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Administrador de empresas,  professor 
e autor da série de livros “Big Brother Fiscal” . 
Realizou mais de 450 palestras sobre os temas:
Tecnologias Tributárias, Documentos Digitais
Comércio Eletônico e Mídias Socias.

Conhecido e respeitado pela arte de transmitir 
os os conceitos mais complexos de forma 
simples e objetiva.

O que é o eSocial
   Como se adequar 
      Consequências para as empresas
         Objetivos do governo com sua implantação
            O que pode ser feito para minimizar os riscos?
               Principais os impactos nos processos e procedimentos
                  E                  Entenda as oportunidades e prepare-se para as mudanças
                     O papel das lideranças empresarias no processo de adequação

Palestra eSocial: 
O quê, por quê e como - Uma abordagem executiva
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EDITORIAL

A união que fortalece 
as atividades
 Após um período intenso de 
trabalhos em prol da categoria 
contábil, o Conselho Regio-
nal de Contabilidade de Goiás 
apresenta a Revista Contabili-
dade em Notícia, mais um re-
sultado junto à classe. Este é 
um presente para todos nós e 
representa a união que o Con-
selho, juntamente com os con-
tabilistas goianos, tem cultiva-
do ao longo desses anos.
 Esta tem sido uma tempora-
da de conquistas coletivas, vale 
destacar os inúmeros eventos 
promovidos pelo CRC-GO, em 
parceria com demais entidades, 
com o objetivo de incentivar a 
educação continuada dentro 
do processo de desenvolvimen-
to do profissional de contabili-
dade. Desde que assumimos a 
gestão, foram realizados cerca 
de 50 eventos, com a participa-
ção de um público que atingiu a 
marca de mais de 3.500 pessoas 
ávidas por conhecimento e no-
vas informações.
 Conjuntamente com o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE-GO) e a 
Ordem dos Advogados do Brasil, 
seccional Goiás (OAB-GO), reali-
zamos o primeiro Seminário Es-
tadual de Prestação de Contas 
Eleitorais, ocasião em que serviu 
de esclarecimento ao contabilista 
sobre o seu papel frente a uma 
campanha eleitoral, conforme 
Resolução nº 23.406 do TSE que 
exige a assinatura do candidato, 
do contabilista, além da consti-
tuição do advogado, em todas as 
fases de gastos durante o perío-
do eleitoral.
 Dentro desse período, tam-
bém vale ressaltar o apoio con-
cedido pelo Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural (Se-
nar), órgão ligado à Federa-
ção da Agricultura e Pecuária 
do Estado de Goiás (Faeg), ao 
CRC-GO para a divulgação do 
Seminário de Contabilidade 
Rural, importante assunto que 
foi debatido dentro da classe 
contábil no interior do Estado.
 Muitas foram as parcerias fir-
madas com outras instituições 
para o bom desempenho das 
atividades deste profissional e 
a valorização da classe contá-
bil. Com a Junta Comercial do 
Estado de Goiás (Juceg) leva-
mos uma série de palestras no 
formato “tira-dúvidas” para im-
plementação da Redesim nos 
municípios goianos. E estamos 
juntos em outros projetos para 
melhor atender a sociedade e 
os contabilistas que também 
usufruem destes serviços, entre 
eles o Drive-Thru.
 Uma maior proximidade com 
a Secretaria de Estado da Fazen-
do (Sefaz) nos permitiu tratar de 
uma série de assuntos referen-
tes ao segmento, entre eles soli-
dariedade entre o contabilista e 
o contribuinte quanto ao paga-
mento do imposto omitido e a 
questão do fiel depositário dos 
livros fiscais contábeis, além do 
efetivo apoio ao Regulariza.
 Nossas parcerias e atuação 
constantes juntamente com os 
diversos entes da sociedade 
nos trouxeram a possibilida-
de de darmos grandes passos 
rumo ao reconhecimento da 
classe contábil e do trabalho 
da categoria para o desenvol-
vimento econômico e social 
de nosso Estado. Entretanto, 
temos a consciência do nos-
so pequeno quadro funcional. 

Porém, graças a estes colabo-
radores, que não medem es-
forços para o sucesso de suas 
ações, é que alcançamos os re-
feridos patamares. Juntamente 
com conselheiros, delegados, 
prestadores de serviços e nos-
sos parceiros buscamos as me-
lhores soluções para a valori-
zação da nossa classe.
 A união fortalece as nossas 
atividades e gera peso sobre as 
demandas que temos. Não dei-
xemos de nos unir, participar e 
desenvolver mais atributos para 
esta categoria, que tem sido tão 
importante diante dos anseios 
da sociedade.

Elione Cipriano da Silva
Presidente do CRC-GO
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Portal da Transparência é uma 
conquista significativa para a 
classe contábil
Divulgação de receitas e despesas irá proporcionar mais clareza e 
transparência absolutas a todos os atos do CRC-GO

 A Lei de Acesso à Informação 
(LAI), Lei Federal nº 12.527 de 
2011, que entrou em vigor no 
dia 16 de maio de 2012, regu-
lamenta o direito constitucional 
de acesso dos cidadãos às infor-
mações públicas.  
 Com intuito de fornecer infor-
mações mais claras, de maneira 
simplificada e acessível via inter-
net, o Conselho Regional de Con-
tabilidade de Goiás (CRC-GO) lan-
çou o Portal da Transparência. 
De acordo com o conselheiro, di-
retor de Planejamento e Transpa-
rência, Einstein Almeida Ferreira 
Paniago, trata-se de um website 
com informações sobre relató-
rios, balancetes e demonstrativos 
das atividades financeiras da atu-
al gestão e anos anteriores.
 Ele explica que a lei brasileira 
de acesso à informação é uma 
das mais modernas e ambiciosas, 
se comparada às leis de outros 
países, pois envolve os três po-

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

deres – executivo, legislativo e 
judiciário – e todos os entes fe-
derativos do País, atingindo não 
apenas a esfera federal, como 
também estados e municípios. “A 
Lei abrange ainda as entidades 
privadas sem fins lucrativos que 
recebem recursos públicos, que 
também deverão se adequar às 
orientações previstas na norma”, 
explica.
 A evolução do Portal é o fato 
de traduzir as informações para a 
classe contábil e comunidade de 
forma inteligível. “Se colocarmos 
somente balancetes, ninguém 
conseguirá entender; é preciso 
explicar esses dados e permitir 
que os usuários gerem seus pró-
prios relatórios. Essas informa-
ções passam a estar disponíveis 
na rede mundial de computado-
res, de forma clara e precisa. É 
um grande passo para a cidada-
nia contabilista”, afirma.
 “É mais uma conquista sig-
nificativa para a classe. O Portal 
da Transparência vai mostrar to-
das as informações referentes à 
receita e à despesa do CRC-GO. 
Com isso, nós vamos dar clareza 
e transparência absolutas a todos 
os atos em termos de orçamen-
to”, destaca o presidente do CRC-
-GO, Elione Cipriano.
 Para a vice-presidente de 
Controle Interno, Maria Luzia 
da Silveira Rodrigues, o Portal 
vai trazer transparência de tudo 
que acontece no meio contábil, 
e de como os valores estão sen-
do gastos. “Essa Lei é uma vi-

tória, e acredito que será bom 
para a classe. O contabilista 
só ficará sem saber o que está 
acontecendo em relação aos re-
latórios e balancetes se ele não 
consultar”, assegura. Segundo 
ela, o CRC-GO é uma das primei-
ras autarquias a lançar o Portal 
da Transparência.
 A presidente do Observatório 
Social, Lorena Silvério Mendonça, 
acredita que a Lei seja a consolida-
ção de um dos critérios do instituto 
da democracia. “Este princípio veio 
para consolidar o acesso do cida-
dão ao controle social da adminis-
tração pública e fomentar a cultura 
da transparência, principalmente 
no que diz respeito às verbas pú-
blicas, alimentadas pelos tributos 
recolhidos pelos cidadãos”, cita. 
De acordo com ela, o Observatório 
Social atua de forma imparcial para 
colaborar com as pesquisas e com 
a manutenção dos portais, dando 
sugestões de melhoria na medida 
do possível. 

Lorena Silvério: Lei é consolidação da 
democracia

Einstein Paniago: o CRC-GO é exemplo da 
implementação da LAI
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Conselhos profissionais são 
constituídos pela sociedade para 
protegê-la
O que é o CRC-GO, para que serve, como funciona e o que o contabilista 
espera? Matéria visa esclarecer as principais dúvidas da classe contábil

 Diante do panorama dinâ-
mico da profissão contábil na 
atualidade e das dúvidas que 
chegam diariamente ao Conse-
lho Regional de Contabilidade 
de Goiás (CRC-GO), por meio 
dos postos de atendimento, 
delegacias regionais, telefone 
e internet, é conveniente de-
monstrar o esforço da entidade 
em estimular a capacitação dos 
profissionais e apontar esse 
movimento como caminho para 
a valorização do contabilista e 
a conquista de melhores condi-
ções de trabalho.
 Atualmente, o Estado de Goi-
ás conta com cerca de 12 mil 
profissionais e 3 mil organiza-

INSTITUCIONAL

ções contábeis registrados jun-
to ao CRC-GO, números que par-
tem de um universo que soma 
57 Instituições de Ensino Supe-
rior oferecendo cursos de Ciên-
cias Contábeis.

 Mas afinal o que são os 
Conselhos Profissionais?
 São entidades autônomas cria-
das à época da regulamentação 
das profissões. São autarquias 
públicas federais, vinculadas 
entre si a um órgão central de 
abrangência nacional. Dessa for-
ma, os Conselhos Regionais são 
vinculados a um Conselho Fede-
ral, no caso da profissão contá-
bil, existem os CRCs (Conselhos 
Regionais de Contabilidade) com 
atuação regional, vinculados e 
subordinados ao CFC (Conselho 
Federal de Contabilidade).
 O Conselho Federal de Con-
tabilidade e os Conselhos Re-
gionais, existentes em todos os 
estados da Federação e Distrito 
Federal, são entidades de regis-
tro e fiscalização do exercício 
profissional, criadas por meio 
do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 
de maio de 1946, que estabele-
ce suas funções e finalidades, a 
maneira como são constituídos 
e de que forma devem estar vin-
culados.
 Vale ressaltar que, nas ou-
tras profissões consideradas “li-
berais” como administração de 
empresas, economia, na área da 
saúde como medicina, odonto-
logia, enfermagem, psicologia, 

existe o mesmo sistema. No 
caso dos advogados, o órgão 
que exerce as mesmas funções 
dos Conselhos leva o nome de 
“Ordem”, que tem estrutura se-
melhante (regional e nacional).
 Para que servem os 
conselhos?
 A dúvida mais frequente dos 
profissionais diz respeito ao 
papel dos Conselhos: afinal, 
para que servem essas entida-
des? Muitos imaginam que se 
trata apenas de um órgão bu-
rocrático “que só serve para 
cobrar taxas” ou que “só serve 
para complicar a vida do pro-
fissional”. Outros acham que 
o órgão tem a obrigação de 
defendê-lo ou de intervir para 
melhorar as suas condições de 
trabalho.
 “A verdade é que os Conse-
lhos profissionais são constitu-
ídos pela sociedade para prote-
gê-la!”, afirma o vice-presidente 
de Registro, Rangel Francisco 
Pinto. “Ao se regulamentar uma 
profissão, é necessário que al-
guém, ou algum órgão regis-
tre os profissionais aptos para 
exercer aquela atividade, arqui-
ve os diplomas, certificando-se 
de que eles são válidos, crie um 
prontuário com as informações 
cadastrais desse profissional, 
estabeleça normas e limites éti-
cos e fiscalize a sua atuação, 
assim como as condições de 
exercício das suas atividades e 
o cumprimento da legislação”.
 O raciocínio básico é o de 

