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INTRODUÇÃO

Este trabalho engloba todas as matérias do 1º período do curso de ciências
contábeis e a sua importância é de nos fazer tomar conhecimento da profissão que
escolhemos seguir, já que seu tema é : “perspectivas profissionais do contador”.
No ingresso do curso superior de Ciências Contábeis, é de suma importância
a abordagem e estudo da historiologia e evolução inerentes a esta ciência social.
Para o aprofundamento do conhecimento da sistemática da rotina contábil é
indispensável ao
princípios,

universitário e futuro bacharel, o estudo da historiologia, dos

evolução

e

atribuições

das

ciências

contábeis,

visando

seus

embasamentos e fixação dos fundamentos nas premissas com suas diretrizes
pertinentes, com a finalidade de implementação metodológica curricular de ensino,
que irá no final do curso formar profissionais gabaritados para execução plena e
otimizada da profissão contábil.
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2 FORMAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
2.1 MITO
O mito apesar de ser um conceito não definido de modo preciso e unânime,
constitui uma realidade antropológica fundamental, pois ele não só representa uma
explicação sobre as origens do homem e do mundo em que vive, como traduz por
símbolos ricos de significado o modo como um povo ou civilização entende e
interpreta a existência.

“Mito é uma narrativa tradicional de conteúdo religioso, que procura explicar
os principais acontecimentos da vida por meio do sobrenatural. O conjunto de
narrativas desse tipo e o estudo das concepções mitológicas encaradas como uns
dos elementos integrantes da vida social são denominados mitologia” (MIRCEA,
Eliade, 1970, p. 10).

O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser
abordada e interpretada em perspectivas múltiplas e complementares ele
conta uma história sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no
tempo primordial, o tempo fabuloso dos começos. O mito conta graças aos
feitos dos seres sobrenaturais, uma realidade que passou a existir, quer
seja uma realidade tetal, o Cosmos, quer apenas um fragmento, uma ilha,
uma espécie vegetal, um comportamento humano, é sempre portanto uma
narração de uma criação, descreve-se como uma coisa foi produzida, como
começou a existir” (MIRCEA, Eliade, 1994, p. 10).

O mito é considerado como uma história sagrada, e portanto uma história
verdadeira, porque se refere sempre a realidades. O mito cosmogónico é
verdadeiro porque a existência do mundo está aí para o provar, o mito da
origem da morte é também verdadeiro porque a mortalidade do homem
prova-o e pelo fato de o mito relatar as gestas dos seres sobrenaturais e
manifestações dos seus poderes sagrados, ele torna-se o modelo exemplar
de todas as atividades humanas significativas”.(MIRCEA, Eliade, 1970, p.
10).

Essas informações provenientes de tempos antigos têm a ver com os
temas que sempre deram sustentação à vida humana, construíram,
civilizações e formaram religiões através dos séculos, e têm a ver com os
profundos problemas interiores, com os profundos mistérios, com os
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profundos limiares da nossa travessia pela vida. Assim sendo os mitos têm
como tema principal e fundamental que é à busca da espiritualidade interior
de cada um de nós. Os mitos estão perto do inconsciente coletivo e por isso
são infinitos na sua revelação).
O mito aparece e funciona como mediação simbólica entre o sagrado e o profano,
condição necessária à ordem do mundo e às relações entre os seres. Sob sua forma principal, o mito
é cosmogônico ou escatológico, tendo o homem como ponto de intersecção entre o estado primordial
da realidade e sua transformação última, dentro do ciclo permanente nascimento-morte, origem e fim
do mundo (MORAIS, Regis de, 1998, p. 37-41).

Numerosos mitos narram mudanças cósmicas, produzidas ao término de um
tempo primordial anterior à existência humana e graças às quais teriam surgido
condições favoráveis à formação de um mundo habitável. Outras grandes
transformações e inovações, como a descoberta do fogo e da agricultura, estão
associadas aos mitos dos grandes fundadores culturais. Nos mitos, são freqüentes
as transformações temporárias ou definitivas dos personagens, seja em outras
figuras humanas ou em animais, plantas, astros, rochas e outros elementos da
natureza. Como forma de comunicação humana, o mito está obviamente relacionado
com questões de linguagem e também da vida social do homem, uma vez que a
narração dos mitos é própria de uma comunidade e de uma tradição comum, essa é
a área em que atua a mitologia"(MIRCEA, Eliade, 1970, p. 10).
2.2 FILOSOFIA
A palavra filosofia é grega. É composta por duas outras: philo e Sophia. Philo
deriva-se de philia, que significa amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais.
Sophia quer dizer sabedoria e dela vem a palavra sophos, sábio. Filosofia significa,
portanto, amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber (CHAUÍ, Marilena,
2001. p. 19).
Os historiadores da Filosofia dizem que ela possui data e local de nascimento:
final do século VII E início do século VI antes de Cristo, nas colônias gregas da Ásia
Menor, na cidade de Mileto. E o primeiro filósofo foi Tales de Mileto (CHAUÍ,
Marilena, 2001. p. 25).
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A Filosofia é um ramo do conhecimento que pode ser caracterizado de três
modos: seja pelos conteúdos ou temas tratados, seja pela função que exerce na
cultura, seja pela forma como trata tais temas. Com relação aos conteúdos,
contemporaneamente, a Filosofia trata de conceitos tais como bem, beleza, justiça,
verdade. No começo, na Grécia, a Filosofia tratava de todos os temas, já que até o
séc. XIX não havia uma separação entre ciência e filosofia. Assim, na Grécia, a
Filosofia incorporava todo o saber. No entanto, a Filosofia inaugurou um modo novo
de tratamento dos temas a que passa a se dedicar, determinando uma mudança na
forma de conhecimento do mundo até então vigente (COTRIN, Gilberto, 2000, p. 1120).
A filosofia grega parece começar com uma idéia absurda, com a proposição:
a água é a origem e a matiz de todas as coisas. Será mesmo necessário
deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões: em primeiro lugar,
porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas; em segundo
lugar, porque o faz sem imagem e fabulação; e, enfim, em terceiro lugar,
porque nela, embora apenas em estado de crisália [sic], está contido o
pensamento: ‘Tudo é um’. A razão citada em primeiro lugar deixa Tales ainda
em comunidade com os religiosos e supersticiosos, a segunda o tira dessa
sociedade e no-lo mostra como investigador da natureza, mas, em virtude da
terceira, Tales se torna o primeiro filósofo grego"(NIETZSCHE, Friedrich,
1973, p. 25)

A Filosofia representa, nessa perspectiva, a passagem do mito para o logos.
No pensamento mítico, a natureza é possuída por forças anímicas. O homem, para
dominar a natureza, apela a rituais apaziguadores. O homem, portanto, é uma vítima
do processo, modo de ela ‘dominar’ buscando dominar a natureza por um modo que
não depende dele, já que esta é concebida como portadora de vontade. Por isso,
essa passagem do mito à razão representa um passo emancipador, na medida em
que libera o homem desse mundo mágico (CHAUÍ, Marilena, 2001. p. 30).
As ciências modernas, caracterizadas pelo método experimental, foram
tornando-se

independente

da

Filosofia, dividindo-se

em

vários

ramos de

conhecimento, tendo em comum o método experimental. Esse fenômeno, típico da
modernidade, restringiu os temas tratados pela Filosofia.

8

Restaram aqueles cujo tratamento não poderia ser dado pela empiria, ou seja,
considera a experiência como fonte de todos os conhecimentos, ao menos não com
a pretensão de esclarecimento que a Filosofia pretenderia (CHAUÍ, Marilena, 2001.
p. 31).
A característica destes temas, determina um modo adequado de tratá-los, já
que eles não têm uma significação empírica. Em razão disso, o tratamento empírico
de tais questões não atinge o conhecimento próprio da Filosofia, ficando, em assim
procedendo, adstrita ao domínio das ciências. Em razão da impossibilidade de
abarcar, todo o âmbito do conhecimento humano, a temática da Filosofia trata de
certos temas, como justiça, beleza, bem, verdade ,etc.tendo um âmbito de
problemas específicos sobre os quais trata. Em suma, a filosofia tem como tarefa
delimitar uma concepção mínima de racionalidade (CHAUÍ, Marilena, 2001. p. 32).
2.3 CIÊNCIA
Entende-se por ciência o processo de geração de conhecimento e o conjunto
organizado desses mesmos conhecimentos relativos ao universo e seus fenômenos
naturais, ambientais e comportamentais. A geração de conhecimento cientifico se
faz

mediante a pesquisa ou investigação científica. A pesquisa, quando bem

orientada, segue as etapas do que se convencionou chamar de método, ou
metodologia científica, que consiste na:

•

Definição de questões levantadas pela observação de algum
fenômeno.

•

Elaboração de hipótese que explica a ocorrência do fenômeno;

•

Experimentação para verificar as hipóteses;

•

Formulação de um modelo explicativo ou teoria com base nas

hipóteses e resultados das evidências experimentais;

•

Validade e crítica das conclusões de resultados (CONTABILIDADE,

Revista Brasileira de, 1996, p. 26-27)
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“A partir da necessidade de obtenção de conhecimentos mais seguros que
os fornecidos por outros meios, desenvolveu-se a ciência, que constitui um
dos mais importantes componentes intelectuais do mundo contemporâneo”
(GIL, Antônio Carlos, 1999, p. 20.)

