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Palavra do presidente
Juarez Domingues Carneiro

á 100 anos, nascia a mais importante revista de contabilidade do Brasil. No dia 1º
de janeiro de 1912 começou a circular, na
cidade de São Paulo, o periódico que contribuiu para
mudar a forma de comunicação estabelecida entre
os profissionais contábeis daquele início de século.
Segundo pesquisas realizadas, havia poucos periódicos que falavam sobre o papel da contabilidade naquele período, e a RBC surgiu como uma poderosa ferramenta de informação e de valorização
da profissão.
Os anos se passaram e muitos profissionais contribuíram para consolidar a Revista no cenário nacional e internacional, entre eles os saudosos Ivo
Malhães de Oliveira e Antônio Lopes de Sá, além
de vários outros, que forneceram informação e conhecimento técnico para o enriquecimento do pensamento contábil.
O Conselho Federal de Contabilidade edita esta
publicação para que os leitores – aqueles que já
conhecem a RBC e aqueles que virão a conhecê-la
– tenham acesso à história da nossa revista. Neste
livro, estão reproduzidas imagens de quase todas
as capas da RBC, uma vez que há edições encadernadas, e textos referentes aos conteúdos de cada
revista. Dessa forma, temos a certeza de que estamos contribuindo para a preservação da história da
Revista Brasileira de Contabilidade e contribuindo
para a memória da Contabilidade brasileira.
Boa leitura.
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Introdução
m 1912, circulara, pela primeira vez, a edição n.º 1 da Revista Brasileira de Contabilidade (RBC). Fruto de uma Sociedade
Anônima, a RBC foi dirigida, até meados de 1920,
por Carlos de Carvalho, Horácio Berlink e José da
Costa Boucinhas. A primeira RBC apresentou – de
forma técnica – a importância da inserção da matéria contábil e sua aplicação no dia a dia dos profissionais e da sociedade.
Desde então, a revista passou de um simples
periódico para uma das mais importantes Revistas
sobre Contabilidade que temos notícia. Referência
nas rodas de pesquisas e procurada pela publicação
de artigos técnicos, a RBC se tornou importante documento de referência entre as instituições de ensino contábil.
Pelos seus 100 anos de história, a RBC não só recebe esta singela homenagem, mas agradece todos
aqueles que direta ou indiretamente continuam contribuindo para o engrandecimento da contabilidade
no País e no mundo.

11

RBC: 100 anos de
História Contábil
Em suas 20 páginas, a RBC abordou assuntos ligados às Finanças, Indústria
e Comércio daquela época. Os seus idealizadores Francisco D’Áuria e
Herrmann Jr. participavam ativamente de movimentos que buscavam o
reconhecimento da profissão contábil no Brasil. Em suas obras, entendiam
ser a Contabilidade uma ciência e, com esse posicionamento, contribuíram
para a criação da “Revista Brasileira de Contabilidade”.

A edição traz, na Apresentação, a seguinte
redação: “O vigesimo seculo encontrou completamente transformada a influencia civilisadora da industria, do comercio e da agricultura, influencia que cresceu e se desenvolveu
prodigiosamente com as aperfeiçoadas applicações do vapor e da eletricidade.”
A valorização do profissional e o reconhecimento da Contabilidade, como ferramenta
imprescindível de trabalho, foram ampla-

mente disseminados pela equipe editorial da
RBC. “Impressionados com o predomínio da
contabilidade, que é o guia imprescindível
dos negocios, os espíritos dotados de forte individualidade, que preponderam na direcção
dos grandes paizes, reconheceram-na como a
mais últil das disciplinas profissionaes incorporadas ao actual regimen comercial.” (REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, n.º 1, São Paulo, janeiro de 1912).
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Na página 2, a revista apresentou um estudo científico sobre contas comerciais, escrito por José da Costa Sampaio – considerado
um dos primeiros estudos científicos sobre a
Contabilidade produzido no Brasil. Há, ainda, artigos escritos por Carlos de Carvalho

sobre Responsabilidade por endosso; além
de artigos sobre Contas
e Mathematica Commercial (elementos do
preço de venda).
Para o contador
Lino Martins, a ideia
de criação da RBC foi
um marco para a história contábil brasileira. Segundo ele, a Revista foi criada numa
época notabilizada por inúmeros avanços
tecnológicos, conquistas da civilização e
reviravoltas em relação ao poder com a
abolição da escravatura e a proclamação
da República. “A criação da RBC certamente teve origem na necessidade de
informações, pois, já naquela época, o
empirismo, a intuição, o espírito de
iniciativa não eram suficientes para
a geração do conhecimento contábil
brasileiro”, informou.
Já a contadora e presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de
Janeiro, Diva Gesualdi, lembra o trabalho realizado pelo seu pai, contador Ivo Malhães
de Oliveira, que presidiu o Conselho Federal de Contabilidade no período de 1970 a
1973. “Enquanto presidente do CFC, meu pai
transformou a RBC no maior veículo de comunicação oficial de representação da classe
contábil no Brasil”, orgulha-se. O trabalho
realizado por Ivo Malhães contribuiu para o
processo de modernização da Revista – já em
sua terceira fase (ver Box). À época, a circulação tornou-se trimestral e a impressão da
capa passou a ser em quatro cores e o miolo
em uma cor.
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Trechos de
destaque da
primeira RBC
...o que devemos fazer não é contractar profissionais extrangeiros, mas
sim, tratar de amparar o ensino commercial dando-lhe o verdadeiro molde, e que
no presente é sem rodeios, a legalização
da classe.

Curiosidades – 1912
- Os contadores Herrmann Jr. e Francisco
D’Áuria participaram ativamente na criação das
primeiras entidades de classe dos contabilistas: o Instituto Paulista de Contabilidade (atual Sindicato dos Contabilistas de São Paulo), a
Academia Paulista de Contabilidade e a Revista
Paulista de Contabilidade, que teve sua primeira
edição junho de 1922, substituindo a Revista
Brasileira de Contabilidade. O objetivo da nova
revista era publicar não só artigos técnicos,
mas também defender as causas nobres que
redundassem em benefício dos contadores e
guarda-livros brasileiros.

- No dia 16 de dezembro de 1911, foi constituída legalmente a Sociedade Anônima Revista
Brasileira de Contabilidade.
- Os administradores da RBC eram Francisco
D’Auria, Carlos Levy Magano, Raymundo Marchi e Emilio de Figueiredo.
Legalisada a profissão de contadores
e guarda-livros teremos amparado o ensino commercial e serão favorecidos:
a) os contadores formados por escolas,
cujo programma seja o mais conveniente possível para formar rapazes
para o commércio;

- A primeira edição trouxe o seguinte aviso:
“Achando-se indisposto o nosso redactor-chefe, a organisaççao do presente numero
foi conﬁada ao Sr. Francisco D’Auria. Fazemos
votos para que se restabeleça rapidamente e
asuma o cargo este director da Revista, cujos
nome e Penna de muito a prestigiam”.
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b) os governos, que terão nessa classe,
independente de remuneração, os
seus fiscaes, porque havendo penalidades, como sejam multa, annulacão
de titulo e prisão, os profissionaes,
toda a vez que o commerciante procurar insinua-los para praticarem um
acto que viesse prejudicar o fisco, recusariam categoricamente receiosos
de serem punidos;
Os Srs. Commerciantes, que assim
sabiam perfeitamente que tinham auxiliares de responsabilidade e que portanto o
seu patrimônio estava em boas mãos.
Portanto, o único remédio efficaz para
a remodelação do ensino commercial do
paiz está na legalisacão da classe, sem o
que nada se conseguirá.
.... convém ponderarmos que já existe
projecto de lei para legalisacão dos guarda-livros ...”

Há cem anos, o navio RMS Titanic atingiu
um iceberg e causou uma das maiores fatalidades navais de toda a história. Com 269 metros
de comprimento e 46 mil toneladas, o naufrágio
do Titanic tirou a vida de mais de 1500 pessoas
nas geladas águas do Atlântico Norte.

No mesmo ano acontecia a V edição dos jogos olímpicos. Realizado em Estocolmo, entre
5 de maio e 27 de julho, o evento reuniu 2407
atletas, sendo 48 mulheres, de 28 nações.
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Raio X da RBC
Em 2012, a RBC recebeu no Qualis/CAPES o conceito B4.
A Revista Brasileira de Contabilidade RBC
possui atualmente cerca de 5 mil assinantes, com tiragem de 12 mil exemplares. O
público-alvo da revista são estudantes de
Ciências Contábeis que utilizam os artigos
publicados como fonte de pesquisa.
O professor doutor Antônio Lopes de Sá
integrou, por muitos anos, o Conselho Editorial da RBC.
Em 2006, a Revista Brasileira de Contabilidade atingiu a marca histórica de 25 mil
assinantes.
A RBC é distribuída em bibliotecas das
Instituições de Ensino Superior, organismos internacionais, Conselhos Regionais e
a parlamentares e ex-presidentes do CFC.

ara a divulgação de matérias técnicas na
RBC, impõe-se que seu conteúdo seja de
natureza relevante para a proﬁssão contábil, enfocando tanto a Contabilidade propriamente
dita quanto disciplinas ou temas aﬁns, de efetivo
interesse para a proﬁssão.
Desde a sua criação, a RBC já passou por três
fases distintas:
1ª fase – 1912 a 1920
Fruto de uma Sociedade Anônima, a RBC foi dirigida por Carlos de Carvalho, Horácio Berlink e José
da Costa Boucinhas.
2ª Fase – 1929 a 1932
A RBC voltou a circular graças à iniciativa de Francisco D´Áuria, Ubaldo Lobo, João Salustiano de
Campos, Paulo Lyra Tavares e Hugo da Silveira
Lobo. Nessa segunda fase, a RBC já era impressa
em papel de excelente qualidade. Em 1932, a RBC
deixou de circular em razão de problemas ﬁnanceiros e em face do falecimento de alguns de seus
diretores.
3ª fase – 1971 aos dias atuais
Em 1971, iniciou-se uma nova fase da RBC. A
partir de então, ela passou a ser patrocinada pelo
Conselho Federal de Contabilidade, à época sediado na cidade do Rio de Janeiro, passando a RBC
a constituir-se no órgão de divulgação oﬁcial do
CFC. Sua circulação era trimestral, com impressão
da capa em 4 cores e o miolo em uma cor. Em
1990, no mês de agosto, quando circulou a edição
n.º 72, na gestão do presidente do CFC, Ivan Carlos Gatti, a RBC ganhou um novo visual gráﬁco em
impressão em 4 cores. Nessa fase, deu-se início
ao sistema de assinaturas, visando tornar a RBC
autossuﬁciente. Atualmente, a RBC vem alcançando, a cada nova edição, aprimoramento técnico e
visual, seguindo tendências modernas de diagramação e passando a conter, além de artigos técnicos, entrevistas e reportagens sobre matérias de
grande interesse para a proﬁssão contábil.
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Depoimentos
Diva Maria de Oliveira Gesualdi, contadora, professora,
filósofa e administradora, é presidente do Conselho
Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro
desde 2010

Comentar sobre a Revista Brasileira de
Contabilidade enche-me de orgulho por trazer boas lembranças de meu pai, contador
Ivo Malhães de Oliveira, que, quando presidente do Conselho Federal de Contabilidade (1970-1973), reiniciou a sua publicação
como mais uma ação do CFC pelo desenvolvimento profissional da classe contábil.
Dessa forma, a Revista que surgira como um
periódico de iniciativa privada tornou-se, em
1971, o veículo de comunicação oficial do
maior órgão de representação da classe contábil no Brasil.

Desde então, a Revista tem, cada vez mais,
elevado o seu padrão de qualidade, adaptando-se e evoluindo de acordo com as novidades
tecnológicas e técnicas do mundo contemporâneo. O alto nível das informações prestadas nos
artigos e reportagens da RBC, com os maiores
nomes das Ciências Contábeis e ciências afins,
vem honrando o compromisso assumido por
meu pai, há mais de 40 anos, de fazer da revista
um valioso instrumento de educação continuada para a classe contábil brasileira. Parabéns e
obrigada a todos os que vêm contribuindo para
o longo sucesso da RBC!