Rangel Francisco: afinal, para que 
servem essas entidades?
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INSTITUCIONAL

que, concedida a regulamen-
tação a uma profissão, ela tem 
que se organizar para que a so-
ciedade não seja submetida a 
falsos profissionais, ou a profis-
sionais sem escrúpulos ou sem 
limites que possam vir a causar 
danos. “Assim, dos Conselhos 
profissionais espera-se que es-
tabeleçam essas regras e as fis-
calizem, impedindo que maus 
profissionais causem danos à 
sociedade”, explica o vice-presi-
dente de ética, Disciplina e Fis-
calização, Wagner Felipe Filho.
 Aos próprios profissionais é 
dada a responsabilidade de co-
mandar essa organização, por isso 
os Conselhos são dirigidos por 
membros da própria categoria.
 Assim como aos próprios 
profissionais também é dele-
gada a responsabilidade de 
custear todo esse sistema, por 
isso se pagam anuidades. Cabe 
ao CFC, além de supervisionar 
os 27 Conselhos Regionais de 
Contabilidade, editar as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, o 
Código de Ética da Profissão e 
dentre outros, fixar os valores 
das anuidades, taxas, multas 
e emolumentos devidos pelos 
profissionais e organizações 
contábeis aos CRCs.
 Sendo assim, o CRC-GO é 
uma autarquia federal criada 
por Lei para defender e preser-
var os interesses da sociedade, 
sua existência resguarda o âm-

bito de atuação, na perspectiva 
de garantir espaços privativos, e 
buscando a inserção do profis-
sional em novos campos de tra-
balho que estejam relacionados 
a sua formação.

 Como funciona o CRC-GO?
 O Conselho Regional de Con-
tabilidade de Goiás foi criado 
em 1949 a partir da Resolução 
CFC n.º 31. É constituído de re-
presentantes contadores (2/3) e 
de representantes técnicos em 
contabilidade (1/3), que são de-
nominados conselheiros, e são 
escolhidos mediante voto secre-
to, pessoal, direto e obrigatório 
de todos os contadores e técni-
cos em contabilidade com regis-
tro em vigor e em situação regu-
lar para o exercício da profissão 
contábil.
 A duração do mandato dos 
conselheiros e dos suplentes é 
de quatro anos e a renovação é 
feita de dois em dois anos em 
eleições que ocorrem sempre 
em anos de final ímpar.
 Para cumprir suas atividades 
fixadas por Lei e as estabelecidas 
no Plano de Gestão, o CRC-GO 
conta com uma estrutura com-
posta por 30 funcionários, 12 
estagiários, além de contabilis-
tas voluntários que compõem as 
esferas técnicas e administrati-
vas (Plenário, Conselho Diretor, 
Delegacias Regionais, Câmaras 
e Comissões) que possuem res-

ponsabilidades específicas, den-
tro da entidade. 
 Os profissionais voluntários 
mantêm seus empregos e dedi-
cam parte do seu tempo à enti-
dade, sem remuneração. Mesmo 
o presidente e os vice-presiden-
tes, os quais compõem o conse-
lho diretor, que são obrigados a 
empenhar mais tempo por suas 
responsabilidades, dividem-se 
entre suas atividades principais 
e o CRC-GO, assim como os con-
selheiros.
 Toda essa estrutura que com-
põe o CRC-GO é mantida pelas 
anuidades pagas pelos contabi-
listas e pessoas jurídicas, além 
de taxas cobradas pela presta-
ção de alguns serviços.
 Não há nenhum subsídio 
do governo ou qualquer outra 
verba, pelo contrário, parte do 
valor arrecadado (20%) é desti-
nado ao Conselho Federal de 
Contabilidade.

 O que o contabilista espe-
ra do CRC-GO?
 É exatamente pautada nes-
te questionamento que a atual 
gestão traça suas ações em prol 
da profissão. Por estar em evi-
dência, o CRC-GO torna-se alvo 
de cobranças e é responsabiliza-
do até por aspectos que fogem 
do seu âmbito de atuação, como 
é o caso da remuneração e piso 
salarial. Entretanto, mesmo em 
situações que extrapolam a sua 
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alçada, o Conselho trabalha in-
cessantemente para mudar este 
cenário. Não há dúvidas de que 
mais capacitado e valorizado, o 
contabilista fará a diferença, as-
sumirá responsabilidades den-
tro da empresa e conquistará 
mais remuneração.

 Exame de Suficiência
 Com a aprovação da Lei n.º 
12.249/10, que alterou alguns 
dispositivos do Decreto-Lei n.º 
9.295/46, a Contabilidade en-
trou, enfim, na era da moderniza-

ção. A lei trouxe, além do reco-
nhecimento da profissão perante 
a sociedade, a obrigatoriedade 
do Exame de Suficiência, confor-
me Resolução CFC 1.373/2011 
para o exercício da atividade con-
tábil no Brasil. 
 Antiga aspiração do Sistema 
CFC/CRCs, a reformulação da 
Lei de Regência e a obrigatorie-
dade do Exame de Suficiência 
são frutos de um processo de 
discussões que envolveram o 
Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC), os 27 Regionais de 
Contabilidade (CRCs) e a parti-
cipação direta dos contabilistas, 
por meio de audiências públi-
cas. Finalmente a classe contá-
bil brasileira foi contemplada 
com a vitória mais importante 
dos últimos tempos. 
 A consequência imediata des-
sas mudanças será a formação 
de profissionais com uma base 
mais sólida. O esforço para o 

INSTITUCIONAL

Cursos oferecem capacitação e, conse-
quentemente, valorização do profissional

Em parceria com outras instituições, novas experiências são adquiridas

aprimoramento não termina, no 
entanto, com a aprovação no 
Exame de Suficiência. O Sistema 
Contábil Brasileiro está voltado 
para a necessidade da qualifi-
cação e tem desenvolvido um 
projeto de educação continuada 
dos mais avançados do País. 
 O Exame de Suficiência não se 
trata, apenas, de uma prova para 
medir conhecimentos e legitimar 
um registro profissional. Agora é 
dada a ele, a dimensão de sua im-
portância. Trata-se de um instru-
mento fundamental para estimular 
a modernização das instituições 
de ensino e dos currículos dos 
cursos de Ciências Contábeis e de 
Técnico em Contabilidade. Pois, 
com o investimento na formação 
dos novos profissionais, o Conse-
lho Federal de Contabilidade con-
tinuará avançando como categoria 
e se adequando às demandas em 
tempo de economia globalizada e 
revolução tecnológica.
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ciar o empreendedorismo à era di-
gital é trazer nosso público para o 
ambiente moderno dinâmico  em 
que vivemos, o qual está passando 
por um momento de digitalização 
quase que total”, afirma.
 O Contador e a Prova Pericial no 
Poder Judiciário foi tema principal 
do I Simpósio de Perícia Contábil 
de Goiás, que aconteceu em junho 
e reuniu profissionais para tratar 
sobre a importância da prova peri-
cial contábil em decisões judiciais. 
 Com a finalidade de levar infor-
mações sobre a nova resolução do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o 
CRC-GO, em parceria com o Tribu-
nal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-
-GO) e a Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional Goiás (OAB-GO), 
promoveu em julho o I Seminário 
Estadual de Prestação de Contas 
de Campanhas Eleitorais.
 Em setembro e outubro foi a 
vez dos Encontros Regionais de 
Contabilidade de Goiás que co-
meçou por Goiatuba, seguindo 
por Pires do Rio, Ceres, Jataí e 
Trindade. O evento esteve pauta-
do em torno de uma abordagem 
específica sobre o eSocial, os im-
pactos da Lei  12.973/2014 na 
apuração do IRPJ, CSLL, PIS E CO-
FINS, a contabilidade e tomada de 
decisão e, por fim, a contabilida-
de em uma visão empreendedo-
ra, com palestrantes renomados 
do País. 

Maria Luzia: mulher no contexto contábil

IX Fórum da Mulher Contabilista reuniu profissionais de Goiás e outros estados

INSTITUCIONAL

 A Educação Profissional Conti-
nuada é atividade formal e reco-
nhecida pelo CFC, que visa manter, 
atualizar e expandir os conheci-
mentos técnicos e profissionais, 
indispensáveis à qualidade e ao 
pleno atendimento às normas que 
regem o exercício da atividade. 
 Os CRCs têm a responsabilida-
de de incentivar a implementação 
de atividades de capacitação que 
permitam o cumprimento desta 
norma, e a Câmara de Desenvol-
vimento Profissional é responsá-
vel pela apresentação de projetos 
voltados para o complemento de 
educação profissional, por meio 
de cursos, seminários, palestras, 
congressos, pós-graduação, even-
tos científicos e publicações. 
 “A realização de palestras e se-
minários com o intuito de contri-
buir para com o desenvolvimento 
profissional do contabilista tem 
sido um dos principais eixos de 
atuação do Conselho Regional de 
Contabilidade de Goiás”, explica o 
vice-presidente de desenvolvimen-
to profissional, Marciel Augusto 
Raimundo Lima. Durante o primei-
ro semestre de 2014, o CRC-GO 
realizou aproximadamente 50 cur-
sos, com a participação de mais de 
3,5 mil pessoas, entre elas estu-
dantes e profissionais. 
 Em abril, um dia especial de pa-
lestras marcou a comemoração do 
Dia do Profissional de Contabili-
dade. Mais de 100 contabilistas es-

tiveram presentes no evento ofere-
cido pelo Conselho. Entre os temas, 
o eSocial, abordado por José Alfre-
do do Prado Júnior; Sensibilizando 
para Mudanças: Maximizando Po-
tenciais e Talentos, por Paulo Ben-
to; Como Reduzir a Carga Tribu-
tária na Pessoa Física, por Marciel 
Augusto Raimundo Lima; e Contos, 
Prosas e Dados: porque nem só de 
contas vivem os contabilistas, por 
Paulo de Tarso.
 Já o IX Fórum da Mulher Con-
tabilista reuniu, em maio, pro-
fissionais de Goiás e de outros 
estados, além de integrantes das 
Comissões da Mulher dos CRCs 

de São Paulo, Ceará, Rio de Janei-
ro e Rio Grande do Sul. De acordo 
com a vice-presidente de Controle 
Interno, Maria Luzia da Silveira Ro-
drigues, o evento, que acontece a 
cada dois anos, tem como objetivo 
inserir a mulher no contexto contá-
bil, formado quase que em grande 
parte pelo público masculino. “O 
tema escolhido este ano ‘empreen-
dedorismo’ refletiu a característica 
da mulher em empreender. Asso-