2.3.1 A ciência moderna
Desde a segunda metade do século XX, está em curso uma revolução
radical, certamente a mais profunda de toda a história da espécie humana até o
presente. Impulsionada por dois grandes avanços do conhecimento-a ampliação da
capacidade dos sistemas de comunicação e processamento de informação,
representado pelo computador e sua integração com os meios de comunicação e os
progressos da biologia molecular (CIÊNCIA E TECNOLÓGIA, Ministério da, jul/2001,
p. 1-5).
Ciência e Tecnologia não se tornarão relevantes para a sociedade brasileira
como conseqüências de um evento, mas como conseqüência de um esforço
continuado de qualificação de recursos humanos, em todos os níveis; das
existências de leis e normas adequadas ao setor, que possibilitem mecanismos de
gestão modernos, ágeis e eficazes, e estimulem a inovação; do bom funcionamento
de organizações publicas de fomento, pesquisa e desenvolvimento articuladas entre
si e sensíveis às demandas da sociedade; de um número crescente de empresas
inovadoras e competitivas, realizando um esforço consistente de pesquisa e
desenvolvimento; da criação de mecanismos permanentes de prospecção,
acompanhamento e avaliação; enfim, da implantação efetiva daquilo que se
convencionou chamar de ciências modernas, dinâmicas e compatíveis com as
prioridades e necessidades da sociedade contemporânea. Fundamentalmente, o
que se impõe assegurar e a continuidade e o fortalecimento do esforço nacional no
campo da Ciência e Tecnologia (CIÊNCIA E TECNOLÓGIA, Ministério da, jul/2001,
p. 5-6)
Os Países, cujas populações não alcançarem o nível educacional requerido
para acompanhar e se adiantar a essa revolução, estarão condenados a um atraso
relativo crescente e a uma dependência política daquelas nações que dominam o
conhecimento mais opressor de que qualquer outra jamais vista na historia da
humanidade. Não se trata de subjugação militar, visível nas forças de ocupação de
uma potencia estrangeira, ou econômica, perceptível nas limitações externas às
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opções de uma política nacional. Trata-se de uma subjugação completa, invisível e
inescapável (CIÊNCIA E TECNOLÓGIA, Ministério da, jul/2001, p. 6-10)
2.3.2 Ciências exatas naturais e sociais
Cada ciência em particular possui um código intrínseco, uma lógica
envolvendo métodos próprios de investigação que se expressam nas teorias,
construídos para interpretar os fenômenos que se propõem a explicar a partir-se
desses códigos, dos conceitos e métodos, relacionando com as demais ciências
com a tecnologia e a sociedade, significa ampliar as possibilidades compreensão e
participação efetiva nesse mundo.
Historicamente, três têm sido as concepções de ciências ou de ideais de
cientificidade: o racionalismo, o empirismo e o construtivismo. Assim, vê-se que ao
longo da historia a ciência foi se formando no plano teórico e no plano pratico, ela e
ao mesmo tempo, um saber lógico sobre o mundo e um poder pratico, ela é ao
mesmo tempo, um saber lógico sobre o mundo e um poder pratico sobre ele. A partir
das relações sobrevivência do homem com a natureza.
As ciências exatas têm como objetivos gerais, compreender a natureza como
universo dinâmico, sendo o ser humana parte integrante e agente de transformação
mundo em que vive; identificar relações entre conhecimento cientifico, formular
questões, diagnosticar, apresentar soluções a problemas a partir de elementos das
ciências naturais colocando em pratica conceitos, procedimentos e atitudes
desenvolvidos a partir de conceitos científicos associados à energia, matéria,
transformação,espaço, tempo, sistema, equações de vida; saber combinar leitura,
observações e registros para coleta e organizar comunicação e discussão de fatos e
informações. Tudo isso leva ao homem mais compreensivo, na tentativa de alcançar
resultados livres de limitações senso comum, permitindo-lhe intervir dentro da
natureza científica.
Assim, faz-se necessário o compromisso de desenvolver o raciocínio lógico
que vai ajudar no posicionamento responsável e construtivo diante das situações,
mediando

saberes

e

decisões

coletivas

na

busca

conhecimento.(www.marista-aracati.com.br/ensino medio.htm)

incessante

do
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O papel das Ciências Naturais é o de colaborar para a compreensão do
mundo e suas transformações, situando o homem como indivíduo participativo e
parte integrante do Universo.
No início do século, as ciências naturais também haviam começado a se
sentir limitadas no quadro do positivismo. Tínhamos progressivamente questionado
ou revisado os princípios do empirismo, a idéia de lei e, inclusive, de determinismo,
as regras da objetividade e os modos de verificação.
Problemas ambientais que antes pareciam ser apenas do Primeiro Mundo
passaram a ser realidade reconhecida de todos os países, inclusive do Brasil. Os
problemas relativos ao meio ambiente e à saúde começaram a ter presença quase
obrigatória em todos currículos de Ciências Naturais, mesmo que abordados em
diferentes níveis de profundidade e pertinência (ALVES, Alda Judith, 1988, p. 20.)
Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases no 4.024/1961,
ministravam-se aulas de Ciências Naturais apenas nas duas últimas séries do antigo
curso ginasial. Essa lei estendeu a obrigatoriedade do ensino da disciplina a todas
as séries ginasiais. Apenas a partir de 1971, com a lei no 5.692, Ciências Naturais
passa a ter caráter obrigatório nas oito séries do primeiro grau.
Quando foi promulgada a LDB 4.024/61, o cenário escolar era dominado pelo
ensino tradicional, ainda que esforços de renovação estivessem em processo. Aos
professores cabia a transmissão de conhecimentos acumulados pela humanidade,
através de aulas expositivas, e aos alunos a absorção das informações. O
conhecimento científico era tomado como neutro e não se punha em questão a
verdade científica (LAVILLE, Christian. 1988, p. 25-30)
As ciências podem ser propriamente ser chamadas de “ciências”. Entretanto,
embora esse modelo tenha prevalecido por várias décadas, muitos pesquisadores
sociais vêm questionando sua eficácia para estudar o comportamento humano,
alegando que este deixa de lado justamente aquilo que caracteriza as ações
humanas: as intenções, significadas e finalidade que lhes são inerentes.
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As ciências sociais têm desenvolvido uma grande variedade modelos próprios
de investigação e proposto critérios que servem, tanto para orientar o
desenvolvimento da pesquisa, como para avaliar o rigor de seus procedimentos e a
confiabilidade de suas conclusões (Alves, Alda Judith, 1988, p. 25-30.)
2.3.3 Ciências aplicadas - Ciências Contábeis
“A Contabilidade consolidou suas bases no período científico na metade do
século XIX” (LOPES DE SÁ, Antônio, 1997, p. 44)
“A Contabilidade é uma ciência social, pois, estuda o comportamento das
riquezas que integram o patrimônio, em face das ações humanas” (MARION, José
Carlos, 2003. P. 27)
A Contabilidade possui objeto próprio – o Patrimônio das Entidades – e
consiste em conhecimentos obtidos por metodologia racional, com as condições de
generalidade, certeza e busca das causas, em nível qualitativo semelhante às
demais ciências sociais.
Os Princípios Fundamentais de Contabilidade representam o núcleo central
da própria Contabilidade, na sua condição de ciência social, sendo a ela inerentes.
O objetivo científico da Contabilidade manifesta-se na correta apresentação
do Patrimônio e na apreensão e análise das causas das suas mutações. A
Contabilidade aplicada a uma Entidade particularizada busca prover os usuários com
informações sobre aspectos de natureza econômica, financeira, e física do
patrimônio

da

entidade

e

suas mutações,

o

que

compreende

registros,

demonstrações, análises, diagnósticos e prognósticos, expressos sob forma de
relatos, pareceres, tabelas, planilhas e outros meios.
Os usuários da Contabilidade podem ser internos como externos, com
interesses diversificados, razão pela qual as informações geradas pela entidade
devem ser amplas e fidedignas, permitindo a avaliação da sua situação patrimonial e
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das mutações sofridas pelo seu patrimônio, permitindo a realização de decisões
sobre o seu futuro (SUFICIÊNCIA, exame de, 2002. p. 25-30)
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2

A HISTÓRIA DA CONTABILIDADE
Seus princípios rudimentares surgiram na antiga Babilônia, quando o

imperador Nabucodonosor a reconstruiu e cercou-a com enormes muralhas e portas
de

bronze. Com o desenvolvimento do comércio, a cidade tornou-se a maior e

mais rica cidade da Ásia, e com o objetivo de controlar suas riquezas, e que lhe
deviam os povos conquistados, o imperador criou um simples sistema de registros,
que era gravado em tabuinhas de barro, com letras cuneiformes. Isto ocorreu por
volta do ano 520 a.C.
Com o desenvolvimento do comércio entre os povos, cresceu a necessidade
de se registrar as operações de compra e venda e também da riqueza,
pelos

reis

e

possuída

comerciantes.

Nos séculos XV e XVI, o Mundo passou por profundas modificações políticas,
religiosas e científicas, através do Renascimento Literário e Artístico, do
desenvolvimento das Ciências Exatas e Naturais, das Reformas Religiosas e da
evolução política.. Surgindo assim, o Estado Moderno, onde o regime feudal foi
substituído pouco a pouco por monarquias absolutas que, para o melhor
funcionamento da nova organização social, criou-se o Imposto Real. A Contabilidade
tornou-se então, imprescindível para o controle das receitas e despesas da nova
estrutura do Estado.
Inicialmente , porém, o desenvolvimento da Contabilidade esteve intimamente
ligado ao surgimento do Capitalismo. Sua função era medir os acréscimos ou
decréscimos dos capitais empregados em uma atividade comercial ou industrial.
Hoje, com a evolução da Contabilidade e com o surgimento do Método das Partidas
Dobradas, o campo de atuação desta Ciência tornou-se muito vasto, podendo ela
ser aplicada a qualquer pessoa que exerça qualquer atividade

econômica.

