mento em que vivemos.
Por um lado temos de aten-
der ao fisco, nas suas mais
variadas exigências, aliás,
que consome quase todo o
nosso esforço no exercício
da profissão. Mas por outro
lado o uso da informática
trará benefícios ao contabi-
lista, pois a inevitável inte-

gração, amarração e apri-
moramento dos sistemas,
trará aspectos muito posi-
tivos, como alguns que já
podem ser sentidos, como
a especialização do empre-
sário contábil, tornando-o
dinâmico.

O resultado é que conti-
nuaremos a atender ao
fisco, mas a informação
que será tratada por nós,
estando com o empresário
fará com que a responsabi-
lidade deste também seja
maior, ou seja, tira o peso
que ficou na maior parte do
tempo sobre o contabilista.

Por fim, o contabilista
exercerá seu real papel, en-
quanto profissional, auxi-
liando na gestão, análise e
direcionamento dos rumos
dos negócios, beneficiando
ao empresário, ao próprio
contabilista e a sociedade.

Continuemos nossa ca-
minhada, desviando e su-
perando os obstáculos, nos
unindo, fazendo da conta-
bilidade uma atividade
forte, e juntos chegaremos
ao que nos espera: Um
imenso e belo Oceano Azul.

SIDENIL JOSÉ DOS SANTOS,
Presidente Sescon Sudoeste-GO

PALAVRA DO PRESIDENTE

Nosso 
momento, de
convergência
contábil, de
mudança e
adaptação
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PROFISSÃO

KARLA ROSA ATAÍDES

“Trabalhemos, pois,
bem unidos, tão convenci-
dos de nosso triunfo, que
desde já consideramos 25 de
abril o Dia do Contabilista
Brasileiro”.

Com esta frase, dita no
meio de um discurso de
agradecimento a uma ho-
menagem que recebia da
classe contábil, o Senador e
Patrono dos Contabilistas,
João Lyra, institui o Dia do
Contabilista, prontamente
adotado pela classe contábil
e, atualmente, oficializado
em grande número de mu-
nicípios. Era o ano de 1926.

Diante destas palavras
vemos que desde o início já
tínhamos uma visão para o
futuro da nossa profissão, e
hoje somos o presente de
cada empresa que presta-
mos serviços. As grandes
alterações eletrônicas onde
o tempo é cada vez menor e

maior a complexidade para
o cumprimento das obriga-
ções. Somos peça indispen-
sável para o sucesso das
empresas.

Atualmente uma das
profissões mais procuradas
por estudantes que tendem
a ingressar na Universi-
dade, dentro os principais
motivos podemos facil-
mente destacar o alto nível
de empregabilidade e a pre-
paração multidisciplinar
que permite aos profissio-
nais atuar cerca de 30 áreas
ligadas diretamente à con-
tabilidade. 

Estamos em momento
de reflexão, as alterações
vem ocorrendo velozmente
na legislação e as Novas
Normas de Contabilidade
está cada vez mais exigindo
comprometimento e res-
ponsabilidades dos Conta-
dores perante seus
clientes/fisco e a socie-
dade, onde os mesmo
busca preparaçãopara al-
cançar a excelência nos
seus serviços.

Parabéns a você Contabi-
lista, que trabalha com zelo
pelo patrimônio público e
privado, contribuindo sem-
pre para o desenvolvimento
social e econômico de nosso
País.

Dia do Contabilista

Somos peça
indispensável

para o 
sucesso das

empresas
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CRESCIMENTO

Estado está em sétimo
lugar no ranking na-
cional de profissionais

registrados na nova modali-
dade jurídica

O Empreendedor Indivi-
dual é a forma especial de
formalização de profissio-
nais liberais, como costurei-
ras e pedreiros, entre 471
atividades. O Estado de
Goiás está em sétimo lugar
no ranking nacional de ca-
dastros no Empreendedor
Individual (EI). Até 20/03,
82.338 autônomos goianos
que trabalhavam por conta
própria já haviam se inscrito
na nova modalidade jurí-
dica.