Eventos promovidos pelo CRC-GO 
agregam valor à profissão contábil
Capacitação tem sido um dos principais eixos de atuação do CRC-GO 

 Atividades do 
CRC-GO agregam 

valor à profissão 
contábil
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Essência da Lei Complementar 
147/2014 foi mantida
Sanção representa uma grande conquista para a classe contábil. O critério 
de abrangência é o faturamento da empresa e não mais a atividade exercida

SUPERSIMPLES

 Foi sancionada no dia 7 de 
agosto, pela presidente Dilma 
Rousseff a lei que universaliza 
o Supersimples. A Lei Comple-
mentar 147/2014 altera a Lei 
123/2006.  O projeto foi apro-
vado na Câmara dos Deputados, 
por unanimidade, no dia 7 de 
maio. No Senado, a aprovação 
ocorreu no dia 16 de julho.
 A presidente manteve os prin-
cipais pontos da 5ª revisão da 
Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas, entre eles o ingresso 
do setor de serviços no regime 
tributário desburocratizado do 
Supersimples e o fim da cobran-
ça pelos governos estaduais de 
alíquotas maiores do ICMS para o 
segmento. “A aprovação do Novo 
Simples vai permitir ainda a limi-
tação da Substituição Tributária. 
Essa medida é importante porque 
a cobrança do ICMS, que era rea-

lizada em várias etapas da cadeia 
econômica, passará a ser feita de 
maneira mais homogênea, já que 
os produtos obedeciam a esse 
regime antes da criação do Siste-
ma, diminuindo a carga tributária 
para as micro e pequenas empre-
sas”, afirma o vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional do 
Conselho Regional de Contabili-
dade (CRC-GO), Marciel Augusto 
Lima.
 De acordo com ele, a sanção 
representa uma grande conquista 
para a classe contábil e para os 
empresários de outras importan-
tes categorias. Uma das maiores 
mudanças na LC147/2014 é a 
que estabelece o critério do porte 
e faturamento para a opção pelo 
Supersimples e não mais o da ati-
vidade exercida. 
 A Lei Complementar, que uni-
fica oito tributos (federal, esta-Marciel Augusto: Universalização do Simples 

Nacional para micro e pequenas empresas
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dual e municipal) em um boleto, 
terá um único critério para ser 
adotado a partir do dia 1º de ja-
neiro 2015. Uma das maiores mu-
danças na Lei é a que estabelece 
o critério do porte e faturamento 
para a opção pelo Supersimples e 
não mais o da atividade exercida. 
A medida vai beneficiar cerca de 
450 mil empresas, de 140 ativi-
dades, com faturamento anual de 
até R$ 3,6 milhões. Três setores 
ficaram de fora: Industriais e ata-
cadistas, nos segmentos de bebi-
das alcóolicas, tabaco e armas. 
De acordo com o presidente do 
CRC-GO, Elione Cipriano da Sil-
va, além disso, com a atualização 
da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa, os empreendedores po-
derão abrir e fechar empresas de 
forma simplificada. “Haverá uma 
maior viabilidade da implantação 
da Redesim (Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negó-
cios), com a desburocratização 
do processo. A nova lei também 
protege o Microempreendedor 
Individual (MEI) de cobranças in-
devidas realizadas por conselhos 
de classe, por exemplo”, afirma. 
Ele também ressalta que matéria 
fortalece o princípio da dupla visi-
ta ou da fiscalização orientadora. 
“Só depois da visita em caráter de 

orientação é que poderá haver o 
auto de infração”, justifica. A Lei 
Complementar prevê a possibili-
dade dos Estados e do DF normati-
zarem a limitação da cobrança do 
ICMS substituição tributária sobre 
algumas atividades, exonerando a 
cobrança de muitos segmentos.
 Durante a aprovação, também 
foi anunciado o início de estudos 
por várias instituições, a exemplo 
da Fundação Getulio Vargas (FGV), 
para reavaliar as tabelas do Super-
simples. Inclusive a nova tabela 
para o ingresso do setor de ser-
viços, considerada elevada e mais 
onerosa do que o regime do lucro 
presumido em que se encontram.
 A presidente Dilma decidiu 
aplicar apenas três vetos no texto 
aprovado pela Câmara e mantido 
integralmente no Senado, em julho 
passado. Os vetos se referem ao 
fim da cobrança de taxa do Ecad, 
órgão de direitos autorais, junto a 
bares e restaurantes e estabeleci-
mentos de diversão mantidos por 
micro e pequenas empresas e por 
empreendedores individuais; à 
venda de ações de micro e peque-
nas empresas na Bolsa de Valores; 
e aos benefícios previdenciários 
para o trabalhador rural.
 Antes, não podiam participar, 
por exemplo, empresas presta-
doras de serviços decorrentes de 

atividade intelectual, de nature-
za técnica, científica, desportiva. 
Agora, profissionais como médi-
cos, advogados, jornalistas, pu-
blicitários, auditores e várias ativi-
dades do setor de serviços serão 
contempladas.
 Além do aumento da abrangên-
cia de áreas de atuação que podem 
utilizar o novo modelo tributário, 
também será criado o Cadastro 
Único Nacional. Esse sistema visa 
diminuir drasticamente a burocra-
cia. Outro ponto positivo é a infor-
matização dos cadastros, que vai 
acelerar o processo de abertura e 
fechamento de empresas. 
 Desse modo, todas as empre-
sas, inclusive as que não sejam 
MPE, poderão obter a baixa de 
seus registros e inscrições ime-
diatamente após o encerramento 
das suas operações, sem a neces-
sidade de apresentar certidões 
negativas de débito. Caso sejam 
identificados débitos tributários 
posteriormente, os sócios serão 
responsabilizados.
 “Mesmo com todos esses privi-
légios, o empresário deve analisar 
se o sistema de tributação Simples 
Nacional é a melhor escolha para o 
seu negócio. Para isso, é indispen-
sável que ele conte com o auxílio 
de um profissional da contabilida-
de”, finaliza Elione.
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Perícia contábil se torna 
diferencial para o contador
Dentro de um mercado em franca expansão, a atuação do perito-contador é 
a oportunidade de levar à Justiça um trabalho digno, para que o magistrado 
possa decidir bem e com clareza, a partir da prova pericial

 Como o centro das atenções 
do profissional de contabilidade, 
a perícia contábil vem se tornan-
do essencial para os processos 
judiciais. De acordo com a defini-
ção da Norma Brasileira de Con-
tabilidade, ela trata de um “con-
junto de procedimentos técnicos, 
que tem por objetivo a emissão 
de laudo sobre questões contá-
beis, mediante exame, vistoria, 
indagação, investigação, arbitra-
mento, avaliação ou certificado”.
 Para se tornar um perito da 
área contábil, é necessário ter um 
profundo conhecimento na área 
abrangida, além de ser registrado 
no respectivo Conselho Regional 
de Contabilidade no estado onde 
atua, na categoria contador.
 A Justiça recorre ao perito con-
tábil quando o juiz necessita de 
um laudo profissional especiali-
zado ou para atender ao pedido 
de uma das partes envolvidas no 
processo. Muitas perícias na área 
da Contabilidade são hoje reque-
ridas principalmente na parte de 
revisão de encargos financeiros 
contra bancos, referentes ao Sis-

tema Financeiro Habitacional e 
demais questões como leasing, 
condomínios, entre outros. A pe-
rícia contábil é um meio de prova 
previsto no direito, assim como a 
documental, a testemunhal e a do 
depoimento pessoal.
 As normas da profissão e da ati-
vidade do perito contábil são dis-
ciplinadas pelas seguintes NBC`s: 
NBC TP01 – Normas Técnica da Pe-
rícia Contábil e NBC PP01 – Normas 
Profissionais de Perito Contábil, 
além das resoluções do CFC nºs 
1243 e 1244, ambas de 2009.
 O perito contábil, além da con-
dição legal, da capacidade técni-
ca e da idoneidade moral, deve 
estar consciente da sua grande 
responsabilidade, já que suas 
afirmações envolvem interesses e 
valores consideráveis.
 No caso de perícia judicial, o 
prazo estabelecido para a con-
clusão dos trabalhos, fixado pelo 
juiz, deve ser cumprido pelo pe-
rito-contador como forma de não 
obstar a celeridade processual. O 
perito-contador assistente deve 
cumprir o prazo fixado em lei, 

para suas manifestações sobre 
o laudo pericial, de forma a não 
prejudicar a parte que o indicou.
 O desembargador Itaney Fran-
cisco Campos foi juiz cível por 
mais de 14 anos. Ele revela que, 
nesta área jurídica, os pareceres 
contábeis são requisitados a todo 
momento. “A prova técnica é a 
mais confiável das provas, inclu-
sive mais confiável que a prova 
testemunhal. O que a experiên-
cia demonstra é que o profissio-
nal deve ter um compromisso de 
que está produzindo um trabalho 
para a Justiça”, afirma.
 Ainda de acordo com o de-
sembargador, os tempos em 
que o juiz era considerado um 
acervo enciclopédico mudaram, 
atualmente a realidade é com-
pletamente diferente. “O juiz não 
domina todas as áreas de conhe-
cimento. À medida que existe o 
aperfeiçoamento de várias áreas, 
dentre elas a contábil, mais inten-
sa se torna a necessidade de se 
abordar os recursos para a solu-
ção adequada ao caso que é tra-
zido. O Direito e a Contabilidade 