Podemos então afirmar que a Contabilidade surgiu da necessidade que as
pessoas têm de controlar o que possuem, ganham ou devem.
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3.1 EVOLUÇÃO DA TEORIA CONTÁBIL
Pré-história: 8.000 a.C. até 1.202 d.C. (empirismo, conhecimento superficial):
experiências e práticas vividas pelas civilizações do mundo antigo, destacando-se os
estudos sumérios, babilônios, egípcios, chineses e romanos.
Idade Média: 1.202 d.C., com a obra "Leibe Abaci", de Leonardo Fibonacci:
período de sistematização dos registros.
Idade Moderna: 1494, com a publicação da obra "Summa de Arithmetica,
Geometria, Proportioni e Proporcionalita", no capítulo "Tratatus Particularis de
Computis et Scripturis" (Tratado Particular de Conta e Escrituração), do frei e
matemático Luca Paccioli, em Veneza, onde este fez o estudo sobre o método das
"Partidas Dobradas", tornando-se um marco na evolução contábil.
Idade Contemporânea: do século XVIII, é o período científico da
Contabilidade, quando esta deixa de ser mera "arte" para tornar-se "ciência". A partir
daí surgiram várias doutrinas contábeis, como: Contista, Controlista, Personalista,
Aziendalista e Patrimonialista.
Obs: Na Contabilidade, como em todos os outros ramos, o saber humano
distingue-se em dois aspectos: pelo raciocínio através da investigação dos fatos e
pela prática através da aplicabilidade.
O

primeiro

aspecto

corresponde

à

ciência

como

um

sistema

de

conhecimentos e o segundo a arte como um sistema de ações. A ciência depende
da arte para ser útil à vida e a arte torna-se esclarecida e consciente de seus fins e
potencialidade com o auxílio da ciência.
3.1.1 Fundamentos da Escola Italiana
Desde o início do século XIX, até as primeiras décadas da segunda metade
do século XX surgiram na Europa, grandes escolas de pensamentos cientifico da
contabilidade, sendo estas:
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Contista: define a Contabilidade como a ciência das contas.
Controlista: limita a Contabilidade em função do controle das entidades.
Personalista: enfatiza a relação jurídica entre as pessoas como objetivo da
Contabilidade.
Aziendalista: define a Contabilidade como a ciência da administração da
entidade.
Patrimonialista: define a Contabilidade como a ciência que estuda o
patrimônio.
Neopatrimonialista: consiste em uma nova corrente científica que se aplicou
na direção de classificar e reconhecer especialmente as relações lógicas que
determinam a essência do fenômeno patrimonial, as das dimensões ocorridas e,
com ênfase "no porque ocorrem os fatos", ou seja, qual a verdadeira influência dos
fatores que produzem a transformação da riqueza (e que são os dos ambientes
interno e externo que envolvem os meios patrimoniais).
Os países onde essas correntes surgiram foram: Itália, França e Alemanha.
Os pensadores italianos que mais se destacaram foram: Carlo Antinori,
Ângelo Riera, Ubaldo de Dominici, Gaetano Corsani, Giovanni Rossi, dentre outros.
Analisando o pensamento contábil europeu nota-se o rigor do método e do
tratamento dado ao patrimônio das empresas e das instituições. Os grandes
idealizadores

da

escola

contábil

italiana

dão

considerável

importância

à

determinação do objeto de estudos, a finalidade e a metodologia contábil; a meta
dos mesmos não foi a de como registrar, mas sim compreender a causa,
conseqüência e utilidade da riqueza do patrimônio, como dela se deve servir o
homem para alcançar os propósitos eficazes em seus empreendimentos. Buscar
uma essência e não apenas a fórmula.
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Objetivar julgamentos categóricos, afirmando ou negando o que ocorre entre
os termos comparados, trabalhando com uma lógica comprometida com a realidade.
O reconhecimento da necessidade da especulação intelectual sobre os
acontecimentos ocorridos em razão da transformação da riqueza dos
empreendimentos humanos, foi o tema central dos intelectuais europeus da
área contábil, desde o nascimento das doutrinas científicas”. (LOPES SÁ,
Antônio, WWW.lopesdesa.com.br, acessado em 30.10.04)

Para a escola contábil italiana ter conhecimento das causas e das alterações
no patrimônio e que tinham como conseqüência à prosperidade ou o definhamento
das organizações, os europeus procuravam conhecer as relações existentes nestas
alterações, eles consideravam que os registros eram apenas instrumentos de
memória e que tinham mais representação ao serem analisadas as suas relações.
No continente europeu a matéria é tratada como fonte de guia da gestão dos
empreendimentos, as razões do entendimento são construídas considerando a
importância das explicações dos fatos e as conseqüentes interpretações.
A escola italiana não se preocupa apenas com o utilitarismo, mas em
construir explicações organizadas em torno de fenômenos relativos à vida
patrimonial dos empreendimentos.
3.1.2 Pressupostos da Escola Americana
No

início

do

século

XX,

a

Escola

Americana

Contábil

evoluiu

consideravelmente. Este crescimento foi possível devido ao surgimento das grandes
corporações, ao formidável desenvolvimento do mercado de capitais

e ao

extraordinário ritmo de crescimento vivido pelo país, e, pela tradição no campo da
auditoria que encontra neste país sólidas raízes.
Segundo o IUDÍCIBUS (2004, p.38): A evolução da Contabilidade nos
Estados Unidos apóia-se, portanto, em um sólido embasamento, a saber:
1 - O grande avanço e o refinamento das instituições econômicas e sociais;
2 - O investidor médio deseja estar permanentemente informado, colocando
pressões não percebidas no curtíssimo prazo, mas frutíferas no médio e
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longo prazo, sobre os elaboradores de demonstrativos financeiros, no
sentido de que seja evidenciadores de tendências;
3 - O Governo, as Universidades e os Institutos de Contadores empregam
grandes quantias para pesquisas sobre princípios contábeis;
4 - O Instituto dos Contadores Públicos Americanos é um órgão atuante em
matéria de pesquisa contábil, ao contrario do que ocorre em outros paises;
5 - Mais recentemente, a criação do Financial Accounting Standards Board
(Fasb) e a muitos anos do SEC, tem propiciado grandes avanços na
pesquisa sobre procedimentos contábeis”.

A criação do American Institute of Certified Public Accountants, principalmente
a partir de 1930, têm uma importância decisiva no desenvolvimento da Contabilidade
e dos princípios contábeis. O Fasb consegue até congregar profissionais em tempo
integral, alguns influentes na profissão contábil e de auditoria. A interação e a
contribuição entre os profissionais de contabilidade e acadêmicos é intensa.
O desenvolvimento da teoria e das práticas contábeis americanas está
baseada, principalmente, no trabalho de equipe. Entretanto, existem figuras
individuais que desenvolvemos trabalhos de grande influência, tais como Littleton,
Paton, Sprouse, Horngre e muitos outros.
Nos trabalhos desenvolvidos sobre a Introdução à Contabilidade, a essência
principal é a clareza e a didática da exposição, Partem de uma visão de conjunto
dos relatórios emanados da Contabilidade (o balanço principalmente) para, a partir
daí, descer ao nível de detalhe dos lançamentos originários.
Nos textos americanos, o usuário da informação contábil é considerado de
grande importância e a Contabilidade é considera extremamente necessária para a
tomada de decisões.
3.1.3 Os Fundamentos da Contabilidade no Brasil
No início da implantação da Contabilidade no Brasil, esta era completamente
influenciada pela Escola Italiana, mas possuía algumas características próprias. A
primeira escola especializada no ensino de Contabilidade foi a Escola de Comércio
Álvares Penteado, criada em 1902. Nesta formaram-se grandes professores, como
Francisco D’Auria, Frederico Hermann Júnior .
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No ano de 1946, foi fundada a Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativa da USP,sendo que partes de seus professores se formaram pela
Escola de Comércio Álvares Penteado, com a criação do curso de Ciências
Contábeis e Atuariais, o Brasil ganhou o primeiro núcleo efetivo de pesquisa contábil
nos moldes norte-americanos, com professores se dedicando em tempo integral ao
ensino e à pesquisa.
A influência da Escola Contábil Americana começou a prevalecer devido à
implantação de algumas firmas de auditoria de origem americana no Brasil e ao
surgimento de cursos de treinamento em Contabilidade e Finanças, oferecidos por
grandes empresas.
Até mesmo a legislação sofreu influências e modificações. No início a Lei das
Sociedades por Ações era de inspiração européia, após a mudança, esta passou a
adotar uma filosofia nitidamente americana, a partir, principalmente, da Resolução
N° 220 e da Circular n° 179 do Banco Central.
As firmas de Auditoria seriam a mais antiga e influente característica da
“americanização” das normas brasileiras da Contabilidade.
3.2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
Os Princípios Fundamentais de Contabilidade representam o núcleo central
da própria contabilidade, na sua condição de ciência social, constituem sempre as
vigas mestras de uma ciência. No caso da contabilidade, seus princípios valem para
todos os seus patrimônios, independentes das Entidades a que pertencem e as
finalidades para os quais são usados.
O Princípio da Entidade está na autonomia do patrimônio a ela pertencente e
afirma, de que o patrimônio de uma Entidade jamais pode confundir-se com aqueles
de seus sócios ou proprietários, e que, as somas e agregações de patrimônio de
diferentes Entidades não resultam em nova Entidade.
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O Princípio da Continuidade afirma que o patrimônio da Entidade, depende
das condições em que provavelmente se desenvolverão as operações da Entidade.
O Princípio da Continuidade aplica-se não somente à situação de encerramento
integral das atividades da Entidade, mas também àqueles casos em que há
modificação no volume de operações, obrigando os ajustes destas, de maneira a
ficarem registrados por valores líquidos de realização.
O Princípio da Oportunidade exige a apreensão, o registro e o relato de todas
as variações sofridas pelo patrimônio de uma Entidade, no momento em que elas
ocorrerem. O Princípio da Oportunidade deve ser observado sempre que haja
variação patrimonial, como transações realizadas com outras Entidades, Eventos de
origem exterior, mas com efeitos sobre o patrimônio.
O Princípio do Registro pelo Valor Original fala que os componentes do
patrimônio devem Ter o seu registro inicial efetuado pelos valores ocorridos na data
das transações realizadas com o mundo exterior à Entidade, estabelecendo a viga
mestra da avaliação patrimonial determinando o valor monetário dos componentes
do patrimônio.
O Princípio da Atualização Monetária existe em função do fato de que a
moeda não representa unidade constante de poder aquisitivo. Como se observa o
Princípio em causa, constitui seguimento lógico daquele do Registro pelo Valor
Original, buscando a manutenção da substância original sem que isso implique
qualquer modalidade de realização.
O Princípio da Competência está diretamente ligado ao entendimento das
variações patrimoniais e sua natureza. A Competência é o princípio que estabelece
quando um determinado componente deixa de integrar o Patrimônio Líquido. O
Princípio da Competência não está relacionado com recebimento ou pagamento,
mas com o reconhecimento das receitas geradas e das despesas incorridas no
período e aplicado a situações concretas altamente variadas, pois são muito
diferenciados as transações que ocorrem nas Entidades em função dos objetivos
destes.
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O Princípio da Prudência está restrita às variações patrimoniais posteriores às
transações originais com o mundo exterior, esta é a razão pela qual a aplicação do
Princípio

da

Prudência

ocorrerá

concomitantemente

com

o

Princípio

da

Competência, quando resultará, sempre, variação patrimonial quantitativa negativa,
isto é, redução do Patrimônio Líquido. A prudência deve ser observada quando,
existindo um ativo ou um passivo já escriturados por determinados valores, surge
dúvidas sobre a ainda correção deles. A provisão para créditos de liquidação
duvidosa constitui exemplo da aplicação do Princípio da Prudência, a escolha não
está no recebimento ou não da provisão, indispensável sempre que houver risco de
não recebimento de alguma parcela, mas, sim, no cálculo do seu montante.
3.3 NORMAS TÉCNICAS DE CONTABILIDADE
De acordo com a Resolução CFC nº 751/93 a estrutura das Normas Técnicas
de Contabilidade é a seguinte:
NBC T 1 – Das Características da Informação Contábil é a norma que
compreende a informação que deve estar contida nas Demonstrações Contábeis e
outras peças destinadas aos usuários da Contabilidade, devendo ter, entre outras,
as

características

da

compreensibilidade,

relevância,

confiabilidade

e

comparabilidade.
NBC T 2 – Da Escrituração Contábil é a norma que trata da escrituração
contábil e da execução dos registros permanentes da Entidade e de suas
formalidades.
NBC