17

Luiz Mateus Grimm ex-diretor executivo do Conselho
Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul e
Assessor Editorial da RBC
A gestão do CFC – 1990/1993 – sob o comando do então Presidente Ivan Carlos Gatti,
tinha entre as suas principais metas dar uma
nova dinâmica às edições da Revista Brasileira de Contabilidade.
Na época, tive o privilégio de assessorar a
Presidência do CFC, tendo sido nomeado, para
exercer, entre outras funções, a de Assessor Editorial da Revista, o que desempenhei de 1990
até 2001. Na nova orientação, algumas medidas
revolucionárias à época foram implantadas pelo
Plenário do CFC, dentre as quais destaco:
1) Remodelação da RBC, no sentido de lhe
dar uma nova apresentação gráfica, com
impressão em 4 cores, em papel couchet
– de primeira qualidade – e uma diagramação mais moderna. Até então, desde o surgimento da Revista, em 1912, sua impressão sempre havia sido em preto e branco.
2) Sem descuidar de seu elevado conteúdo técnico e científico, com matérias e artigos sempre inéditos, a RBC passou a contar, também, com notícias e reportagens de assuntos
de interesse da classe contábil brasileira.
3) No planejamentro gráfico, foram previstos
e inseridos espaços publicitários – pagos
– para anúncios de produtos e serviços de
interesse da profissão.
4) A RBC passou a ser editada sob a modalidade de assinaturas pagas, para torná-la

autossustentável, sem a necessidade de
recursos orçamentários para o pagamento
das despesas com as respectivas edições.
Assim procedendo, a RBC passou a ser remetida exclusivamente a quem nela tivesse
interesse em recebê-la. Nessa linha, a primeira edição, na nova fase, circulou com
25.000 exemplares, aumentando gradativamente até 30.000 exemplares, conforme
notícia estampada na edição n.º 74, que
circulou em março de 1991.
5) A RBC também foi disponibilizada, a partir de 1994, para aquisição em bancas de
revistas, em aeroportos, em várias capitais
do País, tendo como objetivo principal
atingir outros segmentos da sociedade.
Todas essas medidas ajudaram a elevar o
conceito da RBC, que se tornou uma publicação atraente, respeitada, de leitura agradável
e de comunicação efetiva com os profissionais da Contabilidade, entidades em geral,
instituições de ensino e autoridades, condições que a RBC, melhorando ano a ano, ostenta até os dias atuais.
Na nova fase, iniciada em 1990, o Conselho Editorial, nomeado pelo CFC, era composto pelos contadores Arthur Nardon Filho
(RS), Francisco Ferreira dos Anjos (MG),
Williams Almeida Santos (SE) e Mario Rodrigues de Azevedo (PI).
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Um fato ocorrido, digno de registro nessa
nova fase da RBC foi que, em 1991 (ou 1992)
foi colocada em dúvida a competência do
CFC de editar esse tipo de publicação. Como
é sabido, as receitas orçamentárias das entidades como as que integram o Sistema CFC/
CRCs devem ser aplicadas nos fins institucionais, definidos no Decreto-Lei n.º 9295/46.
Diante de veiculação de reportagem relacionada à atuação política de profissionais contá-

beis, o Tribunal de Contas da União, em razão
de denúncia, suspendeu a edição da RBC por
entender que não se enquadrava nas atribuições do Sistema CFC/CRCs, de fiscalização
e de registro dos profissionais da Contabilidade. Depois de algum tempo (em torno de
6 meses), após recurso interposto, o Egrégio
TCU foi sensível, cancelando a suspensão, ao
acolher as respeitáveis razões apresentadas
pelo CFC, entre as quais de que a RBC, pelo
seu elevado teor técnico e científico, se constituía efetivamente em instrumento cultural,
de orientação e de informação para a atuação
dos profissionais da Contabilidade, ou seja,
um suporte para uma educação continuada
dos registrados nos CRCs do País – uma efetiva fiscalização preventiva.
De minha parte, sinto-me feliz e gratificado pela oportunidade que tive de prestar
esse serviço de assessoramento ao CFC e
à classe contábil brasileira durante 11 anos
ininterruptos.

Contador Lino Martins da Silva
Desde meus tempos de estudante de Contabilidade, acompanho com vivo interesse as
publicações e artigos da Revista Brasileira
de Contabilidade, seja como frequentador e

leitor na biblioteca do Conselho Federal de
Contabilidade, quando sua sede era no Rio de
Janeiro, seja como autor, com alguns trabalhos e comentários que foram ali publicados.
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Seja nas lides profissionais, seja no magistério superior, sempre tive a Revista Brasileira de Contabilidade como fonte primordial de
consulta obrigatória, com o objetivo de verificar as tendências e preocupações dos que se
dedicam ao estudo das Ciências Contábeis e
tirar dali a necessária inspiração para solucionar questões teóricas e práticas que me eram
apresentadas a cada dia.
Foi por intermédio da RBC que tomei conhecimento dos textos do saudoso Professor
Antônio Lopes Sá e da sua teoria das funções
do patrimônio e do neopatrimonialismo, que,
a nosso juízo, ainda não foi suficientemente
estudada pela academia, sempre preocupada
com as inovações e os modismos e, muitas
vezes, abandonando reflexões ainda não suficientemente sedimentadas no campo da teoria.
Na RBC também tomamos conhecimento
das pesquisas do Professor Alberto Almada Rodrigues, com o objetivo de recuperar
um pouco de nossa esquecida história do
pensamento contábil brasileiro, como, por
exemplo, o levantamento dos “Contadores
e Guarda-livros do Brasil” a partir do ano
de 1549, publicado no n.º 71, ano XIX, out/
dez de 1989 ou o trabalho intitulado “Instituições Profissionais e Culturais da Ciência
Contábil no Brasil”, publicado no n.º 61, ano
XVII, abr/jun de 1987.
Por tudo isso é que parabenizamos aqueles que, no alvorecer do século XX, tiveram a brilhante ideia da criação da Revista
Brasileira de Contabilidade (1912), numa
época notabilizada por inúmeros avanços
tecnológicos, conquistas da civilização e
reviravoltas em relação ao poder como a da
abolição da escravatura e a proclamação da

República, quando o mundo ainda não tinha
entrado na civilização do consumo, dos cérebros eletrônicos, da automação e da racionalização. Sua primeira edição certamente
teve origem na necessidade de informações,
pois, já naquela época, o empirismo, a intuição e o espírito de iniciativa não eram
suficientes para a geração do conhecimento
contábil brasileiro, fortemente influenciado
pelas ideias do velho mundo.
Por tudo isso é que esperamos que a Revista
Brasileira de Contabilidade continue a difundir o conhecimento relacionado com a ciência
do patrimônio, sempre apresentando uma variedade de temas, autores e procedências geográficas, que, nesses 100 anos, caracterizaram
os trabalhos publicados e que, sem dúvida, são
de grande utilidade para estudiosos e usuários
das informações contábeis. Nosso desejo é
que a RBC continue sendo um veículo editorial que aporte conteúdos úteis, que, de algum
modo, relacione cultural e intelectualmente os
leitores interessados tanto do Brasil como de
outros países e assim, promover a integração
da comunidade contábil mundial.
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Contador Hamilton Parma

Diz Jacques D’Alembert que há dentro do
Brasil vários Brasis; e Fabrício de Oliveira e
Wilson Siqueira dizem que há muitas Minas
Gerais dentro de Minas Gerais.
A RBC preenche esses espaços diversificados, dando-lhes e satisfazendo-os dentro do
princípio da uniformização, sedimentando o
que é precioso, o espírito da nacionalidade.
Leva a esse imenso território a sua mensagem
do aprimoramento técnico-científico, do avanço
cultural, da sensibilização e conhecimento dos
vários campos do saber e, sem minimizá-los, a
união espiritual dos profissionais que se dedicam a esse complexo mercado de trabalho.
Alegra ao espírito ver ensinamentos evoluídos ou já sabidos. Envolve a dedução de estar

atualizado ou incentivar o aprimoramento. Há
a conscientização da necessidade do prosseguir no acompanhamento da evolução e aperfeiçoamento.
Creio que a RBC sempre foi um veículo de divulgação da ciência Contábil e de
sua aplicação e da abordagem das ciências
e campos que nela interpenetram, as chamadas fronteiras.
Espero que não haja interrupção dessa linha pragmática que perdura desde o seu nascimento centenário.
Nesse longevo e respeitado período, a
RBC contribuiu para a coesão profissional,
para a manutenção e elevação do nosso nível
técnico-cultural.
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Profissionais falam sobre a importância da RBC para a
Contabilidade brasileira

Maria Clara
Cavalcante
Bugarim

Gestão 2006 - 2009

Quando presidi o Conselho Federal de Contabilidade, tive a oportunidade – junto com a equipe
de redação e com o apoio do Conselho Editorial
– de acompanhar o trabalho realizado em prol dos
proﬁssionais brasileiros. Realizamos excelentes
reportagens, inclusive com os candidatos à Presidência da República em 2006. Sem dúvida, pelos
100 anos de história contábil, a RBC é a mais importante publicação – que evoluiu assim como a
proﬁssão – que temos notícia.

Roberta Alencar

Coordenadora da RBC

Coordenar um dos mais importantes periódicos
para a proﬁssão contábil enche-me de orgulho.
Quando analisamos os artigos que serão publicados, temos a certeza de que a Contabilidade evoluiu e se tornou uma das mais importantes ciências do País. Parabenizo a todos os doutores da
equipe do Conselho Editorial, que, a cada edição,
reaﬁrmam o compromisso – enquanto estudiosos
da Ciência Contábil – na disseminação da pesquisa
técnico-cientíﬁca, que contribui de forma valiosa
para o engrandecimento da proﬁssão.

José Martonio
Alves Coelho

Gestão 2004 - 2006

O processo evolutivo da RBC é uma das suas principais características. Enquanto presidente, levei
ao conhecimento dos parlamentares brasileiros a
importância do periódico. Na minha gestão, realizamos várias entrevistas com parlamentares que
contribuíram com projetos de interesse para a
classe contábil.
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Capa da primeira edição da RBC, de janeiro de 1912
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Apresentação
O vigesimo seculo encontrou completamente
transformada a influencia civilisadora que da
industria, do commercio e da agricultura, influencia que cresceu e se desenvolveu prodigiosamente com as aperfeiçoadas applicações
do vapor e da eletricidade.
Nos tempos passados, o industrial preoccupava-se sómente com os negocios de uma
reduzida clientela, e, não temendo a concurrencia, perseverava nos seculares processos
de fabricação.
O commerciante, por isso, via-se peado,
sem poder desenvolver a propria iniciativa e
seu campo de acção.
O agricultor, manietado por uma legislação
economica oppresiva que entre nós, no Brasil colonial, permaneceu durante tres seculos,
manteve-se fiel a rotina.
Com o desenvolvimento da navegação a
vapor e com a expansão das estradas de ferro,
appareceu um novo e consideravel scenario
mercantil diante da avidez dos homens.

Com estes preponderantes elementos, a industria,
transformando-se,
centuplicou a sua
potencia creadora.
O commercio,
então, que assenta, em grande
parte, na industria, expandiu-se
e com o auxilio,
ainda, da economia, conseguiu uma feição grandemente
sympathica e maleavel, especialmente na
permuta internacional.
Resulta deste estado progressivo das instituições mercantis, que os industriaes para
enfrentarem a concurrencia que diariamente
avulta, são obrigados a um grande esforço
para a manutenção do equilibrio das suas respectivas situações.
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Sob este ponto de vista essencial, a ordem
e a economia apparecem como elementos de
sucesso na luta que absorveu os vitaes interesses das sociedades modernas.
É exactamente, o que os homens de negocio comprehenderam depois de se terem mortificado com as licções da experiencia.
Se a ordem deve preponderar na organisação technica de uma empresa, deve
tambem existir na sua administração; se a
contabilidade não é uma causa directa da
riqueza, constitue, entretanto, um consideravel elemento de absoluto successo das
empresas em geral.