O EI é a forma especial de
formalização de profissio-
nais liberais, como costurei-
ras e pedreiros, entre 471
atividades (link ao lado), que
alcancem faturamento de,
no máximo, R$ 60 mil por
ano. Para ser um EI é neces-
sário, ainda, não ter partici-
pação em outra empresa
como sócio ou titular.

Segundo estudo do Ser-
viço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae
Goiás), as atividades econô-
micas mais procuradas em
Goiás para registro do EI são
comércio de artigos do ves-
tuário e acessórios, cabelei-
reiros e lanchonetes. Já as
cinco cidades com o maior
número de EI regularizados
no Estado são Goiânia, Apa-
recida de Goiânia, Anápolis,
Rio Verde e Luziânia.

CONTRIBUIÇÃO E BENEFÍCIOS
Atualmente existem no

Brasil 2.187.677 empreende-
dores individuais. O EI paga
taxa fixa mensal de 5% sobre
o salário mínimo (R$ 31,11)
como contribuição ao INSS,
mais R$ 1 se atuar na área

no setor de indústria ou co-
mércio, ou mais R$ 5 se for
do setor de serviço. Os em-
preendedores formalizados
podem tirar registro no Ca-
dastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ), emitir nota
fiscal, participar de licita-
ções públicas e ter acesso a
financiamentos especiais,
além de garantir a cobertura
da Previdência Social.

A inscrição se dá exclu-
sivamente pelo Portal do
Empreendedor (www.portal-
doempreendedor. com.br ).
Quem não tem acesso à in-
ternet, pode se cadastrar
nas unidades do Sebrae ou
em parceiros do Empreen-
dedor Individual, como as
prefeituras e câmaras mu-
nicipais.

O Empreendedor Indivi-
dual é fruto da aprovação,
pelo Congresso Nacional, da
Lei Complementar 128/08,
prontamente sancionada
pela Presidente da Repú-
blica. O fato de ser uma Lei
Complementar dá segu-
rança ao Empreendedor por-
que ele sabe que as suas
regras são estáveis e para
serem alteradas necessitam
de outra Lei Complementar,
a ser votada também pelo
Congresso Nacional, e san-
cionada pelo Presidente da
República, ou seja, há uma

grande segurança jurídica
de que as regras atuais não
serão alteradas facilmente.

BENEFÍCIOS DO EI
Cobertura previdenciária: Ao

empreendedor e sua família
(auxílio-doença, aposenta-
doria por idade, salário-ma-
ternidade após carência,
pensão e auxilio reclusão),
com contribuição mensal re-
duzida (5% do salário mí-
nimo, hoje R$ 31,10.

Contratação de um funcionário
com menor custo: Poder regis-
trar até 1 empregado, com
baixo custo (3% do salário
mínimo, por mês, para a
Previdência e 8% para o
FGTS). O empregado contri-
bui com 8% do seu salário
para a Previdência.

Isenção de taxas para o registro
da empresa: Isenção de taxa do
registro da empresa e con-
cessão de alvará para funcio-
namento. Todo o processo
de formalização é gratuito,
ou seja, o Empreendedor se
formaliza sem gastar um
centavo.

Ausência de burocracia: Au-
sência de burocracia para se
manter formal, fazendo
uma única declaração por
ano sobre o seu fatura-
mento.

Acesso a serviços bancários, in-
clusive crédito: Crédito junto
aos bancos públicos como
Banco do Brasil e Caixa Eco-
nômica Federal, com linhas
de financiamento com redu-
ção de tarifas e taxas de juros
adequadas.

Compras e vendas em con-
junto: A Lei faculta a forma-
ção de consórcios com o fim
específico de realizar com-
pras.

Redução da carga tributária:
Baixo custo para se formali-
zar, sendo valor fixo por mês

de R$ 1,00 na atividade de
comércio (ICMS) e R$ 5,00
atividade de serviços (ISS).

Controles muito simplificados:
Além do custo reduzido, a
formalização é rápida e sim-
ples, sem burocracia.

Emissão de alvará pela inter-
net: Toda atividade comer-
cial, industrial ou de serviço
precisa de autorização da
Prefeitura para ser exercida
e, para o empreendedor in-
dividual, essa autorização
(licença ou alvará) será con-
cedida de graça, sem o paga-
mento de qualquer taxa. 