T

3

–

Conceito,

Conteúdo,

Estrutura

e

Nomenclatura

das

Demonstrações Contábeis é a norma que estabelece os conceitos e regras sobre o
conteúdo, a estrutura e a nomenclatura das demonstrações contábeis de natureza
geral. A norma estabelece o conjunto das demonstrações capaz de propiciar, aos
usuários, um grau de revelação suficiente para o entendimento da situação
patrimonial e financeira da Entidade, do resultado apurado, das origens e aplicações
de seus recursos e das mutações do seu patrimônio líquido num determinado
período.
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NBC T 4 – Da Avaliação Patrimonial é a norma que estabelece as regras de
avaliação dos componentes do patrimônio de uma entidade com continuidade
prevista nas suas atividades.
NBC T 5 – Da Atualização Monetária é a norma que concerne ao modo pelo
qual a Contabilidade reflete os efeitos da inflação na avaliação dos componentes
patrimoniais de acordo com o Princípio da Atualização Monetária.
NBC T 6 – Da Divulgação das Demonstrações Contábeis é a norma que trata
da forma de divulgação das demonstrações contábeis, de maneira a coloca-las à
disposição de usuários externos.
NBC T 7 – Conversão da Moeda Estrangeira nas Demonstrações Contábeis,
está norma trata da conversão da moeda estrangeira nas demonstrações contábeis
e dos critérios a serem adotados para refletir, em moeda corrente nacional, as
transações realizadas com o exterior ou em outra moeda.
NBC T 8 – Das Demonstrações Contábeis Consolidadas é a norma
estabelece os procedimentos para as Demonstrações Contábeis Consolidadas,
aquelas resultantes da integração das Demonstrações Contábeis, segundo o
conceituado nas Normas Brasileiras de Contabilidade, de duas ou mais entidades
vinculadas por interesses comuns, na qual uma delas tem o comando direto ou
indireto das decisões políticas e administrativas do conjunto.
NBC T 9 – Da Fusão, Incorporação, Cisão, Transformação e Liquidação de
Entidades é a norma que estabelece os critérios a serem adotados no caso de
fusão, incorporação, cisão, transformação e liquidação de Entidades, tanto nos
aspectos substantivos quanto formais.
NBC T 10 – Dos Aspectos Contábeis Específicos em Entidades Diversas é a
norma que contempla situações especiais inerentes às atividades de cada tipo de
entidade, não-abrangidas nas demais normas que compões as Normas Brasileiras
de Contabilidade.
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NBC T 11 – Normas de Auditoria Independente das Demonstrações
Contábeis é a norma que diz respeito ao conjunto de procedimentos técnicos que
tem por objetivo a emissão de parecer sobre a adequação das demonstrações
contábeis e se as mesmas representam a posição patrimonial e financeira, o
resultado das operações, as mutações do patrimônio líquido e as origens e
aplicações de recursos da entidade auditada consoante as Normas Brasileiras de
Contabilidade e a legislação específica, no que for pertinente.
NBC T 12 – Auditoria Interna é a normas que estabelecem os conceitos e as
regras gerais de execução dos trabalhos e de emissão de relatórios na auditoria
interna, entendida como o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo
examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos, contábeis e
administrativos da entidade, inclusive quanto às informações físicas geradas.
NBC T 13 – Da Perícia Contábil é a normas que estabelecem os critérios e
regras a serem adotados quando do planejamento e execução da perícia, os
procedimentos a serem adotados e a emissão do laudo pericial.
NBC T 14 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares é a norma que
estabelece os procedimentos a serem adotados para revisão pelos pares. Constituise em processo educacional de acompanhamento e de fiscalização, tendo por
objetivo a avaliação dos procedimentos adotados pelos Auditores e Firmas de
Auditoria, com vistas a assegurar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos.
A norma estabelece os conceitos, os objetivos e a aplicabilidade da revisão
externa pelos pares, os critérios e as regras para a administração do programa de
revisão, definindo as partes envolvidas , características, forma de composição do
comitê responsável pelos controles, suas responsabilidades e atribuições.
Trata, também, sobre a periodicidade e os prazos para a realização da
revisão, os objetivos, os procedimentos a serem observados, o conteúdo e a forma
dos relatórios a serem apresentados.
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NBC T 15 – Informações de Natureza Social e Ambiental é a norma que tem
por objetivo estabelecer procedimentos para evidenciação de informação de
natureza social e ambiental, com vistas a prestar contas à sociedade pelo uso dos
recursos naturais e humanos, demonstrando o grau de responsabilidade social da
entidade.
NBC T 16 – Aspectos Contábeis Específicos da Gestão Governamental é a
norma que estabelece procedimentos de registro e elaboração de demonstrações
contábeis aplicáveis à gestão governamental.
NBC T 17 – Partes Relacionadas é a norma que estabelece os conceitos, os
objetivos, a identificação e o tratamento das operações entre partes relacionadas
nas Entidades.
NBC T 18 – Assinatura Digital é a norma que estabelece os conceitos, os
objetivos e os procedimentos para aplicação da assinatura digital em documentos
contábeis.
NBC T 19 – Aspectos Contábeis Específicos é a norma que estabelece os
critérios e os procedimentos específicos não-contemplados em outras Normas
Técnicas.
NBC T 20 – Contabilidade de Custos é a norma que estabelece os critérios e
os procedimentos para cálculo, apuração e registro dos custos.
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4 A CIÊNCIA CONTÁBIL E AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
De acordo com Gouveia(2001,p.1) a contabilidade é um sistema muito bem
elaborado que registra os movimentos financeiros de uma entidade que possam ser
mostradas monetariamente e informa as conseqüências da movimentação
econômico-financeira dessa entidade em uma data. Classifica-se como ciência
social.
A contabilidade é uma profissão que produz boas oportunidades profissionais,
por exemplo: contador: cuida das funções contábeis (Bacharel em Ciências
Contábeis), auditor - examina a verdade dos procedimentos contábeis; analista
financeiro – cuida da situação econômico-financeira da entidade por meio dos
relatórios contábeis: perito contábil – examina a exatidão dos registros contábeis
quando pedida pela justiça: consultor contábil – cuida da parte contábil, financeira e
fiscal da entidade; professor de contabilidade – leciona no magistério de 2º grau ou
de faculdade na área contábil e, em cursos de ciências econômicas, administração,
direito, etc., pesquisador contábil – investigação científica na contabilidade e, em
tempo integral, diversos cargos públicos e cargos administrativos.
4.1 CONTABILIDADE COMO INSTITUIÇÃO SOCIAL
Considera-se como objetivo da contabilidade o fornecimento, aos usuários,
independentemente da sua natureza, um conjunto básico de informação que
atenderia, de modo igual, todos os tipos de usuário.
O governo estadual e municipal se vale da contabilidade para fino de
tribulações e controle de inúmeros órgãos públicos, recolhimento do imposto de
renda e tomadas de decisões pelo governo. Nas organizações empresariais, têm-se
a contabilidade em empresas privadas que podem ser não-industriais, compra,
venda de mercadorias e prestação de serviços, empresas industriais como objetivo
de conhecer e controlar os custos unitários de produção, custos departamentais e
outros, com o fim de analisar os informes obtidos. Nas instituições financeiras e
seguradoras, ocorre segundo a modalidade da instituição: bancos comerciais,
bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito imobiliário, etc., nas empresas
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seguradoras o sistema adotado é padronizado pelos órgãos do governo. As
empresas privadas usam a contabilidade para medir o lucro obtido e, os órgãos
públicos fazem uso para analisar o desenvolvimento sócio-econômico do país. De
acordo com Gouveia (2001;p.6) a contabilidade de empresas privadas é mais livre
na sua forma de registrar e informar, nas subordinadas às determinações
governamentais ou a uma legislação específica.
4.2 AS TEORIAS CLÁSSICAS
Refletem a respeito das origens e da natureza da vida social em uma
determinada época. Tem por base o quadro de mudanças econômicas, políticas e
sociais e às correntes de pensamento. Explica, de acordo com Quintaneiro
(2002;p.9) a inotabilidade, na forma de cisco nos diversos âmbitos da vida material,
cultural e moral.
4.2.1 Émile Durkheim
Foi um dos que mais contribuiu como fim de confirmar a sociologia no campo
das ciências empíricas e sua posterior adoção no meio acadêmico. Viveu na Europa
em épocas de guerras e em etapas de modernização. Suas obras falam a respeito
da tensão entre valores e instituições que estavam em correção, formas emergentes
cujo modo ainda não era totalmente determinado. De acordo com Durkheim
(2002;p.68) “a ciência social é uma expressão da consciência racional das
sociedades modernas, inclusive o diálogo com a História, Economia e a Psicologia,
descrevendo os limites de cada disciplina, na compreensão e explicação dos fatos
sociais”. Conforme Aranha (1992;p.98), Durkheim desenvolve o método sociólogo a
partir dos fatos sociais, sendo observado como coisas.