Impressionados com o predominio da contabilidade, que é o guia imprescindivel dos
negocios, os espiritos dotados de forte individualidade, que preponderam na direcção
dos grandes paizes, reconheceram-na como a
mais util das disciplinas profissionaes incorporadas ao actual regimem commercial.
Assim comprehendido, justifica-se o apparecimento de um periodico especial relativo a
contabilidade, que tenha por objecto a defesa
da verdade de seus principios e a discussão de
todas as suas applicações.
Com tal escopo, apresenta-se a Revista
Brasileira de Contabilidade.

Contas commerciaes
Ensaio de classificação scientifica

Antes de ensaiarmos a classificação que temos
em vista, cumpre-nos recorrer ao concurso
de algumas noções preliminares, relativas ao
conceito geral da Contabilidade, e que se nos
affiguram indispensaveis á boa comprehensão
do nosso tentamen.
É evidente que existe a ordem economica,
assim como existem a ordem politica, a ordem
religiosa, etc.; e, pois, que o objecto exclusivo da Contabilidade consiste na methodização
graphica e apreciação numerica dos factos de
ordem economica, segue-se que ella, sobre ser

a sciencia das contas em geral, é principalmente a sciencia da ordem economica.
Subentende-se, portanto, que todos os factos de ordem economica, podendo ser numericamente apreciados e considerados como
operações economicas, têm, consequentemente, um valor activo ou passivo para a respectiva empresa.
Esses factos, porém, que se originam das
mais simples ás mais complexas relações
do intercurso commercial, podem ser assim
classificados:
Quanto á sus frequencia, em isolados e iterativos; quanto á sua finalidade, em permutativos e modificativos.
Occorrem sempre entre o empresario e terceiros, ou entre o empresario e qualquer das
suas relações com a empresa; do que se conclue que o empresario e terceiros, ou o empresario e qualquer das suas relações com a
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empresa, são os agentes de quaesquer factos
de ordem economica. Mas, como a sua realisação depende sempre do concurso de dois
agentes pelo menos, é claro que nenhum desses factos pode deixar de ser permutativo.
O empresario pode ser individual ou collectivo, mas para a respectiva contabilidade é
considerado sempre como pessoa unica.
Os Agentes podem ser explicitos ou implicitos. São explicitos quando se trata de terceiros, e implicitos quando se trata do empresario ou das suas relações com a empresa.
O valor que, em dado caso, é activo ou passivo para os Agentes implicitos, pode ser inversamente considerado para os agentes explicitos.
Do exposto facilmente se deduz que as
operações economicas podem ser effectuadas
por agentes exclusivamente implicitos, mas
só no caso do empresario ser individual e que
negoceie exclusivamente a dinheiro á vista; e
não podem ser effectuados por agentes exclusivamente explicitos, porque seria o mesmo
que eliminar as relações da empresa com terceiros e com o empresario.
Exemplifiquemos:
A organisação do Capital de qualquer empresa é um facto isolado e permutativo. Os
seus agentes são implicitos quando o empresario é individual e implicitos e explicitos
quando o empresario é collectivo.
Os recebimentos e pagamentos são
factos iterativos e permutativos, cujos
agentes podem ser explicitos e implicitos conjunctamente.
As vendas, os gastos, os descontos, as commissões, etc., são factos iterativos, permutativos e modificativos, decorrentes da acção simultanea dos diversos agentes.

Permutativos – são, portanto, os factos de
ordem economica que não modificam nem
alteram o valor activo ou passivo de quaesquer outros factos anteriores da mesma empresa, mas que os transferem parcial ou integralmente de uma para outra categoria. Neste
caso, mas só nelle, os agentes podem ser exclusivamente explicitos, quando se transfere
qualquer valor activo ou passivo de um agente explicito para outro agente explicito.
É obvio que, se todas as operações economicas de qualquer empresa fossem exclusivamente permutativas, os elementos
constitutivos dessa empresa permaneceriam
inalterados; isto é, não resultariam lucros
nem prejuisos dessas operações, qualquer
que fosse a sua importancia numerica ou significação quantitativa.
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Modificativos – são os
factos de ordem economica que alteram o valor
activo ou passivo de quaesquer outros factos anteriores da mesma
empresa, conservando-os, porém, nas mesmas categorias. É da frequencia destes factos que resultam os ganhos ou as perdas para
qualquer empresa.
Antes de ensaiarmos a classificação que temos em vista, cumpre-nos recorrer ao concurso de algumas noções preliminares, relativas
ao conceito geral da Contabilidade, e que se nos affiguram indispensaveis á boa comprehensão
do nosso tentamen.
É evidente que existe a ordem
economica, assim como existem a
ordem politica, a ordem religiosa, etc.; e, pois, que o objecto
exclusivo da Contabilidade
consiste na methodização
graphica e apreciação numerica dos factos de ordem economica, segue-se
que ella, sobre ser a sciencia das contas em geral, é
principalmente a sciencia
da ordem economica.
Subentende-se, portanto, que
todos os factos de ordem economica, podendo ser numericamente apreciados e considerados como
operações economicas, têm, consequentemente, um valor activo ou passivo para
a respectiva empresa.
Esses factos, porém, que se originam
das mais simples ás mais complexas rela-

ções do intercurso commercial, podem ser
assim classificados:
Quanto á sua frequencia, em isolados e iterativos; quanto á sua finalidade, em permutativos e modificativos.
Occorrem sempre entre o empresario e terceiros, ou entre o empresario e qualquer das
suas relações com a empresa; do que se conclue que o empresario e terceiros, ou o empresario e qualquer das suas relações com a
empresa, são os agentes de quaesquer factos
de ordem economica. Mas, como a sua realisação depende sempre do concurso de dois agentes pelo menos, é
claro que nenhum desses factos
pode deixar de ser permutavivo.
O empresario pode ser individual ou collectivo, mas
para a respectiva contabilidade
é considerado sempre como
pessoa unica.
Os Agentes podem ser
explicitos ou implicitos.
São explicitos quando
se trata de terceiros,
e implicitos quando
se trata do empresario
ou das suas relações
com a empresa.
O valor que, em dado
caso, é activo ou passivo para os Agentes
implicitos, pode ser inversamente considerado para os
agentes explicitos.
Do exposto facilmente se deduz que as
operações economicas podem ser effectuadas
por agentes exclusivamente implicitos, mas
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só no caso do empresario ser individual e que
negoceie exclusivamente a dinheiro á vista; e
não podem ser effectuados por agentes exclusivamente explicitos, porque seria o mesmo
que eliminar as relações da empresa com terceiros e com o empresario.
Exemplifiquemos:
A organisação do Capital de qualquer empresa é um facto isolado e permutativo. Os
seus agentes são implicitos quando o empresario é individual e implicitos e explicitos
quando o empresario é collectivo.
Os recebimentos e pagamentos são factos iterativos e permutativos, cujos agentes
podem ser explicitos e implicitos conjunctamente.
As vendas, os gastos, os descontos, as commissões, etc., são factos iterativos, permutativos e modificativos, decorrentes da acção simultanea dos diversos agentes.
Permutativos – são, portanto, os factos de
ordem economica que não modificam nem
alteram o valor activo ou passivo de quaesquer outros factos anteriores da mesma empresa, mas que os transferem parcial ou integralmente de uma para outra categoria. Neste
caso, mas só nelle, os agentes podem ser exclusivamente explicitos, quando se transfere
qualquer valor activo ou passivo de um agente explicito para outro agente explicito.
É obvio que, se todas as operações economicas de qualquer empresa fossem exclusivamente permutativas, os elementos
constitutivos dessa empresa permaneceriam
inalterados; isto é, não resultariam lucros
nem prejuisos dessas operações, qualquer
que fosse a sua importancia numerica ou significação quantitativa.

Modificativos – são os
factos de ordem economica que alteram
o valor activo
ou passivo de
quaesquer outros factos anteriores da mesma
empresa, conservando-os, porém, nas mesmas categorias. É da frequencia destes factos que resultam os ganhos ou as perdas para
qualquer empresa.
Ensaiemos, portanto, a classificação scientificas dessas Contas.
Como a creação de cada conta commercial se origina de um facto de ordem economica, segue-se que todas as contas commerciaes são de ordem. Mas, como os factos de
ordem economica estão classificadas quanto
á sua frequencia, em isolados e iterativos, e
quanto á sua finalidade, em permutativos e
modificativos, resulta a primeira classificação, que é a seguinte:
Contas de ordem, quando nellas se registram
sómente os factos isolados e permutativos.
Contas de movimento, quando nellas
se registram sómente os factos iterativos
e permutativos.
Contas de resultado, quando nellas se registram os factos isolados ou iterativos e permutativos, mas todos modificativos.
É claro que o resultado, para a empresa, pode
ser positivo ou negativo, visto que os factos
modificativos alteram sempre o valor activo ou
passivo de cada conta em que são registrados.
Estabelecido como está que os factos de
ordem economica, ou operações economicas,
registrados especialmente em cada uma das
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contas commerciaes, são actos de agentes explicitos ou implicitos, conclue-se que a segunda classificação dessas contas é a seguinte:
As contas commerciaes são pessoaes ou collectivas, quando os agentes são explicitos, e são
impessoaes, quando os agentes são implicitos.
Pela primeira classificação vemos que entre as contas commerciaes ha umas em que se
registram exclusivamente os factos permutativos, — são as contas de ordem e as de movimento; e ha outras nas quaes se registram os
factos permutativos e modificativos, — são as
contas de resultado.
Ora, como os factos permutativos não alteram nem modificam a significação quantitativa do valor de quaesquer outros já registrados
na mesma contabilidade e referentes á mesma
empresa, esses factos, considerados no seu
conjuncto e quanto ao resultado que produzem, são realmente estaticos, porque mantêm
a significação quantitativa dos valores constitutivos ou preexistentes da referida empresa.
O inverso se verifica com os factos modificativos, que alteram necessariamente a significação quantitativa do valor de quaesquer outros anteriormente registrados, cabendo-lhes,
portanto e mui propriamente, a denominação
de dynamicos, porque modificam a significação quantitativa dos referidos valores constitutivos ou preexistentes.
Encaradas, pois, sob este novo ponto de
vista, as contas commerciaes classificam-se,
finalmente, em dois grandes grupos irreductiveis, que comprehendem as contas estatico-demonstrativas e as contas dynamico-demonstrativas.
Em virtude desta ultima classificação, podemos verificar agora que todas as contas

commerciaes obedecem fatalmente ás seguintes leis da contabilidade:
1.ª lei: — Das contas do primeiro grupo estatico-demonstrativas, umas são abertas com
o seu primeiro lançamento obrigatoriamente a
débito, e o seu saldo, quando este exista, será
obrigatoriamente a débito: outras são abertas
com o seu primeiro lançamento obrigatoriamente a crédito, e o seu saldo, quando exista,
será obrigatoriamente a crédito.
Generalisando, diremos: — toda a conta
commercial, qualquer que seja a sua natureza, que abrir obrigatoriamente a débito ou
a crédito, quando tiver saldo este estará na
mesma posição da abertura da conta. Uma
só excepção, mas apparente, se observa na
conta collectiva deste grupo (Contas Correntes), cujo primeiro lançamento pode ser
a débito ou a crédito. Dissemos, porém, que
essa excepção é apparente, e de facto o é,
porque ella deixa de existir, se desdobrarmos a conta em duas: — Devedores e Credores. Esta pratica seria de grandes vantagens por diversos motivos que não cabem
neste estudo, mas que analysaremos em outro proximo.
2.ª lei — Das contas do segundo grupo
— dynamico-demonstrativas, todas ellas podem abrir com os seus lançamentos iniciaes indifferentemente a débito ou a crédito,
conforme os casos, e os seus saldos, no caso
de existirem, também podem ser indifferentemente a débito ou a crédito. Egualmente,
uma só excepção nos apparece nas contas
deste segundo grupo, e é a conta Despesas
Geraes e qualquer das suas divisões (Ordenados, Honorarios, Impostos, etc.), visto que
o seu primeiro lançamento é obrigatoria-
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mente a debito, e o seu saldo, quando exista,
occupa a mesma posição; mas esta mesma
excepção tambem desappareceria se debilitassemos directamente a conta de Lucros e
Perdas pelas despesas e qualquer especie de
gastos, — pratica esta que — digamo-lo de
passagem — não se deve adoptar por inconvenientissima no ponto de vista estatistico
de qualquer empresa.