PROCESSOS JUDICIAIS

Desembargador Itaney Campos e presidente do CRC-GO, Elione Cipriano: prova técnica é a mais confiável das provas
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Juiz de Direito, Dr. Aureliano Albuquer-
que: o papel do contador excede o de ape-
nas apoiador

se complementam. Temos que 
desvencilhar o contador do medo 
do processo”, ressalta.
 Alegando ser esta a marca do 
mundo moderno, o desembarga-
dor comemora ao constatar que 
o Conselho Regional de Contabi-
lidade de Goiás (CRC-GO) está à 
disposição da Justiça para uma 
permanente parceria, e revela que 
o aperfeiçoamento profissional 
depende de três áreas técnicas: 
cientificidade, objetividade e preci-
são. “Essa é a tendência para um 
mundo em que o juiz não pode ser 
mais um tecnocrata”, declara.
 O presidente do CRC-GO, Elio-
ne Cipriano da Silva, também 
atua na área desde 2002, e dá o 
devido destaque para essa espe-
cialização. “Perícia é pesquisar, 
é empregar métodos e normas 
atuais que venham regê-la. Isso 
vale para casos judiciais e ex-
trajudiciais. É o preparo de uma 
peça técnica que vai auxiliar o 
juiz para que ele possa dar a jus-
ta sentença”, aponta.
 De acordo com ele, a principal 
diferença entre auditoria e perícia 
é que a auditoria opera através 
de um processo de amostragem 
e a perícia sobre um determina-
do ato, ligado ao patrimônio das 
pessoas físicas ou jurídicas, bus-
cando a apresentação de uma 
opinião através do laudo pericial.
 O perito-contador atua sobre 
um caso litigioso, envolvendo duas 
partes, enquanto que o auditor de-
senvolve seu trabalho para uma 
entidade privada ou pública que o 
contrata para apreciar e emitir pa-
recer sobre controles internos ou 
demonstrações financeiras.
 Cabe ao contador com regis-
tro no CRC a competência para 
a realização da perícia contábil, 
tanto a judicial, como a extraju-
dicial, de maneira que haja uma 
demonstração de capacidade ao 
pesquisar, examinar, sintetizar e 
fundamentar o laudo pericial.
 O contador, na função de pe-

rito, deve manter adequado nível 
de competência profissional, atu-
alizado sobre as Normas Brasilei-
ras de Contabilidade (NBC), além 
das técnicas contábeis, especial-
mente as aplicáveis à perícia. 
 Durante o processo da perícia, 
três profissionais podem atuar 
concomitantemente, pois o autor 
e o réu podem indicar assistentes 
técnicos para acompanharem o pe-
rito indicado pelo juiz. O perito do 
juiz faz o laudo e submete aos as-
sistentes. Caso um deles discorde, 
faz um parecer acerca das diver-
gências contidas no laudo.
 O juiz de Direito da 4ª Vara 
Civil de Goiânia, Dr. Aureliano Al-
buquerque, revela que Goiás tem 
aproximadamente oito mil pro-
cessos em andamento, um núme-
ro enorme se comparado a equipe 
para trabalhá-los. Segundo ele, o 
juiz chega a julgar, mensalmen-
te, cerca de 300 processos, nú-
mero que aumentou mais de 20 
vezes nas últimas duas décadas, 
quando o quadro de juízes no 
País somavam cerca de sete mil 
profissionais, contra 18 mil atual-
mente. “Vejo que esta é uma área 
onde o papel do contador excede 
o de apenas apoiador. Não é só a 
quantidade, mas a complexidade 
de tais processos. As relações so-
ciais e comerciais estão cada vez 
mais complexas. E precisamos 
nos unir para dar conta de todas 
elas da maneira mais eficaz”.
 De acordo com presidente do 
CRC-DF, Sandra Maria Batista, a 
atuação do perito-contador é a 
oportunidade de levar à Justiça 
um trabalho digno, para que o ma-
gistrado possa decidir bem e com 
clareza, a partir da prova pericial. 
“Em cada perícia temos vontade de 
fazer melhor, de levar a prova com 
a maior facilidade de interpretação 
possível aos que a usam”.
 O perito-contador do Paraná, 
Sérgio Henrique Miranda de Sou-
za, faz uma análise da tecnologia 
agindo em favor do profissional, 

Júlio César: progressiva complexidade dos 
procedimentos contábeis

promovendo agilidade nos pro-
cessos. “Nossa função é contri-
buir e por isso, minha dica aos 
contadores é que se preparem 
melhor sobre como atuar com os 
processos judiciais eletrônicos 
porque eles já estão aí. As mu-
danças são rápidas”, enfatiza.
 Para o conselheiro do CRC-GO, 
Júlio César Carlos e presidente da 
Associação dos Peritos Contado-
res do Estado de Goiás (Aspecon), 
a perícia contábil tem sua impor-
tância cada vez mais ampliada 
e justificada devido às crescen-
tes necessidades impostas pela 
sociedade, além da progressiva 
complexidade dos procedimen-
tos contábeis. Segundo ele, a As-
sociação tem seu reconhecimento 
junto à sociedade. “Com o apoio 
do CRC-GO, buscamos parcerias 
que visam estreitar o relaciona-
mento com um dos poderes que 
move este rico e imenso País: o 
Judiciário”, finaliza.
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Prestação de Contas Eleitorais 
requer obrigatoriedade do 
profissional da contabilidade
Sistema CFC/CRCs oferece todo apoio aos profissionais para que possam 
vencer mais este desafio, com intuito de trabalhar com rigor, legitimidade, 
ética e transparência

 O Brasil escolhe em outubro 
seus candidatos para os cargos 
de presidente, vice-presidente, 
governador, vice-governador, se-
nador, deputado federal e depu-
tado estadual. Este ano o pleito, 
que tem primeiro turno no dia 
5 de outubro e segundo turno 
no dia 26 do mesmo mês, terá a 
efetiva participação dos profissio-
nais da contabilidade.
 A exigência deste profissio-
nal em todas as fases da pres-
tação de contas eleitorais cons-
ta do art. 33, §4º da Resolução 
número 23.406 das Eleições de 
2014, publicada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral em 27 de fe-
vereiro deste ano. 
 Além de uma grande respon-
sabilidade de orientar políticos 
e partidos sobre suas obriga-
ções e as consequências de seus 
atos, a resolução é uma grande 
vitória para a classe contábil. “O 
contabilista é parte integrante 
deste processo de prestação de 
contas eleitorais, juntamente 
com o advogado e o candidato. 
Mais uma vez este profissional 
está a serviço da sociedade, tra-
zendo seus conhecimentos para 
que cada vez mais as leis sejam 
respeitadas e de fato tenhamos 
um pleito limpo, justo e demo-
crático” afirma o presidente do 
Conselho regional de Contabili-
dade de Goiás (CRC-GO), Elione 
Cipriano da Silva. 
 Informações sobre a mudança 
com a nova resolução do TSE e 

suas consequências foram tema 
do Seminário Estadual de Pres-
tação de Contas de Campanhas 
Eleitorais promovido pelo CRC-
-GO, em parceria com o Tribunal 
Regional Eleitoral de Goiás (TRE-
-GO) e a Ordem dos Advogados 
do Brasil, seccional Goiás (OAB-
-GO), no dia 10 de julho, com 
apoio do Sistema CFC/CRCs.
 Goiás mais uma vez saiu na 
frente ao possibilitar aprimora-
mento e esclarecimento ao pú-
blico de aproximadamente 200 
pessoas, entre elas contabilistas 
e advogados envolvidos nas cam-
panhas, e candidatos políticos e 
seus assessores. “A ação refle-
te nosso comprometimento não 
apenas com a categoria, mas 
também com a sociedade, pois o 
profissional da contabilidade será 
representante do poder legislati-
vo e executivo”, afirma Elione. 
 De acordo com vice-presiden-
te Administrativo do CRC-GO,       
Edson Bento, a obrigatoriedade 
da assinatura do profissional da 
contabilidade veio em um mo-
mento oportuno, atendendo à 
crescente exigência da sociedade 
por mais ética e transparência po-
lítica. “A decisão do TSE promo-
ve legalidade e transparência do 
processo eleitoral, por meio da 
elaboração, supervisão e valida-
ção das prestações de contas por 
um profissional da contabilidade. 
Esta participação irá contribuir 
ainda mais para a profissionali-
zação da classe e na ação como 

fator de proteção da sociedade, 
uma das missões institucionais 
do Sistema CFC/CRCs”, afirma.
 O vice-presidente da OAB-
-GO, Sebastião Macalé, exalta a 
importância do tema e a inicia-
tiva do Sistema CFC/CRCs, uma 
vez que a OAB sempre esteve 
à frente de movimentos insti-
tucionais e constitucionais do 
Brasil. “Chegou o momento de 
defendermos eleições limpas. 
Estamos irmanados na busca 
da transparência dos próximos 
pleitos, até porque entendemos 
que a consolidação da democra-
cia passa por este processo”, 
declara. Com a campanha Voto 
não tem preço, voto tem con-
sequência da OAB, ele destacou 
que a Ordem tem um partido: o 
Brasil, e sua ideologia é a cida-

ELEIÇÕES TRANSPARENTES

Edson Bento: assinatura do contador 
em momento oportuno
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dania. “É nesse caminho que nós 
queremos que o cidadão valori-
ze o seu voto, escolham melhor, 
porque o Brasil precisa e neces-
sita de pessoas responsáveis”.
 Para o coordenador de Desen-
volvimento Profissional do Con-
selho Federal de Contabilidade, 
Joaquim de Alencar Bezerra Filho, 
o processo da transparência é a 
base de sustentabilidade desse 
tema. “Esse momento deve ser 
preventivo, que é melhor do que 
ser corretivo. A maior responsa-
bilidade é o controle social, é a 
cobrança por parte da sociedade. 
Esta incitação é para que possa-
mos fazer desta festa política 
uma real festa democrática”, as-
segura.
 Ele alerta que o contabilista vai 
precisar observar, em especial a 
questão da obrigatoriedade da 
prestação de contas parciais – a 
primeira já foi entregue no perí-
odo de 28 de julho a 2 de agosto 
e a segunda do dia 28 de agosto 
a 2 de setembro – quanto a es-
trita observância da contabiliza-
ção corrida. “Ao contrário do que 
ocorria anteriormente, as parciais 
são fundamentais na análise das 
contas e se não forem apresen-
tadas ao tempo e forma adequa-
da, podem prejudicar a análise e 
mesmo o julgamento do mérito 
do prestador, seja ele o candi-
dato ou o partido. Cabe à Justiça 
Eleitoral analisar as contas sob o 

ponto de vista técnico e as julgar, 
podendo aprová-las, aprová-las 
com ressalvas, desaprová-las ou 
julgá-las não prestadas. A pres-
tação de contas não apresentada 
pode fazer com que o candidato 
eleito não seja diplomado e fique 
negativado junto a Justiça Eleito-
ral, portanto não assume o man-
dato”, assegura. Lembrando que 
o prazo final para a prestação de 
contas dos candidatos e partidos 
que forem eleitos no primeiro 
turno é de 4 de novembro, os que 
seguirem para o segundo turno, 
o prazo é estendido até o dia 25 
do mesmo mês.
 O analista judiciário do TRE-
-GO, Ricardo Barbalho Marques, 
explica que o art. 2º da Lei de 
Prestação de Contas Eleitorais de-
termina que a arrecadação pode 
partir do candidato, do partido 
político e do Comitê Financei-
ro. Já o art. 4º relata o limite de 
gastos, que para haver uma alte-
ração, só é possível, desde que 
autorizada, mediante solicitação 
justificada do candidato, com 
base na ocorrência de gastos su-
pervenientes com impacto sobre 
o financiamento de campanha. “É 
o partido político que estabelece 
o limite de gastos, conforme es-
tabelecido nas atas registradas 
no Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE). Vale lembrar que não será 
admitida alteração após a reali-
zação do pleito, salvo diante do 

segundo turno. Toda e qualquer 
arrecadação de recursos para a 
campanha eleitoral só poderá ser 
efetivada se emitido o recibo elei-
toral”, define. 
 Segundo ele, a abertura da 
conta bancária é obrigatória. 
“No caso dos vices e suplentes, 
eles têm a opção de abrir ou não 
uma conta bancária. Já os dire-
tórios municipais foram exclu-
ídos dessa obrigatoriedade. A 
conta bancária aberta para uma 
campanha eleitoral serve como 
registro integral da movimenta-
ção financeira”.
 A espécies de recursos de uma 
prestação de contas podem ser 
financeiras ou estimáveis em di-
nheiro. Já a origem dos recursos 
pode ser própria, recursos de 
terceiros, como pessoas físicas e 
jurídicas, e espécies de doações 
financeiras. Uma das novidades 
deste ano é que os recursos pró-
prios devem se limitar a 50% do 
patrimônio informado à Receita 
Federal referente a 2013.
 Em linhas gerais, é um retrato 
sucinto da prestação de contas, 
instrumento importante usado 
pela Justiça Eleitoral para aferir 
a lisura das arrecadações e gas-
tos de campanha, num trabalho 
incessante para que as eleições 
possam refletir verdadeiramente 
a vontade popular e ocorra den-
tro dos salutares parâmetros da 
legalidade e transparência.