4.2.2 A consciência coletiva e as representações sociais – O Direito
Um certo tipo de coletividade tem o seu modo específico de pensar e de
sentir. As representações coletivas expressam o fato social. São produzidas por uma
grande cooperação que abrange o espaço e o tempo. Para sua formação várias
gerações acumularam experiência e sabedoria. Possui capacidade de se modificar
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desde que os indivíduos, ao combinarem a sua ação produzam um “produto novo”
que posteriormente, constitua um fato social.
O direito é simplesmente a própria organização da vida geral da sociedade
que se desenvolve ao mesmo tempo em que a vida jurídica e no mesmo sentido.
Pode-se assegurar de ser visto no direito todas as bases da solidariedade social,
refletindo somente uma parte da vida social. Contempla rigorismos ao corrigir
excessos formalistas, ou seja, impõe uma regra. Essa se divide na constituição do
castigo ou no objetivo de atingir a fortuna, a honra, a vida ou a liberdade.
Restabelece o estado anterior das coisas, renovação das relações afetadas em sua
gênese, privado de todo valor social. É formado pelo direito civil, processual,
administrativo e constitucional, exceção feita às regras penais que aí possam se
encontrar.

4.2.1.2 Processo de socialização e desvio social
De acordo com Durkheim (2001;p.75) é por meio da consciência coletiva de
um tipo de sociedade na qual os indivíduos se inserem que ocorre a coesão. A
solidariedade é o laço que une os membros entre si e, ao grupo que pertencem.
Quanto mais solidários são os membros de uma sociedade, mais relações diversas
sustentam, seja entre si ou com o grupo tomado coletivamente.
Mas sociedades primitivas a justiça é feita pelo assembléia do povo. Os
crimes correspondem a atitudes violentas entre o indivíduo que o executou e o tipo
social, ou defendem o órgão da consciência comum. O homicídio é considerado um
ato odioso nos tempos normais. O suicídio é uma atitude pessoal e que só atinge
essa pessoa. Classifica-se em suicídio egoísta que compreende a depressão, a
melancolia, a sensação de desamparo. O suicídio altruísta são os cometidos por
enfermos ou pessoas que chegaram a velhice, por viúvas perto do falecimento do
marido, por fiéis e servidores com a morte de seus chefes ou durante atitudes
heróicas acontecidas no período de guerras ou convulsões sociais e, por último o
suicídio anômico que vem do desregramento social quando há ausência de normas
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suficientes a respeito. Esses fatos correspondem as características da sociedade
moderna e representam um desvio da conduta dos indivíduos nela inseridos.
4.2.1.3 Solidariedade social e divisão social do trabalho
A divisão social do trabalho torna possível as sociedades. Em vez do
desenvolvimento isolado, ocorre o ajustamento de seus esforços: os indivíduos são
solidários por meio de uma solidariedade que não acontece somente nos períodos
da troca de serviços. É considerada a contínua distribuição dos diferentes trabalhos
humanos que se constitui, de modo principal, a solidariedade social é que se torna
fato elementar da extensão e da complexidade crescente do organismo social (“Curo
de philosophie”. N. “Encontram-se idéias análogas em schaeffle “au um leben dês
sozialen koerpers” pás e clément “Science sociale”).
Se a hipótese fosse comprovada, a divisão do trabalho seria uma condição de
existência da sociedade, garantia de coesão social, garantia de traços essenciais da
constituição da sociedade. Deve possuir um traço moral pois, as necessidades de
ordem, de harmonia e de solidariedade social, em geral, são consideradas morais. A
solidariedade social é um acontecimento, acima de tudo, moral que por si mesmo
não leva à observação exata e, principalmente, a uma medida.
4.2.2 Max Weber
Escreve sua obra quando a Alemanha se encontrava em um grande debate
sobre as idéias positivistas. O objeto da polêmica era a especificidade das ciências
da natureza e das ciências do espírito, o papel dos valores e a formulação das leis.
Adotou as idéias de Welhelem Dilthey (1883-1911) representante da ala positivista
Friedrich Nietzche (1884-1900), afirma que a vontade de poder, expressa na luta
entre valores antagônicos e que torna a realidade social, política e econômica
compreensível. Em 1904, Weber viaja aos Estados Unidos e publica a “A ética
protestante e o espírito do capitalismo” e o ensaio “A objetividade do conhecimento
nas ciências sociais”.
4.2.2.1 Ação social e racionalidade
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A ação social, sob a análise da sociologia busca compreender o agente na
forma de pessoa, compreender uma ação é capitar e interpretar sua conexão de
sentidos. Enfim, ação compreensível é ação com sentido. Weber (2001;p.115) fala
em quatro tipos de ação, definidos como ação racional com relações a fino, ação
racional com relação a valores, ação tradicional e ação afetiva.
A racionalização, de acordo com Weber (2001;p.138-139) fixa os padrões de
acordes por meio de uma anotação mais concisa do estabelecimento de uma ordem
concisa. Uma das causas da racionalização é a organização burocrática. O processo
de burocratização, atualmente, ocorre na economia e na empresa moderna a partir
do estabelecimento de um controle contábil de custos, de formas racionais de ordem
do trabalho e da mecanização com a finalidade de obter lucro máximo, organizando
o trabalho de modo racional e sistêmico.
4.2.2.2 Dominação social e legitimidade (burocracia)
É considerada como chave do real problema sociológico, a dominação ou a
produção da legitimidade, da submissão de um grupo a uma ordem. De acordo com
Weber (2001:p.128), define-se poder como sendo a probabilidade de impor à própria
vontade em uma relação social, mesmo sob toda resistência e qualquer que seja a
base dessa probabilidade. A dominação e a legitimidade possuem relação entre si;
sendo justificado pelo termo dominação legítima que tem como causa a submissão
ou o princípio de autoridade quer seja racional, tradicional ou afetiva.
Visto desse modo, pode-se dizer que existe três tipos de dominação legitima:
a legal, a tradicional e a carismática. Nas relações entre dominantes e dominados, a
dominação costuma apoiar as bases jurídicas, fundamento da sua legitimidade. É
certo que a dominação legítima mantém coesa a sociedade, garante a durabilidade
das relações sociais e a existência da própria sociedade. A dominação não é um
acontecimento que ocorre somente na vida política, mas componente vital que está
presente em todas as fases da vida coletiva.
4.2.3 Karl Marx
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Nasceu em Iréves, antiga Prússia renana. Estudou direito, Filosofia, História
em Berlim. Na presença de Engelo escreve Miséria da filosofia e o Manifesto
Comunista a pedido da liga comunista de Londres. Suas teorias são feitas pela
observação da vida social, por meio da análise da sociedade capitalista e de sua
superação.
4.2.3.1 Relações sociais de produção
Esse conceito faz citação aos modos estabelecidos na distribuição dos meios
de produção e do produto, do modo como os homens dividem o trabalho em uma
sociedade em um dado momento histórico. Isso acontece, pois, os homens para
viverem em sociedade cada vez mais se organizaram. Esse sociólogo considera o
modo de produção ou estádio de desenvolvimento industrial um modo de
cooperação a um estado social determinado ou a uma força produtiva.
A divisão social do trabalho corresponde a partes da sociedade. De acordo
com essa separação é que ocorre a escolha das tarefas em quantidades maiores ou
menores do produto social. Pode-se afirmar que os conceitos de forças produtivas e
de relações sociais de produção são dependentes entre si e são causa de sua
própria alteração. As forças produtivas se referem a atuação do homem com a
natureza e as relações sociais são fruto da cooperação dos homens no processo
produtivo.
4.2.3.2 Infra-estrutura e superestrutura – Sistema jurídico e ideológico
A infra-estrutura, base ou estrutura corresponde ao conjunto das forças
produtivas e do comportamento social de uma sociedade. A estrutura forças
produtivas e do comportamento social de uma sociedade. A estrutura social e o
Estado são dados importantes do processo vital dos indivíduos, mas são resultados
do trabalho que os indivíduos produzem materialmente. A superestrutura ou supraestrutura é a base material das relações sociais. Representa o modo de como os
homens realizam suas representações, as suas idéias, de forma a determinar o
desenrolar das forças produtivas e das relações compartilhadas entre si.
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De acordo com Binho (2004;p365-366) foram contabilizados, em 2002, 19.000
sindicatos de trabalhadores e empregadores. O sindicato é a unidade básica de uma
entidade. Confederação é uma organização sindical de interesse nacional, com três
ou mais federações, com sede na Capital da República. Centrais sindicais são
associações superior aos sindicatos, federações e confederações.
A estrutura e funcionamento do sindicato, assim, caracterizam-se Pinho
(2004;p.366): a) cada categoria profissional pode ter um sindicato na base territorial;
b) pode existir somente um sindicato na mesma base territorial, mas há permissão
para existir associações de problemas comuns; c) sindicatos e associações não se
confundem; d) o sindicato é formado de uma diretoria, uma assembléia e um
conselho fiscal; e) não é necessário a autorização do Estado para fundar um
sindicato; f) é papel dos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria, incluindo questões judiciais e administrativas; g) a
assembléia geral decide a quantia que será descontada em folha, independente da
contribuição sindical prevista em lei; i) não é obrigatório filiar-se ou manter-se filiado
a sindicato; j) é vedada a dispensa do empregado sindicalizado quando concorrer ao
cargo de direção e representação sindical, mesmo se eleito até um ano após o final
do mandato, exceto no caso de falta grave nos termos da lei; k) exemplos de
centrais sindicais: CUT (Central única dos Trabalhadores); CGT (Central Geral dos
Trabalhadores), FS (Força sindical).
Para o contador, o conselho que o representa é o Conselho Regional da
Contabilidade (CRC), responsável pela liberação do registro desse profissional.
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5 CONTADOR E O PODER JUDICIÁRIO

