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3editorial

Dizemos e ouvimos sempre que o tempo tem voado. Mudanças se 
sucedem, céleres, e nada mais é “como antigamente” no mundo e mui-
to menos na contabilidade. Das partidas dobradas à nota fiscal eletrô-
nica e à certificação digital, a ciência contábil deu um salto, deixando 
de ser só mais um departamento na empresa para se tornar uma das 
mais importantes ferramentas modernas de gestão.

O salto houve, porém, não sem esforços e sacrifícios. E o maior 
destes sacrifícios foi e ainda é, sem dúvida, renovar nosso modus ope-
randi e deixar de acreditar que bons eram os tempos da gelatina*. 

Doloroso como o encasular da lagarta, porém belo e exitoso 
como o surgir da borboleta, o processo de evolução da contabili-
dade e de seus profissionais é uma realidade, seguido de perto pela 
evolução nas demais esferas.

Há uma grande interação que pode ser vista pelo esforço de criar 
ferramentas que dinamizem nosso trabalho, eliminando as longas es-
peras por atendimento, minimizando papelada e reduzindo considera-
velmente o trabalho “braçal” que nos era imposto. Com o Certificado 
Digital e a Procuração Eletrônica, a Receita Federal já iniciou este 
processo. O Cadastro Digital da Secretaria da Fazenda segue o mesmo 
padrão e visa agilizar os eventos já que os mesmos podem ser solicita-
dos de qualquer lugar e a ida ao ponto de atendimento será apenas para 
entrega de documentação.

No ambiente do sistema CFC/CRCs também imperam os ventos 
alvissareiros de mudança: após 63 anos, está sendo reformulada a Lei 
de Regência da profissão contábil, o Decreto Lei 9295/46. O projeto 
aguarda apenas a tramitação legal exigida para uma autarquia. 

O CRC-GO, por sua vez, não contente em apenas cumprir o papel 
que a referida lei elenca como obrigação dos conselhos regionais. Ou 

seja, a fiscalização e a regulamentação profissional vêm investindo pe-
sadamente em incentivos à renovação e atualização de conhecimentos 
por meio dos inúmeros cursos promovidos e da educação continuada, 
sempre no intuito de manter o contabilista inserido nesta roda viva de 
mudanças e apto a sobreviver às cíclicas crises mundiais.

 O CRC-GO também tem contribuído para inserir Goiás no circuito 
dos grandes eventos da área – antes restritos aos grandes centros – se-
diando encontros e convenções concorridos pelos melhores profissionais 
do País e muitas vezes do Exterior. Os eventos de 2009 iniciarão com a 
Semana do Contabilista, em abril, e terão seu ápice na IX Convenção de 
Contabilidade.  No primeiro, de 22 a 24 de abril, mais uma vez as portas 
do CRC-GO estarão abertas para receber profissionais e estudantes em 
um ciclo de palestras e apresentações culturais. Em maio, de 21 a 23, 
simultaneamente à IX Convenção, ocorrerá o VII Encontro de Estudan-
tes de Contabilidade de Goiás. Este evento conta com a participação de 
palestrantes renomados e nacionalmente conhecidos.

Ainda em maio, durante o VII Encontro da Mulher Contabilista, 
em Vitória, Espírito Santo, ocorrerá a escolha da sede do VIII Encon-
tro em 2011. Acreditando no potencial do Estado, o CRC-GO lançou 
a candidatura da cidade de Caldas Novas para receber este importante 
evento do meio contábil. Com a campanha “Quando eu quero mais 
eu voto em Goiás!” esperamos a oportunidade de mostrar ao País a 
qualidade de nossos profissionais e as belezas de nossa terra. A eleição 
ocorrerá de 07 a 09 de maio, portanto, sua presença e seu voto serão o 
diferencial da nossa vitória!

Ainda que seja entre uma e outra Declaração de Imposto de Renda, 
saboreie esta revista que foi feita especialmente para você. E, desde já, 
parabéns pelo nosso dia, Colega Contabilista!

* Folha usada na máquina de escrever que servia como uma matriz para a confecção dos livros contábeis.

Edson Cândido Pinto - Presidente CRC-GO
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É fato que a tecnologia contribui 
bastante para o melhor atendi-
mento e a agilidade dos serviços. 
José Ferreira de Sousa, chefe de 

cadastro da Secretaria da Fazenda do Estado 
de Goiás, concorda com esta afirmação e es-
clarece a seguir diversas dúvidas sobre cadas-
tro digital. “Sim, a tecnologia traz agilidade 
porque com o novo sistema de cadastro dos 
eventos cadastrais poderão ser solicitados 
de qualquer lugar, desde que seja possível 
conectar-se com a rede mundial de compu-
tadores (internet) e o contribuinte ou o seu 
preposto só irá até um ponto de atendimen-
to da Secretaria da Fazenda para entregar a 
documentação exigida para a realização do 
evento solicitado, e estando de acordo com 
o exigido pela legislação terá imediatamente 
cumprido a solicitação feita”. 

É a forma de registro 
em meio digital das 

informações cadastrais dos 
contribuintes do Estado, 

recebidas via internet
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Cadastro 
digital

José Ferreira: 
“A principal vantagem é a 
diminuição de burocracia”
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escrita - o que é o cadastro digital? e como surgiu?
José Ferreira de Sousa - O cadastro digital é a forma de 
registro em meio digital das informações cadastrais dos con-
tribuintes do Estado, recebidas eletronicamente, via internet, 
reduzindo significativamente a utilização de papel, além de re-
duzir o tempo gasto pelo contribuinte ou seu preposto para a 
efetivação dos eventos cadastrais. O sistema de cadastro digital 
surgiu de uma demanda da sociedade, que cobrava dos órgãos 
públicos urgentes mudanças na sistemática de cadastramento das 
empresas no Brasil, pois a burocracia excessiva, além de onerar 
o contribuinte, muitas vezes inviabilizava a atividade econômica, 
quando acarretava a imposição de cumprimento de obrigações 
excessivas e, às vezes, impossível de serem cumpridas. Esta de-
manda pela sociedade para simplificação do registro e legaliza-
ção de empresas, levou o poder legislativo da União a editar na 
Emenda Constitucional nº. 42/2003 o “Cadastro Sincronizado 
Nacional”, que estabelece formas de simplificação e padroniza-
ção de procedimentos para todos os entes da Federação, visando 
eliminar as dificuldades que as empresas enfrentam quando vão 
abrir filiais em estados ou municípios diferentes. Na sequência 
evolutiva do processo de simplificação nacional de cadastramen-
to de empresas foi publicada a Lei Federal 11.598/ 2007, que 
estabeleceu diretrizes e procedimentos para simplificação e inte-
gração do processo de registro e legalização de empresários e de 
pessoas jurídicas, criando a  rede nacional para a simplificação 
do registro e da legalização de empresas e negócios – Redesim. 
Esta lei estabelece que  os órgãos e entidades que componham a 
Redesim deverão considerar a integração do processo de registro 
e de legalização de empresário e de pessoas jurídicas, buscando 
compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a du-
plicidade de exigências e garantir a linearidade do processo.

 

Quando foi implantado?
Este projeto está em desenvolvimento desde o ano de 2006 e no 
momento atual estamos treinando os usuários, tanto internos 
quanto externos, implantado no mês de fevereiro. Para implan-
tação do novo sistema, até o momento já treinamos 2000 usuá-
rios, sendo que uma parte recebeu treinamento mais específico 
e se transformou em multiplicadores, sendo que destes 20 são 
contabilistas.

 

como é efetuado o cadastro digital?
Para o sistema de cadastramento digital, o contabilista ou o con-
tribuinte acessa a página da Secretaria da Fazenda na internet - 
www.sefaz.go.gov.br - no “menu” cadastro e faz a solicitação do 
evento que quer praticar, por exemplo: o cadastramento de uma 
empresa nova; alteração de dados de uma já existente; paralisação 
temporária;  baixa; mudança de endereço etc. E, após feita a soli-
citação, será imediatamente liberada para o solicitante um termo 
de solicitação, que deverá ser impresso e, num prazo de até 30 
(trinta) dias, deverá procurar um dos pontos de atendimento da 
Sefaz para entregar a documentação e, assim, conforme o exigido 
na legislação, será imediatamente homologado pelo funcionário 
atendente o solicitado.

Qual o papel do profissional contábil diante do cadas-
tro digital?

O papel do contabilista é essencial, pois todo o nosso projeto 
foi desenvolvido para que os eventos sejam praticados por meio 
desta valorosa categoria profissional que, diga-se de passagem, 
tem sido uma grande parceira no nosso projeto, pois, em várias 
oportunidades discutimos dados da legislação, dos nossos pro-
cedimentos, dos treinamentos etc. E recebemos várias sugestões, 
que foram contempladas na normatização destes procedimen-
tos. Então posso afirmar que essa parceria será o sustentáculo 
deste grande  projeto e afirmo, com certeza,  este projeto só será 
vitorioso e de grande valia para a sociedade se houver de fato o 
comprometimento desta categoria profissional.

 

foi implantado para beneficiar quais setores?
Todos os setores que tenham obrigação de se cadastrarem no Estado 
de Goiás serão beneficiados e também a sociedade em geral, pois 
com a implantação deste novo sistema de cadastramento estaremos 
desburocratizando o processo. Logicamente haverá mais facilidade 
para o contribuinte e demandará menos tempo para se  praticar um 
evento cadastral no Estado, diminuindo os custos para o solicitante 
e, para a sociedade, o ingresso mais rápido dos recursos advindos da 
arrecadação dos tributos, que serão revertidos em  prol desta mesma 
sociedade.

 

Quem usa o cadastro digital?
Todos aqueles obrigados a se cadastrarem no Estado e os contabilis-
tas que os representam.

 

Quais os serviços oferecidos pelo sistema?
Para o contribuinte, a solicitação de todos os eventos cadas-
trais, via internet, manual de orientação e a legislação atualiza-
da. Para a Secretaria da Fazenda, o controle sistemático e em 
tempo real de todos os eventos ocorridos, alem do registro das 
informações em um banco de dados, que permitirá a geração 
de relatórios gerenciais.

 

e as vantagens?
As principais vantagens são diminuição da burocracia, diminuindo o 
tempo gasto na prática dos eventos cadastrais e de custos, pois como 
se diz: “tempo é dinheiro”.

 

escrita – Quanto à segurança do serviço?
Sistema desenvolvido em plataforma de internet com total segurança 
para o usuário, inclusive com exigência de cadastramento prévio na 
Sefaz e utilização de senha de acesso restrito.

 

Quais mudanças esperadas com a implantação do 
novo sistema do cadastro digital?

Com a implantação do novo sistema de cadastro, esperamos uma 
diminuição significativa da informalidade, pois sabemos que a maior 
dificuldade encontrada pelo contribuinte que pretende se regularizar 
perante a administração pública é a burocracia encontrada no mo-
mento de se cadastrar.
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Não existe uma 
nova contabilidade, 
existem riscos

A Lei 11.638/07 e a MP 449/08 trazem alterações que 
atingem contabilmente apenas a pouco mais de 1.000 
empresas, em um universo de outras 6.000.000 existen-
tes. Logo, infinitésima parte do mundo empresarial 

é alcançada pelas tão propaladas mutações; injustificado, pois, 
é crer que tudo deva ser modificado.

Ademais, as mudanças que ocorrerão não beneficiarão essencial-
mente a qualidade da informação, mas, ensejarão o “subjetivismo” 
que pode ser instrumento de fraudes (basta lembrar o já tão referido 
e rumoroso caso ENRON); as mutações são, também, questionáveis 
face ao que possam representar como instrumento de orientação 
administrativa para as empresas. 

A Contabilidade não mudou; mudaram, sim, alguns artifícios que 
permitem adulterar a realidade objetiva do patrimônio (sugiro a leitura 
de meu artigo “Efeitos perversos de normas contábeis”). 