Analista judiciário do TRE, Ricardo Barbalho, presidente do CRC-GO, Elione Cipriano, coordenador de Desenvolvimento Profissional 
CFC, Joaquim de Alencar, e vice-presidente da OAB-GO, Sebastião Macalé durante I Seminário de Prestação de Contas do CRC-GO



16 Revista Contabilidade em Notícia

Resolução traz segurança 
administrativa para contadores e 
empresas
Carta de Responsabilidade da Administração sela compromissos entre con-
tadores e empresas, além de proteger o empresário em suas ações futuras 

 Um novo documento, publi-
cado por meio da Resolução 
1.457/2013, do Conselho Fede-
ral de Contabilidade, veio deli-
mitar as responsabilidades ad-
ministrativas das organizações. 
Trata-se da Carta de Responsabi-
lidade da Administração, que ofi-
cializa o papel da organização, 
por meio do sócio/empresário, 
e mede as ações que envolvem 
a legalidade ou a irregularida-
de nas questões financeiras das 
empresas.
 Por força de resolução, o 
profissional de contabilidade 
é obrigado a apresentar este 
documento à empresa e colher 
sua assinatura a cada final de 
exercício contábil. De acordo 
com vice-presidente de Fiscali-
zação, Ética e Disciplina do CR-
C-GO, Wagner Felipe Filho, com 
a oficialização de responsabi-
lidades, o empresário tem o 
dever de acompanhar as ações 
praticadas em sua organiza-
ção. Entre elas, estão cuidados 
com dinheiro, transações finan-
ceiras que envolvem a pessoa 
jurídica, bem como a adminis-
tração em si. Isso vale para 
qualquer empresa.
 A Carta expressa a preocupa-
ção do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF), 
órgão do Ministério da Fazenda, 
de cumprir a legislação. Trata-se 
de um instrumento que legiti-
ma a participação do contador, 
seja ele pessoa física ou jurídica, 

no controle interno da empresa 
e nas tratativas de gestão. “A 
instituição da Carta de Respon-
sabilidade da Administração dá 
confiabilidade às informações, 
evitando irregularidade sobre as 
transações financeiras e impri-
mindo transparência ao proces-
so”, explica. 
 Ele também acrescenta que o 
documento irá facilitar a gestão 
e proteger o empresário em suas 
ações futuras. “Essa clareza des-
crita no texto da Carta faz com 
que o empresário/administrador 
se sinta protegido”, esclarece.
 Para ele, um dos conselhos 
que os contadores devem ofe-
recer às organizações, seja uma 
microempresa ou uma S/A, é 
que estas tenham maior obser-
vância nas suas ações, lembran-
do que a nova resolução tem re-
percussão em todas as esferas 
legislativas. “Que ela sirva para 
estabelecer um trabalho de par-
ceria entre contabilista e empre-
sário. Que o contabilista possa 
atuar de forma clara, transpa-
rente e segura, em condições de 
exercer uma assessoria contábil 
com a visão plena da gestão da 
empresa, e o cliente, por sua 
vez, saiba exigir, compreender 
e aplicar as orientações presta-
das por ela”, ressalta Wagner. 
Ele frisa que essa assessoria vai 
da área contábil à administrati-
va, diretamente integradas na 
empresa. “É fundamental que o 
empresário observe essas orien-

tações e procure um profissional 
da área, atualizado com a legis-
lação vigente e afinado com as 
orientações do conselho que o 
representa”, acrescenta. A Carta 
também será fiscalizada pelos 
conselhos regionais. 
 Para a vice-presidente de Con-
trole Interno do CRC-GO, Maria 
Luzia da Silveira Rodrigues, esse 
entendimento entre empresa e 
contador deve sempre existir. 
“Com a Carta, a responsabilida-
de não fica totalmente sobre os 
profissionais contadores. Atual-
mente, o mundo contábil e dos 
negócios vêm evoluindo de tal 
forma que há uma necessidade 
crescente de aperfeiçoar as rela-
ções entre as partes, e a Resolu-
ção 1.457/2013 caminha nessa 
direção”, diz ela. 

CARTA DE RESPONSABILIDADE

Wagner Filho: documento irá facilitar a 
gestão e proteger o empresário
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Lei permite a possibilidade de 
salvar empresas em dificuldades 
financeiras
Restabelecer a saúde financeira da empresa a fim de garantir a integridade 
e sustentabilidade dos negócios não é tarefa fácil, porém não se enquadra 
como uma missão impossível

 Desde que entrou em vigor, 
em 2005, a Lei 11.101 trouxe 
uma importante inovação ao ce-
nário falimentar brasileiro. Tra-
ta-se da possibilidade do uso da 
Recuperação Judicial para auxi-
liar empresas em dificuldades 
financeiras. A lei tem o objeti-
vo de salvar a empresa que vive 
esse contratempo na contado-
ria, permitindo parcelamentos, 
perdões e se usado no momento 
oportuno pode evitar a falência. 
 Muitas empresas vivenciam 
dificuldades, seja para manter o 
nível capital de giro, atraso com 
compromissos financeiros ou 
continuar mantendo crédito com 
seus fornecedores. Esses podem 
ser alguns dos vários sinais de 
que a empresa está com um de-
sajuste e a caminho da crise.
 A advogada Sheila Chagas Ru-
fino explica que com o advento 
da Lei 11.101/05 o profissional 
contador passou a ser habilita-
do para exercer a função de ad-
ministrador judicial e falências. 
“É necessário que todo contador 
tenha ciência disso, qualifique-
-se, e possa concorrer as vagas 
que surgem no judiciário”.
 “O contador tem assumido a 
cada dia maior responsabilida-
de em suas atividades. Por essa 
razão, é preciso reconhecer a 
importância deste profissional 
para o crescimento do País”, 
afirma o vice-presidente de De-
senvolvimento Profissional do 
Conselho Regional de Contabi-

lidade Goiás (CRC-GO), Marciel 
Augusto Lima. 
 No final de maio, o CRC-GO 
promoveu uma palestra sobre 
Administração Judicial em Fa-
lências e Recuperação de Em-
presas para Contadores, que 
reuniu mais de 50 profissio-
nais. Segundo o advogado fali-
mentar Marco Túlio Alves, pre-
sidente da Comissão de Direito 
Empresarial da OAB-GO, a ideia 
do evento surgiu graças a uma 
parceria entre a Comissão de 
Direito Empresarial da OAB-GO 
e o CRC-GO, firmada em mar-
ço, ocasião em que foi apresen-
tado o considerável déficit, em 
Goiás, de profissionais qualifi-

cados para exercer a função de 
administrador judicial, “a ponto 
que juízes estão nomeando pro-
fissionais de outros Estados”. 
O CRC-GO foi o primeiro órgão 
classista a trabalhar nesta par-
ceria, que se estende também 
entre economistas e administra-
dores. De acordo com ele, a fun-
ção, que pode ser exercida por 
advogados, contadores, econo-
mistas e administradores, é de 
livre nomeação pelos juízes que 
presidem os casos de falência e 
recuperação. Mas estes profis-
sionais só podem atuar como 
administradores judiciais, desde 
que estejam habilitados para tal 
função. 

ADMINISTRAÇÃO FALIMENTAR

Sheila Rufino e Marco Túlio: contador é habilitado para função de administrador 
judicial e falências
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Padronização mundial é adotada 
pela contabilidade pública
O foco da prestação de contas do setor público deixa de ser o orçamento e 
passa a ser o patrimônio e sua evolução

 A contabilidade pública vem 
tomando novos eixos nos últi-
mos anos, com um aparato de 
ferramentas mais modernas que 
possibilitam a melhor atuação da 
parte do profissional de contabili-
dade, maior fiscalização e contro-
le do ato público, debaixo do que 
rege a legislação em evidência.
 Controle social, transparência e 
prestação de contas são os princi-
pais resultados da implantação das 
Normas Internacionais de Contabi-
lidade do Setor Público, conforme 
publicação da Portaria 664/2010 
da STN, onde as alterações na 
prestação de contas das atividades 
de acordo com padrões contábeis 
internacional da União, estados e 
municípios passaram a ser exigi-
dos entre 2012 e 2013.
 De acordo com o presidente 
do Conselho Regional de Conta-
bilidade de Goiás (CRC-GO), Elio-
ne Cipriano da Silva, quando se 
fala em nova contabilidade públi-
ca, tem-se uma ideia que tudo é 
novo, mas na realidade se cobra 
de uma forma um pouco diferen-
te, com mecanismos modernos, 
aquilo que já se cobrava. Ele posi-
ciona que a contabilidade pública 
é regulada pela Lei 4.320/1964, 
que é a Lei das Finanças Públicas. 
Com o advento da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal - LRF (Lei Com-
plementar 101/2000), a contabi-
lidade pública alçou uma maior 
importância e valorização, onde 
o mais relevante é o balanço de 
resultados, que trata da despesa 
e da receita. “Hoje, o que se vê 
na nova contabilidade pública é o 
ingresso do controle mais rígido 
do patrimônio. O foco é o orça-

mento? Sim, mas o patrimônio vai 
ser melhor detalhado”, relata. 
 Com uma vertente direcionada 
ao desenvolvimento profissional, 
o CRC-GO tem realizado diversos 
cursos, palestras e seminários, 
com o fim de também divulgar a 
contabilidade pública. “De mãos 
dadas com os contabilistas e a 
sociedade como um todo, o Con-
selho busca essa educação de 
como gastar o dinheiro público”, 
afirma o presidente.
 