Agora, se dividirmos as contas do segundo
grupo em contas de lucro exclusivamente e
em contas de prejuiso exclusivamente, todas
ellas obedecerão absolutamente a primeira lei
enunciada para as contas do primeiro grupo,
e a segunda lei não poderá ser applicada por
falta de objecto.
Concluamos este ensaio com os tres seguintes quadros synopticos:

N.º 1 - Classificação Geral das Contas Commerciaes
Quanto á sua Creação e natureza

Quanto as suas relações entre a empresa, o empresario e terceiros

De ordem

Pessoaes e collectivas, quando os agentes são explicitos.

De movimento

Impessoaes, quando os agentes são implicitos.

Quanto á sua finalidade
Estatico-demonstrativas, quando são registros de
factos exclusivamente permutativos.

De resultado

Dynamico-demonstrativas, quando são registros
de factos modificativos.

N.º 2
Contas Estatico-demonstrativas

Contas Dynamico-demonstrativas

De ordem e de movimento; Pessoaes, collectivas e impessoaes.

De resultado; Impessoaes.

Mutabilidade de categorias e immutabilidade de valores

Mutabilidade de categorias e de valores.

N.º 3 - Algumas contas commerciaes categoricas, classificadas de accordo com o quadro n.º 1:
Contas de ordem

Capital, e em geral qualquer conta originada de
um facto isolado.

Impessoaes ou pessoaes

Contas de movimento

Caixa; Moveis; Bens immoveis; Mercadorias;
Titulos a Receber; Titulos a Pagar; Devedores;
Credores; Contas corrente

Impessoaes, Pessoaes ou collectivas

Contas de resultado

Despesas Geraes (e suas divisões); Juros;
Commissões; Descontos; Lucros nas vendas;
Lucros e Perdas

Impessoaes

Estatico-demonstrativas

Dynamico-demonstrativas

J. DA COSTA SAMPAIO

Responsabilidade por endosso
O endosso de um titulo de credito, de uma letra de cambio ou uma nota promissoria, por
exemplo, é o acto escripto por meio do qual se
transfere a propriedade desse titulo.
A pessoa que endossa um titulo se chama endossante ou endossador; aquella á
ordem de quem é o titulo endossado se
chama endossatario.

Quem endossa um titulo de credito torna-se
responsavel pelo seu pagamento. O devedor
directo é o acceitante, mas, indirectamente, são
os endossantes egualmente devedores. Todos
elles assumem a obrigação de pagar a somma
enunciada no titulo si o acceitante o não fizer.
São todos solidariamente responsaveis pelo
pagamento. Ora, como nas obrigações solida-
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rias o credor tem o direito de exigir de um só,
de mais de um, ou de todos, a sua vontade, o
cumprimento dellas — é evidente que, no caso
do titulo de credito não pago pelo acceitante, o
credor póde propôr acção contra um, alguns ou
todos os endossadores. Elle não é obrigado a
observar a ordem dos endossos.
Imaginemos, por exemplo, que uma letra de cambio foi endossada tres vezes. Não
sendo paga no vencimento pelo acceitante,
póde o seu portador exigir o pagamento do
sacador, do primeiro endossante, que será
necessariamente a pessoa a ordem de quem
a letra foi sacada, ou de qualquer delles a
escolha — ou de todos ao mesmo tempo. O
co-obrigado que paga uma letra de cambio
ou uma nota promissoria em logar do acceitante tem acção regressiva contra os co-obrigados. Quer dizer: elle póde accionar,
por sua vez, todos os co-obrigados anteriores a elle, — mas não tem acção contra os
co-obrigados posteriores.
Si uma letra de cambio tem, por exemplo, quatro endossantes, e o pagamento, na
falta do acceitante, é exigido do terceiro,
tem este acção contra os que o precederam,
isto é, contra o segundo e o primeiro endossador, até o sacador, que é um dos co-obrigados, mas não tem nenhum direito contra
o quarto endossante.
Este fica livre de qualquer responsabilidade.
Si o pagamento é exigido do sacador, nenhum dos endossantes tem mais responsabilidade alguma.
A acção, na falta do acceitante, póde ser
proposta contra qualquer dos obrigados indirectos, e destes póde aquelle que pagar propôr
acção regressiva contra os demais responsaveis, — mas não pode accionar os que figu-

ram no titulo depois delle como co-obrigados.
Ora, si todo endosso se traduz numa responsabilidade para quem o firma, — é evidente que comette grande falta quem os não
escriptura e deixa, portanto, de faze-los figurar em seus balanços.
Examinado-se a generalidade dos compendios de escripturação vemos que esta
questão dos endossos é inteiramente esquecida nelles. São rarissimos os que aconselham
o registro das responsabilidades originadas
da cessão de titulos.
Como regra mandam quasi todos que se
escripture a sahida do titulo cedido, pelo credito da conta que o representa, sendo debitada
a conta de quem recebe o seu valor. E mais
nada. É necessario, no entanto, que se combata esta pratica perigosissima. Onde não ha um
completo registro das responsabilidades nascidas da cessão dos titulos não ha uma completa exposição da situação patrimonial.
Tem sido lembrados dois modos de registro dos endossos. O primeiro consiste em se
deixar no activo o titulo cedido e lançar-se
no passivo uma egual soma até que o titulo
seja extincto. Dada a extincção, transfere-se a
somma do passivo para o credito da conta activa, e assim se dá baixa no titulo registrado.
Um exemplo fará comprehender o enunciado.
Imaginemos que um negociante vende uma partida de mercadorias no valor de
2:000$000 contra uma letra a sua ordem.
Evidentemente lançará:
Letras a Receber.
a Mercadorias ......... 2:000$000

Digamos agora que esse negociante desconta essa letra recebendo o liquido de
1:980$000. Lançará, então:

31

Diversos
a Letras Descontadas
Caixa .............................1:980$
Descontos.....20 $2:000$000

E no vencimento da letra, sendo esta paga
pelo acceitante:
Letras Descontadas
a Letras a Receber...2:000$000

A somma inscripta no passivo, na conta de
Letras Descontadas, registra a responsabilidade pelo endosso. Cessada esta responsabilidade pela extincção da letra, expunge-se do
activo o valor da mesma, o que se consegue
pela transferencia acima indicada.
Este modo de escripturar tem o inconveniente de deixar no activo a letra que sahiu
da carteira.
Para evitar este inconveniente tem sido
adoptado este modo pratico de registrar os
endossos das cessões:
Cedido um título, credita-se a conta em que
elle figura, sendo debitada a conta de quem recebe a sua importancia. Mas immediatamente
se registra o endosso. Assim, por exemplo:
Diversos.
a Letras a Receber
Caixa............................. 1:980$
Descontos......20$
2:000$000

E immediatamente, em seguida:
Titulos endossados
a Endossos .............. 2:000$000

Um lançamento ao inverso faz desapparecer dos livros o registro da responsabilidade
uma vez extincta a letra.
É claro que taes contas são abreviaturas de:
Devedores por titulos endossados e Credores
por endossos.

Não nos devemos esquecer de que além do
mais o nosso codigo commercial torna obrigatoria a escripturação das fianças e endossos.
Na Italia são muitas as sociedades que inscrevem nos seus balanços as letras endossadas
pelo modo indicado. Podem mencionar-se:
Banca Padovana, Banco di S. Vito, Banca Cooperativa Commerciale di Alessandria, Banca Popolare Cooperativa di Apricena, Banca
Popolare Cooperativa di Oderzo, Compagnia
Anonima di Credito Torrese, Banca Mutua
Popolare di Verona.
Segundo a lei bancaria alleman de 14 de
março de 1875, os bancos de emissão são
obrigados a indicar em seus balanços a importancia das letras redescontadas.
É, em resumo, uma pratica perfeitamente
condemnavel essa que vemos ahi e que consiste em não fazer figurar nos livros e nos
balanços a importancia das letras activas redescontadas. Deve semelhante pratica ser seriamente combatida, especialmente nos casos
das sociedades anonymas, nas quaes por este
modo se occulta o verdadeiro estado do patrimonio social.
É importantissima a parte que têm os titulos nos balanços das sociedades cujo objecto
é o exercicio do credito. Ora, esta parte de tão
relevante importancia não desapparece com a
cessão dos titulos. Só desapparece com a sua
extincção. Dada, pois, a cessão, surge a co-obrigação do pagamento, na falta do acceitante, — obrigação que tem como contra-partida,
no activo, o direito da acção regressiva contra
os demais co-obrigados endossantes até o sacador. Póde acontecer, porém, que tal direito
seja nullo ou quasi nullo em vista da má situação economica dos co-obrigados anteriores.
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O balanço, para ser exacto, tem de dar
conta disso tudo. Tem de mostrar, no activo, os direitos avaliados das acções regressivas, e no passivo as obrigações avaliadas
nascidas das cessões dos titulos. Si é má a
situação daquelles contra os quaes se póde
mover acção regressiva, deverá apresentar,
então, provisões tiradas da conta de Lucros
e Perdas para amortisação dos direitos avaliados inscriptos no activo. Ha exemplos
de sociedades que pôem o maior cuidado
na inscripção dos seus titulos nos balanços,
classificando-os ahi segundo o vencimento,
a bondade das firmas, a procedencia. Podemos mencionar as seguintes: Banca Cooperativa di Varese, Banca di Verona.
O que não padece duvida é que a cessão
dos titulos faz surgir uma obrigação e um di-

reito: a obrigação do pagamento na falta do
acceitante e o direito da acção regressiva. E
esta obrigação e este direito é de rigor que sejam inscriptos nos balanços com a sua exacta
avaliação. Não escrever nos balanços um tal
direito e uma tal obrigação com a sua exacta
avaliação, é o mesmo que deixar de examinar
si a obrigação eventual de pagar os titulos redescontados se acha plenamente coberta pelo
direito da acção regressiva contra os demais
co-obrigados. E deste modo são introduzidos
a enganos os que têm interesse em conhecer a
verdadeira situação do patrimonio social, sem
falarmos já na distribuição de dividendos ficticios no todo ou em parte, sempre que sejam
insolventes aquelles contra os quaes se póde
mover acção de regresso.
Carlos de Carvalho.