Estamos diante de uma “crise financeira” comprovadora de que o 
grande “calote internacional” teve a acobertá-lo defeitos básicos de infor-
mação; a omissão gravosa dos responsáveis em dizer a verdade se ocultou 
em subjetivismos (houvesse sinceridade, fosse mostrada a realidade obje-
tiva e certamente o colapso não existiria), estes agasalhados por normas.

Após a edição das ditas “reformas” surgiram evocações de que se 
estaria diante de uma “nova Contabilidade” que alcançaria a todos os 
Contadores e a todas as empresas.

Não são necessários muitos neurônios para refletir que doutrinas 
e práticas amadurecidas em centenas de anos não se derrogam do 
dia para a noite.

Basta ter estudado um pouco, lido ao menos parte do muito que se 
publicou do século XIX para cá, para entender que se trocaram nomes, 
se corromperam conceitos, mas, nada se acrescentou.

Se feito o pequeno esforço sugerido o que se encontrará são falhas 
gritantes a ponderar nas Normas ditas internacionais e algum retrocesso 
considerável; os muitos artigos em minha página www.lopesdesa.com.br 
são eloqüentes para evidenciar o grande risco que corre o profissional em 
assinar peças contábeis baseadas em critérios subjetivos (especialmente 
as determinações a valor de mercado como impõem as normas, esse que 
pode ser manipulado e na realidade há prova de que tem sido).

A prevalecer o que a Lei 11.638/07 estabeleceu e que a MP 449/08 
não alterou em substância, o Brasil correrá o mesmo risco que os Esta-
dos Unidos por várias vezes já sofreu.

A noviça virtude contábil das Normas, tão decantada, no fundo 
não existe; não há uma revolucionária Contabilidade, mas, sim, ris-
cos notórios que já se manifestaram em passagens efetivas da histó-
ria econômica do século XX e deste XXI.

Calotes e fraudes sempre existiram, mas, várias vezes quando 
ocorreram no passado, geraram atos de responsabilidade do poder 
público como nos casos da reforma de Colbert, no século XVII e na 
Pombalina do século XVII, no atinente à parte contábil; sempre as 
aludidas apelaram para a objetividade em oposição à subjetividade.

É importante ainda ponderar que as ditas “reformas” atuais, im-
postas pelas Normas ditas Internacionais não precisam ser feitas na 
quase totalidade dos planos de Contas das empresas nacionais; só a 
lei poderia isso impor. 

A classe contábil não precisa reaprender a Contabilidade, mas, 
sim, praticar o que sadiamente aprendeu e apelar para a vastíssima 
bibliografia que há décadas existe, esta que as normas não con-
seguem contestar, mas, apenas em parte deformar; seguir as ditas 
“reformas” é além de optativo (elas só alcançam pouquíssimas em-
presas) uma forma de enfraquecer a qualidade informativa. 

Não estamos diante de uma nova era, mas, de uma de “alto ris-
co”; basta assistir o documentário sobre a ENRON para se conven-
cer disso; raciocinar um pouco sobre as raízes da atual crise finan-
ceira conduz facilmente à falsidade informativa.

Não nego, pois, seria colidir com a realidade se assim fizesse que um 
pequeno número de Contadores ligados a empresas de capital aberto 
necessite modificar, por imposição, os seus Planos de Contas e algumas 
práticas contábeis, mas, mesmo assim, com a cultura que já possuem 
muito esforço não precisarão despender; profissionais que alcançam al-
tos postos em grandes empresas são em geral de excelente nível cultural.

Tão falso seria eu negar os referidos fatos como falacioso usar o 
argumento de que toda a classe precisa ser reciclada para atender o 
que a Lei 11.638/07 determina, porque agora existiria uma “nova 
Contabilidade”; seria falsear o próprio conceito de Contabilidade 
(esta que não se limita à informação) e, também, negar a qualidade 
intelectual de toda a classe; se assim me posicionasse estaria a dar 
provas de vã pretensão e ignorância sobre a cultura e a capacidade 
intelectual de toda uma comunidade profissional com a qual há tanto 
tempo convivo e na qual tanto me integrei, jamais a mesma faltando 
em momentos decisivos de sua evolução cultural e profissional.

Doutor em Letras, honoris causa, pela Samuel Benjamin Thomas University, de Londres, Inglaterra. Doutor em Ciências Contábeis pela Faculdade Nacional de Ciên-
cias Econômicas da Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, 1964. Administrador, Contador e Economista, Consultor, Professor, Cientista e Escritor. Vice-Presidente 
da Academia Nacional de Economia, Prêmio Internacional de Literatura Cientifica, autor de 176 livros e mais de 14 mil artigos editados pelo mundo.

PRoFESSoR Antônio LoPES DE Sá
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10 legislação

O Decreto-Lei nº. 9.295, de 27 de maio de 1946, criou o 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Conse-
lhos Regionais de Contabilidade (CRC) e regulamentou 
a profissão contábil, instituindo-se o principio básico 

de que tudo o que envolve a matéria contábil constitui prerrogativa 
privativas de contabilistas. Ao longo do tempo, ocorreram pequenas 
alterações na legislação de regência, o que acarretou o não acompa-
nhamento dos processos evolutivos das demais legislações brasileira 
e internacional, deixando lacunas no Decreto-Lei que regulamenta a 
profissão contábil. Para que os profissionais da contabilidade acom-
panhem com devida destreza todas as transformações que estão ocor-
rendo no mundo dos negócios, torna-se imperioso a reformulação da 
Lei de Regência, adequando-a à nova realidade.

Em 22 de Maio de 2006, foi assinada pela presidente Maria Clara 
Cavalcante Bugarim portaria que criou a comissão nacional para refor-
mular a Lei de Regência.  O mesmo ocorreu no Conselho Regional de 
Contabilidade de Goiá, com o presidente Edson Cândido, que constitui 
a comissão estadual; tinha como coordenador, o contador Valdir Men-
donça Alves e como membros os contadores: Wellington Carlos da Silva, 
Henrique Ricardo Batista, Ricardo Bonfim Gomes, Everaldo Ribeiro da 
Cunha e Antonino Ferreira Neves.

A comissão estadual teve como função promover audiências 
públicas para debater anteprojeto elaborado pelo CFC - e estas 
audiências ocorreram nos meses de dezembro de 2006 e maio de 
2007, com a participação do representante da comissão nacional, o 
contador Alcedino Gomes Barbosa, infelizmente, apesar de todos 
os esforços da comissão estadual, a participação dos contabilistas 
goianos foi aquém do esperado, mesmo assim a comissão estadual 
pode contribuir com diversas sugestões de mudanças na legislação.

A comissão nacional, após receber as sugestões das audiências 
públicas realizada nas 27 regionais, finalizou o texto em 13 de julho 
de 2007 e encaminhou para a presidente do CFC. E porque o CFC 
ainda não contatou um parlamentar para ser o padrinho do projeto? 

Devido à importância da reformulação da legislação, não podemos 
errar o caminho a ser seguido, e todos os prós e contras devem ser 
analisados para que o projeto não seja arquivado no congresso. 

Por exemplo, como a reformulação traz mudanças no sistema 
CFC/CRC, é necessário considerar o entendimento da Casa Civil 
da Presidência da República, que em análise do projeto que trata 
da mudança da lei de regência dos economistas em tramitação no 
Senado Federal, declarou que legislação sobre funcionamento de au-
tarquia mesmo sendo de órgão profissional de registro e fiscalização 
e matéria exclusiva do presidente da República. 

O 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado no mês de 
agosto de 2008, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, teve a par-
ticipação, no dia 26, do senhor presidente Luis Inácio Lula da Silva, 
que na solenidade anunciou para mais de seis mil congressistas, que o 
anteprojeto da nova lei contábil vai dar entrada no Congresso Nacional 
como um projeto do Executivo, nesta troca de gentileza o CFC se com-
prometeu com o Presidente Lula em promover o programa de volunta-
riado da classe contábil (assunto detalhado nesta edição, na página 18).

O tramite burocrático para formalizar o envio do projeto para o congres-
so está em andamento; e quando der entrada na Câmara dos Deputados, o 
presidente da câmara fará a leitura do mesmo e decidirá a forma de tramita-
ção; se for conclusiva, o projeto é apreciado somente pelas comissões, que têm 
o poder de aprovar ou rejeitar, ou se será apreciado também pelo plenário, 
quando este da a palavra final sobre o projeto, após analise das comissões. Este 
projeto deve passar pelas comissões de trabalho, de administração e serviços 
públicos, e na comissão de constituição e justiça e cidadania.

Considerando que pode ocorrer alteração no projeto com 
emenda por meio de substitutivos dos parlamentares, como tam-
bém pode ocorrer de alguma comissão solicitar audiência pública 
para obter opinião de outras categorias, principalmente dos cole-
gas da área da Ciência Social e aplicada os economistas e adminis-
tradores, transcrevo o que de mais relevante esta no projeto a ser 
encaminhado para aprovação no congresso nacional:

Nova lei de regência 
da profissão contábil 
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1. O projeto de lei revoga na integra o Decreto-Lei 
9.295/1946, sendo uma nova legislação profissional;

2. O técnico em contabilidade registrado no CRC na data da 
publicação da lei e provisionado, passando a ser denomi-
nado contador, dessa forma acaba a expressão contabilista, 
todo o profissional inscrito será chamado de contador;

3. O contador provisionado terá esta nomenclatura somente 
no seu registro no CRC, e não poderá exercer as prerro-
gativas contábeis de apuração e avaliação patrimonial, de 
auditoria, de perícia, de docência universitária, de revisão 
contábil, de assistência aos conselhos fiscais das empre-
sas, do exercício de fiscalização contábil, e ser presidente 
do CRC, o controle será realizado pelo CRC, conforme 
comenta nos itens 8 e 9;

4. O contador provisionado poderá adquirir a totalidade das 
prerrogativas do contador desde que, tenha registro pro-
fissional ativo de no mínimo cinco anos, e seja aprovado 
em exame especifico a ser regulamentado pelo CFC;

5. O contador provisionado também adquiri as prerrogativas 
total de contador ao concluir o curso de bacharel em ciên-
cias contábeis alterando a sua categoria no CRC;

6. Aos portadores de diploma de conclusão de curso técnico 
em contabilidade, devidamente registrados na Secretaria 
de Educação ou que estejam matriculados até a data da 
publicação da lei, poderão requerer o registro no CRC até 
cinco anos contados a partir da publicação da lei como 
contador provisionado;

7. Como requisito para a concessão da inscrição e do resta-
belecimento do registro profissional, o bacharel em ciências 
contábeis e o formados em curso médio devem realizar prova 
especifica para habilitação profissional, o que já ocorreu no 
início deste século, e que está suspenso pela justiça federal;

8. As pessoas jurídicas de direito público e privado e as pessoas 
físicas que sejam usuárias de serviços que compõem as prer-
rogativas profissionais de contador, devem se certificar por 
meio de certidão, de que o contratado esteja registrado em 
situação regular perante o CRC e aptos a realizar a atribui-
ções profissionais, sob pena de responsabilidade solidária 
por irregularidade que forem praticadas pelo contador.

9. Estabelecimento do Cadastro de Responsabilidade Técni-
ca, nos moldes do que existe no CREA, o contador que 
assumir responsabilidade técnica pelos serviços contábeis 
de pessoa jurídica ou física, ficará obrigado a proceder a 
anotação do RT perante o CRC;

10. Para manter o registro profissional no CRC o contador 
deverá anualmente comprovar participação em programa 
de educação profissional continuada;

11. O CRC manterá a informação de cadastro de especia-
lista da profissão contábil, a ser usada em consulta por 
pessoas jurídicas e físicas que buscarem informação 
de contador especialista em determinada área. Para 
ser inscrito neste cadastro o contador deve comprovar 
aprovação em exame de qualificação técnica especifica 
da área, cumprir anualmente o programa de educação 
profissional continuada e ter exercido a especialização 
por no mínimo cinco anos consecutivos ou alternados 
devidamente comprovado. Exemplo: auditor, perito, 
docente, contador público.