Cidadania:Direito à digni-
dade, que se traduz na con-
dição de autorrealização pes-
soal, profissional e social. 

Mais fácil vender para o Go-
verno: O Governo é um
grande comprador de mer-
cadorias e serviços, nas suas
três esferas: Federal, Esta-
dual e Municipal. Para ven-
der para o Governo é preciso
estar formalizado.

Serviços gratuitos:Na forma-
lização e durante o primeiro
ano como Empreendedor In-
dividual, haverá uma rede
de empresas contábeis que
irão prestar assessoria de
graça, como forma de incen-
tivar e melhorar as condições
de negócio do País.

Apoio do técnico do Sebrae na
organização do negócio:O Sebrae
estará orientando e assesso-
rando os empreendedores
com cursos e planejamentos
de negócios, tornando-os
mais aptos a manterem e
desenvolverem as suas apti-
dões.

Segurança jurídica:A forma-
lização está amparada em
Lei Complementar que im-
pede alterações por Medida
Provisória e exige quorum
qualificado no Congresso
Nacional. (Fonte: SEBRAE)

Goiás já tem 82 mil 
empreendedores individuais

Atualmente
existem 
no Brasil

2.187.677
empreendedores
individuais
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OPINIÃO

IVONE VIEIRA PEREIRA

Ao avaliar os estudos
propostos sobre o
comportamento hu-

mano, a Ética acaba sendo
influenciada pela Moral,
contribuindo para a criação
ou a transformação de prin-
cípios que as pessoas ou as
sociedades detém como
seus valores relevantes e
principalmente aos hábitos
e costumes que devem se
submeter para satisfaze-
rem as necessidades pes-
soais e os anseios dos que
estão envolvidos. Assim
sendo, a moral passa a ser
fortemente influenciada
por juízos de valores, consi-
derados até absolutos do
ponto de vista ético, que
terminam por influenciar
não somente a moral, mas,
a integridade e a ética do
ser humano.
A postura ética vai além

do conhecimento e cumpri-
mento, de leis, normas e re-
gulamentos, haja vista, que
nenhum código de ética
contempla todas as situa-
ções que requerem do pro-
fissional um julgamento
pessoal e subjetivo sobre a
essência ética.
Em qualquer profissão,

os princípios éticos não
devem ser corrompidos
pelos valores pessoais, vai-
dade, liberalidade, mas sim
respeitados em seu inteiro
teor sem deixar ser influen-
ciado pela moral. No caso do
Contador, temos um princí-
pio moral a ser cumprido
que é o Código de Ética da
Profissão Contábil, e outro,
decorrente da moral indivi-
dual, que é de natureza
comportamental.

Para Kant (1985), a es-
sência da moralidade deriva
do conceito de lei e somente
os seres racionais podem
atuar segundo a idéia de lei,
por vontade própria.  Kant
afirma que a base para toda
razão moral é a capacidade
do homem de agir racional-
mente, fundamentado na
crença de que uma pessoa
deve comportar-se de
forma igual a que ela espe-
raria que outra pessoa se
comportasse na mesma  si-
tuação, tornando seu pró-
prio comportamento uma
lei universal. 
Estudo sobre comporta-

mento humano entende
por moral, o “certo” e o “er-
rado”, onde a sociedade as-
sume um conceito de acordo
com sua intenção ou de
acordo com o seu relaciona-
mento interpessoal, le-
vando as pessoas à tomarem
suas decisões com base em
seus preceitos e julgamen-
tos, convenientes á  cada si-
tuação. Assim, a ética sofre
influências moral, porém,
os princípios éticos pro-

põem obrigações e deveres
que os indivíduos possuem
com seus pares, na sua con-
vivência diária. 
Alguns estudiosos defen-

dem que os princípios éticos
não perdem seus valores na
linha tempo e são aplicados
indistintivamente à toda a
sociedade. Outros defen-
dem que os princípios éticos
são julgados de acordo com
seus costumes e meio em
que vive, porém, altera-se
no tempo e não são aplica-
dos à todos. 
Adentrando ao mundo