Das contas
Conta, commercialmente falando, é uma resenha
de verbas referentes a transacções
mercantis.
Ha
diversas
espécies de contas, como adeante
se verá; todavia,
como seja imprescindivel o conhecimento da posição dos diversos
valores, movimentados pelo capital e pelo
trabalho, classifica-las-emos, desde já, e nesta

conformidade, em contas por débito e contas
por crédito, que representarão, integralmente,
esses valores.
Uma conta compõe-se de duas partes: uma,
que se deve escrever a esquerda, denominada
Débito, e outra que se escreve a direita da primeira, chamada Crédito.
Uma conta póde, pois, ser creditada ou debitada. Debita-la, é escripturar, no respectivo
lugar, o Débito; credita-la, é escripturar, no
lugar competente, o Crédito.
Quando o crédito é igual ao débito, dizemos que a conta está saldada. Saldo de uma
conta é o excedente do débito sobre o crédito,
ou vice-versa. No primeiro caso, denomina-se
saldo devedor e no segundo saldo crédor.
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As contas teem, como
funcção caracteristica, a
representação dos elementos que constituem o patrimonio das empresas commerciaes, isto é, a situação do seu débito e do
seu crédito.
E, como este patrimonioo se transforma ou
modifica continuamente, as contas, registrando as modificações ou mutações por que elle
vae passando, indicam ainda:
1º) – a situação exacta do activo (valores realizaveis e disponiveis) – mercadorias,
immoveis, moveis, numerario, effeitos
commerciaes, titulos mobiliarios, divida a
receber, etc., e do passivo (responsabilidades assumidas para com terceiros e dividas a pagar de qualquer especie);
2º) – os lucros e os prejuizos das transacções,
os quaes podem ser, em conjuncto ou parcialmente, demonstradas. Da comparação
do patrimonio integral – activo e passivo
– resulta uma differença, que é o capital
constituido.
Para clareza e comprehensão do exposto,
attendam-se as seguintes observações:
a) Uma pessoa que se constitue em commerciante, representa um organismo differente da sua personalidade particular:
b) Cria um mecanismo economico – a empresa – e estabelece a firma do commerciante;

c) A realização deste facto incorpora, virtualmente, o crédito ao patrimonio, que o
tem como relativo auxiliar da sua expansão mercantil;
d) A intervenção do crédito, justifica, ainda,
a expressão axiomatica, já referida; – a
differença, entre o activo e o passivo,
indica o capital constituido;
e) O patrimonio póde representar a propriedade total do commerciante, ou constituir-se dessa propriedade e das obrigações,
organisadas do crédito.
Quando é propriedade total, a téchnica,
consoante a inscripção bilateral (débito e crédito), representa e capital como a exacta contrapartida do activo, isto significa que o activo
designado por uma nomenclatura propria, é
igual ao capital.
Exemplifiquemos: B. possue 6:000$000,
representados assim: 4:000$000 em lã e
2:000$000 em numerario (caixa). Para registrar a sua posição, tres contas distinctas são
escripturadas nos respectivos livros:
a) Capital, que é creditado por 6:000$000,
importancia total do patrimonio;
b) Mercadorias, que são debitadas pelo valor
de uma outra parte, – 4:000$000.
c) Caixa, que é debitada pelo valor de uma
outra parte, - 2:000$000.
A expressão graphica destes valores é
a seguinte:

Patrimonio Total
Débito ou Deve

Capital

Haver ou crédito
Mercad.ias (lã)
Caixa (num.io)

D
Stock .............................................................................................
D
Saldo .............................................................................................

Mercadorias

4:000$000
2:000$000
C

4:000$000
Caixa
2:000$000

C
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O mesmo raciocinio será observado, quanto a demonstração do patrimonio em que,
tambem, entra o crédito para constitui-o.
Exemplo: B, que possue o anterior patrimonio, compra mercadorias por 5:000$000.
Em virtude do principio que preside aos lançamentos por partidas dobradas, a conta de

Mercadorias é debitada. Para pagamento dessas mercadorias, foi acceita por B., uma letra
de cambio a 90 dias de vista.
Contrahindo esta obrigação, B, observando
o mesmo principio, creditará o valor correspondente (5:000$000) a conta de Obrigações
ou Effeitos a Pagar.(1)

Patrimonio Total
Débito ou Deve

Capital

Haver ou crédito
Mercad. (lã)
Caixa (numer.)

Mercadorias

D
Stock .............................................................................................
A Ob. pag. (c.a) .............................................................................

C

4:000$000
5:000$000
Caixa

D
Saldo .............................................................................................
D

4:000$000
2:000$000

C

2:000$000
Obrigações a pagar
De Mercadorias ............................................................................

Como se vê, houve uma ampliação no activo do patrimonio, mas que foi annulada em
virtude da restricção opposta pela obrigação
contrahida, equivalente a ampliação verificada.
Se no vencimento, o effeito é pago, ha, por
isso, a extincção de divida, isto é, reducção do
passivo do patrimonio nessa conta, que deve
ser debitada.

C
5:000$000

Estas e outras modificações são continuas
e indefinidas, durante o periodo em que se
dá regular movimento do negocio. Por uma
circumstancia de ordem administrativa, esse
movimento é, apparentemente, interrompido
numa data convencionada, que se denomina
fim do exercicio economico, para que se possa,
nella, verificar o estado integral do patrimonio.

Das principaes contas e suas sub-divisões
A funcção essencial da conta é demonstrar o
movimento dos diversos valores produzidos
pelo capital e pelo trabalho; e, sendo assim,
teremos de crear uma conta especial destinada a cada um dos elementos que representem
aquelles valores.
As principais contas dos valores activos
são as seguintes:

Caixa, destinada ao movimento do numerario. É debitada pelas entradas ou recebimentos, e creditada pelas sahidas ou pagamentos
effectuados em dinheiro. O seu saldo devedor
indica a existencia do dinheiro em Caixa.
Mercadorias, representando as transacções
feitas com mercadorias. É debitada pelo preço
por que são compradas (entrada das mercado-

Nota: Para que seja facilitada, a apreciação do movimento effectuado entre comprador e vendedor, cujas operações são periodicamente conferidas pelas C. correntes respectivas, debita-se, na occasião da compra, a conta de Mercadorias e credita-se a C, corrente do vendedor.
Depois, quando é fornecida a letra de cambio, já aceita, debita-se a C. corrente do vendedor e credita-se a de Obrigações a pagar.
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rias), e creditada pelo preço de venda (sahida
das mercadorias).
Em virtude desta especial funcção, formularemos, a respeito, tres hypotheses:
1.ª Foram vendidas todas as mercadorias; e,
na comparação do debito com o credito da
conta, verifica-se que o saldo é devedor.
Como este saldo mostra que o preço da acquisição (compra), é maior do que o preço
da venda, ha, por consequencia, prejuizo.
2.ª Nada foi vendido. Todas as mercadorias
existem. O saldo devedor representa o
valor exacto das compras effectuadas. A
simples inspecção do saldo, nada revela de extraordinario; mas, considerando
as mercadorias como objectos cujo valor
augmenta ou diminue com a fluctuação
dos preços correntes, aquelle saldo póde
ser modificado e, por conseguinte, representar em virtude daquella circumstancia
um augmento ou uma diminuição no preço das mercadorias. Se este preço cresceu,
no momento da venda, houve lucro e, em
caso contrario, registra-se o prejuizo absoluto. Mas, em virtude mesmo da instabilidade dos preços, e da marcha gradual
dos negocios, a modificação no stock das
mercadorias, para a regular apreciação do
resultado, será sómente effectuada no fim
do exercicio economico. Assim concebidas estas mutações, a correspondente demonstração graphica, adiante formulada,
esclarecerá mais o assumpto.
3.ª Foi sómente vendida uma parte das mercadorias.
O saldo da conta contêm:
1.º o preço de compra das mercadorias que
ainda existem;

2.º o lucro ou prejuizo relativos ás vendas parciaes.
Podemos, então, raciocinar assim:
a) Todas as mercadorias foram vendidas. O
saldo da conta, neste caso, representará
a differença entre o preço da compra e o
preço da venda; isto é, a determinação do
lucro ou do prejuizo: do lucro, se o saldo
for crédor, do prejuizo, se for devedor;
b) Foi, apenas, vendida uma parte das mercadorias. Neste caso, cumpre inventarial-as pelo preço do custo, para determinar,
depois, a respectiva posição, que apparecerá mediante a seguinte demonstração: ao
crédito da conta de mercadoria, reune-se a
importancia total do inventario, (mercadorias <<em ser>>), comparando-se, depois,
a somma do débito e a do crédito. O resultado da verificação indicará o prejuizo ou
lucro. Lucro, se o saldo é crédor; prejuizo,
se é devedor.
PRIMEIRO EXEMPLO: Foram compradas
mercadorias por 20:000$000, e todas foram
vendidas por 18:000$000.
Débito
Mercadorias
20:000$000
Saldo devedor
(prejuizo)

Crédito
18:000$000
2:000$000

SEGUNDO EXEMPLO: Mercadorias compradas — 20:000$000. Preço da avaliação, e por quanto foram todas vendidas —
26:000$000.
Débito
Mercadorias
20:000$000
6:000$000

Saldo crédor
(lucro)

Crédito
26:000$000
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TERCEIRO EXEMPLO: Mercadorias compradas — 20:000$000. Preço da avaliação —
26:000$00. Preço por quanto foram vendidas
18:000$000.
Débito
20:000$000
6:000$000

Mercadorias

Crédito
26:000$000

Avaliação: maior
valor (lucro a
verificar)
Preço por quanto
foram vendidas

18:000$

Saldo devedor
(prejuizo)

8:000$

QUARTO EXEMPLO:

Mercador. Compr. ----------------------------------- 20:000$
Mercadorias vendidas ------------------------------- 9:000$
Existencia (inventario <<em ser>>)
3:000$
Débito
20:000$000

Mercadorias
Compradas

Crédito

Vendidas

9:000$000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Crédito da conta ---------------------------------- 9:000$000
Valor do inventario ------------------------------ 13:000$000
Somma -------------------------------------------- 22:000$000
Menos o débito --------------------------------- 20:000$000
Lucro ------------------------------------------------- 2:000$000

QUINTO EXEMPLO:

Mercador. Compr. ------------------------------------ 20:000$
Mercadorias vendidas -------------------------------- 9:000$
Existencia (inventario <<em ser>>)
5:000$
Débito
20:000$000

Mercadorias
Compradas

Crédito

Vendidas

9:000$000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Débito da conta -----------------------------------20:000$000
Crédito da conta -----------------------------------9:000$000
Valor do inventario ----------5:000$000------14:000$000
Prejuízo --------------------------------------------- 6:000$000

Pelas demonstrações anteriores, facilmente aprehendemos que, em regra geral, se o
cómputo do inventario, isto é, a respectiva
somma, não corresponder ao saldo devedor
da conta, a differença que, em excesso, o inventario accusar, representa o lucro verificado, emquanto que, a differença, para menos,
significa o prejuizo. A conta de Mercadorias é
o indice da maior ou menor actividade economica duma casa commercial, em cuja escripturação aquella conta se movimenta.
Applicar ao seu funccionamento os meios
que permittam apreciar o aspecto quantitativo e qualitativo dos elementos, nella registrados, representa expediente apreciavel para a
consecução do respectivo estudo estatico. Por
isso, deve ser, systematicamente introduzido,
o methodo de registrar na conta de Mercadorias, tão somente, o valor proprio de acquisição, e lançar, separadamente, os Descontos
das vendas e os Descontos das compras. Na
série caracteristica de que fazem parte estas
contas, serão incluidas as de Comissões, Fretes, Direitos, Seguros, etc., que completarão a
parte relativa ao augmento ou diminuição das
compras e das vendas. Na data do balanço,
serão encerradas, pela conta de Mercadorias,
todas as da série referida, e cujos saldos sejam a expressão definitiva do seu valor, nessa
mesma data.
Observada a mesma ordem de idéas, a conta de Mercadorias póde ser dividida em tantas
quantas representarem as varias especies de
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objectos, cujo respectivo movimento de compra e venda, o estado actual do correspondente stock e o resultado isolado de cada uma das
contas, que forem assim discriminadas, convenha analysar.
Apparecendo, por exemplo, em virtude da
divisão, e da natureza do negocio, as contas
de Café, de Algodão, de Cal Virgem, de Cal
extincta, de Cal hydraulica, etc., devem ser
todas escripturadas, com exactidão, como a
conta de Mercadorias.
Do mesmo modo e pelo mesmo principio,
podem-se abrir contas de Mercadorias a receber, para as que estão em viagem; e a de Mercadorias consignadas a B, correspondentes às
que B deve vender por nossa conta.
NOTA
São imprescindiveis á boa gestão commercial, os
meios de comparabilidade relativos aos factos registrados; e para conseguil-os obser-ve-se, relativamente
à conta de Mercadorias, a seguinte condição: Verificando o stock, a correspondente importancia será na
data do encerramento do exercicio, o saldo da conta,
que deve ser invariavel durante o exercicio seguinte.
As compras e vendas serão lançadas nas contas de
Compras a prazo; Compras á vista; Vendas a prazo;
Vendas a vista. Resulta desta nomenclatura, a seguinte fórma particular de lançamentos:

Compras a prazo
Compras á vista

Debitadas pelas compras effet.
Creditadas, no fim do exercicio,
pelo respectivo saldo,que será
transferido para o débito de
Mercadorias.