12. As empresas de serviços contábeis em forma de sociedade 
adquirem personalidade jurídica com o registro dos seus 
atos constitutivos no CRC, não realizando mais o registro 
na Junta Comercial ou cartório de documentos, nos mes-
mos moldes que ocorre com o advogado que registra o seu 
contrato social na OAB;

Nova lei de regência 
da profissão contábil Henrique Ricardo Batista 

Vice-Presidente de Ética, Disciplina e Fiscalização
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13. As empresas de serviços contábeis somente podem ser cons-
tituídas por contadores, não será aceito a constituição de em-
presa contábil tendo como sócios profissionais liberais afins, 
como administradores, economistas, analista de sistema etc;

14. Define de vez que é atribuição exclusiva dos contadores o 
exercício profissional de todas as atividades inerente à con-
tabilidade, entendida esta na condição de ciência social e 
aplicada, que tem por objeto o patrimônio das entidades e 
por objetivos genéricos a apreensão, o registro, a exposição, 
a analise, a demonstração, a interpretação e a projeção das 
suas mutações tanto no âmbito publico quanto ao privado.

15. As multas por infrações disciplinares serão de uma a dez 
anuidades para os contadores e de duas a vinte anuidades 
para as empresas de serviços contábeis.

16. Na lei está tipificada nos mesmos moldes do código de 
processo civil, as infrações disciplinares e ao Código de 
ética e suas respectivas penalidades.

17. Dispositivo que proteger os profissionais da arbitrarieda-
de dos órgãos fiscais, com inclusão no projeto do texto 
que diz que o domicílio profissional dos contadores e in-
violável, salvo com autorização judicial;

18. Previsão de cooperação com as instituições de ensino su-
perior, na formulação de currículos e conteúdos progra-
máticos de disciplina dos cursos de Ciências Contábeis.

19. Somente contador com registro regular no CRC poderá 
militar na docência universitária ministrando aulas de dis-
ciplina contábeis independente do Curso, o controle será 
realizado conforme comentado nos itens 8 e 9;

20. O representante do Conselho Regional para compor o 
plenário do Conselho Federal será eleito pelo sistema di-
reto mediante voto de todos os contadores aptos a vota-
rem no regional;

21. O contador provisionado participa na formação de chapa 
nas eleições para os conselhos regionais e federal;

22. O mandato dos conselheiros será de quatro anos, renovan-
do a sua composição de dois em dois anos em cinqüenta 
por cento de seus membros.

O andamento do projeto de lei poderá ser acompanhando pelos 
colegas na internet, no portal do CRC-GO, CFC e da Câmara dos 
Deputados Federal e, com certeza, será também notícia em toda e 
qualquer veículo ou publicação contábil.

Contador, pós-graduado em Análise e Auditoria Contábil, professor universitário, vice-presidente de Ética, Disciplina e Fiscalização do CRC-GO. 
    Vice-presidente do Conselho do FUNDEB. Membro do Conselho de Administração da Credcontábil.
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co. A proposta conta com o apoio do presidente do CRC-
GO, Edson Cândido Pinto, e da coordenadora do Projeto 
Estadual Mulher Contabilista, Elionete Pereira Costa, de 
Vitória, Espírito Santo. Na ocasião do evento, é preciso 
votar: “Quando eu quero mais eu voto em Goiás”.

Este é o nome da campanha em favor da cidade Caldas No-
vas – uma das belezas mais requisitadas da região Centro-
Oeste. E não esqueça: em Vitória, vote em nosso Estado. A 
intenção é sediar o próximo Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista, em 2011, neste importante complexo turísti-
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7 a 9 de maio de 2009

Vitória-ES
Centro de Convenções

A força da união: ação, conquista e vitória!

Realização

Conselhos Regionais 
de Contabilidade

Organização

Palestras e personalidades
O encontro reunirá profissionais para debater importantes assun-

tos relacionados à área técnica-contábil e à gestão empresarial. A cada 
edição, o Encontro Nacional da Mulher Contabilista cresce e con-
quista um público ainda mais numeroso. Em 2009, traz o lema “A 
força da união: ação, conquista e vitória!”. A programação oferece 
painéis e palestras de especialistas de renome nacional, além de mo-
mentos para o entrosamento e a descontração, com peça de teatro e 
festa temática. Entre as atividades, espetáculo teatral “Não sou feliz, 
mas tenho marido”, com Zezé Polessa. No sábado, a jornalista Gló-
ria Maria apresenta o talk show “O Preço das Conquistas”; neste 
mesmo dia, “Responsabilidade Socioambiental”, com o apresentador 
Serginho Groisman. E mais: as cantoras Fafá de Belém e Sandra de Sá 
também sobem ao palco do evento.

Mais informações: www.encontromulher.com.br

Vii Encontro nacional 
da Mulher Contabilista
7 a 9 de maio de 2009 - Vitória, Espírito Santo

Colega Contabilista, há muito se tem dúvidas quanto ao recolhimento 
da contribuição sindical pelas empresas. Recebemos diversas denúncias contra 
profissionais, originárias de empresa sob alegações de que não recolheram a 
contribuição sindical ou a recolheram erroneamente, por instrução do Conta-
bilista. O CRC-GO, com o intuito de orientar os profissionais, resolve editar a 
presente Nota com os seguintes esclarecimentos:

obrigatoriedade
 A contribuição sindical é exigível de todos os integrantes de determinada 

categoria econômica ou profissional, independente de ser ou não filiados 
a Sindicato (art. 579 da CLT). Portanto, seu recolhimento é compulsório 
bastando, para tanto, que o contribuinte esteja constituído na condição de 
categoria econômica representada pelo Sindicato (art. 578 da CLT).

Divisão da receita da contribuição sindical
No valor da contribuição devida, estão verbas destinadas a vários orga-

nismos, entre eles para o FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador (art. 589 
da CLT).

Falta de pagamento ou recolhimento em atraso
A falta de pagamento ou recolhimento em atraso, sujeitará o infrator às 

seguintes penalidades:
  Lavratura do Auto de Infração por Auditores Fiscais do Ministério do 

Trabalho e Emprego (art. 598 da CLT);
  Pagamento do valor principal devido, com multa de 10% nos primeiros 

30 (trinta) dias, acréscimo de 2% por mês subsequente, além de juros 
de mora de 1% ao mês e mais correção monetária (art. 600 CLT); 

  Impedimento de participação em processos de concorrência pública ou 
administrativa (art. 607 da CLT);

  Possibilidade de ação executiva na Justiça do Trabalho, por parte do sin-
dicato credor (art. 606 da CLT);

 
A empresa é obrigada ao recolhimento da Contribuição Sindical segundo 

seu ramo de Atividade (CNAE). O recolhimento a sindicato diverso àquele a 
quem é devida a contribuição sindical é considerado como não recolhida.

 Diante desses esclarecimentos, o Plenário do Conselho Regional de 
Contabilidade de Goiás, apresenta as seguintes recomendações aos profis-
sionais contabilistas:

1 Que instruam seus clientes quanto ao correto enquadramento das em-
presas segundo sua atividade (CNAE), identificando o sindicato patro-
nal respectivo a favor do qual deve ser recolhida a contribuição sindical;

2 Que observe a legislação quanto a obrigatoriedade do recolhimento da 
contribuição sindical; 

3 Que se resguarde através de protocolo de instruções junto às empresas, 
evitando alegação de que o não pagamento ou mesmo o pagamento 
errôneo seja de sua responsabilidade.

  
Contador Edson Cândido Pinto
Presidente CRC-GO

Contribuição sindical  
nota de recomendação do plenário

Departamento de registro

O Departamento de Registro do CRC-GO é o responsá-
vel pelo cadastro dos profissionais (Contadores e Técnicos em 
Contabilidade) e das empresas de serviços contábeis (Socieda-
des e Escritórios Individuais). Cabem também ao departamento 
de registro as informações de análise prévia dos contratos das 
organizações contábeis (Sociedades), quanto à observação das 
normas do CFC.

Você pode atualizar informações pelo site do conselho ou 
ainda pelo email: registro@crcgo.org.br



O Programa de Voluntariado da Classe Contábil - como veremos 
mais detalhes na página 18 desta edição - componente do plano de 
metas estratégicas do Conselho Federal de Contabilidade, tem por fina-
lidade sensibilizar os profissionais registrados nos 27 Conselhos Regio-
nais de Contabilidade sobre a importância das ações de voluntariado 
para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Todos os profissionais de contabilidade registrados nos Conselhos 
Regionais poderão ser voluntários, desde que participem do processo 
de conscientização e cadastramento, inclusive os estudantes de Ciên-
cias Contábeis, desde que supervisionados por profissionais.

Os contabilistas interessados podem escolher conforme a sua dis-
ponibilidade de tempo e habilidade de qual projeto deseja participar 
conforme definição da comissão estadual do Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de Goiás. Um dos projetos do Programa de 
Voluntariado é a Mobilização Social para doações ao Funcriança. Este 
projeto visa sensibilizar e capacitar os profissionais da contabilidade para 
atuarem junto aos clientes, pessoas físicas e jurídicas, visando obter ade-
são daqueles que têm imposto de renda devido em suas declarações, ao 
programa de incentivos fiscais que regulam as doações ao Funcriança.

Fundos são produtos de receitas especificadas que, por lei, se vin-
culam a realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a 
adoção de normas peculiares de aplicação. Ou seja, fundos são par-
celas de recursos financeiros reservados para determinados fins espe-
cificados em lei, os quais devem ser alcançados através de planos de 
aplicação elaborados pelo respectivo gestor, sujeitos obrigatoriamente 
ao controle interno e externo (Tribunal de Contas, Poder Legislativo, 
Ministério Público e população em geral).

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a possibilidade 
de que a doação ao Funcriança seja deduzida no imposto de renda. O 
regulamento do imposto de renda define que a pessoa física poderá 
doar o valor de até 6%,do imposto de renda a pagar. Em se tratando 
de pessoa jurídica, a doação não poderá ultrapassar o valor de 1%, do 
imposto de renda devido.

Visando a implantação do projeto de doação ao Funcriança, o Con-
selho Regional de Contabilidade de Goiás assinou no dia 6 de Fevereiro 
com  o  Ministério Público de Goiás  termo de cooperação técnica  
visando à adoção de medidas para informar e incentivar os contabilistas 
sobre os benefícios de estimular doações, tanto por parte de pessoas 
físicas como pessoas jurídicas, de recursos ao Funcriança. A iniciativa 
conjunta das duas instituições prevê a realização de seminários e reuni-
ões com os profissionais de contabilidade em todo o Estado, para que, 
de forma voluntária, prestem esclarecimentos sobre como realizar estas 
doações o auxílio técnico dos profissionais na prestação de conta.

Assinaram o termo a subprocuradora-geral de Justiça para Assun-
tos Jurídico-Institucionais, Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 
pelo promotor de Justiça - coordenador do Caoinfância, Everaldo Se-
bastião de Sousa e o presidente do CRC, Edson Cândido Pinto, que 
foi representado pelo vice-presidente de Fiscalização, Henrique Ricar-
do Batista e pelo vice-presidente de Registro em exercício, Francisco 
de Assis de Lima. A efetivação do projeto será definida em reunião a 
ser realizada até ao final do mês de fevereiro.