 Educação fiscal
 O coordenador do Grupo de 
Educação Fiscal da Secretaria de 
Estado da Fazenda (Gefe/Sefaz), 
José Humberto Corrêa de Miran-
da, ressalta a importância dos 
municípios estarem a par das 

ações relacionadas à contabilida-
de pública. “Aí entra a transpa-
rência e o controle social”, frisa, 
apontando que a divulgação do 
trabalho nos municípios permite 
com que o cidadão mais humilde 
tenha acesso à sua função que 
deve ser exercida para constru-
ção da cidadania. “A expectativa é 
que alguns municípios comecem 
a institucionalizar e a trabalhar 
essa educação fiscal”, finaliza.
 A partir de 2015 os entes que 
não encaminharem suas contas 
de acordo com o novo padrão, 
poderão ficar impedidos de re-

ceber transferências voluntárias 
e de contratar operações de cré-
dito, além de estarem sujeitos a 
outras restrições por parte do seu 
respectivo tribunal de contas.
 A contabilidade pública está 
interessada também em todos os 
atos praticados pelo administra-
dor, sejam de natureza orçamen-
tária (previsão da receita, fixação 
da despesa, empenho, descentrali-
zação de créditos etc.) ou adminis-
trativa (contratos, convênios, acor-
dos, ajustes, avais, fianças, valores 
sob responsabilidade, comodatos 
de bens, etc.) representativas de 
valores potenciais que poderão 
afetar o patrimônio no futuro.
 A contabilidade pública não 
está interessada somente no pa-
trimônio e suas variações, mas, 
também, no orçamento e sua exe-
cução (previsão e arrecadação da 
receita e a fixação e a execução da 
despesa). Além de registrar todos 
os fatos contábeis (modificativos, 
permutativos e mistos), regis-
tra os atos potenciais praticados 
pelo administrador, que poderão 
alterar qualitativa e quantitativa-
mente o patrimônio.

 O objeto de qual-
quer contabilidade é 
o patrimônio

NORMAS

José Humberto: além da questão 
patrimonial, a relação custo é fundamental
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Projeto trará benefícios, mas 
exigirá mudança de cultura e 
procedimentos
Independentemente de prazos, o primeiro desafio de qualquer organização 
continua sendo o de sensibilizar seus líderes sobre a importância do tema 
e das mudanças necessárias para a adaptação ao eSocial

 Com o nome originado da 
socialização da informação, o 
eSocial (Sistema de Escritura-
ção Fiscal Digital das Obriga-
ções Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas) é uma poderosa 
ferramenta que visa oferecer 
soluções tecnológicas capazes 
de lidar com dados empregatí-
cios com uma velocidade inédi-
ta no cenário trabalhista, pre-
videnciário e fiscal. Trata-se de 
uma revolução digital que afe-
tará empregados, empregado-
res, contratantes, contratados e 
suas relações com o governo.
 O projeto é braço do SPED 
(Sistema Público de Escrituração 
Digital), implantado pelo gover-
no federal desde 2007, e uma 
ação conjunta com a Caixa Eco-

eSocial

nômica Federal, Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS), 
Ministério da Previdência Social 
(MPS), Ministério do Trabalho e 
Emprego (TEM) e Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB). 
 Em tese, o novo sistema ele-
trônico não trará mudanças na 
legislação trabalhista brasilei-
ra, mas deve reduzir o número 
de obrigações das empresas, já 
que as informações serão trans-
mitidas em tempo real ao gover-
no federal. O eSocial vai exigir 
do empresário um controle mais 
rígido das informações sobre os 
seus funcionários para fornecer 
ao profissional da contabilida-
de, que ficará encarregado dos 
registros e envio para o Fisco. 
 De acordo com o especialis-

José Fondacaro: centralização trará 
ganhos tanto para quem envia quanto 
para o Fisco

ta da Alterdata, José Luiz Fon-
dacaro, essa centralização trará 
ganhos tanto para quem envia 
- através da redução da buro-
cracia envolvida - quanto para o 
Fisco. Para o governo, a entrega 



20 Revista Contabilidade em Notícia

eSocial

única facilitará a busca de da-
dos e evitará possíveis irregula-
ridades, tais como prazos des-
respeitados, erros de cálculo e 
declarações inconsistentes.
 As obrigações acessórias 
como Sefip (Sistema Empresa de 
Recolhimento do FGTS – Fundo 
de Garantia por Tempo de Ser-
viço), Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados), 
Rais (Relação Anual de Informa-
ções Sociais), Dirf (Declaração 
do Imposto sobre a Renda Re-
tido na Fonte) e holerites vão 
acabar. “A carteira profissional, 
como a conhecemos hoje, dei-
xará de existir. Ela se transfor-
mará em um cartão, semelhan-
te aos usados pelos clientes de 
bancos”, revela Fondacaro.
 Apesar do novo módulo tra-
zer um impacto inicial para as 
empresas, ele representará um 
importante ganho, especial-
mente para o trabalhador. O 
projeto deve entrar em testes a 
partir do ano que vem (2015) e 
sua implantação definitiva está 
prevista para 2016. As empre-
sas precisam estar atentas e or-
ganizadas para cumprir os pra-
zos exigidos, principalmente 
no que for relacionado aos Re-
gistros de Eventos Trabalhistas 
(RET), que nada mais é do que 
a comunicação do empregador 
sobre alterações relevantes na 
relação trabalhista. Estes regis-
tros deverão ser entregues as-
sim que o evento ocorrer, sob 
risco de multa pela falta de co-
municação no prazo adequado.
 Apesar do eSocial não tratar 
de novas legislações, as empre-
sas terão que se reorganizar 
para cumprir tempestivamente 
as obrigações, pois a fiscaliza-
ção agora será on-line, averi-
guando e multando automatica-
mente as infrações cometidas.
 Segundo o especialista, só-
cio da Consulcamp Auditoria, 
Fábio da Silva e Almeida, a prin-

cipal dificuldade enfrentada é a 
adaptação ao sistema, uma vez 
que a maioria das empresas não 
está preparada para se adequar 
às formalidades. “Ou seja, a 
mudança maior será na cultu-
ra interna da empresa, relacio-
nada aos processos, controles, 
procedimentos e sistemas in-
ternos. A adaptação será funda-
mental”, enfatiza, aconselhando 
que a realização do mapeamen-
to e definição de tarefas e seus 
responsáveis serão primordiais 
para que não haja problemas 
futuros. “O risco maior é para 
quem trabalha na área, uma vez 
que quem não efetuar correta-
mente os procedimentos terá 
problema tributário no futuro. 
Façamos cumprir a lei”. Ele aler-
ta, no entanto, que a complexi-
dade do sistema exige que des-
de já as empresas adaptem seus 
sistemas ao eSocial.
 Preocupado em manter o 
profissional contábil informa-
do sobre o assunto, o Conselho 
Regional de Contabilidade de 
Goiás tem realizado, desde o 
início deste ano, diversos cur-
sos e palestras sobre o tema na 
capital e no interior. Em um dos 
eventos realizados, o advogado, 
José Alfredo Prado Junior, sócio 

proprietário da empresa Prado 
Treinamento Profissional, aler-
tou os contabilistas que o prin-
cipal desafio na implantação 
do eSocial vai ser conscientizar 
a gestão das empresas quanto 
a estabelecer processos inter-
nos de normatização. “Antes 
do eSocial faltava padronização 
e tínhamos uma multiplicidade 
de obrigações acessórias. Vai 
ser uma mudança cultural. Pode 
existir um conflito de papéis no 
que se refere ao setor respon-
sável pela implantação do eSo-
cial dentro de uma empresa. É 
necessário que exista colabora-
ção dos departamentos pessoal 
e contábil”, acrescenta Prado 
Junior, apontando que cursos 
serão importantes, uma vez que 
a área requer aprimoramento 
constante dos conhecimentos. 
“O eSocial, por exemplo, não 
permite erros. Não podemos 
deixar que nossa rotina de tra-
balho certifique os nossos co-
nhecimentos. Sempre digo aos 
alunos que a prática é inimiga 
da legislação. Mas eles sabem 
disso, daí tamanha procura pe-
los cursos”, conclui.

Fábio Almeida: mudança maior será na 
cultura da empresa

José Prado: cursos serão importantes, 
área requer aprimoramento
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Fatos e Relatos

Entenda o eSocial

Contador de Rialma, Antônio Rodrigues, traz a história de sua carreira na 
contabilidade
 O contador Antônio Rodri-
gues foi um dos primeiros 
profissionais de contabilida-
de a apresentar ao atual pre-
sidente do Conselho Regional 
de Contabilidade de Goiás 
(CRC-GO), Elione Cipriano da 
Silva, o sucesso que um con-
tabilista pode alcançar na vida 
profissional, aliado ao traba-
lho, humildade e muita dedica-
ção. Acompanhe a história do 
contador de Rialma.
 
 Início
 “Iniciei minha carreira no 
final da década de 70. Conhe-
ci o Elione ainda adolescente, 
quando chegou em Rialma, 
vindo de uma cidade pequena. 
Aqui ofereci uma oportunidade 
para ele de trabalhar no meu 
escritório. Toda orientação que 
estava ao meu alcance, passei 
a ele. Daí em diante, ele agar-
rou sua chance e começou a 
alçar novos voos, atuar fora, 
e a conquistar a sua carreira. 
Fico orgulhoso porque até hoje 
mantemos contato e o que per-
cebo nele é que não esqueceu 
suas origens. O que ensinei, 
coloca em prática até hoje.”

 Contabilidade
 “Assim que me formei em 
contabilidade, procurei alguns 
escritórios para trabalhar, mas 
ninguém quis me dar oportu-
nidade de emprego. Foi aí que 
decidi abrir meu próprio escri-
tório, e até hoje faço questão 
de ajudar, e oferecer oportuni-
dades para quem precisa. Sei 
como é difícil.
 O dia a dia da contabilidade 
é sempre muito corrido, hoje 

 Esse projeto do Governo 
Federal, iniciado em 2010, 
irá monitorar eletronicamen-
te, em tempo real, a folha de 
pagamento e as obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e 
fiscais relativas à contratação 
e utilização de mão de obra 
onerosa, com ou sem vínculo 
empregatício.
 Dentre os resultados espe-
rados destacam-se o aumento 
da arrecadação espontânea; a 
participação do trabalhador no 
auxílio à fiscalização das obri-
gações trabalhistas e previ-

denciárias; a redução de fraudes 
na concessão de benefícios pre-
videnciários e do seguro desem-
prego e a ampliação da produtivi-
dade dos órgãos fiscalizadores.
 Os impactos desse sistema 
serão tão grandes quanto os da 
instituição da Consolidação das 
Leis Trabalhistas, dos tempos de 
Getulio Vargas. Não que novas 
leis sejam criadas, mas a tendên-
cia é que o cumprimento das já 
existentes seja mais efetivo. Ou 
seja, acordos “informais” realiza-
dos entre patrões e empregados 
devem ser reduzidos significati-

vamente.
 Um ponto crítico é comum 
à maior parte das pequenas 
empresas. Como elas têm o 
processamento das informa-
ções tributárias e trabalhistas 
operado por escritórios con-
tábeis, terão que implantar 
processos mais eficientes de 
troca de informações entre 
elas e seus contadores. Evi-
dentemente isso passa pela 
mudança de procedimentos e 
a informatização de toda essa 
comunicação.
Fonte: NTW Franchising

Antônio Rodrigues e Elione Cipriano: sucesso é resultado de trabalho, humildade e mui-
ta dedicação

tenho uma carta com mais de 
200 empresas, o que demanda 
ainda mais do meu tempo.”
 