Vendas a prazo
Vendas á vista

Creditadas pelas vendas effect.
Debitadas, no fim do exercicio,
pelo valor do seu saldo que será
transferido para o credito de
Mercadorias.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Débito

Mercadorias

Crédito

Valor do stock
(saldo invariavel
durante o exercicio)

Valor das
vendas a prazo

Valor das
vendas a prazo

Valor das
vendas a prazo

Valor das
compras á vista

Débito

Vendas a prazo

Preço de venda
(Transf. Para a
conta de Merc.)

Preço de venda
(Movimento do
exercicio)

Débito

Vendas à vista

Débito

Compras a prazo

Preço de venda
(Transf. Para a
conta de Merc.)

Preço de venda
(Transf. Para a
conta de Merc.)

Débito

Crédito

Crédito

Preço de venda
(Movimento do
exercicio)

Crédito
Preço de venda
(Movimento do
exercicio)

Compras à vista

Preço de acquisição (Movimento do
exercicio)

Crédito
Preço de acquisição (Transf. Para a
conta de Merc.)

REPRESENTAÇÃO NUMERICA PARA COMPLEMENTAR

Débito

Mercadorias

Stock (inicio do exercicio)
125.000.000
Compras a prazo
240.000.000
Compras a vista
90.000.000
Desconto das vendas
12.000.000
Lucro bruto
135.000.000
------------------602.000.000

Crédito

Vendas a prazo
Vendas à vista

390.000.000

124.000.000
Desconto na compra
8.000.000
Stock (fim do exercicio)
80.000.000
-----------------602.000.000

Stock (inicio do novo exercicio)----------------------80.000.000

Pelas demonstrações anteriores, facilmente
aprehendemos.
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Mathematica commercial
Elementos do Preço de Venda

Denomina-se venda, a troca de cousas por dinheiro.
No commercio mercantil
e nas industrias o preço de venda compõe-se
dos seguintes elementos:
• Custo da Mercadoria;
• Preço de venda;
• Lucro ou prejuizo na venda.
Designaremos esses elementos, neste estudo, com os seguintes symbolos:
C = Custo da mercadoria;
V = Preço de venda:
L = Lucro na venda;
P = Prejuizo na venda;
Para se ter uma idéia clara e precisa do lucro ou do prejuizo verificado nas vendas, e
para se poderem estabelecer confrontos entre os lucros e prejuizos em diversas vendas,
procura-se saber qual a relação do lucro ou
prejuizo com o custo ou com a venda.
A relação mais usada é a que resulta
da comparação do custo ou de uma venda
qualquer com 100, pelo simples facto de
se nos apresentar mais clara a comparação, além da vantagem que esse numero
apresenta, visto que com elle se praticam
com facilidade e rapidez todas as operações arithmeticas.
É conhecida essa relação pelo termo porcentagem ou percentagem, como de preferencia o escrevem os portuguezes.
A expressão porcentagem, x: 100, é evidentemente, uma razão. E, assim sendo, empregaremos tambem essa mesma expressão
nos calculos a seguirem, para o que usaremos
os symbolos:

p = porcentagem;
r = razão.
Incontestavelmente, é da maior conveniencia serem os calculos feitos com o elemento
r — razão —, o que se demonstra com o seguinte exemplo:
O lucro numa venda qualquer é de 20%.
20, neste caso, é a porcentagem que dará lugar à razão 20/100 ou melhor 0,20, pelo que:
p = 20.
r = 0,20.
Notar-se-á, naturalmente, a differença mathematica entre estas duas expressões, que,
apezar de representarem a mesma quantidade,
temos que: p < r 100 vezes.
É que devemos effectuar um calculo elementarissimo, isto é, a expressão r — 0,20,
deve ser multiplicada por 100, o que nos dá
20, porcentagem.
O calculo do lucro ou prejuizo pode
ser feito tomando-se por base o custo da
mercadoria, ou o preço de venda. Resultam,
desses dois modos de se fazer o calculo,
differenças consideraveis, e, a confusão que
muitos fazem, tomando, indifferentemente,
esta ou aquella base, tem dado lugar a
fortes desilusões.
A differença que se observar estará na razão directa, no caso de lucro, e inversa, no
caso de prejuizo. Como se vê, em qualquer
desses casos, os resultados estarão sempre
abaixo das previsões.
Os seguintes exemplos tornarão mais claros os enunciados acima.
1.º) Num caso de lucro nas vendas:
Um negociante vende a sua mercadoria
com 30% de lucro, calculado sobre o custo, supponhamos que o preço de custo des-
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80:000$000, mas, calculando elle os 20% sobre esta importancia, encontra o prejuizo de
16:000$000. Vejamos qual foi o prejuizo real:
Custo
mercadorias
Preço de venda
Prejuizo

sa mercadoria seja 70:000$, o que deve dar
21:000$000 de lucro.
No fim de um periodo qualquer, tendo em
vendido toda a mercadoria, pelas contas das
vendas, verifica que estas alcançaram a quantia de 91:000$000. Se elle calcular 30% sobre
91:000$000 — preço de venda — encontrará
27:300$000 de lucro. Ficará, assim, sobremaneira satisfeito. Mas, qual foi o lucro real?
Vejamos:
Preço de venda:
Preço de custo:
Lucro

91:000$000
70:000$000
-----------------21:000$000

E, não 27:000$000, como o negociante,
pelo erro na base, encontrou. E assim em casos analogos.
2.º) Num caso de prejuizo nas vendas.
Um commerciante possue mercadorias no
valor de 100:000$000, que, pelo facto de não
serem da moda, ou de estarem deterioradas,
as pretende vender com 20% de prejuizo. Calculando-se o prejuizo sobre o preço de custo,
o preço de venda dessas mercadorias devia
ser de 80:000$000.
Recorrendo ás contas das vendas, verifica o commerciante que estas attingiram a

das
100:000$000
80:000$000
-----------------20:000$000

E não 16:000$000, portanto, um prejuizo
maior de 4:000$000.
Vimos, então, que, em ambos os casos, o
resultado foi sempre desfavoravel á economia
do commerciante, devido ao facto de elle calcular indifferentemente sobre o preço de custo ou sobre o de venda.
Adoptando-se o preço de venda para a base
dos calculos dos elementos do preço de venda, observa-se que a porcentagem de lucro ou
prejuizo nunca attinge a 100%, sendo que a
maior taxa é 99 e uma fracção decimal composta de 9 que se prolonga indefinidamente.
Adoptando-se o preço de custo, a porcentagem não tem limite.
Isto tem explicação no facto de que: 100 p.
c. do preço de venda representam o total da
venda. Ora, se da venda tirarmos o seu total,
nada fica para preço de custo, e, neste caso, diremos que a mercadoria nada custou, o preço
de custo é 0. Ao preço de custo podemos sommar qualquer porcentagem, illimitadamente.
Pode, mesmo, dar-se o caso de se lucrarem
200 ou 500 p. c. do preço de custo. Por exemplo: um objecto custou 100$000; querendo-se
vendel-o com 200 p. c. de lucro, acharemos
para seu preço de venda: 300$000.
Para solução dos diversos casos em que se
procura determinar um elemento do preço de
venda é de toda conveniencia empregarem-se
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formulas apropriadas. Neste estudo procurámos abranger qualquer caso desses calculos,
tendo-se para isso organisado quatro quadros
comprehendendo as formulas necessarias
para se resolver qualquer das questões subordinadas a este assumpto da mathematica commercial.
Vamos deduzir algumas das formulas constantes dos quadros que vêm em seguida.
Calculos baseados no preço de custo:
1.ª QUESTÃO – Determinar o preço de
venda, calculando-se o lucro sobre o preço
de custo.
Solução:
Sabendo-se que o preço de venda é egual
ao preço de custo mais tantos por cento desse
mesmo custo, teremos a formula:
1) V=C + Cp/100 donde, 2.ª) V=C
100p/100, empregando-se o elemento p, ou
2) V=C + Cr, donde, 2.ª) V=C (1+r), empregando-se o elemento r.
2.ª QUESTÃO – Determinar o preço de custo.
Solução:
O valor C, custo, será determinado, reduzindo a formula 1, sendo: 100 V=100 C +
Cp, donde, 100 V=C (100+p), donde, 3) C=
100v/100+p ou, empregando-se a formula 2.ª
teremos, 3.ª) C= v/1+r.
3ª QUESTÃO – Determinar o lucro.
O valor L, lucro, sendo uma parcella sommada ao custo, o que dá o preço de venda, é
facilmente encontrada, pois, sendo V>C.
4) L=V — C
Porém, pode apresentar-se o caso de os valores V, ou C serem desconhecidos, tornando-se necessario, em qualquer desses casos, o

emprego das seguintes formulas para se determinar L.
Sendo conhecido V
5) L = vp/100+p, ou
5.ª) L = vr/1+r
Sendo conhecido C
6) L = cp/100’ , ou 6.ª) L = Cr
E assim por deante.
Os quadros que vão em seguida ficaram divididos em duas partes. Referindo-se, umaaos
calculos baseados no preço de custo, e outra aos
baseados no preço de venda. Cada parte se compõe de dois quadros, sendo: um para os calculos
na hypothese de lucro na venda, e outro para os
calculos na hypothese de prejuizo na venda.
Cada quadro contem dois grupos de formulas: um grupo em que entrou o elemento p –
porcentagem, e outro em que entrou o elemento r - razão.
Uso dos quadros. Quando pretendemos determinar qualquer dos elementos que fazem
parte do preço de venda devemos ter em vista
o seguinte:
a) se o calculo se baseou no preço de venda ou
no de custo.
b) se houve lucro ou prejuizo na venda.
c) qual o elemento a determinar.
d) quaes elementos conhecemos.
e) se empregamos o elemento p, porcentagem
ou, r, razão.
EXEMPLO: Determinar o custo, tornando-se por base o preço do custo, na hypothese de
lucro na venda, empregando-se o elemento – r
e conhecendo-se o lucro e a porcentagem.
Baseando-se o calculo no preço de custo,
iremos á primeira parte dos quadros; no hypothese de lucro, iremos ao quadro n.1: sendo o
custo a determinar iremos á columna geral n.3;

41

conhecendo-se o lucro e o preço de venda, iremos á terceira columna simples, empregando-se o elemento – r -, procuraremos a nossa for1- Cálculos baseados no preço de custo