Pós-graduação latu sensu em 
Auditoria e Perícia Contábil

O curso terá um total de 375 horas, com aulas previstas de 15 em 
15 dias, às sextas-feiras, das 15 às 22 horas, e sábados: das 08 às 17 ho-
ras. As aulas serão realizadas na sede do CRC-GO. Para obter o título 
de especialista, o candidato deverá cursar com aproveitamento todas as 
disciplinas. Em cada uma, a média mínima exigida é de 75% da carga 
horária. O trabalho de conclusão de curso [artigo científico] deverá ser 
elaborado individualmente durante o decorrer do mesmo, sob a super-
visão do professor e do coordenador, e deverá ser apresentado até, no 
máximo, 60 dias após o encerramento do último módulo do curso.

objetivos
  Propiciar a utilização plena dos instrumentos contábeis, de Audito-

ria e Perícia Contábil, visando o melhor desempenho das funções;
  Proporcionar atualização, conhecimento adequado de instru-

mentos técnicos para análise e tomada de decisões relacionadas à 
Auditoria e Perícia Contábil;

  Capacitar para a execução de exames de documentos, inspeções, 
controles, e análise de registros, objetivando o funcionamento 
perfeito de sua atividade;

  Disponibilizar instrumentos para competência técnica e postura 
ética no exercício profissional;

  Debater informações relevantes e atualizadas na área da Auditoria 
e Perícia Contábil e outras áreas correlatas;

  Intercambiar conhecimentos entre os profissionais atuantes em 
Auditoria e Perícia Contábil;

  Incentivar o ingresso nas carreiras de Auditor e Perito Contábil;

Público Alvo
Bacharel em Ciências Contábeis
Informações/ inscrições
Período: 02/03/2009 à 09/04/2009
Local
Conselho Regional de Contabilidade de Goiás – CRC-GO
Rua 107, nº. 151 – Setor Sul – Goiânia/GO
(62) 3240-2203  Taxa: R$ 50,00
Documentação
Fotocópia autenticada do diploma de graduação em Ciências 
Contábeis; fotocópia autenticada do RG e CPF; ficha de ins-
crição – formulário próprio; comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição; currículo; 01 foto 3x4.
Seleção
Análise de Curriculum Vitae
Matrícula
13/04/2009 à 17/04/2009
Início do Curso
24/04/2009
Valor:
13 parcelas de R$ 340,00

– Os contabilistas inscritos no CRC-GO terão uma redução 
de 20,00 (vinte reais) em cada mensalidade.

Programa de Voluntariado 
e a doação ao Funcriança

15ações



16 formação

Sempre é bom falar de coisas que realmente gostamos e, sem 
dúvida alguma, a Contabilidade, auditoria, perícia e docên-
cia são as minhas verdadeiras paixões. Não me recordo de 
dizer ou mesmo reclamar, sequer um segundo, em qualquer 

momento ou situação difícil que vivi, da profissão maravilhosa que 
abracei e que luto incansavelmente pelo respeito, pela ética e pela 
real valorização do contador.  

Para que haja melhor entendimento do que vem a ser auditoria, 
devemos conhecer um pouco de sua história. A palavra auditor é 
de origem latina, e seu significado etimológico é ouvir. Os “Exper-
tus”, que eram os auditores na antiga Roma ouviam pacientemente 
o lamento das pessoas, o chamado “jus esperniandi”, e levavam suas 
reclamações e reivindicações às devidas autoridades. 

Com transcorrer do tempo, veio a Revolução Industrial, que 
levou a substituição do homem pela máquina, da energia humana 
pela energia motriz, foi um processo de transformação, acompa-
nhado por notável evolução tecnológica que ocorreu na metade 
do século XVIII na Inglaterra, período de transição entre feu-
dalismo e capitalismo. Surgiram as empresas multinacionais e, 
lógico, com o crescimento econômico, financeiro e industrial im-
provisado, totalmente baseado no empirismo, apresenta-se uma 
situação totalmente nova e desconhecida. Apareceram problemas 
de todos os tipos, como o êxodo rural; o surto acelerado de ur-
banização; a escassez de profissional qualificado, gerando a im-
probidade administrativa e ingerência, que improvisava decisões 
e por conseqüência sofria com os erros de uma administração 
despreparada; e tantos outros transtornos que sempre acompa-
nha um desenvolvimento desestruturado.

Em meio a toda essa turbulência, encontramos um lado positivo 
que foi o fortalecimento do “Expertu”, o auditor, profissional al-
tamente qualificado para orientar, fiscalizar e sugerir a organização 
da desordem burocrática e administrativa causadas nas Empresas se-
jam elas Públicas ou Privadas. Assim, esses brilhantes profissionais, 
contadores e auditores, se fortaleceram e constituíram seu órgão de 
regulamentação e fiscalização, o Conselho Federal de Contabilida-

de criado pelo Decreto-lei 9.295/46, com o intuito de orientar, 
normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil, por inter-
médio dos Conselhos Regionais de Contabilidade, autarquias de 
caráter corporativo, sem vínculo com a Administração Pública do 
Brasil. Em seguida, surgiram outros tantos órgãos relacionados ao 
Auditor, por exemplo: a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda do Brasil, instituída 
pela Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, para disciplinaram o 
funcionamento do mercado de valores mobiliários e a atuação de 
seus protagonistas. 

Sendo o Auditor um profissional correto e altamente qualifi-
cado, naturalmente deve ser o mais cobrado. Em 1972, o Conse-
lho Federal de Contabilidade editou a primeira resolução sobre a 
Inscrição do Auditor Independente, foi a Resolução nº 317, mas 
ainda era muito pouco, pois por menor que fosse a quantidade de 
profissionais despreparados, buscando inserção no mercado de tra-
balho como auditor independente, a função social do Auditor é ex-
tremamente mais relevante. A opinião auditor independente possui 
fé pública e é fundamental para as mais diversas naturezas jurídicas 
das Entidades constituídas no Brasil e no exterior.

Somente em 1999, com edição da Instrução nº. 308, da Comis-
são de Valores Mobiliários, é que se iniciou a obrigação de os audi-
tores independentes manterem uma política de educação continua-
da, com vistas a garantir a qualidade e permanente qualificação do 
auditor no exercício da atividade de Auditoria das Demonstrações 
Contábeis. E por que somente para a atividade de Auditoria das 
Demonstrações Contábeis? Porque a Auditoria das Demonstrações 
Contábeis, também conhecida por Auditoria Contábil, é apenas 
uma das modalidades de auditoria que está atualmente subdividida 
em: Auditoria de Gestão; Auditoria Operacional; Auditoria Tributá-
ria; Auditoria de Sistemas Informatizados; Auditoria das Demons-
trações Contábeis e Auditoria Específica. Estas divisões ocorreram 
devido ao desenvolvimento das mais variadas áreas de dificuldade 
encontradas pelos gestores para resguardar seus ativos e prevenir-se 
contra as fraudes ou erros acometidos pelos colaboradores.  

Auditoria e 
a educação 
continuada
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Porém, apenas a Modalidade de Auditoria das Demonstrações 
Contábeis no Brasil é regulamentada e rigidamente fiscalizada, 
onde o fruto do trabalho do auditor independente é formalizado 
através de uma opinião sobre as demonstrações contábeis mediante 
apresentação do parecer dos auditores independentes. Importante 
lembrar, que a apresentação das demonstrações contábeis audita-
das são obrigadas para: empresas de capital aberto; empresas do 
setor financeiro, tais como bancos, administradoras de consórcio, 
cooperativas de crédito, corretoras, distribuidoras de valores, fi-
nanceiras, operadoras de leasing assemelhadas; empresas que ope-
ram com recursos do sistema financeiro habitacional, tais como 
construtoras, incorporadoras e assemelhadas; empresas segurado-
ras, de capitalização e outras equiparadas; entidades mantenedoras 
de instituições de ensino; fundações e instituições de filantropia; e 
demais entidades, por exigência legal.

Visando tutelar a qualificação do auditor independente, o Con-
selho Federal de Contabilidade por meio da Resolução nº. 821, de 
17 de Dezembro de 1997, a NBC P-1, deu iniciou a exigência da 
Educação Continuada e o Exame de Competência para os Audi-
tores Independentes, esta norma foi aprimorada, com diversas al-
terações (Resolução 945/2002; Resolução 965/2003; Resolução 
989/2003; Resolução 995/2004; Resolução 1002/2004; Resolu-
ção 1018/2005; Resolução 1019/2005; Resolução 1031/2005; 
Resolução 1060/2005; Resolução 1069/2006; Resolução 
1074/2006; Resolução 1077/2006; Resolução 1080/2006; Reso-
lução 1105/2006 Resolução 1109/2006; Resolução 1146/2008; 
Resolução 1147/2008, que foi a última resolução editada pelo 
Conselho Federal de Contabilidade no ano de 2008.

Enfim, todas essas mudanças ocorridas nas normas de audi-
toria, visaram aprimorar o trabalho e o respeito ao auditor, que 
é de grande importância para a sociedade, e tem seu trabalho re-
conhecido mundialmente. Vejamos agora como estão as principais 
exigências normatizadas e atualizadas para registro de Auditor In-
dependente no CNAI, CVM, SUSEP, BACEN, e outros:

Preliminarmente é essencial que os contadores aspirantes a au-
ditor, tenham conhecimento geral das práticas contábeis adotadas 
no Brasil e tenham sua inscrição regular no Conselho Regional de 
Contabilidade de sua jurisdição; comprovar ter exercido atividade 
de auditoria de demonstrações contábeis, dentro do território na-
cional, por período não inferior a cinco anos, consecutivos ou não, 
contados a partir da data do registro em Conselho Regional de 
Contabilidade, na categoria de contador, que deverão ser compro-
vados mediante a apresentação de cópias de pareceres de auditoria 
acompanhados das demonstrações contábeis auditadas, emitidas e 

assinadas pelo interessado, publicados em jornais, bastando uma 
publicação para cada ano; estar exercendo atividade de audito-
ria independente, mantendo escritório profissional legalizado, em 
nome próprio, com instalações compatíveis com o exercício da 
atividade, em condições que garantam a guarda, a segurança e o 
sigilo dos documentos e informações decorrentes dessa atividade, 
bem como a privacidade no relacionamento com seus clientes. Ob-
ter o registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes 
(CNAI) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e ser apro-
vado em exame específico para auditoria em Entidades distintas 
regulamentadas e fiscalizadas pelo BACEN, CVM, SUSEP etc. 
Possuir conhecimento permanentemente e atualizado sobre o ramo 
de atividade, os negócios e as práticas contábeis e operacionais de 
seus clientes; apresentar Relatórios periódicos aos Conselhos Re-
gionais de Contabilidade nas Jurisdições que ocorram trabalhos 
de Auditoria Independente, até dia 30 de junho de cada exercício 
social; apresentar relatório periódico à Comissão de Valores Mo-
biliários, dos trabalhos de Auditoria Independente, realizados em 
sociedades anônimas, até dia 30 de abril de cada ano; comprovar o 
cumprimento dos 96 pontos de Educação Profissional Continua-
da por triênio-calendário. Sendo obrigatória a comprovação de, no 
mínimo, 20 pontos em cada ano do triênio.

Para os Auditores que executam trabalhos em Entidades regu-
ladas e fiscalizadas pela SUSEP devem cumprir, dentro da pon-
tuação total, o mínimo de 8 pontos anuais de Educação Profis-
sional Continuada em atividades específicas relativas à auditoria 
independente em sociedades seguradoras, de capitalização e em 
entidades abertas de previdência complementar.

A comprovação da pontuação exigida pela norma se fará me-
diante apresentação de relatório de atividades, encaminhado ao 
Conselho Regional de Contabilidade de jurisdição do registro 
principal até 31 de janeiro do ano subseqüente ao ano base.

As atividades de Educação Profissional Continuada, realiza-
das no exterior, devem ser comprovadas no Conselho Regional 
de Contabilidade de jurisdição do registro principal, por meio de 
declaração ou certificado emitido pela entidade realizadora tra-
duzido para o idioma português, constando a carga horária e o 
período de realização.

Efetuar o pagamento de taxas de fiscalização de acordo com 
cada órgão regulamentador e fiscalizador, como exemplo ilustra-
tivo, existe a obrigação do pagamento trimestral de taxa de fisca-
lização da CVM, com vencimento antecipado da obrigação, no 
valor que varia de R$ 828,70 até R$ 2.486,10, por trimestre, caso 
ocorra inadimplência o registro é suspenso e a dívida poderá ser 
cobrada como divida ativa pela União, por ser considerado um 
tributo parafiscal. 