da contabilidade, depara-
mos com a vida das pessoas
físicas e jurídicas, em um
ambiente competitivo, onde
as pessoas não medem es-
forços para vencer ou alcan-
çar sucesso rapidamente,
além de uma época em que a
corrupção circula livre-
mente, o Contador precisa
estar munido de princípios
éticos e morais para se depa-
rar com essas questões. 
O contador necessita as-

sumir uma posição para
que não seja subornado

pelas organizações, Estado
e até mesmo pela sociedade
e seus pares, e isso, só se
consegue mantendo uma
conduta profissional e indi-
vidual ética. 
A excelente empresa do

ponto de vista social não é
apenas aquela que busca
sempre a maximização do
lucro, mas a que oferece
também um ambiente mo-
ralmente gratificante, em
que as pessoas podem de-
senvolver seus conhecimen-
tos especializados e 
também suas virtudes.

Pois, acima de tudo, estas
lidam com “sonhos”, o que
constitui a mola propulsora
da vida. Assim, o bom pro-
fissional não é aquele que
atende às necessidades da
sociedade e de seus pares,
mas aquele que cumpre
com seu papel social, no que
tange à transparência e efi-
cácia das informações con-
tábeis de forma fidedigna,
zelando pela competência,
confidencialidade, integri-
dade e objetividade.
Nesse sentido, a trans-

parência das atitudes, das
comunicações, das ações e
da maneira como os indiví-
duos se comportam no am-
biente empresarial adquire
fundamental importância
para que a sociedade e o Es-
tado vejam o profissional da
contabilidade como um
mestre da saúde financeira
e econômica da nação.

Ivone Vieira Pereira é espe-
cialista em Contabilidade e Con-
troladoria, mestre em Ciências
Contábeis, doutora em Educação
e diretora da faculdade de Ciên-
cias Contábeis da Fesurv - Uni-
versidade de Rio Verde.

A Ética no Exercício
da Profissão Contábil

5_Layout 1  10/07/2012  16:49  Página 1



TECNOLOGIA

EDSON ALVES DA SILVA

OSistema Público de
Escrituração Digital
(SPED), visa a pro-

mover a atuação integrada
dos fiscos nas três esferas de
governo (federal, estadual e
municipal), uniformizar o
processo de coleta de dados
contábeis e fiscais, bem
como tornar mais rápida a
identificação de ilícitos tri-
butários, ou seja, tornar o
combate à sonegação mais
eficiente.
Dentre os benefícios vis-

lumbrados para os contri-
buintes com a implantação
desse sistema destaca-se a
redução de custos, sobre-
tudo em se tratando de pa-
péis, encadernação de
livros, confecção de blocos
de notas fiscais, redução de
erros de escrituração etc.,
além de simplificação e agi-
lização dos processos que
envolvem o cumprimento
de obrigações acessórias. O
Sped busca obter de forma
detalhada e analítica todas
as informações inerentes as
operações de uma empresa,
informações estas que
antes eram informadas sin-
teticamente, e muitas

vezes duplicadas e sem rela-
cionamento.
Na atualidade, ainda é

comum a imagem de em-
presas com grande quanti-
dade de papéis, o que na
maioria dos casos gera cus-
tos mais elevados, perda de
tempo e a tão temida buro-
cracia. Entretanto, o sistema
contábil brasileiro passa por
uma transformação nunca
vista na história. Além das
mudanças das regras contá-
beis para a convergência aos
padrões internacionais, as
empresas estão precisando
adequar à entrada do Sis-
tema Público de Escrituração
Digital (Sped).
No quesito ambiental, a

implantação desse sistema é
de extrema importância,
pois em média as grandes
empresas brasileiras impri-
mem centenas de milhares
de notas fiscais por mês. A
simples redução de vias im-
pressas tem impacto muito
grande no meio ambiente.
O mesmo raciocínio é valido
para a redução de impressão
de livros contábeis e fiscais.
O Sped é um marco no

relacionamento entre Fiscos
(e órgãos reguladores), con-
tribuintes e a sociedade