 Sucesso
 “Já são quase 40 anos de car-
reira na contabilidade. Além de 
Rialma, faço contabilidade para 
quase todas as empresas de ci-
dades vizinhas. A contabilidade 
me trouxe bons frutos, mas ain-
da assim, todos os dias apren-
demos mais um pouco.”
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Programa Regulariza ajuda 
contribuintes a renegociarem a 
dívida ativa
Mais de 11 mil contribuintes aderiram ao programa, de maio até o início 
de agosto.  Durante o período, foram arrecadados mais de R$ 144 milhões

 O Programa Incentivo à Regu-
larização Fiscal de Empresas no 
Estado de Goiás, o Regulariza, 
criado pela lei 18.459, publicada 
no suplemento do Diário Oficial 
do Estado no dia 5 de maio de 
2014, divide os créditos tributá-
rios em dois grupos: os inscritos 
em dívida ativa até o dia 31 de 
dezembro de 2007 e os que têm 
dívidas contraídas até o dia 31 de 
dezembro de 2013, com prazos e 
descontos distintos.
 O prazo final do programa 
para os contribuintes que têm 
dívida de ICMS até dezembro do 
ano passado é 31 de outubro 
deste ano. Em contrapartida, para 
os contribuintes inscritos em dí-
vida ativa até dezembro de 2007 
o programa é permanente.
 Mais de 11 mil contribuintes 
aderiram ao programa, de maio 
até o início de agosto.  Durante o 
período, foram arrecadados mais 
de R$ 144 milhões à vista com o 
Regulariza, segundo levantamen-

to da Gerência de Recuperação de 
Créditos (Gerc). 
 As empresas de grande por-
te foram responsáveis por mais 
de 50% do total arrecadado, se-
guidas pelas micro e pequenas 
empresas, com 28% e empresas 
de médio porte, com 14%. Em re-
lação às atividades, os maiores 
percentuais de arrecadação fo-
ram de: indústria (22%); extrator 
mineral ou fóssil (22%); comércio 
atacadista e distribuidor (21%) e 
comércio varejista (17%).
 O Regulariza é considerado o 
programa que melhor atende as 
necessidades do contribuinte que 
deseja liquidar seu débito junto 
da Fazenda Pública. A observação 
é do gerente de Recuperação de 
Crédito (Gerc), da Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz), José 
Ferreira. “Além da redução de pra-
ticamente o total de multa, juros 
e parte da correção monetária, o 
contribuinte ainda pode liquidar 
70% do crédito tributário favore-

cido com a utilização de crédito 
acumulado próprio ou adquirido 
de terceiros”.
 O Conselho Regional de Con-
tabilidade de Goiás percorreu o 
Estado, junto à Sefaz, para apre-
sentar o programa aos empresá-
rios e contabilistas. O secretário 
da Fazenda, José Taveira, desta-
ca a importância do projeto para 
o contribuinte interessado em 
quitar débitos antigos para com 
a Fazenda estadual. “Este é um 
programa diferente que alcança 
também as empresas com débi-
tos antigos que tiveram dificul-
dade de regularizar sua situação 
fiscal sem reduções”, observa 
Taveira. Ele já esteve em Cata-
lão, Rio Verde, Jataí, Luziânia e 
ainda na Fieg, Adial e Sindicato 
dos Contabilistas, e reafirma o 
interesse de ter os contabilistas 
como parceiros na divulgação 
do Regulariza. “Os profissionais 
são o elo entre as empresas e a 
Sefaz”, reforça Taveira.

REGULARIZA

Parceria entre CRC-GO e Sefaz permitiu que o Regulariza chegasse ao interior do Estado. Contabilistas são o elo entre as empresas 
e a Secretaria
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CRC-GO inova ao firmar 
parceria com Senar/Faeg para o 
desenvolvimento da atividade
Pesquisa aponta que apenas 5% do total de empresários do campo exercem 
a contabilidade rural regular

 Atento às mudanças e novi-
dades que norteiam o cenário 
técnico contábil e assuntos tri-
butários que cercam a Atividade 
Rural, o Conselho Regional de 
Contabilidade de Goiás (CRC-
-GO) tem buscado ampliar suas 
parcerias no segmento. 
 Recentemente, em reunião 
com o superintendente do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar), órgão ligado à Fe-
deração da Agricultura e Pecu-
ária de Goiás (Faeg), Eurípedes 
Bassamurfo da Costa, o presi-
dente do CRC-GO, Elione Cipria-
no da Silva, demonstrou inte-
resse em trabalhar em comum 
acordo com o órgão para levar 
aos contabilistas e produtores 
rurais do Estado informações 
referentes a contabilidade rural 
através do Seminário de Con-
tabilidade Rural, que já acon-
teceu em Itaberaí e está previs-
to para outras cidades como , 
Itumbiara, Rio Verde e Jataí. “Por 
meio das 43 delegacias regio-
nais do Conselho visamos reali-
zar um trabalho macro que atin-
ja os profissionais que atuam 
nos 246 municípios goianos”, 
enfatiza. 
 Ele destaca a importância em 
abordar a contabilidade no meio 
rural, pelo fato de um conside-
rável número de produtores do 
campo desconhecerem a neces-
sidade da regularização contábil 
para o exercício de suas profis-
sões. A parceria com o Senar, se-
gundo ele, se consolida em um 

momento importantíssimo, até 
porque Goiás tem sua economia 
baseada principalmente na agri-
cultura e na pecuária.  “Por isso 
devemos nos preocupar com o 
gerenciamento de custo nessas 
atividades. É fundamental que o 
contabilista e o empresário rural 
que não estejam organizados co-
nheçam a importância de se fazer 
a contabilidade”, assegura.
 O presidente Elione Cipriano 
revela otimismo para o avanço 
da contabilidade no meio rural. 
“É um mercado que tem muito 
a crescer, e o mercado está ca-
rente de profissionais capacita-
dos para isso. E é justamente 
nesse momento que o Senar, 
por meio do seu superinten-
dente Eurípedes Bassamurfo, 
nos fez o convite para abraça-
mos a causa em conjunto, para 
que possamos passar informa-
ção ao contabilista e ao empre-
sário rural”, esclarece. 
 Eurípedes, que também é pro-
dutor rural, explica que existem 
atividades no campo onde é pos-

sível trabalhar com incentivos e 
benefícios fiscais, porém, muitas 
das vezes não há conhecimento 
por parte do produtor e do pro-
fissional contabilista. “Hoje, para 
se ter uma noção, temos apenas 
5% do total de empresários do 
campo que exercem a conta-
bilidade rural regular”, revela, 
se baseando em dados de uma 
pesquisa do Senar.
 De acordo com o coordena-
dor do setor de arrecadação do 
Senar, Lauro Lúcio Viana, o Ser-
viço de Aprendizagem Rural ofe-
rece mais de 100 cursos de for-
mação profissional, mas o tema 
Contabilidade Rural até então 
nunca havia sido abordado com 
o homem do campo. “Sabemos 
exatamente do valor desse pro-
fissional para a sociedade. O as-
sunto é sempre uma grande pe-
dida. Nada melhor do que uma 
parceria como essa para levar o 
profissional contábil para tratar 
do tema e assim contribuir na 
capacitação dessa mão de obra”, 
afirma.

CONTABILIDADE RURAL

Eurípedes da Costa e Elione Cipriano: parceria que leva informação ao produtor rural
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Sem tempo para a burocracia
Já pensou em abrir o negócio pela internet ou sem sair do carro, por 
meio de um drive thru? Em Goiás, isso é possível. Junta Comercial oferece 
ferramentas que possibilitam diminuir a burocracia no órgão e facilitam a 
vida do usuário 

 Segundo um ranking divulga-
do pelo grupo britânico Economist 
Intelligence Unit (EIU), da revista 
inglesa The Economist, Goiás foi 
o 9º estado mais competitivo do 
Brasil em 2013. Intitulado Ranking 
da Competitividade dos Estados, o 
levantamento busca avaliar o cená-
rio para atração de investimentos 
privados, externos e interno. Em 
2012, Goiás figurou em 10º lugar. 
 Para o presidente da Junta Co-
mercial do Estado de Goiás (Juceg), 
Alexandre Caixeta, com o estado 
mais competitivo, o cenário é fa-
vorável à entrada de novos em-
preendedores no mercado, mas 
as instituições públicas precisam 
se preparar para dar suporte a no-
vas atividades. “A burocracia é um 
dos maiores entraves ao desen-
volvimento do País e o dever dos 
gestores públicos é simplificar o 
andamento dos processos, facilitar 
a vida dos usuários e dos profissio-
nais que utilizam os serviços pres-

tados pelo Estado”, afirma Caixeta. 
 Ele é o responsável pela implan-
tação de projetos que desburocra-
tizaram a administração pública 
em Goiás e até renderam prêmio 
à Juceg pela qualidade do atendi-
mento. “Inauguramos o Vapt Vupt 
Empresarial em 2013, um local 
onde o empresário encontra todos 
os órgãos necessários para o regis-
tro de uma empresa”. 
 Antes do Vapt Vupt Empresa-
rial, o usuário tinha que peregrinar 
pela cidade em busca do registro 
que podia levar até 70 dias para fi-
nalizar. “Ele tinha que ir à Juceg, à 
prefeitura, ao Corpo de Bombeiros, 
à Sefaz. Agora, está tudo concen-
trado em um só local. E a abertura 
de uma empresa simples é realiza-
da em até 24 horas”, esclarece o 
presidente da Junta Comercial.  
 O Vapt Vupt Empresarial deu 
visibilidade ao estado de Goiás e 
o desafio agora é implantar a Re-
desim – um sistema que integra 
todos os órgãos de registro mer-
cantil, só que virtual. “A Redesim 
é revolucionária, porque uma vez 
implantada totalmente, permitirá 
que a abertura de empresas seja 
feita sem a necessidade de deslo-
camento das pessoas até um pon-
to de atendimento da Juceg”, afir-

ma Caixeta. 
 De acordo com o presidente 
do Conselho Regional de Conta-
bilidade de Goiás, Elione Cipriano 
da Silva, a Redesim foi um esfor-
ço mútuo do Conselho e da Jun-
ta. “Levamos informações sobre o 
programa aos quatro cantos do Es-
tado. Além de Goiânia, realizamos 
‘tira-dúvidas’ sobre o assunto em 
Rio Verde, Anápolis, Luziânia, Uru-
açu, Caldas Novas. Agora o siste-
ma já é realidade em Aparecida de 
Goiânia, e cidades como Goiânia e 
Anápolis se preparam para a sua 
implantação”, enumera.
 A consulta de nome e o pre-
enchimento da Ficha de Cadastro 
Nacional (FCN/RE) já estão sendo 
feitos pelo site da Juceg desde 
o início do ano, mas, para a Re-
desim beneficiar os usuários de 
todo o estado, é necessária a ade-
são das prefeituras que precisam 
disponibilizar equipe para traba-
lhar no projeto. Segundo Caixeta, 
a Juceg está preparada para auxi-
liar as prefeituras na capacitação 
dos servidores municipais. “Os 
prefeitos precisam investir em 
iniciativas como esta, que dimi-
nuem a burocracia e facilitam a 
vida do usuário”.  
 