E, por fim, como dizia um grande amigo, mestre Valdir Men-
donça: “Sou Contador com muito orgulho! Participo do cresci-
mento nacional, valorizando o controle de gestão das empresas. 
Atrevo-me a ir ainda mais longe, pois acredito que participamos 
do crescimento mundial, tratando as enfermidades das entidades 
públicas e privadas, auxiliando na reestruturação financeira, eco-
nômica e ética de nossa sociedade”.

 ... todas essas mudanças 
ocorridas nas normas de 
auditoria, visaram aprimorar o 
trabalho e o respeito ao auditor...”

Graduada em Ciências Contábeis pela UCG e Ciências Jurídicas pela Universo; especialista em Auditoria, Perícia e Direito Tributário. Conselheira no Conselho Regional de Con-
tabilidade do Estado de Goiás; presidenta da ASPECON - Associação dos Peritos Contadores do Estado de Goiás; e professora da disciplina de Auditoria, na Faculdade Padrão
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A classe contábil brasileira, integrada por mais de quatro-
centos mil profissionais no País, que estão presentes nos 
5.564 municípios, instituiu formalmente, em novembro 
de 2008, por aprovação do Plenário do Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC), e na presença dos presidentes dos 27 Con-
selhos Regionais de Contabilidade, o Programa de Voluntariado da 
Classe Contábil, que marcará definitivamente a atuação do profissio-
nal da Contabilidade em ações de políticas sociais.

O Programa tem por objetivo estimular a prática da cidadania 
e o espírito de responsabilidade social entre os profissionais da 
Contabilidade, mediante a difusão do voluntariado organizado, 
iniciado com quatro projetos institucionais: 1) gestão eficiente 
da alimentação escolar; 2) prestação de contas e transparência de 
ONGs; 3) mobilização social para doações ao Funcriança; e 4) 
ações de políticas sociais e comunitárias locais.

Entende-se por voluntariado organizado as ações desenvolvidas 
de maneira planejada e coordenada, contínua e abrangente, com mé-
todos, metas e acompanhamento dos resultados. Quando implan-
tado plenamente, o programa propiciará o acompanhamento, via 
sistema informatizado, do registro do conjunto de ações desenvol-
vidas em prol da sociedade, por categoria profissional. Dessa forma, 
a sociedade brasileira saberá quantas horas de trabalho voluntário 
foram disponibilizadas por profissional, por ação e por área geográ-
fica, e os resultados em termos de benefícios sociais.

O fator desencadeante para a criação deste programa foi o Ter-
mo de Cooperação celebrado entre o CFC e a entidade Ação Fome 
Zero, em agosto passado, na cidade de Gramado (RS), por ocasião 
do 18º Congresso de Contabilidade, na presença do Presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva. O objeto é a participação de 
um profissional da Contabilidade como consultor junto aos Conse-
lhos da Alimentação Escolar dos Municípios, visando a auxiliar na 
sua função de fiscalizar e emitir parecer conclusivo sobre o regular 
emprego dos recursos destinados à merenda escolar. Assim nasceu o 
primeiro projeto institucional.

Programa de 
Voluntariado da
Classe Contábil
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Francisco de Assis, vice-
presidente de Registro em 

exercício CRC-Go, faz parte da 
comissão de voluntariado

FRAnCiSCo DE ASSiS
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O segundo  projeto, denominado Prestação de Contas e Trans-
parência de ONGs, tem por objeto a elaboração de um conjunto de 
princípios e regras a serem praticados por organizações da socieda-
de civil, no que se refere à Contabilidade, às prestações de contas 
e à transparência. Pelo vulto dos recursos públicos e privados, que 
nos últimos anos têm sido carreados para execução de políticas pú-
blicas por organizações do chamado terceiro setor, fica justificada a 
criação de medidas que demonstrem à sociedade como estão sendo 
empregados. Este projeto, capitaneado pela organização Parceiros 
Voluntários e integrado por diversas importantes entidades, entre 
elas o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), terá a par-
ticipação fundamental da classe contábil, já que o cerne do projeto 
diz respeito à prestação de contas e à transparência, que terão por 
base princípios e normas contábeis. 

A mobilização para doações ao Funcriança, visa a envolver os 
profissionais da Contabilidade no esforço de sensibilizar seus clien-
tes, pessoas físicas e jurídicas, que ordinariamente têm imposto de 
renda devido, para que aproveitem o incentivo proporcionado pela 
Lei nº 8.069-90 e realizem durante o exercício doações a entida-
des de assistência à criança e ao adolescente carentes, nos respecti-
vos municípios. Como benefício social essa medida proporcionará 
mais recursos diretos e localizados para o atendimento da criança e 
do adolescente, os quais o contribuinte desembolsaria de qualquer 
modo, mudando apenas o seu destino, do caixa-geral da União para 
o projeto desejado, permitindo, ainda, que os doadores acompa-
nhem o emprego dos recursos.

E, finalmente, como estamos tratando de “voluntariado organi-
zado”, não poderia ficar à margem a infinidade de ações que já são 
desenvolvidas pela laboriosa classe contábil. Assim, o quarto pro-
jeto foi criado para coordenar, organizar e mensurar todas as ações 
de voluntariado realizadas pelos profissionais da Contabilidade, 
submetidas à apreciação e cadastramento no sistema, abrangendo 
o universo de possibilidades de voluntariado, incluindo-se também 
ações realizadas individualmente, bem como ações coordenadas de 
âmbito regional.

O programa encontra-se atualmente na fase de capacitação das 
Comissões Coordenadoras Estaduais. Na sequência, até o final do 
mês de março, as Comissões Estaduais, com as estruturas respon-
sáveis pela Educação Continuada nos respectivos Conselhos Regio-
nais de Contabilidade, terão a missão de capacitar os líderes esta-
duais para atuarem nas jurisdições das Delegacias Regionais dos 
CRCs. Estes líderes poderão ser os próprios Delegados Regionais 
dos CRCs ou um profissional por eles indicados que reúna as quali-
ficações de liderança para desempenhar esse papel.

Pelo empenho e interesse no sucesso dessa iniciativa, demonstrados 
pelos líderes de nossa categoria profissional, em especial pelos Presi-
dentes de CRCs e da nossa presidente do CFC, Maria Clara Cavalcante 
Bugarim, idealizadora do programa, temos a certeza de que atingire-
mos as metas estabelecidas e teremos profissionais engajados em todos 
os municípios brasileiros, até a ano do próximo Congresso Brasileiro 
de Contabilidade, que ocorrerá em 2012, no Estado do Pará.

Henrique Ricardo Batista, 
vice-presidente de 

Fiscalização CRC-Go, 
acompanha o projeto

oracy Pereira da Costa, conselheirra do 
CRC-Go, participa  do programa



20 imposto

C
ae

escrita – o imposto é cobrado a partir de que determi-
nadas faixas de renda mensal?

Jorge Francisco Martins – No ano-calendário 2008, quem re-
cebeu (valor líquido) até R$ 1.372,81, estava isento de retenção do 
imposto; quem recebeu entre esse valor e R$ 2.743,25, aplicava-se 
a alíquota de 15%, com uma parcela a reduzir de R$ 205,92; aci-
ma desse valor, estava sujeito a uma alíquota de 27,5%, com parcela 
a reduzir de R$ 548,82. Observe que a parcela a deduzir garante 
que as alíquotas efetivas sejam lineares e progressivas, em relação ao 
rendimento. Assim, quem tinha uma renda liquida de R$ 2.000,00 
mensais, no ano passado, tinha descontado na fonte o valor de R$ 
94,08, ou seja, uma alíquota efetiva de 4,70%.

como é lançado? É por meio de homologação?
O Lançamento é por homologação. O Imposto de Renda é apurado 
com base na Declaração de Ajuste apresentada pelo contribuinte e é 
homologado, expressa ou tacitamente, pela Receita Federal, que tem 
cinco anos para fazê-lo. Esse prazo decadencial é contado a partir do 
fato gerador (31/12), no caso de haver pagamento de imposto e do 
primeiro dia do exercício seguinte ao do que deveria ter sido lançado 
pelo contribuinte, ou seja, ano seguinte ao da declaração, no caso de 
não haver pagamento. A Receita pode ratificar o lançamento feito pelo 
contribuinte ou retificá-lo através do novo lançamento.

como é o procedimento para elaboração da declara-
ção do ir?

A declaração pode ser feita através do Programa Gerador de De-
claração – PGD, instalado no computador, na qual o contribuinte 
informa todos os rendimentos, bens e despesas. O programa calcu-
la o imposto devido e informa através de um demonstrativo qual a 
melhor opção, se utilizando as deduções previstas na legislação ou o 

desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado 
a R$ 12.198,00. Salienta-se que todos os pagamentos realizados a 
pessoas físicas devem ser declarados, mesmo que não sejam dedutí-
veis. A lei prevê uma multa de 20% sobre os valores não declarados. 
A declaração pode ainda ser feita em formulário e entregue nas agên-
cias dos Correios. O preenchimento da declaração é fácil para quem 
tem algum conhecimento sobre Imposto de Renda e de informática. 
No caso de não ter segurança, é aconselhável que procure um profis-
sional da área de Contabilidade.

após o envio dos dados, eles serão homologados pelos 
agentes da receita federal do brasil?

As declarações enviadas à Receita são processadas e passam por um con-
trole inicial, chamado malha cadastro em que são verificadas inconsistên-
cias de ordem cadastral. Após, são checados alguns parâmetros, como: 
valor das despesas médicas, da contribuição previdenciária, entre outras, 
além do batimento com os valores dos rendimentos e do IRRF informa-
dos pelas fontes pagadoras. Esta é a chamada malha fina. Normalmente, 
mais de 95% das declarações são homologadas tacitamente pela Receita. 
No entanto, a qualquer momento, antes do prazo decadencial de cinco 
anos, o contribuinte pode ser selecionado pela Fiscalização, por outros 
parâmetros, tais como: movimentação bancária, uso de Cartões de Crédi-
to, compra de imóveis, etc.

Quais as penalidades para as pessoas que não decla-
ram o imposto de renda?

Em caso de não entrega ou entrega fora do prazo, sujeita o contri-
buinte à multa de 1% ao mês, limitada a 20%, calculado sobre o 
Imposto de Renda devido, sendo a multa mínima de R$ 165,74. A 
notificação da multa por atraso e o respectivo DARF serão emitidos 
no momento da impressão do Recibo.

Imposto de Renda 
Pessoa Física 2009
o que devemos saber?

Dúvidas são constantes quando o assunto é Imposto de Renda Pes-
soa Física. Para enriquecer nossos conhecimentos, Jorge Francisco Mar-
tins, supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal, em Goiânia, 
esclarece diversos aspectos. Ele define: “É o imposto que incide sobre 
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, dos 
alimentos e pensões, dos proventos de qualquer natureza, bem como 
os acréscimos patrimoniais não declarados. Observe que não se trata de 
tributação apenas da renda, mas dos proventos de qualquer natureza”. 
Adiante, perguntas e respostas completam a informação:

Jorge Martins: “o preenchimento 
da declaração é fácil para quem 
tem algum conhecimento sobre 
iR e informática”
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em casos mais graves, o contribuinte pode ser enqua-
drado em quadros penais, tais como?

Nos casos em que o contribuinte se utilizar de fraude ou simulação, 
como por exemplo, utilização de recibos falsos, deverá ser representa-
do ao Ministério Público Federal por crime de Sonegação Fiscal.

 Qual o prazo para entrega da declaração? para a mo-
dalidade simples e modalidade isenta?

O prazo de entrega de declaração encerra-se no dia 30 de abril, à 
meia noite. Até no ano passado esse prazo era até as 20 horas. Desde 
o ano de 2008, não existe mais a declaração de Isentos. As pessoas 
que estão com o CPF irregular e não estão obrigadas a entregar a 
Declaração do Imposto de Renda, devem procurar um dos convenia-
dos: Banco do Brasil, CEF ou Correios, para regularizarem o CPF. 
Quem é obrigado a declarar, só pode regularizar o CPF apresentando 
a Declaração do Imposto de Renda.

este prazo pode variar de acordo com o ano e a tabela 
da receita federal?