5.1 PERITO CONTÁBIL
O perito contábil tem uma grande responsabilidade perante a sociedade,
contudo antes de relatar a função do perito contábil é de maior relevância conceituar
a Perícia Contábil .
Sempre que as decisões judiciais repercutirem no patrimônio das pessoas,
quer físicas ou jurídicas, haverá necessidade, para que seja feita a justa reparação
dos danos ao patrimônio prejudicado, do concurso de especialistas, nas mais
diversas áreas do saber, quer ciências naturais, quer ciências sociais, como é o caso
da contabilidade.
O trabalho pericial, tal como o de auditoria, requer processo investigativo,
apuração dos fatos envolvidos nos procedimentos contábeis de certa azienda,
contudo, por determinação legal, seu escopo está limitado ao que for determinado
investigar, tendo portanto, seu campo de investigação limitado, pelas questões
propostas ou pela orientação do magistrado que a deferiu.
A Perícia Contábil ou Perícia Judicial tem como por seu objetivo propiciar
condições a justiça, isto é, auxiliar o caso em juízo, orientando uma autoridade
formal no julgamento de um fato. Podendo ser solicitada para se obter uma prova ou
conhecimento da área judicial e contábil. A Perícia é exigida quando se tem
interesse de pessoas litigantes, do interesse da justiça e, também do interesse
público.
Clóvis de Souza ( 1998 p .14 ) indica Perícia Contábil de acordo com NBC 13 como “conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de
laudo sobre questões

contábeis, mediante a exame, vistoria, indagação,

investigação, arbitramento, avaliação ou certificação.”
Com isso a presença do Perito contábil é de grande relevância perante a
sociedade, pois ele condiciona que a justiça seja feita. O compromisso moral e ético
do perito contábil é a principal qualidade que o mesmo de ter .
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O perito contábil pode ser nomeado ( que é feito pelo juiz ), indicado seguida
de nomeação

( quando o autor e/ou réu, exeqüente e/ou executado desejam

orientação técnica ou cientifica para contribuição, solicita ao Juiz a nomeação do
perito ), indicado (quando ambas as partes desejam esclarecimento ), intimado (isto
é, cientificá-lo de que foi nomeado ) .
Porém o perito pode declinar da nomeação, isto é escusar – se por meios de
ordens legais, retirando – se da incumbência do exercício da função de periciar o
caso.
Para uma boa perícia, o primeiro ato a ser executado é a formulação de
quesitos pelo Juiz e advogados das partes quando lhes interessam. Estes quesitos
são importantes para boa qualidade do trabalho pericial, pois são os quesitos que
indicam o escopo da perícia .
Com esses quesitos formam – se as diligências para obtenção de provas e
para formulação do Laudo Pericial .
A prova pericial está conceituada no CPC, art. 420 como “a prova não cria e
não crê, isto é, insere no laudo fatos e atos exatos estudados, não fundado em
simples suposições ou possibilidades, devendo apresentar suas conclusões com
toda a objetividade, mantendo sempre a isenção e imparcialidade.”
O laudo pericial é elaborado individualmente pelo perito, podendo ter o perito
assistentes

técnicos que

apenas

oferecerão

pareceres. É o

Laudo

que

consubstancia o trabalho pericial nos aspectos de exposição e documentação,
principalmente no propósito de expressar a opinião do perito sobre questões
formuladas nos quesitos .
No Laudo está a documentação da perícia, nela se documentam fatos, as
operações realizadas e as conclusões devidamente fundamentadas a que chegou o
perito.
O perito contador possui deveres legais e profissionais configurados pela
CPC. O contador perito tem o dever de aceitar o encargo , o de cumprir o ofício com
exatidão, de comprovar a sua habilitação, de respeitar os prazos, a lealdade de
cumprir

o

encargo,

de

prestar

esclarecimentos,

de

evitar

interpretações
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tendenciosas, de abster – se de dar sua opinião pessoal , ser imparcial e o dever de
cumprir e fazer as Normas Técnicas e Profissionais de Perícia Contábil .
Além dos deveres, o contador tem direitos, que são os direitos legais e
profissionais do contador perito. Ele tem o direito de escusar – se por um motivo
legitimo, a prorrogação do caso, direito à pesquisa de fontes documentais e
testemunhas e direito a honorários.
O contador que fugir das normas da CPC pode sofrer penalidades civis e
criminais.
Multa, pelo prejuízo causados na ação, se deixar de cumprir o encargo no
prazo que lhe foi estipulado. Indenização pelos prejuízos que causar à parte, se for
pó dolo ou por culpa, pelos motivos citados acima. Incursão nas sanções penais que
a lei penal estabelecer, pelos motivos citados acima . Reclusão de um a três anos, e
multa, se fizer afirmação falsa, ou calar a verdade, em processo judicial ou
administrativo , ou em juízo arbitral por falsa perícia e até detenção de três meses a
dois anos, e multa, se tentar induzir o Juiz de Direito ao erro .
Segundo Valder Luiz Palombo Berto , o perito contábil deve se conscientizar “da necessidade
de integrar e agregar a sua personalidade , virtudes em grau que lhe empreste a autoridade moral
natural para o acatamento do seu trabalho ... ” Isto passa o perfil do perito contábil , que muitas vezes
é indagado pela sua honestidade e caráter ao longo do seu trabalho . A pessoa que desejar – se ser
um perito contábil deve estar consciente das responsabilidades sociais no qual esta se empregando
com moralidade e capacidade para executar tal ato”.

5.2 AUDITOR CONTÁBIL
O auditor contábil tem um papel importantíssimo na sociedade , como o perito
ele informa o que realmente esta acontecendo na sociedade empresária e pode
eliminar qualquer tipo de fraude que prejudique as pessoas que vivem dela . Por isso
existir a auditoria .
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A auditoria é definida como uma técnica contábil que objetiva obter elementos
de convicção que permitam julgar se os registros contábeis foram efetuados de
acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos.
O exame da auditoria se relaciona em demonstrar a exatidão dos registros e
as demonstrações contábeis decorrentes, mais cada situação tem o seu modo de
serem analisadas, suas ações não se limita apenas nos registros, e sim naquilo que
pode ter sido omitido pelas sociedades e com isso fazendo que aconteça um
desequilíbrio no levantamento patrimonial e financeiro da empresa em exame. A
finalidade da auditora não e apenas confirmar a vera - cidade dos registro, vai alem,
ela serve para ver se o fato ocorrido esta correto e se houve alguma fraude e ate
apontá-la

para o julgamento dos titulares. Mais também serve para levantar a

riqueza patrimonial e dando uma segurança a mais para seus proprietários, fisco e
financiadores do patrimônio.
Existem dois tipos de auditoria , a interna e a externa , em qual o auditor ou
esta empregado na sociedade , ou é contratado como serviço independente .
O auditor interno é empregado da empresa auditada , possui menor grau de
independência, executa auditoria contábil, operacional, de gestão, de qualidade, de
processos , de produtos e outros .Os principais objetivos são de verificar a
existência, a suficiência e a aplicação dos controles internos .
Nesta perspectiva, o posicionamento da auditoria interna, numa visão atual
do seu funcionamento, centra a sua atenção, não na auditoria aos órgãos da
empresa, mas às atividades que esta exerce.
Os auditores internos podem estar numa situação única para ajudar as suas
empresas a eliminar desperdícios, simplificar tarefas e reduzir custos. Para além
dos tradicionais objetivos empresariais de otimização de lucros e de resposta às
necessidades dos mercados em que se inserem, num mundo em constante
mutação, as empresas deparam-se com novas situações, que conduzem a uma
forte motivação, relativamente a preocupações com a eficácia e eficiência dos
recursos. Atualmente, a auditoria Interna constitui uma função de apoio à
gestão.
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A auditoria interna, além de importante, tornou-se imprescindível no mundo
empresarial.
O auditor externo não tem vínculo com a empresa auditada, possui maior
independência , executa apenas auditoria contábil. Seu trabalho tem como
principal objetivo emitir um parecer ou opinião sobre as demonstrações
contábeis, no sentido de verificar se estas refletem adequadamente a posição
patrimonial ou financeira, o resultado das operações e as origens e aplicações
de recursos da empresa examinada.
De acordo com Américo Florentino ( 1975 , p . 243 ) “o auditor que não
desempenhar bem suas funções por forma ilesa ou imoral deixando de apurar
falhas, fraudes

ou irregularidades poderá ser penalizado por ação cível ou

penal” .
Sendo a profissão de auditor marcada pelo traço da responsabilidade
pública e social, elementos tais como, ética e independência são essenciais ao
profissional, até mesmo como fator de permanência no mercado.

5 .3 CONSULTOR CONTÁBIL
Considera – se consultor contábil toda pessoa que adquiri o bacharel de
Ciências Contábeis e que possui o registro no CRC. Uma das profissões mais
cobradas, pois o consultor contador

dentro da Sociedade Empresária fica

responsável pela segurança patrimonial da mesma.
O consultor contador no exercício

da profissão esta sujeito a normas do

CRC, CFC e da Justiça, principalmente quando esta se fazendo serviço pericial e de
auditoria, no qual esta mais comprometido com o judiciário .
O consultor contador tem um grande relevância na Lei da responsabilidade
fiscal, pois ele contabiliza

todos os registros comerciais , e ajuda regular as

finanças, sejam públicas ou privadas. Pois ele faz o planejamento contábil
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representando o conjunto de normas e procedimentos que orientam as atividades
de execução orçamentárias , patrimoniais e financeiras .
De acordo com a STN ( 2004 http://www.stn.fazenda.gov.br/contabilidade ) “
em função da Lei de Responsabilidade Fiscal, integram ainda o processo de
Planejamento, Execução Contábil e as Normas de Consolidação das Contas
Públicas nos três níveis de governo ”.
Por isso , o poder judiciário principalmente em atos civis precisam do auxilio
do consultor contábil . Podendo através dele ter a veracidade dos fatos .