 Desburocratização
 Transita pelo Brasil um Movi-
mento que reúne empresários e 
políticos em prol da desburocra-
tização tributária. Liderado pelo 
Ministro da Micro e Pequena Em-
presa, Guilherme Afif Domingos, 
o grupo defende a redução da 
carga tributária que incide sobre 
as operações dos empreendedo-
res. “Querem facilitar a abertura, 

Alexandre Caixeta: cenário é favorável 
para novos empreendedores

Sped: Novo 
procedimento para 
requerimento de 
autenticação de 

livro
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manutenção e fechamento de em-
presas em todo o País, que hoje 
têm vida curta e estabilidade de 
risco pela alta carga tributária a 
que é submetida”, aponta o presi-
dente do Fórum de Micro e Peque-
nas Empresas de Goiás (FEMEP), 
Rafael Lousa. Segundo Lousa, o 
Movimento visa também o acele-
ramento da desburocratização do 
processo empresarial inserindo 
ferramentas ágeis e populares no 
processo de inclusão dos micro-
empresários no mercado. 

 Via Única
 E é nesse contexto que se ve-
rificam as mudanças ocorridas 
no fluxo do processo dentro da 
Junta Comercial de Goiás. Recen-
temente implantado, o sistema 
de Via Única torna obrigatória a 
apresentação de apenas uma via 
do ato de registro mercantil, ao 
invés de três. Com o novo siste-
ma, o usuário se dirige à Juceg 
apenas para dar a entrada no 
processo e consulta a aprovação 
e retirada do documento através 
de download pelo portal de servi-
ços (www.juceg.go.gov.br).
 O empresário que tinha que re-
conhecer firma de três vias do ato, 
com o Via Única tem que fazer o 
procedimento em cartório em ape-
nas uma via. Além disso, a pos-
sibilidade de visualização do ato 
pela internet extingue a taxa de via 
adicional. “Antes, para ter acesso a 
mais que duas vias do ato, o usuá-
rio tinha que pagar uma taxa para 
a Junta Comercial. Com o novo sis-
tema, ele tem acesso ao documen-
to certificado digitalmente e não 
precisa pagar mais nada por isso”, 
explica o presidente da Juceg.

 Drive Thru
 Outro projeto implantado re-
centemente é o Drive Thru da Ju-
ceg. “O usuário entrega os proces-
sos no guichê sem precisar sair do 
carro, no estacionamento do Bana-
na Shopping (centro de Goiânia). 

Na hora, ele escolhe, através do 
número, em qual unidade do Vapt 
Vupt vai querer buscar a documen-
tação finalizada”, explica Alexan-
dre Caixeta.
 De acordo com o secretário 
estadual de indústria e comércio, 
William Leyser O`Dwyer, a inova-
ção no processo de documentos 
será uma referência para o empre-
sário. “Nós inauguramos algo que 
será referência de rapidez para re-
solução dos problemas. A burocra-
cia é o terror de qualquer empresá-
rio, mas os resultados já estão aí. 
Este é um momento ímpar, singu-
lar e inédito no Brasil. Até então, o 
empresário via a abertura de uma 
empresa como um momento de 
pânico, mas agora teremos eficiên-
cia para o pequeno, médio e gran-
de empresário”.
 A presidente da Associação Co-
mercial Industrial e de Serviços do 
Estado de Goiás (Acieg), Helenir 
Queiroz, relembra dos pedidos fei-
tos para que a burocracia na emis-
são de documentos diminuísse. 
“Isso é mais do que pedíamos. A 
Juceg trouxe o máximo de comodi-
dade em uma área que significa o 
máximo de inovação, para quebrar 
qualquer barreira, diminuindo o 
máximo de burocracia”.
 
 Acesso à informação
 A Junta Comercial lançou em 
junho deste ano o Sistema de In-
dicadores, um sistema de pesqui-
sa e geração de dados que indica: 
número de empresas abertas, ati-
vidade jurídica, setor econômico, 

município que está localizada, 
tipo societário, se é composta por 
homens ou mulheres, por pessoa 
física ou jurídica, entre outras in-
formações. Disponível no site da 
Juceg, o Sistema pode ser utiliza-
do por todos, mas deverá ser mais 
acessado por jornalistas na apura-
ção de reportagens, universitários 
e empresários.

 Requerimento
 A Juceg também lançou um 
novo procedimento para requeri-
mento de autenticação de livros. 
Agora, depois de requerer a auten-
ticação do SPED (Sistema Público 
de Escrituração Digital) - no site 
da Receita Federal - e anexar o ar-
quivo com a contabilidade da em-
presa, o usuário deve apresentar 
à Junta Comercial o comprovante 
do pagamento, do requerimento 
de autenticação e do recibo de en-
trega. Para obtenção do serviço, o 
usuário deve pagar DARE no valor 
de R$ 43,00.
 O protocolo desses documen-
tos possibilita ao usuário acompa-
nhar a análise do pedido. Assim, 
ele poderá consultar se o pedido 
foi deferido acessando o site da 
Juceg e retirar o termo de autenti-
cação junto à Receita pelo mesmo 
sistema que ele utiliza para enviar 
o requerimento. Se houver exigên-
cia, o usuário deverá pegar o pro-
cesso para corrigir o documento. 
Terá o prazo de 30 dias para as 
correções. Porém, a não observân-
cia deste prazo obriga ao paga-
mento de nova taxa.

Sistema de Indicadores: geração de dados permite acesso à informações
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CRC-GO nas mídias
 O primeiro semestre de 2014 
foi marcado pela presença do 
Conselho Regional de Contabili-
dade de Goiás (CRC-GO) nas mí-
dias de televisão, jornais impres-
sos, rádios e revistas do Estado. 
Confira a relação de entrevistas 
concedidas pelo Conselho:

 Revista Comércio e Servi-
ços (Fecomércio) Ano 8, Ju-
nho 2014 – “O governo dá de 
um lado e tira do outro”

 O presidente Elione Cipriano 
aborda em entrevista à Revista 
sobre a reforma da Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas, que 
foi aprovada pelo Congresso Na-
cional, além de dar destaque para 
o surgimento do eSocial e a exi-
gência de descriminação dos im-
postos nas notas fiscais. O presi-
dente do CRC-GO ressaltou que 
uma questão fundamental para 
as empresas hoje é a compreen-
são de que precisam se organizar 
para se manterem no mercado.

 Rádio CBN Goiânia 
02/07/2014 – Entrevista ao 
vivo: Prestação de Contas 
Eleitorais

 Uma das primeiras entrevis-
tas do presidente do CRC-GO, 
Elione Cipriano da Silva acerca 

do tema “Seminário Estadual 
das Prestações de Contas Elei-
torais”, que foi realizado no dia 
10/07/2014. No programa ma-
tinal CBN Goiânia, o presidente 
Elione Cipriano, em entrevista 
ao apresentador Luiz Geraldo, 
deu mais detalhes sobre a Re-
solução nº 23.406 das Eleições 
de 2014, publicada pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) que 
exige a assinatura do candidato, 
do contador, além da constitui-
ção do advogado, em todas as 
fases de gastos durante o perío-
do eleitoral.

 O Popular 13/07/2014 – 
Aumento da Rotatividade as-
susta empresas

 A contínua mudança no qua-
dro de funcionários de uma em-
presa não é vista de forma posi-
tiva, de acordo com especialistas 
na área. Uma matéria veiculada 
no jornal O Popular, e que teve 
a contribuição do presidente do 
Conselho Regional de Contabili-
dade em Goiás (CRC-GO), Elione 
Cipriano, mostra que os peque-
nos e médios empresários estão 
preocupados com a alta rotati-
vidade no mercado de trabalho. 
Na matéria, o presidente Elione 
Cipriano revela que o prejuízo 
gerado vale tanto para o empre-

gado como para o empregador, 
este último que, por sua vez, 
tem custos com treinamentos e 
aprendizagem dos processos.

 Supersimples foi tema de 
vários veículos, como TV 
Record 08/08/2014, Rádio 
Vinha FM 11/08/2014, Rá-
dio 730 AM 11/08/2014 e 
PUC TV – Momento Sindilojas 
18/08/2014

 Desde a aprovação da Lei do 
Supersimples, o presidente do 
CRC-GO, Elione Cipriano, conce-
deu entrevistas para emissoras 
de rádio e TV em Goiânia. No 
dia 08/08, Elione falou sobre as 
mudanças do Simples em uma 
entrevista à TV Record, no jor-
nal Direto da Redação. Na ma-
nhã do dia 11/08, a entrevista 
foi ao vivo com o apresentador 
Altair Tavares, pela Vinha FM, 
sobre as novas mudanças na 
Lei Geral do Simples. A tarde, o 
presidente do CRC-GO concedeu 
uma entrevista gravada à Rádio 
730 AM, para a jornalista Pris-
cylla Borges, abordando o mes-
mo assunto. No dia 18/08, foi 
a vez de os estúdios da PUC TV 
receberem o presidente do CRC-
-GO para mais explicações sobre 
o Supersimples, no programa 
Momento Sindilojas.
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ANÚNCIO

Validação das obrigações EFD Fiscal, EFD Contribuições, 
ECD – Contábil, Sintegra, DIPJ e FCont.

Cruzamentos entre diversas obrigações como NFE, EFD 
Fiscal, EFD Contribuições, ECD Contábil, Sintegra, DIPJ, 
FCont, GIA, DACON, DIRF, DCTF entre outras.

Auditoria digital simples, descomplicada e segura.

Ganhe tempo e aumente a produtividade de sua 
equipe.

Adote esta revolução no seu escritório contábil:

www.tron.com.br
0800 62 7337

O Tron Auditor é o mais novo lançamento da Tron, empresa líder em soluções tecnológicas para o 
segmento contábil há 22 anos. Por meio de um sistema web fácil e  intuitivo, realiza a auditoria 
digital dos arquivos de diversas obrigações, promovendo não só a validação, como o cruzamento 
dos dados apurados. E mais: emite relatórios com todos os erros e inconsistências encontradas, 
auxiliando a correção. 

Maior con�abilidade na entrega dos livros digitais.

Amplie seu portfólio de produtos e negócios, oferecendo 
às suas empresas clientes o serviço de consultoria em 
auditoria.  

Relatórios completos para auxílio à correção, com 
apontamento de erros, advertências e inconsistências.  

REVOLUCIONE A FORMA DE VALIDAR E QUALIFICAR AS INFORMAÇÕES 
ENVIADAS AO FISCO. GANHE MUITO MAIS TEMPO, ECONOMIA E SEGURANÇA!

Seus arquivos �scais digitais 
estão realmente corretos?