Não. Esse prazo está previsto na legislação e é sempre o último dia 
útil do mês de abril.

alguma alteração/atualização do ir para 2009?
Para os rendimentos recebidos a partir de janeiro de 2009, hou-
ve a criação de mais duas alíquotas do Imposto de Renda (7,5% 

e 22,5%), além do ajuste de 4,5% na tabela progressiva, pro-
vocando uma redução significativa no percentual do imposto a 
ser retido ou recolhido através do Carnê-Leão, principalmente 
para as faixas de renda mais baixas. Para quem ganha acima de 
R$ 3.582,00 a redução é de R$ 115,00 ao mês, comparando-se 
com o ano passado. Assim, quem tem uma renda liquida de R$ 
2.000,00 mensais, neste ano, terá descontado na fonte o valor 
de R$42,45, ou seja, uma alíquota efetiva de 2,12%.

Qual a maior responsabilidade do contador quanto à 
elaboração do ir?

Como profissional habilitado, o contador tem a responsabilidade de 
estar sempre atualizado, buscando conhecer todas as alterações na 
legislação, para prestar um serviço de qualidade ao seu cliente, além 
da questão ética de prestar informações à Receita Federal, através das 
declarações sempre baseadas em documentos, sob pena de se torna-
rem cúmplices do contribuinte nos atos de sonegação fiscal.

onde buscar mais informações?
Antes de começar os trabalhos de preenchimento das declarações, é 
necessária uma boa leitura nas Instruções de preenchimento da De-
claração, que podem ser encontradas no sítio da Receita na Inter-
net. Além disso, a Receita disponibiliza, no seu sítio, um Manual de 
Perguntas e Respostas que contempla quase todas as hipóteses. O 
Plantão Fiscal da Receita funciona das 7 às 19 horas.
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periência”.
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e justiça
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O desembargador assumiu o cargo de presidente do 
Tribunal de Justiça de Goiás em solenidade reali-
zada no dia 1º de fevereiro, no plenário do TJ. Foi 
eleito para comandar o Poder Judiciário no biênio 

2009/2011. Os desembargadores Vítor Barboza Lenza e Felipe 
Batista Cordeiro assumirão os cargos de vice-presidente e correge-
dor-geral da Justiça. 

Para conhecer melhor o jeito de ser e de viver do presiden-
te do Tribunal de Justiça de Goiás, a revista Escrita conversou 
com esse homem de voz calma, paciente e sábia. Ele nasceu em 
Coutinho, no Ceará, e veio para Goiânia aos 9 anos de idade. 
“Tenho 62 anos de Goiás e a honra de possuir o título de cida-
dão goiano”. A trajetória começou no TJ por meio do Quinto 
Constitucional, como advogado. “Adv oguei durante 23 anos na 
área criminal. Quando surgiu a vaga, fui um dos candidatos e há 
12 anos estou no Tribunal”. 

Qual a importância e a responsabilidade de se trabalhar com a 
justiça? “A importância de se trabalhar no judiciário é tão grande que 
o advogado desempenha a advocacia, mas jamais passa pela cabeça 
dele um dia tornar-se membro de um Tribunal de Justiça. As oportu-
nidades são muito distantes uma da outra. Quem vem para o Tribu-
nal, fica, no mínimo, 15 anos representando o respectivo órgão”. 

O presidente enriquece a resposta: “A importância é que você 
passa a ser um revisor de sentenças de primeiro de grau, sentenças 
de juizes. Revisor no sentido até um tanto restrito, até porque 
aquele que recorre de uma sentença de juiz nem sempre obtém 
êxito. 90% das sentenças que chegam ao Tribunal com pedido 
de reforma são mantidas. Os juizes são muito preparados, muito 
estudiosos e, acima de tudo, essa preparação embute a indepen-
dência que eles carregam no desempenho da profissão. O Tribunal 
é um revisor em termos, mas quase sempre a sentença é mantida”. 

Chegar até à presidência do TJ, segundo Paulo Maria Teles, en-
volve muita dedicação para lidar com a advocacia. “Primeiro, o ad-
vogado tem que estar constantemente preparado porque ele nunca 
sabe qual tipo de problema terá que resolver para o cliente. Segun-
do, o preparo se faz ao longo do tempo. No meu caso, foram 23 
anos de militância na advocacia, antes de tornar-me desembargador. 
Ao longo de 23 anos a gente adquire algum preparo e alguma ex-

Paulo Maria teles Antunes 
assume a presidência do 
tribunal de Justiça de 
Goiás e revela um pouco 
mais das histórias do 
contador e advogado

Justiça e justiceiro
O que é justiça para o senhor? “A justiça é o respeito ao direito 

de cada cidadão, o respeito, acima de tudo, à liberdade. A justiça é 
aquele ente que garante ao cidadão o exercício pleno dos seus direitos. 
A garantia do pleno exercício dos direitos, à liberdade, o direito de 
propriedade, o direito de família. A justiça está em cada uma dessa 
personalidade do cidadão”. E no dia a dia o senhor é justiceiro? “Ten-
to ser, tento ser. Porque pode ser que o meu conceito de justiça, ao 
reformar uma decisão ou manter uma decisão do juiz, possa não ser 
aquela que a pessoa que bateu às portas do Tribunal esperasse, mas, na 
consciência e no livre convencimento, o desembargador e o juiz têm 
plena consciência que fizeram justiça ao decidir uma questão”.

Justiça em Goiás
“A justiça em Goiás é muito criteriosa. Criteriosa porque os qua-

dros daqueles que decidem são quadros que passam por um crivo 
muito rigoroso, na questão de conhecimento e na questão de com-
portamento ético e moral. A justiça goiana goza de um conceito en-
tre muito bom e ótimo pelo Brasil afora. É uma justiça que não tem 
no seu dia a dia, ou na sua estrutura, escândalos. Não tem notícia de 
abusos de autoridade; uma justiça em que seus servidores, incluindo 
juizes e desembargadores, estão muito voltados para servir ao povo, 
servir aqueles que procuram realmente os seus direitos”.

As expectativas para 2009 
são muito boas porque 
a crise e as difi culdades 
não são motivos de medo, 
mas de encorajamento 
porque temos que enfrentar 
desafi os de frente. Por mais 
que se anuncie um 2009 
possivelmente tenebroso, não 
passa pela minha cabeça que 
o ano possa ser tão tenebroso 
que não possa ser superado. 
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Com estes ganhos, criei a família no padrão bastante razoável, 
com conforto e segurança.

A Contabilidade me proporcionou a noção de disciplina, o 
despertar do perfeccionismo, que é uma característica do profis-
sional contábil. O não poder errar. Porque, em Contabilidade, se 
errar em cifras, obviamente dará prejuízo ao patrão. Esses dois 
personagens acompanham muito de perto o contador para que ele 
não cochile em momento algum no desempenho da sua função. 
Em suas mãos, um patrimônio muitas vezes considerável, ou ainda 
que pequeno, essencial para a vida daqueles que confiam ao con-
tador o zelo e a guarda do patrimônio.

Como toda profissão, a gente cultua determinados ícones. 
Exerci diversos cargos na área contábil e tive a oportunidade de 
conhecê-los ao longo da profissão, como Orres do Rêgo Luna, 
Omar Ribeiro da Cunha, Levi Vigilato Cunha, que marcaram épo-
ca no Conselho Regional de Contabilidade e lhe deram estrutura e 
referência nacional. Ou seja, deixaram a própria marca”. 

A família
“A família constitui o pilar principal da vida do cidadão que se 

dispõe a construí-la. Essa família gerada pelo cidadão é o seu suporte 
principal. Não se podendo esquecer da família da qual foi gerada: os 
pais preparados para o papel de pais, os irmãos preparados para a 
solidariedade de família”. 

o cotidiano, o lazer
“Meu cotidiano é tranquilo porque tenho uma equipe mui-

to boa de auxiliares, equipe muito dedicada. Tenho o prazer de 
receber aqueles que vêm ao meu gabinete a qualquer hora do ex-

Ética e moral
“A ética é o comportamento que você deve manter como cidadão 

ou como profissional, de modo que sirva de espelho para os demais 
cidadãos. Porque o funcionário público, e nós somos funcionários 
públicos, tem acima de tudo o dever de se diferenciar dos demais 
cidadãos: é o cuidado na postura, no cumprimento dos seus deveres, 
no relacionamento com os demais cidadãos. Moral é aquele conceito 
mais abrangente que leva você não só a ser um defensor das insti-
tuições, da Constituição, defensor da ordem, da garantia individual, 
do direito de propriedade, do direito de igualdade entre todos os 
cidadãos, da garantia plena do credo professado pelos cidadãos que 
compõem a comunidade. Essa moral implica acima de tudo na ga-
rantia da paz social”.

o cidadão Paulo
“Interessante que eu cidadão, obviamente, não posso esperar que se-

melhante meu se comporte da mesma forma que me comporto, dentro 
da rigidez que o código de ética da magistratura impõe ao julgador. 
Porque o julgador, hoje, representa aquele padre de antigamente, que 
ia para as mais distantes paróquias e tinha o dever moral, religioso e 
cívico de ser um cidadão acima de qualquer exemplo, acima de qualquer 
comentário. Eu vejo o meu semelhante cidadão como uma pessoa de 
comportamento normal dentro das regras exigidas pela sociedade, mas 
sem tanta preocupação de ser uma referência para os demais”. 

o papel do desembargador
“Como o próprio nome diz, é desembargar, romper o laço, rom-

per o nó, definir o acerto de uma sentença. Porque a decisão quando 
vem, se alguém recorreu, é porque tem dúvida ou não do acerto dessa 
sentença. E a função do desembargador é confirmar a sentença ou 
reformar aquilo que foi pedido. Uma espécie de tira-teimas”.

A presidência do tJ
“O cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

significa, acima de tudo, chefiar um dos poderes da República, um 
dos poderes do Estado. Significa que você passou por uma avaliação 
severa de seus pares que o elegeram, pois aqui somos eleitos por mais 
32 desembargadores e os seus atos são apreciados e acompanhados 
pelo chamado órgão especial, que é composto de 17 desembargado-
res e, acima desse órgão especial, existe o tribunal pleno na posição 
dos 32 desembargadores; este sim é um verdadeiro tribunal porque 
decide qualquer ato do presidente, acompanha e julga com muita 
amplitude o desempenho do presidente e o desempenho do judici-
ário no Estado”. 

Contabilidade
“A Contabilidade sempre foi um ideal, foi o um sustento da 

minha família por mais de 20 anos. Foi um suporte pra praticar 
a advocacia, para entrar no mercado e ganhos que garantiram o 
pagamento das mensalidades na universidade de Direito. Poste-
riormente, garantiu a sobrevivência do meu escritório até que eu 
pudesse ou viesse andar com as próprias pernas no duro mercado 
da advocacia. A Contabilidade me deu suporte financeiro para 
que eu escolhesse a área da minha vocação, que era a área criminal. 

Meu cotidiano é tranquilo 
porque tenho uma equipe 
muito boa de auxiliares, 
equipe muito dedicada. 
tenho o prazer de receber 
aqueles que vêm ao meu 
gabinete a qualquer hora do 
expediente, sem qualquer 
restrição de horário, sem 
agendamento, é dessa forma 
que eu me relaciono com os 
jurisdicionados.
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pediente, sem qualquer restrição de horário, sem agendamento, é 
dessa forma que eu me relaciono com os jurisdicionados. Procuro 
sempre me igualar na compreensão dos sofrimentos e dificuldades 
de cada um no cotidiano. Para o lazer ou para descansar, gosto de 
ler e também assistir aos programas preferidos na televisão com as 
minhas duas netas. Gosto de cinema em casa, na telinha”.

