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PERÍCIA TRABAHALISTA EM DESTAQUE

N

esta última quinta-feira, dia 28 de
Janeiro de 2016, no Hotel Plaza Inn
San Conrado em Goiânia, foi
ministrado pelo palestrante o contador
Piterson Maris Siqueira Galdino Perito e
professor universitário, especialista na área
de perícia trabalhista e cível há mais de 3
anos, filiado à ASPECON-GO, Diretor
financeiro do SINDICONTÁBIL, o Curso que

prática, que surpreendeu a todos os
presentes, de forma positiva. Não podemos
deixar de ressaltar as presenças ilustres que
estiveram no evento: na abertura, o
Presidente do SINDICONTÁBIL Leonardo
Lobo, os Peritos, Lucas Lima e Henrique
Carrijo
ambos
filiados à ASPECONGO e também a

entrou para história dos métodos aplicados
em cursos desta natureza, no qual o tema

presença
do
contabilista Robson

abordado foi: PERÍCIA TRABALHISTA NA
PRÁTICA. O curso foi apresentado dentro da
plataforma do sistema PJeJT onde foi possível
visualizar os processos de forma real. Curso
este que foi enfatizado de forma 100%

Fernandes. O Curso
teve duração de 5
horas de forma bem
interativa por todos os presentes.

1ª PLENÁRIA DO CRCGO CONTA COM A PRESENÇA DE
DIVERSAS ENTIDADES CONTÁBEIS

A

primeira sessão Plenária do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás em 2016
ocorreu no dia 21 de janeiro, com a participação dos conselheiros efetivos e alguns
conselheiros suplentes. Como destaque, houve a presença de profissionais contábeis e
representantes das entidades contábeis do Estado, tais como Sescon-Go, Aspecon,
Assesc, Sindicontábil, Sicredi e Movimento de Apoio às Causas Contábeis. Também esteve
presente o coordenador de arrecadação do Senar Goiás, Lauro Viana. De acordo com o
presidente do Sindicontábil, Leonardo Lobo, 2016 será o ano da mudança. “Há 30 anos a classe
contábil vem perdendo terreno em Goiás, e essa nova direção do CRCGO é a fonte da
mudança, vindo para agregar”, pontuou. O presidente da Aspecon, Júlio César Carlos, destacou
a abertura obtida pela nova direção do CRCGO para realização de eventos em prol da perícia
contábil em Goiás. “O atual presidente já abriu as portas para nós, inclusive para realizarmos
reuniões no local e trabalharmos ao máximo para fazer o 3º Simpósio de Perícia Contábil e o 6º
CONAP, que será na região Centro-Oeste, especificamente Goiânia”, relatou. O presidente do
Sicredi Goiânia, José Antônio Schimit, se colocou à disposição do Conselho. “Espero que haja
uma interação maior e efetiva entre o CRCGO e a Cooperativa, para definirmos estratégias e
termos uma participação na classe contábil”, completou.
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ARTIGO TÉCNICO
SERA O FIM DA SONEGAÇAÕ?
POR: FABIO PEREIRA SOUSA, contador.
INTERESSE DE PESQUISA: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

C

om publicação da instrução normativa
SRF Nº 1571/2015 02/07/2015,
Alterada
pela
IN
1580/2015
14/08/2015 pela Institui a declaração
denominada E-FINANCEIRA.
A E-Financeira e um meio de captação de
informações financeiras, no qual as
instituições terão que informar ao fisco toda
movimentação em curso, Entre os
responsáveis por prestar as informações
destacam-se
os
bancos,
seguradoras,
corretoras de valores, distribuidores de títulos
e valores mobiliários, administradores de
consórcios e as entidades de previdência
complementar.
A E-Financeira tem sua primeira entrega para
maio de 2016, referente aos dados a partir de
1º de dezembro de 2015.A E-Financeira visa
cumprir o acordo entre o governo federal e os
Estados Unidos para melhoria da observância
tributária internacional e implantação do
ForeignAccountTaxComplianceAct
(Fatca),
celebrado no ano passado. (fonte: receita
federal) O valor que se trata desta lei são os
seguintes saldos ou movimentação superior a:
R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de
pessoas físicas; R$ 6.000,00 (seis mil reais),
no caso de pessoas jurídicas. Estes valores
correspondem à movimentação em qualquer
conta de deposito, poupança, pagamentos em
cheques, como também ordem de
pagamento, cartões de créditos ou debito,
investimento, regastes, alienações, cessões,
rendimentos brutos, acumulados anualmente,
mês a mês, por aplicações financeiras;
aquisições de moeda estrangeira; valor de
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créditos
disponibilizados
ao
cotista,
acumulados anualmente,
mês a mês, por cota de consórcio e outros.
Esta declaração será enviada a receita federal
e com esta informação a receita terá em mãos
todas as movimentações financeiras de seus
contribuintes, e estes dados será confrontada
com a Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física E declarações de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica. Portanto, a partir de
agora serão vigiados e cobrados pela receita
federal. Os contribuintes terão que ter um
cuidado a mais ao fazer sua declaração de
Imposto de Renda e esta atentos as suas
movimentações e declarar certo, para que
não venha cair em malha fina,ou seja, na
BOCA DO LEAO! Será o fim da sonegação? A
receita federal ano a ano vem se organizado e
preparando agora ela terá de forma
consolidada suas movimentações financeiras
no banco de dados dela, e com estas
informações ela decidira o que fazer como
dita as regras. Mais será que vai ser 100%
?Não sabemos, mais cabe a ela decidir o que
fazer e ela tem a base legal. Esta informação
vai impactar sim nas pessoas físicas e
jurídicas, não tem pra onde correr, para
aquele que recebe montantes de altíssimo
valor e/ou valor acima citada não pagam
imposto, será agora obrigado a pagar, se não,
poderá ser chamado para dar explicações
juntos ao fisco. Diante disso o contribuinte
seja ela física ou jurídica terá que se planejar e
organizar sua vida financeira para que não
venha ter futura dor de cabeça orquestrada
pela receita Federal do Brasil.
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ENTREVISTA
Perícia Contábil
Em 03/02/2016 por Hélio Carlos de Rezende