civil. A construção coletiva,
onde todos podem opinar e
influenciar decisivamente
no processo, traz a possibili-
dade da adoção de soluções
que beneficiem a todos, mas
principalmente ao fisco.
Com a criação desse sis-
tema, o governo federal,
por meio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil,
passará a exigir que as em-
presas se modernizem, o
que possibilitará maior fis-
calização e combate à sone-
gação de impostos. As
empresas são conectadas a
um ambiente, que está
centralizado na Receita,
com ramificações para as
Secretarias da Fazenda dos
estados e, também às Se-
cretarias de Fazenda ou Fi-
nanças municipais.
Sendo um dos objetivos

do Sped baratear o custo com
a prestação de contas, no
primeiro momento não é
isso que acontece, pois exige

em várias hipóteses, elevado
investimento e sem qual-
quer subsídio do governo,
uma vez que ele é o maior
beneficiado nesse processo. 
O sistema exige a utiliza-

ção de certificação digital
para fins de assinatura dos
documentos eletrônicos, ga-
rantindo a sua validade jurí-
dica apenas na forma
digital. Assim, não será
mais necessário armazenar
os documentos fisicamente,
o que facilitará o processo no
futuro.
Todos os órgãos federati-

vos envolvidos nesse pro-
cesso, exigirá um alto grau
de controle das operações
empresariais, onde apenas
as empresas preparadas
para esta nova realidade, es-
tarão livres de penalizações.
Essa segurança na relação
com o fisco, será o resultado
da importância que cada
empresário atribui para esta
nova realidade.

SPED: eficiência e
redução de custos
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LEGISLAÇÃO

FABRIZIO CALDEIRA LANDIM

OEstado de Goiás pu-
blicou a Lei n°
17.519/2011 para in-

troduzir a figura do conta-
bilista como sujeito
passivo-coobrigado nas au-
tuações fiscais lavradas
pela fiscalização do Estado
de Goiás. 

Na prática o agente fiscal
tem autonomia para arrolar
o contador como coobrigado
nos lançamentos tributá-
rios em que tenham sido
apuradas infrações à legisla-
ção tributária, desde que as
condutas verificadas pela
autoridade fiscal se amol-
dem aos tipos dolosos.

A legislação em referên-
cia também garante ao con-
tador, e neste caso, total-
mente redundante, o di-
reito ao devido processo
legal.

Anteriormente à esta
modificação, os contadores
sofriam toda a sorte de abu-
sos por parte da fiscalização
goiana. Tanto que o próprio
CAT - CONSELHO ADMINIS-
TRATIVO TRIBUTÁRIO, por
diversas vezes, vinha ex-
cluindo os contadores do
pólo passivo da relação jurí-

dico-tributária, por não
existir previsão na legisla-
ção tributária do Estado de
Goiás para tal procedi-
mento.

Portanto, com a recente
modificação o CONSELHO
ADMINISTRATIVO TRIBU-
TÁRIO não mais decidirá
pela exclusão dos contado-
res, sob este argumento.
Agora, o órgão julgador pre-
cisará analisar se o compor-
tamento praticado pelo
contador, que levou à ocor-
rência da infração à legisla-
ção tributária, decorreu de
dolo ou culpa.

O problema mora ai! Afi-
nal, que tipo de dolo o Con-
selho Administrativo Tribu-
tário terá que analisar. O
dolo eventual? O dono espe-
cífico? O dono genérico?

A resposta a esta per-
gunta leva o intérprete a
analisar o artigo 137 do Có-
digo Tributário Nacional e a
Lei n° 8.137/1991, que, por
lógica extraída do Sistema
Jurídico, autorizam apenas
que os órgãos específicos,
investidos de tal poder, res-
ponsabilizem terceiros por
infrações que levam à su-
pressão do pagamento de
tributos.

E, por se tratarem de
normas que veiculam re-
gras sobre tipos criminais, é
natural interpretar-se que
tais órgãos repressores, só
podem ser as Delegacias de
Crimes contra a Ordem Tri-
butária, e, nunca a admi-
nistração fazendária.