Planejamento e expectativas 2009
“As expectativas para 2009 são muito boas porque a crise e 

as dificuldades não são motivos de medo, mas de encorajamento 
porque temos que enfrentar os desafios de frente. Por mais que se 
anuncie um 2009 possivelmente tenebroso, não passa pela minha 
cabeça que o ano possa ser tão tenebroso que não possa ser su-
perado. Nestes dois anos na presidência do TJ, as novidades não 
serão assim tão aparentes e nem espantosas, porque a rotina, a 
vida e a estrutura do funcionário público impõem restrições para 
soluções de choque. Tudo se enquadra numa rotina quase secular e 
isso demanda certo tempo para a sua modificação, mas pretende-
mos tornar o judiciário cada vez mais ágil, menos carrancudo, de 
portas mais abertas; um judiciário que transite com muito fervor 
na periferia das cidades grandes e pequenas para entender melhor 
as necessidades do cidadão comum”.

Leitura e tecnologia
“O problema que eu vejo na internet é que a nova geração se dedica 

muito aos jogos e esquece das pesquisas sérias e da leitura prazerosa. Não 
me dou muito com a tecnologia, mas entendo a sua importância. O livro 
impresso – cito o exemplo simplório do dicionário – se você busca uma 
palavra, acaba lendo dez ou vinte novas que são acrescentadas no seu voca-
bulário. A informática, embora dinâmica, não lhe dá esse mesmo resultado. 
A leitura no computador não dá o mesmo efeito de uma leitura meditativa. 
Leitura é livro, que descansa e que integra no espírito da pessoa. A finalidade 
espiritual da leitura fica distante no computador. 

Reli, recentemente, a obra Médico de Homens e de Almas, de 
Taylor Caldwell. Quero ressaltar também a importância da obra do 
desembargador Valter Lemos, que conversa sobre a sua querida ci-
dade de Bela Vista. E li ainda o livro O Juiz e a Binga - Crônicas e 
Outras Estórias, do desembargador Rogério Arédio Ferreira”.

Sempre às ordens
“Meu gabinete é aberto, recebo qualquer cidadão, qualquer pes-

soa que tenha pendência no judiciário. Na presidência do Tribunal 
será da mesma forma. Quero administrar sendo o mais acessível pos-
sível a todos aqueles que me procuram”. 

Informações Comerciais: 0800 645 4004
Unidade de Negócios Anápolis: (62) 3099 2001
www.dominiosistemas.com.br
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o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 10 de de-
zembro de 2008, por unanimidade (346 votos), as 21 emendas do 
Senado ao Projeto de Lei Complementar 2/07, do deputado An-
tonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP), que altera dispositivos da 
Lei Complementar 123/06, a qual permite às microempresas e em-
presas de pequeno porte transferirem créditos presumidos da con-
tribuição do PIS e da Cofins para as empresas optantes pelo Simples 
Nacional que delas adquirirem produtos, criando assim a categoria 
de Microempreendedor Individual (MEI) no Supersimples.

O Presidente do CRC-GO , Edson Cândido Pinto, foi o único 
representante do sistema CFC/CRC presente no plenário da Câma-
ra dos Deputados. “Foi para as empresas contábeis uma vitória e um 
sonho realizado. Tenho certeza de que a criação do MEI aumentará 
muito a carteira de clientes das empresas de serviços contábeis”. O 
Deputado Federal João Campos (PSDB-GO) foi o relator da ma-
téria, em nome da CCJ - Comissão de Constituição e Justiça - no 
plenário da Câmara, e teve participação decisiva nas negociações 
para aprovação do texto final. 

A aprovação dessas emendas favorecerá pessoas que atualmen-
te trabalham no mercado informal (sem carteira assinada ou outro 
registro de trabalho), com rendimento anual de até R$ 36 mil. O 

projeto considera microempreendedor individual (MEI) o empresá-
rio individual que tenha auferido receita bruta, ano do calendário 
anterior, de até R$ 36 mil, e seja optante do Simples Nacional. Esse 
empresário poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contri-
buições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, 
independentemente da receita bruta auferida por mês.

Também estabelece que esses empreendedores devem fazer a com-
provação da receita bruta mediante apresentação do registro de vendas 
ou de prestação de serviços, ficando dispensados da emissão do docu-
mento fiscal. Eles também terão direito à aposentadoria pelo Institu-
to Nacional do Seguro Social (INSS) pagando 11% sobre o valor do 
salário mínimo, o equivalente a R$ 45,65 por mês, e poderão ter um 
único empregado que receba um salário mínimo (R$ 415).

Em audiência no dia 25 de novembro, o ministro da Previdência 
Social, José Pimentel, defendeu a aprovação da matéria junto ao 
presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho. Segundo ele, o projeto 
deverá beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas no País que atual-
mente vivem na informalidade, tais como ambulantes, costureiras, 
pipoqueiros, donos de bares, artesãos e manicures, entre outras ocu-
pações. A matéria seguirá agora para a sanção presidencial. Diversas 
regras entram em vigor em 1º  de janeiro.

PLC 128/08 é aprovado 
na Câmara dos Deputados
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Apoio à aprovação do PLC
A Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas realizou, na ma-

nhã do dia 10 de dezembro, um café da manhã que contou com a  participa-
ção de  líderes classistas, parlamentares, presença do ministro José Pimentel e 
do presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia.

Na oportunidade, o coordenador da frente parlamentar, deputado 
Cláudio Vignatti (PT/SC), lembrou as alterações feitas pelo Senado. 
“Foram alterações acordadas entre governo, Sebrae e todas as lideranças 
que acompanham este tema”. Segundo Vignatti: “Essa mobilização é 
uma verdadeira força tarefa, porque queremos garantir esse presente de 
Natal para o povo. Significa um Brasil mais Simples e mais Legal”. 

A presidente do CFC, Maria Clara Cavalcante Bugarim, e o vice-
presidente de Desenvolvimento Profissional, José Martonio Alves Co-
elho, participaram do encontro. Desde que o projeto foi apresentado 
na Câmara em 2007, o CFC, em conjunto com os CRCs, Fenacon e  
Sebrae, vem desenvolvendo ações que visam à disseminação de informa-
ções aos contabilistas sobre a importância do Simples Nacional para o 
desenvolvimento do País.

Resumo das alterações ao PLP 02/07 
(casa de origem), sob a forma do PLC 
128/08 (Senado Federal):

1 Emenda 1 - Adequação dos dispositivos relativos às obrigações dos 
escritórios de serviços contábeis com relação ao Simples Nacional, 
no registro do MEI e na sua primeira declaração anual. 

2 Emenda 2 - Passar a vigência dos dispositivos relativos ao microem-
preendedor individual ao tempo necessário para promover a adequa-
ção técnica e operacional das medidas pela Administração Pública 
(1º de julho de 2009), já que de nada adiantaria criar dispositivos 
com vigência para janeiro de 2009, se não há tempo hábil para cons-
truir os necessários mecanismos de simplificação. 

3 Emenda 6 - Com relação à sociedade de Propósito Específico, para 
que não reste dúvida de interpretação, acrescentou-se dispositivo 
que veda a geração de créditos relativos a tributos abrangidos pelo 
Simples Nacional nas operações de exportação e permite que com-
pras e vendas sejam feitas concomitantemente. 

4 Emenda 12 - Cria Comitê para gerir as atividades de registro e lega-
lização de empresas em nosso país, composto pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, com vistas a trabalhar em conjunto 
para a redução da informalidade de forma efetiva, conforme prevê 
a lei que cria o Regime Simplificado para Registro e da Legalização 
de Empresas e Negócios. 

5 Emenda 17 - Permissão para enquadramento como MEI do mi-
croempreendedor que possua empregado remunerado pelo piso da 
respectiva categoria profissional, em vez de restringir esse limite ao 
salário mínimo legal. 

6 Emenda 18 - Facilidade na admissão de sócio à microempresa indi-
vidual. 

7 Emenda 19 - O Regime de Caixa não é compatível com a geração 
de créditos de ICMS, haja vista que, na venda a prazo, não se tem 
certeza do recebimento dos valores e, por conseqüência, da efetiva 
existência do tributação. Assim, fica vedada a geração de créditos de 
tributos sobre os quais não se tem certeza de sua incidência. 

8 Emenda 24 - Simplificação dos procedimentos de registro do Mi-
croempreendedor Individual, adaptando-os à nova Rede Nacional 
para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios. 

9 Emenda 25 - Atribui aos Municípios a obrigatoriedade de designar 
Agentes de Desenvolvimento, com vistas a que esses entes federados 
possam efetivamente usufruir dos benefícios do Estatuto da Micro-
empresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

10 Emenda 29 - Permite a adesão ao Simples Nacional das indústrias 
de bebidas não alcoólicas e não-refrigerantes, como sucos, águas, 
chás, dentre outros. 

11 Por fim, várias das emendas foram feitas no sentido de corrigir e 
ajustar o texto, em relação a equívocos técnicos, não impactando 
em termos práticos. Outras trazem pequenos ajustes, de natureza 
técnica, mas de pequeno alcance. São os casos das emendas 3, 4, 5, 
7, 12, 13, 14, 15, 21 e 30.  

Fonte: Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

o presidente do CRC-Go, Edson Cândido, 
comemorou com parlamentares a aprovação da lei
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Acompanhar o movimento bancário, diariamente e sem 
sair do escritório ou de casa, é a realidade dos coope-
rados correntistas da Credcontábil. Luiz Antônio De-
marcki assume a presidência da cooperativa e anuncia 

novidades e expectativas para 2009, enquanto José Antônio Schimit 
encontra-se licenciado do cargo. 

Entre as inovações, o serviço de internet banking se destaca pelo 
simples ato de realizar operações bancárias por meio da internet, onde 
o usuário poderá acessar as informações da conta pelo endereço ele-
trônico www.credcontabil.com.br – após digitar nome e senha. Que 
operações bancárias serão realizadas? “Consultar saldos e extratos, 
movimentar contas correntes, efetuar pagamentos, aplicar e resgatar 
valores em Fundos de Investimento, consultar índices financeiros, si-
mular financiamentos, além de utilizar muitos outros serviços em uma 
linguagem simples e de fácil acesso e absolutamente seguro”. 

Realizar operações bancárias 
por meio da rede e incluir novos 
cooperados correntistas são as 
realidades em 2009 

Credcontábil tem 
internet banking

Os serviços estão disponíveis no início de março. “Estamos em 
fase de teste, é um procedimento normal quando desejamos qualida-
de e segurança no atendimento”. Segundo Demarcki, as parcerias são 
de sucesso: “Para formatar o projeto de tecnologia, contamos com 
a Tecnocred, empresa de Porto Alegre e prestadora de serviços de 
software bancário, e ainda o link da Brasil Telecom”.  

Os cooperados poderão movimentar as contas e fazer diversas tran-
sações: “Extratos, saldos, pagamentos e transferências, menos aquelas 
transações especiais, como aplicação em bolsa de valores e outros as-
suntos diretamente tratados com a gerência da cooperativa”.

 Para usar o serviço, o cooperado, em primeiro momento, será 
procurado pela equipe administrativa da cooperativa. “Entraremos 
em contato com todos os cooperados. Essa ligação, além de gravada, 
solicitará três identificações da pessoa, como data de nascimento, 
CPF ou nome da mãe, por exemplo. Depois desse procedimento, 
uma senha provisória será disponibilizada e, a partir daí, o coopera-
do poderá fazer sua senha definitiva no site da Credcontábil”. 

De acordo com o presidente da cooperativa, a internet banking 
não é apenas uma melhoria: “É uma ferramenta fundamental no 
dia a dia. É praticamente impossível um empresário trabalhar. 
Com essa tecnologia disponível, conseguimos obter benefícios, 
como facilidade, praticidade e agilidade em tarefas que antes eram 
dispendiosas, desgastantes ou cansativas”. 

novas contas
Continuando as inovações, Demarcki conta que 100 novos co-

operados correntistas farão parte da cooperativa, nos próximos 30 
dias, entre pessoas física e jurídica. “Vamos aguardar a consolidação 
do serviço de internet banking para efetuar a abertura das contas”. 