2- Cálculos baseados no preço de venda

mula na segunda carreira e encontraremos a do
quadrinho n. 21, que é: C = L/r.
São estes os quadros:
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Bibliographia
Destinaremos esta secção à analyse da litteratura da contabilidade e de outras sciencias commerciaes jà publicada e a que for apparecendo.
Iniciaremos esse estudo com as obras de
nossos conterraneos.
Neste numero trataremos dos << Estudos
de Contabilidade >>, Carlos de Carvalho e
<< Questões Commerciaes – Contabilidade
>> de Horacio Berlinck.
Estudos de Contabilidade – Carlos de Carvalho, 1908. – Acham-se á venda os dois volumes de que se compõe esta excellente obra.
É um trabalho interessantissimo e o primeiro
que, em lingua portugueza estuda larga e amplamente a contabilidade sob o ponto de vista
scientifico. Tudo o que na Italia têm escripto
conspicuos tratadistas e abalisados mestres da
moderna contabilidade vemos transportado
e commentado neste livro com grande proficiencia e com uma clareza admiravel. A pessôa que o lê, sem ter necessidade de folhear
essas volumosas obras que, em lingua italiana
e em outras linguas, têm sahido á publicidade,
trabalho que exigiria muito tempo e causaria
muito cançaço, fica tendo conhecimentos das
mais modernas theorias que, sobre a contabilidade têm exposto notaveis tratadistas.
Traz este livro um substancioso estudo das
diversas theorias das contas, bem como dos
differentes methodos de escripturação até
hoje propostos, fornecendo tudo isso um importante e valioso subsidio para o estudo da
contabilidade como verdadeira sciencia, assumptos esses quasi inteiramente descurados
entre nós.
Incontestavelmente, veio este livro preencher uma grande lacuna em o nosso meio

contabilistico, não só pelas importantes materias que nelle são expostas com muita competencia e que são verdadeiras novidades em
nosso paiz, como, tambem, – pela nova senda que elle abrirá no ensino desta importante
disciplina, – propagando o conhecimento da
moderna sciencia da contabilidade entre os
nossos patricios tão avidos de saber.
Alèm da sua parte theorica e que é, tambem, de grande interesse historico, e de outros
assumptos interessantes para os guarda-livros
estudiosos e para os commerciantes em geral, contém aquelles dois volumes uma farta
exemplificação dos casos mais importantes de
escripturação.
Damos, em resumo, os pontos mais importantes que o livro desenvolve e estuda, os
quaes são:
Armazens geraes – Theoria e historia das
partidas dobradas – Contabilidade applicada ás administrações commerciaes, industriaes e agricolas – Modelos de livros – Inventarios e balanços.
É, como se vê, um livro aconselhavel a
todos os que se dedicam a estes assumptos, e, sobretudo, aos estudiosos, a quem
é elle dedicado.
QUESTÕES COMMERCIAES – CONTABILIDADE
Horacio Berlinck

É, esta obra de contabilidade e escripturação mercantil, a que maior acceitação tem
tido no mundo contabilistico, profissional e
didactico paulistano.
Alcançou, ella, a quarta edição, que, ampliada apparecerá em dois volumes, um dos
quaes virá a lume neste mez, exactamente.
É um grosso volume de 600 paginas, o da
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terceira edição, onde, o abalisado autor compendiou os conhecimentos mais uteis e, digamol-o com sinceridade, veiu, com este livro, por primeiro, sahir da acanhada esphera
de conhecimentos de contabilidade, expostos por anteriores tratadistas luso-brasileiros,
desarraigando velharias não mais consoantes
com a feição toda nova do commercio e usos
commerciaes odiernos, e introduzindo acertadissimas soluções dos diversos problemas
de contabilidade.
Dentre a materia que se salienta pelo
modo deveras magistral com que é apresentada mencionaremos: Calculo theorico
de juro simples: Theoria e exposição graphica das contas correntes, accompanhada
de applicação numerica; Avaliação dos titulos mobiliarios e descontos a prazo longo;
Vencimento commum; Cambios; Principaes systemas monetarios; Sociedades commerciaes; Contabilidade industrial; Credito
real; Clearing houses; Juros compostos, annuidades e tabellas de emprestimos; Monographia da contabilidade bancaria.
As questões de mathematica applicada á contabilidade são tratadas de modo
admiravel. O autor expõe e desenvolve
cabalmente a theoria das contas correntes
com juros. Este estudo é tão bem feito que
não titubeamos em dizer que não só em
lingua portugueza não conhecemos cousa melhor, como em outras linguas, ainda não encontramos um tratado que enfeixe tudo quanto se refere a tão magno
assumpto de contabilidade.
Acompanha a exposição theorica uma
applicação completa dos diversos methodos conhecidos, tendo sido considerados
os casos mais frequentes das operações, e

tambem os vários casos que dão lugar ao
emprego dos numeros vermelhos.
Attendendo-se ao crescente numero de
sociedades anonymas que se constituem em
nosso paiz, muitas das quaes destinadas ao
credito de varias especies, torna-se indispensavel o conhecimento dos calculos sobre titulos mobiliarios e descontos a prazo
longo, vencimento commum, credito real,
emprestimos, annuidades, etc. Estas questões vêm cuidadosamente analysadas neste
compendio e o estudioso, o profissional e
outros interessados encontram ahi os informes que precisarem. Encontrarão, tambem,
taboas calculadas com exactidão, sobre annuidades e juros compostos, em progressão
de tempo e taxa.
O que constitue o verdadeiro — dulcis in
fundo — é a monographia da contabilidade
bancaria. Este capitulo é realmente inegualavel. Ahi temos, não sómente um estudo completo, como elle é, sobre o assumpto, mas a
applicação real de todas as operações imaginaveis num estabelecimento bancario.
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figurar nas estantes dos nossos collegas,
porquanto, delle poderão tirar optimos ensinamentos, mórmente hoje, que, entre nós,
parece se agitar nova vida no estudo da contabilidade, desta sciencia, que, apezar de
desenvolver uma energia latente para muitos, impulsiona e modestamente protege a
vida do apreciavel organismo social que se
chama — administração.

Os livros necessarios para a boa organisação da contabilidade de um banco, são
ahi reproduzidos em esplendidos modelos
e devidamente escripturados. Onde apparece qualquer operação fóra das ordinarias, o
autor a elucida de modo a ser perfeitamente comprehensivel pelos principiantes a ser
poderoso auxiliar daquelles que, conhcedores da materia, precisam consultal-o em algum caso difficil que se lhes depare.
Finalmente, este livro, pela copiosidade
e bondade da materia que contem, junto a
algum outro bom tratado que possuimos
em lingua portugueza, não deve deixar de

NOTAS
Collaboração
No proximo numero apparecerá nestas columnas um
artigo da lavra do distincto contador Sr. Isaltino Costa. É, este, um nome muito conhecido do nosso meio
profissional.
São de grata memoria os seus bellos escriptos na
extincta << Revista do Gremio dos Guarda-Livros >>
entre outros, uma serie de bem elaborados artigos sobre << A hygiene dos escriptorios >>.
Para numeros posteriores desta Revista contamos desde já com a collaboração de outros distinctos estudiosos das disciplinas commerciaes,
e alimentamos a esperança de reunir-mos nesta
publicação trabalhos da fine fleur dos contadores
nacionaes, e envidaremos esforços para conseguir
a collaboração de illustres cultores dessas mesmas
disciplinas, de fóra do Brasil.
Perguntas e Respostas
Sob esta epigraphe é nosso desejo abrirmos uma secção dedicada a questões de contabilidade propostas
por qualquer de nossos leitores e resolvidas por outros
leitores ou pela redacção.
Será ella de grande utilidade para aquelles que
se iniciam nesta sciencia e satisfará o que nos almejamos: divulgar conhecimentos de contabilidade em
nosso paiz.
Esperamos, portanto, que, futuramente, possamos
publicar qualquer questão, compromenttendo-nos a
publicar a solução respectiva no numero subsequente
ao da publicação de cada uma dellas.
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Luca Paciolo
Foi ao dissipar-se a grande epoca nebulosa da historia
que se chamou edade media, que, a robusta arvore da
contabilidade, de hoje, foi semeada pelo classico frade
Luca Paciolo, ao declinar do XV seculo.
Era quasi que desconhecido este nome, em nosso paiz, e talvez ainda ficasse na penumbra o grande
Paciolo, se um nosso conterraneo não lhe divulgasse
o nome, como o divulgou e divulga em suas palestras
com os que se lhe approximam, em suas obras tão
apreciadas.

Sociedade Anonyma
“Revista Brasileira de Contabilidade”
Em 16 do mez de dezembro ultimo, constituiu-se legalmente, nesta capital, uma Sociedade anonyma com o titulo acima.
O objectivo dessa sociedade é a publicação
desta Revista.
A sociedade é administrada por tres directores e quatro administradores.
Esses cargos ﬁcaram assim distribuidos:
Directores:
Carlos de Carvalho
Horacio Berlinck
Josè da Costa Sampaio
Administradores:
Francisco d’Auria

É o professor Carlos de Carvalho esse nosso conterraneo, foi elle quem nos fez conhecer Luca Paciolo
e a sua salutar obra em prol da contabilidade.
Por iniciativa de um grupo de administradores do
primeiro tratadista das partidas dobradas vae ser offerecido á Escola de Commercio << Alvares Penteado >>
um retrato de Luca Paciolo.
Fazer conhecer os traços physionomicos de Paciolo satisfaz em parte a aspiração dos que o admiram,
mesmo porque a imagem que impressiona a retina dá
corpo á idéia. Mas, outro ponto é mais util e deve ser
conhecido. É a obra daquelle insigne, são os seus ensinamentos. E isto se tornará real com um bello trabalho que o citado professor escreveu para esse fim. Este
trabalho será lido por occasião da entrega do retrato
a referida Escola, o que será em 20 do corrente fuez.
No numero posterior desta Revista daremos uma
noticia sobre essa solemnidade e diremos algo sobre a
magnifica producção do sr. Carlos de Carvalho.

Carlos Levy Magano
Raymundo Marchi
Emilio de Figueiredo
Dentre os directores foi escolhido para redactor-chefe da Revista, durante o primeiro
anno, o sr. Carlos de Carvalho.
Redacção da Revista
Achando-se indisposto o nosso redactor-chefe, a organisação do presente numero
foi conﬁada ao sr. Francisco d’Auria.
Fazemos votos para que se restabeleça rapidamente e assuma o cargo este director
da Revista, cujos nome e penna de muito a
prestigiam.
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1a Fase - 1912 a 1920
Ano 1912
Nº 1 - jan
Contas comerciais: ensaio de classificações scientifica
Autores: Sampaio, José da Costa
Assuntos: 1. Operação Financeira
2. Contabilidade Comercial
3. Conta Comercial
Resumo: Refere-se à classificação dos fatos de ordem econômica, quanto
à sua origem, mobilidade e significação quantitativa e da classificação geral das contas comerciais que é , portanto, a exposição
cronológica, gráfica e metodológica das operações econômicas.
Das contas
Autores: Berlinck, Horácio
Assuntos: 1. Crédito
2. Débito
3. Mercadorias
4. Contas
Resumo: Trata-se das diversas espécies de contas, classificadas em contas
por débito e contas por crédito, suas funções e subdivisões.
Mathematica commercial: elementos do preço de venda
Autores: D’Auria, Francisco
Assuntos: 1. Preço de Custo
2. Lucros
3. Mercadoria
4. Matemática Comercial
5. Preço De Venda
Resumo: Trata-se dos elementos do preço de venda que são: custo da mercadoria, preço de venda, lucro ou prejuízo na venda. Procura fazer uma relação
do lucro ou prejuízo com o custo ou com a venda.
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Responsabilidade por endosso
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Registro
2. Endosso
Resumo: Trata-se das responsabilidades e dos modos de registro do endosso.

Nº 2 - fev
A ciência da contabilidade
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Objetivo
3. Função
Resumo: Trata-se da função da contabilidade .
A conta mercadorias: sua natureza e verdadeiras funções
Autores: Sampaio, José da Costa
Assuntos: 1. Conta De Resultado
2. Conta de Movimento
3. Contas
4. Mercadoria
5. Conta Comercial
Resumo: Refere-se à natureza da conta, mercadorias e suas verdadeiras funções.
Dos balanços
Autores: D’Auria, Francisco
Assuntos: 1. Balanço
2. Contas
Resumo: Trata-se de um pequeno estudo sobre balanço, com fito principal
de demonstrar a função exata de algumas contas que geralmente aparecem
com a realização do balanço e as modificações que outras contas estão sujeitas na mesma ocasião.
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Emprestimos em obrigações: debentures
Autores: Berlinck, Horácio
Assuntos: 1. Debêntures
2. Empréstimo
3. Obrigações
Resumo: Refere-se ao empréstimo em obrigações que uma empresa pode
emitir e a exposição dos cálculos.
Endosso e aval
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Aval
2. Endosso
Resumo: Define o que é endosso e aval, suas aplicações e responsabilidades.
Origens de escripturação: ensaio de bibliographia apresentado por Jos
Well, de antueroia, à camara syndical belga dos contadores
Autores: Magano, Carlos Levy
Assuntos: 1. Bibliografia
2. Escrituração
3. História
Resumo: Apresenta indicações bibliográficas sobre a origem da escrituração.