No máximo, a autori-
dade fiscal teria a incum-
bência de elaborar uma
representação para fins pe-
nais e direcioná-la à Delega-
cia Fiscal especializada, ou
conforme dispuser a orga-
nização interna da admi-
nistração pública direta

para estes casos.
Esta conclusão, por

óbvio, nos leva a afirmar
que o inciso XII-A, do artigo
45, da Lei n° 17.519/2011 é in-
constitucional por que
viola, de uma só vez, o ar-
tigo 146, inciso III, “b”, da
Constituição Federal de
1988, que atribui à Lei Com-
plementar dispor sobre obri-
gação tributária, o artigo 22,
inciso I, da Constituição Fe-
deral de 1988, que prescreve
ser privativa a competência
da União para legislar sobre
direito penal e processo
penal, bem como outros
preceitos constitucionais e
infraconstitucionais.

Fabrizio Caldeira Landim
é advogado pós graduado em Di-
reito Tributário pelo Instituto
Brasileiro de Direito Tributário
em Brasília e professor de Plane-
jamento Tributário.

Responsabilidade do contador por
infração à legislação tributária

contadores
sofriam toda

sorte de 
abusos da 

fiscalização
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HELENA BEATRIZ DE M. BELLE

As Ciências Contábeis
tem por objetivo o
controle e a eviden-

ciação do patrimônio orga-
nizacional e suas variações.
A competência técnica e as
habilidades para atuar e
compreender as nuanças
que permeiam o controle
das riquezas organizacio-
nais, públicas e privadas,
com e sem fins lucrativos,
devem ser uma preocupação
do profissional contabilista. 

O crescente número de
organizações impacta no
quadro de contabilistas,
constituindo oportunidades
de inserção em mercados,
local, regional, nacional e
internacional. Nota-se um
desafio a ser vencido por ges-
tores, professores, estudan-
tes e contabilistas, em todas
as fases do processo, desde a
construção da matriz curri-
cular do curso com diretrizes
próprias, e em todas as fases
de sua operacionalização.
Merece destaque a formação
continuada que, sem dúvi-
das, favorecerá a categoria,
seja por ações individuais
e/ou coletivas.

Este cenário sinaliza a
atuação de agentes com per-
fil proativo, para atender ao
mercado globalizado, com-
petitivo e dinâmico, que
clama por profissionais que
sejam capazes de desenvol-
ver tarefas com destreza e
seriedade. Compreender e
interpretar as variações da
riqueza, se posicionar en-
quanto gestor do controle
contábil, ter abertura para
discutir, permitir críticas e
sugestões, ser capaz de con-
duzir a gerência de dados e

informações, para refletir
positivamente no processo
decisório organizacional,
com segurança técnica e ju-
rídica. São atribuições que
vão além do “guarda livros”
– tratamento dispensado ao
profissional contabilista em
épocas remotas. 

Trata-se de agente que
deve estar preparado para
compreender as questões
científicas, técnicas, sociais,
econômicas e financeiras,
em âmbito nacional e inter-
nacional e nos diferentes
modelos de organização.
Ainda, apresentar pleno do-
mínio das responsabilidades
funcionais envolvendo apu-
rações, auditorias, perícias,
arbitragens, noções de ativi-
dades atuariais e de quanti-
ficações de informações
financeiras, patrimoniais e
governamentais, com a uti-
lização de inovações tecnoló-
gicas.

As exigências e constan-
tes alterações mercadológi-
cas não podem ser fatores
impeditivos ao crescimento
desta categoria. Ao contrá-
rio! Estas tendências estão
previstas nas diretrizes cur-
riculares do curso. É incon-
teste que haja o aprimora-
mento norteado por práticas
que visem o crescimento de

oportunidades e a formação
de um profissional com
visão empreendedora, com
maiores possibilidades para
atuar em pequenas, médias
e grandes organizações.   

Conhecer as técnicas
contábeis, os procedimen-
tos obrigatórios e facultati-
vos inerentes ao controle
patrimonial, elaborar livros
e demonstrativos para in-
formar sobre as riquezas são
tarefas deste profissional.
Para exercer a profissão com
mais segurança é indispen-
sável que haja disciplina na
continuidade de seus estu-
dos, com projetos, objetivos
e o seu tempo de alcance,
para a definição de estraté-
gias que viabilizem o êxito
pretendido.