A inauguração da Credcontábil aconteceu no dia 1º de julho de 2008: 
“Fechamos o ano com o resultado praticamente empatado. O balancete 
de janeiro de 2009 está fechado e estamos em superávit. A expectativa é 
dobrar o número de cooperados e concluir o exercício com, aproximada-
mente, 700 cooperados correntistas e registrar um ótimo superávit”. 

Demarcki afirma que a participação da classe contábil é funda-
mental para o fortalecimento da cooperativa. “Nós, profissionais, 
precisamos da utilização de uma linha especial de crédito. Como 
presidente da cooperativa, cooperado e contador, conheço bem a 
realidade do meu colega. A cooperativa oferece facilidades e uma 
taxa muito atraente para descontos de títulos e financiamentos, duas 
modalidades muito procuradas”. 

E mais: “Toda movimentação que o profissional contábil realizar na 
cooperativa, estará remunerando a própria cooperativa e, por conseqüên-
cia, ele mesmo. As taxas são as menores do mercado, e depois toda essa 
remuneração volta ao cooperado na forma de superávit”.

Luiz Demarcki 
assume a 
presidência da 
Credcontábil e 
anuncia novidades A
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“Uso os serviços da cooperativa desde a instalação, há um ano. Vejo 
a criação da Credcontábil como uma possibilidade muito importante 
para a categoria. O fato de ser uma cooperativa torna-se um fator muito 
positivo para o crescimento da classe como um todo. Temos atendimen-
to personalizado, mais caloroso. Outros órgãos de classe possuem suas 
cooperativas e nós, profissionais contábeis, temos que nos orgulhar de 
possuir a nossa própria, neste contexto a Credcontábil precisa do nos-
so incentivo por intermédio de nossas movimentações financeiras, seja 
pagamentos de débitos, aplicações de recursos ou tomada de credito. A 
instalação da Credcontábil é muito importante e providencial. Comprei 
cotas bem no começo da cooperativa e acabo de adquirir mais. Comprei 
cotas para pessoa física e agora comprei pela empresa. Isso se chama 

Experiências 
que rendem bons frutos

investimento. Movimento duas contas, pessoa física e pessoa jurídica. A 
cooperativa tem que ter um lastro, e nós, cooperados, podemos contri-
buir com esse lastro. Fiz várias operações com a cooperativa de descon-
tos de cheque e financiamento do meu veículo. No auge da crise, onde 
se falava de taxas a 3,5% de crédito direto ao consumidor para financia-
mento, no caso de veículos novos, consegui uma taxa que até o pessoal da 
concessionária ficou boquiaberto, só porque consegui uma taxa de 1,8 
por meio da Credcontábil. Se eu tenho um bom cadastro, sem restrições 
e boa movimentação, é claro que o cooperado deve facilitar minha mo-
vimentação. Percebo que a Credcontábil traz mais garantia, segurança, 
agilidade. O empresariado contábil deve apostar mais na cooperativa, 
procurar entender melhor os serviços, pedir informações e efetivamente 
experimentar essa tão calorosa parceria, pois, ela existe para toda a classe 
contábil. Anseio que sindicatos ligados à categoria movimentem mais 
na cooperativa, e acorde para essa ‘nova-velha’ forma de parceria. Há 
retornos, proximidade e sinalização de credibilidade. Porém não se deve 
abrir uma conta simplesmente e deixar lá. Tem que movimentar, partici-
par, fazer sua história na cooperativa. Lembro que a Credcontábil, como 
as demais instituições financeiras, trabalha com vistas à reciprocidade e 
resultado, que isso fique bem claro. Todavia, o resultado da cooperativa 
é também resultado da classe contábil. Resumidamente, essa parceria é 
ótima pelo ponto de vista do atendimento personalizado e ainda por 
possibilidade de alavancar o capital investido em forma de cotas. Essa 
troca denomino de construção”. 
elione cipriano da silva 

contador, perito judicial e empresário

Mais informações: Sede da CREDCONTÁBIL: Rua 107, n.151, Setor Sul. Goiânia – GO. 
floricredcontabil@credcontabil.com.br   |   presidente@credcontabil.com.br
www.credcontabil.com.br     |    (62) 3541–6730 

VISÃO
Ser a instituição financeira de preferência 
dos cooperados, por oferecer a excelência 
nos produtos e serviços, por meio 
de uma gestão transparente

MISSÃO
Proporcionar aos associados a realização 
das necessidades financeiras, valorizando 
o relacionamento, com vistas à excelência 
de produtos e serviços oferecidos.

Informações:
Sede: Rua 107, n. 151 - Setor Sul - Goiânia – GO.    
(62) 3541–6730    |    (62) 3541–3170
gerente@credcontabil.com.br   |   presidente@credcontabil.com.br
ouvidoria@credcontabil.com.br

CREDCONTÁBIL

A Credcontábil foi constituída em parceira com o CRC-GO, 
SESCON-GO e o Banco do Brasil S/A para atender à classe 
contábil, tendo iniciado as atividades em 1º de julho de 2008. 

Abra sua conta: pague todas as contas sem filas, 
com atendimento exclusivo, comodidade, ambiente 
agradável, acesso rápido e facilitado, receptividade 
e produtos de qualidade.

IMPORTANTE: 

ALÉM DAS VANTAGENS CITADAS, 

O COOPERADO RECEBE AS SOBRAS ANUAIS.

SERVIÇOS / PRODUTOS

CHEQUE ESPECIAL

CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO

CRÉDITO PESSOAL

DESCONTO DE CHEQUES/RECEBÍVEIS

EMPRÉSTIMOS

FINANCIAMENTO DE BENS

APLICAÇÕES

PAGAMENTO DE BOLETOS / TRIBUTOS

SEGUROS

COBRANÇA

Atendimento personalizado

Taxas competitivas 

Tarifas menores que as praticadas no mercado financeiro 

Cheque especial pessoa física

Conta garantida pessoa jurídica

Crédito para compra de equipamentos de informática

Para outros produtos e taxas, procure sua cooperativa

CONTABILISTA 
Participe da sua cooperativa 
de crédito e aproveite os benefícios.

DIFERENCIAIS DA CREDCONTÁBIL

E
d

ua
rd

o
 Ja

co
b

E
d

ua
rd

o
 Ja

co
b

“Bom atendimento, tranquilo, sem filas exaustivas. Comodidade, 
conforto e garantia são palavras que me vêm à mente quando o assunto é 
a Credcontábil. É uma cooperativa voltada para o profissional, dedicada 
em nos atender da melhor forma. A cooperativa tem uma eficiência in-
crível no atendimento e, de acordo com os serviços prestados, tem ainda 
a facilidade da custódia, do financiamento. Indico para um colega, é 
claro. Boas parcerias têm que ser informadas, espalhadas pelos profissio-
nais da área. Abrir uma conta na Credcontábil é importante e tem mais 
vantagens que muitas instituições bancárias. Quando fiquei sabendo da 
Credcontábil, procurei mais informações e descobri parceiros e pesso-
as muito bem preparadas para nos auxiliar. Percebo que a cooperativa 
proporciona aos associados a realização das necessidades financeiras, e 
valoriza o relacionamento e à transparência”.
paulo carvalho dos santos

contador, empresário
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Chegamos ao final de um ano muito especial 
para a contabilidade brasileira e em especial 
para o Conselho Regional de Goiás. 2008 foi 
um ano bom, porém, conturbado, complexo e 

multifacetado, dividido em dois tempos. Na primeira me-
tade, as coisas foram sensacionais. Na segunda metade, as 
coisas complicaram, ou seja, 2008 foi um ano tipicamente 
parabólico. Na esfera da contabilidade em geral, um ano 
marcante com o advento da promulgação da Lei nº. 11.638 
de 28/12/2007, cujo objetivo é a busca da convergência 
da migração da contabilidade brasileira ao padrão inter-
nacional da International Financial Reporting Standards 
(IFRS). Tivemos a realização também do 18º Congresso 
Brasileiro de Contabilidade, em Gramado, Rio Grande do 
Sul, com a presença de mais de 18 países da América latina 
e Europa, com a presença do presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, no maior evento da categoria.

O ano de 2008 se encerra como um dos mais espe-
taculares de todos os tempos. Fechando o balanço do 
CRC-GO, mantivemos a estrutura da Farmácia do Con-
tador, um serviço que, segundo apuramos, foi um dos 
mais procurados pelos contabilistas. Inauguramos a Co-
operativa de Crédito Contábil (Credcontábil), em tem-
po recorde, um antigo anseio da categoria e já estamos 
em pleno funcionamento. Mesmo iniciando no segundo 
semestre do ano, estamos com grande expectativa de um 
bom desempenho. Em outubro, inauguramos o Posto de 
Serviço da Secretaria da Receita Federal do Brasil, um 
feito extraordinário, suprimindo filas e com atendimen-
to exclusivo aos contabilistas da grande Goiânia. 

Na área da educação continuada, tivemos um desem-
penho muito bom, focando, principalmente, os temas atu-
ais em todas as áreas que interagem com a contabilidade, 
dando prioridade aos contabilistas do interior. A estatística 
revelou 38 cursos, com a participação de mais de 3.900 
contabilistas, um feito histórico. Continuamos com o curso 
de pós-graduação, dentro de um novo conceito de conheci-
mento, o que nos indicou como o melhor curso de pós dos 
conveniados com a Universidade Católica de Goiás. 

JoSÉ GiLMAR CARVALHo DE BRito*

José Gilmar: 
“o ano de 2008 se 

encerra como um dos 
mais espetaculares de 

todos os tempos.”

Na área de fiscalização, tivemos a preocupação 
de endurecer o jogo com os contabilistas não-éti-
cos e aumentamos o rigor das penalidades de 197 
autuações em 2007 para 442 autuações em 2008. 
No setor de registro, também tivemos um desempe-
nho marcante, com mais de 600 registros de novos 
contabilistas. Por último, tivemos a candidatura do 
nosso presidente, Edson Cândido Pinto, a um car-
go eletivo, se não ganhou, deixou claro que os con-
tabilistas goianos precisam ter maior participação 
político-partidária para que possamos representar 
melhor os interesses da categoria e das empresas em 
postos chaves na iniciativa privada e no Estado.

Na área externa, o CRC-GO fortaleceu as re-
presentatividades na Secretaria da Fazenda (Sefaz), 
Junta Comercial de Goiás, Secretaria Municipal, Fó-
rum das micro e pequenas empresas e no Sebrae. 
Em 2009, a crise tornou as coisas mais complica-
das, afetando principalmente à economia brasileira 
com sérios reflexos para as atividades contábeis. Mas 
continuamos convictos que em 2009 a categoria 
contábil terá grandes desafios como, por exemplo, 
a definição de regras do novo padrão da Contabi-
lidade, a adequação do sistema de auditoria inde-
pendente no Brasil, a melhoria na implantação do 
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), 
contemplando SPED Fiscal e Contábil e NF-e, ou 
seja, a permuta da contabilidade de papel pela con-
tabilidade eletrônica.  

O ano que se inicia será, sem dúvida, de grandes 
desafios para os contabilistas. Tudo vai depender do 
comportamento da crise financeira global, voltado 
para o desempenho da economia brasileira. O CRC-
GO estará preparado para o embate que se aproxima, 
com uma equipe sólida para enfrentar a crise. Vamos 
reintegrar melhorias e ficar atento às inovações tec-
nológicas em busca da qualidade, preparar os conta-
bilistas para novos desafios.  

Que venha 2009!

Retrospectiva 2008 
e perspectiva 2009
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Contador, mestre em Contabilidade, vice-presidente de Controle do CRC-GO, diretor do Sescon e professor da Faculdade Estácio de Sá de Goiás.
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