5.4 A VISÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE A ATUAÇÃO DO CONTADOR
O setor judiciário requisita o profissional e ciências contábeis principalmente
como auxiliar do juiz, segundo o juiz do TRT e professor da PUC Minas, Paulo
Cifuentt.
O contador perito é quem fornece os dados (elementos técnicos) que são de
grande importância para que o juiz proclame a sentença.
Por este e por vários outros motivos é que existem as normas processuais,
em que contador perito que infringir a lei, estará sujeito à causas de impedimento e
suspensões.
Se houver interesse de litigantes, o perito contador pode ser chamado à
audiência, para prestar esclarecimentos ao laudo final.
Aos alunos do curso de Ciências Contábeis que têm o interesse de se
tornarem peritos contadores, Cifuentt deixa a mensagem “ que procurem se habilitar para
realização de perícias contábeis, participando de cursos específicos afim de que possam se
apresentar junto aos diversos juízos para concorrerem a nomeações como perito do juízo”.
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6 A CONTABILIDADE E A DIVISÃO DO TRABALHO
6.1 O CONTEXTO ECONÔMICO SOCIAL E POLÍTICO NA PROFISSÃO CONTÁBIL
A profissão contábil é uma das mais antigas que se tem conhecimento. Hoje
se espera que a classe contábil esteja em constante evolução, alem de uma série de
atributos indispensáveis nas diversas especializações da profissão contábil. Não é
mais possível sobreviver no momento atual, com aquela postura de escriturador
“guarda livros”, “despachante” e atividades burocráticas.
No contexto econômico, podemos dizer que cresce a importância do
profissional de contabilidade. Com base nos dados reais da empresa, o contador
pode ser um parceiro importante, e peça chave nas decisões gerenciais. As
determinações econômicas presentes no atual cenário mundial, imprimem
mudanças significativas e questionáveis no modo de produzir trabalho. Essas
mudanças são provocadas pela busca constante de acumulação de capital, está aí a
importância do trabalho do profissional de contabilidade. Seja na criação ou no
acompanhamento do desenvolvimento, a empresa terá sempre que contar com este
profissional.
A contabilidade no contexto social, desempenha um papel importante nas
negociações empresariais, assessorando, pesquisando, trazendo elementos que
asseguram o fluxo das informações, o que leva a tomada de decisões racionais. A
profissão contábil tem assumido ma função que oferece à sociedade vários
benefícios, incluindo menores riscos ao investir e à melhor destinação de recursos.
No contexto político, o profissional de contabilidade , pela característica de
seu trabalho, se traduz em agente efetivo de apoio e de orientação ao gestor de
recursos públicos, por estar em permanente contato com a legislação e com as
informações contábeis, tendo por isso, as condições de fornecer ao dirigente público
os indicadores necessários a uma competente decisão.
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É de fundamental importância o papel desempenhado pelo profissional da
contabilidade junto aos agentes políticos , sendo peça chave tanto na gestão
financeiro-orçamentária dos entes federativos, como na fiscalização do patrimônio
público.
Segundo José Alencar (vice presidente da República) “a contabilidade é,
obviamente, o principal instrumento de quem administra”.
O poder público brasileiro começa a acreditar que somente com a
participação do profissional da contabilidade e também com a participação cada vez
mais crescente da sociedade nas ações de controle e fiscalização da aplicação de
recursos públicos, poderá ocorrer a diminuição de fraudes, má gestão e desvio de
dinheiro.
6.2 INICIATIVA PÚBLICA E PRIVADA
A sociedade brasileira passa por um momento histórico em sua trajetória de
consolidação da democracia. Este processo se verifica com a exigência cada vez
maior de transparência e controle. Quer seja na administração pública, quer seja na
iniciativa privada.
É cada vez mais crescente a necessidade de informações sobre a gestão de
negócios, seja empresarial, de capitais particulares ou de governo de recursos
públicos.
Devido `a crescente consciência da cidadania, se dá a necessidade de uma
prática contábil que melhore a evidenciação

do uso e emprego dos recursos

públicos. Nesse quadro a escassez de recursos na área pública está a exigir
gerenciamento eficiente dos gestores, de modo a não permitir o desvio ou o
desperdício de verbas. Também é visível, a crescente consciência de cidadania no
seio das comunidades nesse nosso tempo, e isso decorre da intolerância com a má
gestão, com o desperdício, com o desvio e a má fé dos gestores do patrimônio e
dinheiro público.
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A contabilidade pública pode desempenhar relevante papel político e social ,
no desenvolvimento de demonstrativos atualizados e que evidenciem, com
qualidade, a eficácia , eficiência e economicidade dos gastos públicos.
Neste contexto, a contabilidade pública pode ser vista como verdadeiro
instrumento de informação.

6.3 EXIGÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO CONTÁBIL
Para exercer a profissão contábil, o contador (bacharel em ciências
contábeis), ou técnico em contabilidade(curso técnico de contabilidade), deverá
submeter-se ao exame de suficiência para obter registro no Conselho Regional de
Contabilidade e atender as exigências legais.
Só poderá exercer a profissão contábil, o profissional devidamente registrado
e em situação regular perante o CRC de seu domicílio.
6.3.1 Normas Profissionais de Contabilidade
As Normas Brasileiras de Contabilidade estabelecem regras de conduta
profissional e procedimentos técnicos a serem observados quando da realização dos
trabalhos previstos na Resolução CFC n.º 560/83, de 28/10/1983, em consonância
com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
As Normas Profissionais de Contabilidade são caracterizadas pelo prefixo
NBC P, e são necessárias ao bom exercício da profissão como guias ou regras de
conduta técnica dos profissionais e, de acordo com a Resolução CFC n.º 751, de
29/12/1983, tem os seguintes conteúdos:
NBC P 1 – Normas Profissionais de Auditor Independente:
Estabelecem

as

condições

de

competência

técnico

profissional,

de

independência e de responsabilidade na execução dos trabalhos, de guarda de
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documentação e sigilo, e de utilização do trabalho do auditor interno e de
especialistas de outras áreas.
NBC P 2 – Normas Profissionais de Perito Contábil:
Estabelecem

as

condições

de

competência

técnico

profissional,

de

independência e de responsabilidade na execução dos trabalhos, de impedimentos,
de recusa de trabalho, de fixação de honorários, sigilo e utilização de trabalho de
especialistas.
NBC P 3 – Normas Profissionais de Auditor Interno:
Estabelecem

as

condições

de

competência

técnico

profissional,

de

independência e de responsabilidade na execução dos trabalhos, da guarda de
documentação e sigilo, de cooperação com o auditor independente e utilização do
trabalho de especialistas.
6.3.2 Código de ética
Entende-se por ética, a expressão única do pensamento correto, o julgamento
do que é ou errado, bom ou ruim. A ética tem como função a padronização das
condutas com fins de minimização dos conflitos que possam advir da convivência
em sociedade.
A ética tem uma finalidade fundamental ao regulamentar das profissões, pois
proporciona uma visão de justiça e bom desempenho das atividades, em situações
que, muitas vezes, por interesse próprio pode levar o profissional a seguir caminhos
ilícitos muitas vezes sem retorno.
Neste contexto, surgem os códigos de ética, organizados para serem o guia
de todo profissional, o seu objetivo principal é expressar e encorajar o sentido de
justiça.
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De acordo com a Resolução CFC n.º 803/96, que aprova o Código de Ética
Profissional do Contabilista, o profissional deverá exercer sua profissão com zelo e
honestidade, guardar sigilo de informações, zelar pela competência dos serviços
confiados a seu cargo, não emitir circunstâncias precipitadas sobre qualquer caso.
Deverá renunciar às funções exercidas, caso haja falta de confiança por parte do
cliente ou empregador; manifestar a existência de impedimento para o exercício da
profissão.
É vedado: não usar de responsabilidade aos serviços que lhe foram confiados
e obter vantagens que sejam de aplicações ilícitas.
O profissional terá que ser extremamente sensível aos padrões éticos e à
moral. Deverá conhecer a dimensão ética de todas as situações da aldeia global.
Jamais deverá consentir envolver-se em negócios ou atividades que possam
compuscar a integridade de seus colegas.
Segundo Lisboa (199 p. 69-70) “o Código de Ética Profissional do Contabilista
traz quatro elementos indispensáveis ao desempenho satisfatório do serviço
prestado pelo contabilista: a competência, o sigilo, a integridade e a objetividade”.
Não e possível ensinar ética a um indivíduo, uma vez que esta deve brotar da
consciência e discernimento de cada um, entretanto, o que pode e deve ser feito, é a
difusão dos valores éticos, afim de que as pessoas sejam movidas a conquistar e
resguardar tais valores.
6.3.3 Exame de suficiência
A resolução CFC n.º 853/99, institui o exame de suficiência como requisito
para obtenção de registro profissional em Conselho Regional de Contabilidade.
O exame de suficiência é a prova de equalização destinada a comprovar a
obtenção de conhecimentos médios adquiridos no curso superior de ciências
contábeis e no curso técnico de contabilidade.
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Para ser aprovado, o candidato terá que obter uma pontuação mínima de
50% dos pontos distribuídos na prova.
Ocorrendo a aprovação no exame, o Conselho Regional de Contabilidade
procederá a emissão da Certidão de aprovação para o examinado, com validade de
um ano para fins de requerimento do registro profissional no Conselho.