Além dos conhecimen-
tos adquiridos na gradua-
ção, é inadiável que o
profissional se aprimore por
meio de cursos de especiali-
zação, para aqueles que de-
sejam conhecer as práticas e
teorias profissionais, reali-
zar mestrado e doutorado,
se pretender atuar como do-
cente ou pesquisador em

Instituições de Ensino Supe-
rior. Também, será de
grande valia discutir funda-
mentos legais – tributários,
trabalhistas, societários,
mercadológicos –, conheci-
mentos sobre administra-
ção, economia, relações
internacionais, comporta-
mentos sociais, estudo de
idiomas e outros. 

Ressalta-se, ainda, que o
diferencial está em com-
preender as intervenções e
exigências dos órgãos públi-
cos, a utilização de ferra-
mentas compartilhadas,
que alimentam os grandes
sistemas e facilitam a comu-
nicação, os aplicativos que
favorecem os trabalhos. Esta
aceitação não significa con-
formismo e silêncio. Críticas
e sugestões devem estar pre-
sentes em um profissional
proativo e com visão em-
preendedora, desde que
sejam oportunas. 

O profissional contábil
deve zelar pelo relaciona-
mento com os clientes e so-
ciedade, agir de forma ética,
preocupar-se com o seu
comportamento e aparên-
cia, discutir a importância
do controle e evidenciação
patrimonial. São atitudes e
princípios que contribuirão
para o respeito e valorização
do profissional contabilista. 

Helena Beatriz de Moura
Belle é graduada em Ciências
Contábeis e em Direito, especialista
em Análise e Auditoria Contábil,
mestre em Engenharia de Produ-
ção com ênfase em Controle de
Gestão, doutora em Educação; pro-
fessora e coordenadora de Pós-Gra-
duação Lato Sensu da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás
(PUC Goiás).

Contabilista: de ‘guarda livros’ ao
visionário gestor do patrimônio organizacional

JULHO/20128

Homenagem ao dia do Contabilista - 25 de abril: reflexões sobre a profissão

Nosso 
momento, de
convergência
contábil, de
mudança e
adaptação
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INOVAÇÃO

Os desafios da classe contábil estão
cada vez maiores. Com a popula-
rização do certificado digital e os

vários projetos que envolvem o SPED (Sis-
tema Público de Escrituração Digital),
maior iniciativa desta natureza no
mundo, o que há poucos anos eram ape-
nas projeções, hoje é a realidade do dia a
dia do profissional da Contabilidade.
A certeza é que tudo está mudando.

As velhas práticas, os métodos, as regras
estão sendo revistas pelos profissionais
dos escritórios contábeis e profissionais
que atuam na área contábil das organiza-
ções. E o caminho apontado pelos espe-
cialistas é investir em tecnologia e
educação, treinar as equipes, concentrar
esforços na preparação dos profissionais. 

Com este pensamento o SESCON SU-
DOESTE-GO está inovando, criando
novos serviços e vantagens para seus as-
sociados. Para alcançar este objetivo está
com novas instalações, redefinidas e
ajustadas conforme nossas necessidades. 
Para dar suporte ao trabalho proposto

contratamos mais uma colaboradora.
Implantamos um sistema moderno de
controle financeiro e nossa contabili-
dade, a partir deste ano, está sendo feita
em nossa sede. Assim, temos em tempo
real nossa movimentação contábil e fi-
nanceira. 
O SESCON SUDOESTE-GO está traba-

lhando para alcançar a excelência e
assim servir seus associados com a pres-
teza. Venha conferir. Faça-nos uma vi-
sita!

SESCON Sudoeste faz
investimentosinvestimentos

Implantamos um
sistema moderno de
controle financeiro e
nossa contabilidade
está sendo feita em

nossa sede

Gisele e Karla, responsáveis pelo atendimento

Visão parcial de uma das salas do sindicato

Fachada da sede do Sescon
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Cursos &Eventos