Como se tornar um perito? Quais as áreas de atuação da perícia?
Inicialmente, para se tornar um perito faz-se necessário vocação e
especialização. É indispensável que o perito seja dotado de vasto
conhecimento sobre aquela área que pretende atuar. A perícia possui
uma grande variedade de áreas de atuação, que especificamente para
o profissional contador podemos destacar a perícia contábil, fiscal e
outras abrangendo a área financeira como apuração de haveres,
Hélio Carlos de Rezende
liquidação de sentenças, revisionais de contratos e perícias
trabalhistas.
Bacharel em Ciências Contábeis pelo
Atualmente, como se encontra o mercado de trabalho para os
UNIDESC; Especialista em
Controladoria, Auditoria e Tributos
peritos? São bem remunerados?
pelo UNIDESC; Especializando em
Podemos dizer que o mercado de trabalho para os peritos está em
Perícia Contábil e Financeira pelo
pleno crescimento e isso demanda profissionais habilitados, já que
UniSEB; Perito Judicial e Extra Judicial
somente uma pequena parcela dos contadores opta por esse trabalho.
atuante há mais de 6 anos na comarca
Sobre a remuneração, se levarmos em conta que às vezes o perito abre
de Cristalina-GO; filiado à ASPECONmão de seus honorários justos para atender as solicitações de
GO – Associação dos Peritos
assistência judiciária gratuita, podemos informar que a nossa
Contadores do Estado de Goiás;
remuneração é, na maioria das ocasiões, justa.
Membro do Comitê para Estudos da
Que tipo de rotina e burocracia se envolve um perito?
Perícia Contábil do CRC-GO;Contador
O profissional quando resolve atuar no campo da perícia vai encontrar
e empresário do ramo contábil com
uma rotina diferenciada como por exemplo, diligências, práticas
dois escritórios em Cristalina-GO,
sendo um no centro da cidade e outro
forenses, que na sua essência é puramente burocrática devido a
no Distrito de Campos Lindos
algumas propriedades dentre elas, emissão de petições, pareceres,
(Marajó);
Delegado Regional do CRC
laudos, etc. Tudo isso com prazos estipulados.
em
Cristalina-GO;
Docente do ensino
Quais suas expectativas para a área pericial diante do novo CPC?
superior nas disciplinas da
A principal expectativa diante do novo CPC prende-se ao fato de que
Contabilidade; Atua como Perito
os processos certamente terão trâmites mais rápidos e concomitantes
Judicial, Extra Judicial, Perito
a essa situação a demanda para a realização de perícias crescerá
Assistente, Liquidante, Administrador.
sensivelmente.
Que conselhos e/ou informações daria àqueles que estão
interessados em adentrar nesta área?
A despeito do interesse em ingressar no ramo de perícias, entendemos que o essencial é se especializar,
seja realizando cursos (existem vários) e/ou até mesmo trabalhando em parceria com um colega já
experiente no ramo, que é o mais indicado e posso afirmar com conhecimento de causa, pois ingressei
com o auxílio de colegas que já atuavam como peritos. Outra dica é procurar a Associação dos Peritos
para associar-se, porque com a entrada em vigor do novo CPC, irá precisar.
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