6.4 ESPECIALIZAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO CONTÁBIL
Ao tomar decisões sobre qual carreira seguir dentro da profissão, o
profissional contábil terá que ser hábil e ter conhecimento sobre a área a atuar. O
profissional deve assumir uma nova postura frente à um novo mundo, buscando um
perfil audacioso às exigências do mercado globalizado, e assim evoluir o
desenvolvimento e a valorização profissional, com responsabilidade social.
As especializações para a profissão contábil, são inúmeras, dentre elas
podemos citar:
Planejador tributário: orientador dos processos tributários ICMS/ IR e outros,
bem como o Especialista nas fusões, incorporações e cisões.
Analista Financeiro: Analista de crédito, desempenho, mercado de capitais,
investimentos, custos.
Contador geral: Poderá especializar-se em contabilidade: rural, hospitalar ,
fiscal, imobiliária, hoteleira, industrial, securitária, de condomínio, comercial, em
empresas transportadoras, bancárias, públicas, de empresas sem fins lucrativos,
empresas de turismo, mineradoras e cooperativas.
Cargos administrativos: Área financeira comércio exterior, executivo, logística.
Auditor interno; Auditoria de sistema, auditoria de gestão, controle interno.
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Contador de custo: Custos de empresas prestadoras de serviço, custos
industriais, análise de custos, orçamentos, custos do serviço público.contabilidade
estratégica, controladoria estratégica e balanço social.
Atuário: Contador que se especializa em previdência privada, pública e
seguros.
Contador gerencial: Controladoria, contabilidade internacional, contabilidade
ambiental.
Auditor independente: Especialização em sistemas, tributos, custos.
Consultor: “Expert” em avaliação de empresas, tributos, comércio exterior,
informática, sistemas de custos, controladoria, qualidade total, planejamento
estratégico, orçamento.
Empresário contábil: Escritório de contabilidade (serviço fiscal, departamento
pessoal), centro de treinamento.
Perito contábil: Perícia contábil, judicial, fiscal, extrajudicial.
Investigador de Fraude: Detecta o lado “sujo” da empresa. Empresas na
Europa e EUA contratam, às vezes semestralmente estes serviços.
Professor: Cursos técnicos, cursos especiais, carreira acadêmica (mestre,
doutor).
Pesquisador: Pesquisa autônoma, fundações de pesquisa, pesquisas para
sindicatos, instituições de ensino, órgãos de classe.
Escritor: Há revistas/ boletins que remuneram os escassos escritores
contábeis. Livros didáticos e técnicos. Articulista contábil/ financeiro/ tributário para
jornais. Revisão de livros.
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Parcerista: Docente e pesquisador com currículo notável. Parecer sobre laudo
pericial, causa judicial envolvendo empresas, questões contábeis.
Conferencista:

Palestras

em

universidades,

empresas,

convenções,

congressos.
Contador público: Gerencia finanças de órgãos públicos.
Agente fiscal de renda: Agente fiscal de Municípios, Estados e União
Diversos concursos públicos; Controlador de Arrecadação do Ministério
Público da União, Fiscal do Ministério do Trabalho, Banco Central, Analista de
finanças e Controles.
Tribunal de Contas: Controladoria, Fiscalização, Parecerista, Analista
Contábil, Auditoria Pública, Contabilidade orçamentária.
6.5 A ROTINA DE TRABALHO E AS PERSPECTIVAS DO PROFISSIONAL DE
CONTABILIDADE
Num sentido prático, a primeira maneira de avaliar as perspectivas de uma
atividade profissional, é saber se existem bons empregos nesta área. A
remuneração também é um fator fundamental. Uma boa expectativa de retorno
financeiro nos estimula a fazer investimentos mais relevantes na formação
profissional.
A carreira de contabilidade se divide em três níveis:
Nível I – Técnicos em Contabilidade e Assistente Contador;
Nível II – Contador Geral, Contador de Custos e Auditor;
Nível III – Contador Gerencial (Controller) e Executivo em auditoria.
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Dentro da contabilidade Financeira, as especializações, como contabilidade
rural, contabilidade hospitalar, contabilidade imobiliária etc.; considerando, também
as uniões entre contabilidade e informática, contabilidade e tributos, são excelentes
opções para o profissional contábil.
Quanto ao auditor externo, a nova proposta da Lei das sociedades por Acões
obriga a todas as grandes empresas a serem submetidas ao exame de auditoria
independente. Certamente haverá uma grande demanda por esse profissional.
Por outro lado, a auditoria interna que, segundo o Conselho Federal de
Contabilidade, é a opção de 9% dos contadores brasileiros.
As causas judiciais envolvendo as empresas é prerrogativa de análise de um
perito contábil, que, assim como auditor, é de competência exclusiva do Contador.
Com a terceirização, as empresas buscam os consultores contábeis. O analista
financeiro é cada vez mais, procurado no mercado; e o contador está apto a
executar essa função.
Novas perspectivas profissionais estão surgindo, como por exemplo: a de
investigador contábil (profissional que investiga fraudes nas empresas); a
Contabilidade Ecológica, a Auditoria Ambiental, a Contabilidade Estratégica, o
empresário contábil com um novo perfil.
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7A MATEMÁTICA COMO INSTRUMENTO CONTÁBIL
7.1 APLICAÇÕES MATEMÁTICAS NA ROTINA DO TRABALHO CONTÁBIL
A matemática aplica-se na rotina do trabalho contábil de forma sistemática e
é imprescindível, atuando como parte integrante das ciências contábeis, sua
associação permite o desenvolvimento de sistemas de controles flexíveis que
gerando sistemas formais bastantes dinâmicos, tendo como resultado a apuração e
análise de dados verificados na mutação patrimonial verificados nos atos e fatos
contábeis de uma entidade estudada.
A matemática vem associar-se à ciência contábil baseada na participação de
informações de todos os setores que integram uma organização contábil permitindo
a formulação de indicadores de controle, sistemas de informações, sistemas de
planejamentos, sistemas de avaliações, indicadores quantitativos, indicadores
financeiros, indicadores de produção, controle de custos, análise de orçamentos e
etc. Dessa forma a matemática alia-se a rotina do trabalho contábil, como ferramenta
essencial, permitindo as demonstrações de um período financeiro que irão expressar
a s situação patrimonial e resultados das entidades.(Revista Brasileira de
Contabilidade. JAN/FEV.1996, p. 26-27).
7.2 APLICAÇÕES MATEMÁTICAS NA PROJEÇÃO DE CENÁRIOS CONTÁBEIS
Aplicação da matemática na projeção do cenário contábil se funde como
diagnostico da Economia que é a ciência social que estuda como o individuo e
sociedade decidem empregar recursos produtivos e escasso da produção de bens e
serviços, de modo a distribuí-los entre as varias pessoas e grupos da sociedade
(VASCONCELLOS, Marco Antônio. Fundamentos de Economia.Saraiva.2002.p. 1011)
A Contabilidade no cenário moderno não se volta para o dono, mas para as
entidades, as quais estão em rápido nível de crescimento, tornando-se (ou podendo
tornar-se) empresas de porte, num crescimento tecnológico de mercado de
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qualidade muito grande, numa realidade de relativa instabilidade de preços e de
mercado (MARION, José Carlos.2003, p. 27.)
Com o passar do tempo, novos usuários das Ciências Contábeis foram
surgindo nos vários segmentos da sociedade ativamente econômica, os banqueiros,
os fornecedores de mercadorias, o governo, os empreendedores, os investidores, os
empregados, os clientes, os sindicatos, os partidos políticos, etc., daí surge a
necessidade da utilização da matemática e da estatística como ferramentas para se
estabelecerem relações entre variáveis econômicas.
A matemática nos permite escrever de forma resumida importantes conceitos e
relações de economia e permite análises econômicas sob a forma de modelos
analíticos, que resumem os aspectos essenciais das questões em estudo
(VASCONCELLOS, Marco Antonio. 2002. p. 10-11.)
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8 CONCLUSÃO FUNDAMENTADA

É notório, para todas as profissões, que não basta apenas um curso superior,
dominar as disciplinas ministradas no curso de Contabilidade ou estar preso aos
processos convencionais de ensino e aprendizagem. Há necessidade de se ir mais
longe, de sair do tradicional e lembrar o antigo ensinamento: “quem pouco planta,
pouco colhe”.
O mundo globalizado exige profissionais multifuncionais, eficientes, criativos,
visão de futuro, senso de oportunidade, intuitivos e principalmente empreendedores.
Vai se tornando indispensável o conhecimento não apenas de sua área de atuação,
mas da linguagem da aldeia global. Além das habilidades específicas da profissão,
garra e coragem são determinantes. Para poder responder às mudanças, é
fundamental entender claramente qual a sua importância e atividade na sociedade.
A contabilidade, sendo uma ciência social, deve preocupar-se com os
princípios de justiça e decência, procurando sempre uma finalidade social superior
nos serviços que executa, logo o contador deve Ter a consciência de seu papel, o
qual não se restringe exclusivamente a registro de fatos contábeis e documentos
que atendam as exigências fiscais e legais. Para que isso aconteça é necessário
que o contabilista desempenhe suas funções com atitudes que valorizem a classe.
Ao se observar a profundidade dessa afirmativa ver-se á que não existe outra
alternativa que não o merecido reconhecimento do profissional da área contábil.
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APÊNDICE A – Entrevista com o juiz

Dados do entrevistado:
Nome: Paulo Cifuentt
Formação acadêmica: bacharel em direito
Local atual de trabalho: Juiz do TRT de Belo Horizonte e Professor da PUC Minas
Entrevista:
Qual a relação técnica que existe entre o poder judiciário e a contabilidade ?
Esta relação existe quando se nomeia um perito contábil como auxiliar do
juízo na elaboração de laudo pericial e processos que envolvam conhecimentos
técnicos específicos, na forma do art. 420 e seguintes do CPC.
O de fornecer elementos técnicos ao juízo para apuração de suas sentenças.
Exemplo: em um pedido de diferenças de comissões em uma ação trabalhista, esta
apuração carecerá necessariamente da participação de um profissional da
contabilidade como perito.
Que tipo de participação ou contribuição o contador pode dar para o poder judiciário
na condição de resolver processos ?
Embora pela lei processual o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, este na
grande maioria dos casos será tomado como base pelo juiz nas questões
eminentemente técnicas.
A parte envolvida num processo pode adquirir suspensão de um perito
contador indicado pelo juiz ?
Sim. O perito estará sujeito às mesmas causas de impedimento e suspensão
afetas ao juiz, tais como parentesco, amizade ou inimizade com as partes.
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Está sujeito às normas processuais, sobretudo aquelas ligadas a boa fé processual,
além de sujeitar-se a causas de impedimento e suspensões já abordadas.
Um contador pode ser convocado para participar de uma audiência e explicar
pessoalmente o trabalho realizado ?
Sim. Desde que seja

interesse litigantes obterem em audiência alguns

esclarecimentos sobre a perícia.
O que Vossa Excelência deixaria de recado para estudante de contabilidade ?
Que procurem se habilitar para a realização de perícias contábeis,
participando de cursos específicos afim que possam se apresentar junto aos
diversos juízos para concorrerem a nomeações como perito do juízo.

CONCLUSÃO DA ENTREVISTA
A entrevista foi de grande valor para começarmos o curso, pois abriu campos
na atuação do profissional contábil, surgindo uma nova modalidade além do
profissional que trabalha em escritórios.
O que foi de grande valor também, foi o quanto foi abordada a ética e a
responsabilidade do contador perante a sociedade, e de que forma devemos atuar
na profissão.