ACONTECEU

Últimos Eventosdo Sindicato

JULHO/201210

JULHO - Planejamento Tributário  - Contabilistas
JULHO - Sped PIS/ COFINS
AGOSTO - Sped Fiscal - Contratação de Serviços pessoas físicas e jurídicas e suas vantagens e desvantagens
SETEMBRO - Mesa Redonda ITR
SETEMBRO - Workshop
OUTUBRO - Contabilidade de Custos
OUTUBRO - Apropriação de Créditos de Pis e Cofins no regime não cumulativo
NOVEMBRO - Formação de Custos e Preço de Venda - Empresários
NOVEMBRO - Escrituração Fiscal
24/11/2012 - Confraternização

REUNIÃO CRC
No último dia 02 de abril de

2012 estivemos reunidos com os
representantes do Conselho Re-
gional de Contabilidade do Es-
tado de Goiás. A reunião contou
com a presença do Presidente
do CRC-GO, Sr. Henrique Ri-
cardo Batista, do Vice-Presi-
dente, Sr. Elione Cipriano da
Silva, com o Presidente do SES-
CON SUDOESTE-GO, Sr. Sidenil
José dos Santos e o Vice-Presi-
dente, Sr. Denimarcio Borges de
Oliveira. 

O objetivo da reunião foi dar
boas vindas à nova Diretoria do
CRC e estreitar relações entre as
duas entidades. O resultado da
reunião foi considerado muito
positivo para ambas as partes,
deixando abertura para novas
parcerias. 

O Sr. Henrique enfatizou a
necessidade de fortalecimento
da classe contábil junto à socie-

dade e maior representativi-
dade junto aos órgãos governa-
mentais, em todas as esferas de
governo. Outro importante as-
sunto colocado em pauta foi à
construção da sede do Posto
Avançado do CRC-GO em Rio
Verde, cujo processo será reini-
ciado ainda neste ano, ficando a
cargo do SESCON Sudoeste-GO
o acompanhamento local das
obras. Nos próximos dias, os Srs.
Henrique e Elione farão uma vi-
sita a Rio Verde para tratar do
assunto. 

Consideramos esta reunião
como um grande avanço rumo
as novas conquistas da classe
para o Sudoeste Goiano.

SIMPLES NACIONAL
O SESCON SUDOESTE-GO

realizou no último dia 13/01
(sexta-feira), o curso Simples Na-
cional ME/EPP e MEI - atualizado
pela Lei Complementar139/2011 e
Resolução CGSN 94/2011, minis-
trado pelo Sr. Marciel Augusto R.
Lima, palestrante, consultor,
conselheiro do CRC-GO. Além da
atualização da legislação, os par-
ticipantes puderam anotar várias
dicas e pontos de atenção para
enquadramentos, parcelamen-
tos dentre outros. O curso con-
tou com a participação da classe
contábil de Rio Verde e região. 

DIPJ
Com o objetivo de orientar os

contabilistas sobre as alterações
na apresentação da DIPJ 2012 -
Declaração de Informações Eco-
nômico-fiscais da Pessoa Jurídica,
o SESCON SUDOESTE-GO reali-
zou no último dia 20 de maio,
curso sobre o tema, ministrado
pelo Sr. Liviel Floresta. 

Entendemos que a educação
continuada dos contabilistas e

estudantes é o fator primordial
para seu sucesso profissional!

ICMS
Com o objetivo de orientar e

atualizar os contabilistas sobre
as alterações recentes na legisla-
ção, o SESCON SUDOESTE-GO
realizou no último dia 18 de maio
o Curso sobre Atualização de
ICMS, ministrado pelo instrutor
Dr. Fabrízio Caldeira Landim. 

O SESCON SUDOESTE-GO
continuará em sua forte atuação
e comprometido com a classe
contábil.

DOAÇÃO DE ALIMENTOS
O SESCON SUDOESTE-GO

sempre realiza palestras, cur-
sos e treinamentos para o
aperfeiçoamento dos contabi-
listas e demais profissionais
que atuam na área contábil. 

No último dia 27 de março
realizou palestra sobre Imposto
de Renda Pessoa Física, prefe-

rida pelo Sr. Liviel Floresta. O re-
sultado nos proporcionou a
doar 115,5 kg de alimentos para
a Associação Chico Xavier -
Bairro Céu Azul - Rio Verde-GO,
entidade que se destina ao tra-
balho com crianças e jovens ca-
rentes. Agradecemos a todos
que contribuíram para este re-
sultado! 
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