Nº 3 mar

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Casos práticos: parte 1
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Título
2. Warrant
3. Depósito de mercadoria
4. Contas
Resumo: Define o que é conhecimento de depósito e warrant e sua utilização
em depósito de mercadorias em armazéns gerais.
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Contabilidade: escrituração
Assuntos: 1. Passivo
2. Fato administrativo
3. Escrituração contábil
4. Patrimônio
5. Ativo
6. Ato administrativo
Dos balanços: parte 2
Autores: D’Auria, Francisco
Assuntos: 1. Balanço
2. Contas
3. Regulamentação
Resumo: Refere-se à regularização da conta na época dos balanços.
Emprestimos: obrigações: premio de reembolso: parte 1
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Obrigações quirografária
2. Obrigações hipotecária
3. Empréstimos
4. Obrigações
5. Escrituração
6. Reembolso
7. Prêmio
Resumo: Refere-se à garantia que gozam as obrigações, as quais podem ser
consideradas hipotecária e quirografária. Traz considerações sobre o prêmio
reembolso ou deságio da emissão, sob o ponto de vista da escrituração.
Luca Paciolo
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Partidas dobradas
2. Escrituração contábil
3. Luca Paciolo
Resumo: Refere-se à Luca Paciolo, autor celebrado do mais antigo tratado
de escrituração por partidas dobradas.
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Relações juridicas nos lançamentos commerciais
Autores: Doria, Júlio de Sampaio
Assuntos: 1. Código comercial
2. Escrituração contábil
3. Luca Paciolo
Resumo: Refere-se à Luca Paciolo, autor celebrado do mais antigo tratado
de escrituração por partidas dobradas.
Relatório da fazenda
Autores: Doria, Júlio de Sampaio
Assuntos: 1. Orçamento
2. Balanço
Resumo: Traz a descrição do atual estado financeiro e econômico do Estado
de São Paulo relativo ao exercício de 1910.

Nº 4 abr

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Casos práticos: parte 2
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Depósito de mercadoria
2. Escrituração contábil
3. Consignação
4. Warrant
Resumo: Traz a escrituração de um armazém de café.
Emprestimos em obrigações: debentures: parte 2
Autores: Berlinck, Horácio
Assuntos: 1. Debêntures
2. Empréstimo
3. Obrigações
4. Cálculo
5. Amortização
Resumo: Refere-se ao empréstimo em obrigações que uma empresa pode
emitir e a exposição dos cálculos.
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Emprestimos-obrigações: escripturação das suas phases: parte 2
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Obrigações
2. Amortização
3. Escrituração contábil
4. Empréstimo
Resumo: Refere-se à escrituração das fases do empréstimo por meio de obrigações.
Methodos de escripturação
Assuntos: 1. Método
2. Livros contábeis
3. Partidas simples
4. Partidas dobradas
5. Escrituração contábil
Resumo: Aborda os diversos métodos de escrituração: método por partida
simples e método por partida dobrada.
Origens da escripturação: ensaio de bibliographia apresentado por Jos
Well, de antuerpia, à camera syndical belga dos contadores: parte 2
Autores: Magano, Carlos Levy
Assuntos: 1. Registro comercial
2. História
3. Escrituração
4. Direito comercial
5. Sistema financeiro
Resumo: Traz registros comerciais conservados nos arquivos, as obras referentes aos sistema financeiro da antiguidade e da idade média e estudos
históricos sobre o antigo direito comercial.
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Nº 5 mai

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Carteira commercial: parte 1
Autores: Sampaio, José da Costa
Assuntos: 1. Empresas
2. Carteira de títulos
3. Carteira comercial
Resumo: Refere-se à carteira comercial e suas diversas operações que uma
empresa pode efetuar.
Contas correntes com juros
Autores: D’Auria, Francisco
Assuntos: 1. Método Hamburguês
2. Juros
3. Conta corrente
4. Fabio besta
Resumo: Refere-se à regularização das contas correntes com juros, destacando-se o Método Hamburguês. Os professores Fábio Besta e Giuseppe
Zigoli ensinam dois modos diferentes de regularizar as contas correntes com
juros pelo Método Hamburguês.
Emprestimos-obrigações: plano de amortização : valor actual: parte 3
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Plano de amortização
2. Empréstimos
3. Obrigações
4. Valor atualizado
Resumo: Apresenta o modo de organizar o plano de amortização dos empréstimos e do valor, chamado valor atual.
Luca Paciolo
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Método
2. Partidas dobradas
3. Luca Paciolo
4. Escrituração contábil
Resumo: Refere-se à obra de Luca Paciolo, que introduziu ao mundo o método das partidas dobradas.
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Ressurreição de 89: altas de títulos
Assuntos: 1. Bolsa de valores
Resumo: Trata do movimento da Bolsa de 1889.

Nº 6 jun

EDIÇÃO
ENCADERNADA

As immobilisações: theoria da amortisação: parte 1
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Amortização
2. Imobilização
3. Ativo imobilizado
Resumo: Trata da amortização dos valores imobilizados, também conhecidos pela denominação de valores de exercício.
Carteira commercial: operações e respectiva contabilidade: parte 2
Autores: Sampaio, José da Costa
Assuntos: 1. Títulos a receber
2. Títulos descontados
3. Títulos em liquidação
4. Carteira de títulos
5. Carteira comercial
Resumo: Refere-se à carteira de títulos e suas operações.
Luca Paciolo
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Teoria das contas
2. Contabilidade
3. História
4. Escrituração contábil
Resumo: Refere-se à contabilidade, estudando as funções administrativas, a
teoria das contas, os métodos e os sistemas de escrituração.
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Princípios de contabilidade administrativa: contribuição para um estudo de contabilidade geral do estado: retrospecto histórico
Autores: Lefevre, Alexandre
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Itália
3. Setor público
4. História
5. Contabilidade administrativa
Resumo: Trata-se de um retrospecto histórico da contabilidade geral do Estado, que foi iniciada com os italianos após sua unificação.
Sociedades anonymas
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Sociedade anônima
2. Capital social
3. Conselho fiscal
4. Acionista
Resumo: Refere-se à sociedade anônima, também denominada sociedades
por ações e suas exigências segundo a nossa legislação.

Nº 7 jul

EDIÇÃO
ENCADERNADA

As immobilisações: theoria da amortisação: parte 2
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Ativo imobilizado
2. Amortização
3. Imobilização
Resumo: Apresenta casos de amortização fixa, decrescente e crescente.
Cálculo de faturas
Autores: Sampaio, José da Costa
Assuntos: 1. Faturas
2. Cálculo
3. Custos
4. Mercadorias
Resumo: Define o que é necessário para calcular uma fatura estrangeira e
determina os diversos elementos do cálculo.
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Os nossos produtos: o algodão
Assuntos: 1. Exportação
2. Algodão
3. Produção
Resumo: Traz informações sobre a cultura do algodão nos Estados de São
Paulo, Rio Grande do Norte e Ceará.
Princípios de contabilidade administrativa: contribuição para um estudo contabilidade geral do Estado: retrospecto histórico: parte 2
Autores: Lefevre, Alexandre
Assuntos: 1. Contabilidade administrativa
2. Contabilidade pública
3. Setor público
4. Itália
5. História
Resumo: Apresenta as modificações introduzidas na organização da contabilidade, pela Lei de 22 de abril de 1869.
Redesconstos pelo methodo de Cauchy
Autores: D’Auria, Francisco
Assuntos: 1. Redescontos
2. Método Cauchy
Resumo: Apresenta o método de redescontos, conhecido por método de
Cauchy e sua aplicação.

Nº 8 ago

EDIÇÃO
ENCADERNADA

As imobilizações: theoria da amortização: parte 1
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Amortização
2. Imobilização
Resumo: Apresenta um caso de amortização por anuidade.
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Calculos commerciaes: calculo de facturas extrangeiras
Autores: Sampaio, José da Costa
Assuntos: 1. Faturas
2. Custos
3. Mercadorias
4. Cálculo
Resumo: Apresenta os elementos numéricos do cálculo de faturas estrangeiras.
Casos práticos: transformações de uma sociedade em nome collectivo
em sociedade anonyma
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Escrituração contábil
2. Transformação
3. Sociedade em nome coletivo
4. Sociedade anônima
Resumo: Apresenta um caso prático de transformação de uma sociedade
em nome coletivo em sociedade anônima. Traz o encerramento da escrituração da sociedade em nome coletivo e a abertura da escrituração da
sociedade anônima.
Princípios de contabilidade administrativa: contribuição para um estudo de contabilidade geral do estado: retrospecto histórico: parte 3
Autores: Lefevre, Alexandre
Assuntos: 1. Contabilidade administrativa
2. História
3. Legislação
4. Contabilidade pública
5. Setor público
Resumo: Refere-se às leis e regulamentos que contribuíram para a organização da contabilidade geral do Estado Italiano.
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Nº 9 set

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A tachygraphia ou a stenographia
Assuntos: 1. Estenografia
2. Taquigrafia
Resumo: Traz a etmologia, definição e a história da taquigrafia e estenografia, arte de escrever por um processo de abreviatura.
Casos práticos: abertura e encerramento por liquidação dos livros de
uma sociedade em nome collectivo
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Sociedade em nome coletivo
2. Liquidação
3. Livros contábeis
4. Escrituração contábil
Resumo: Traz a abertura e encerramento por liquidação dos livros de uma
sociedade em nome coletivo.
Commercio e casas commerciais
Assuntos: 1. Comércio
2. Legislação
3. Classificação
Resumo: Apresenta generalidades sobre o comércio , instituições comerciais
e casas comerciais.
Do cheque
Autores: Salles, Francisco Antonio
Assuntos: 1. Legislação
2. Cheque
3. Cheque nominal
4. Cheque cruzado
Resumo: Refere-se à cheque, trazendo a definição e o modo de empregá-los.
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Princípios de contabilidade administrativa: contribuição para um
estudo de contabilidade geral do Estado
Autores: Lefevre, Alexandre
Assuntos: 1. Escrituração
2. Contabilidade administrativa
3. Itália
4. Contabilidade pública
5. Setor público
Resumo: Apresenta definições de contabilidade e escrituração.
Sociedades commerciaes: parte 1
Autores: Garcia, Aprígio
Assuntos: 1. História
2. Sociedade comercial
3. Legislação
Resumo: Refere-se à sociedade comercial, o seu surgimento e a sua elaboração no entendimento jurídico dos povos.

Nº 10 out

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Casos práticos: escripturação de um emprestimo: obrigações
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Escrituração contábil
2. Sociedade anônima
3. Empréstimo obrigações
Resumo: Traz a escrituração de um empréstimo por obrigações.
Inventarios iniciaes das casas de comercio
Assuntos: 1. Inventário
2. Casa de comércio
Resumo: Trata das necessidades e finalidades do inventário.
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Sociedades commerciaes: parte 2
Autores: Garcia, Aprígio
Assuntos: 1. Sociedade comercial
2. Legislação
3. História
Resumo: Refere-se à vida econômica dos romanos, a existência em larga
escala da sociedade comercial e os preceitos existentes, em sua legislatura.
Theoria das contas: parte 1
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Teoria das contas
2. Teoria personalista
3. Teoria materialista
Resumo: Refere-se às principais teorias das contas que são: teoria personalística, teoria materialística ou das contas a valores, teoria mista e a teoria
matemática, examinando-as ligeiramente.

Nº 11 e 12
nov e dez

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Casos práticos
Autores: Lage, José
Assuntos: 1. Sociedade em comandita
2. Sociedade anônima
3. Balanço
Resumo: Transformação de uma sociedade em comandita em sociedade
anônima. Apresenta o balanço da sociedade antiga.
Sociedade em nome collectivo
Autores: D’Auria, Francisco
Resumo: Apresenta o indispensável para a existência de uma sociedade comercial; o contrato social exigido por lei que estabelecerá os direitos e obrigações dos sócios.
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Sociedades commerciaes: noções geraes: parte 1
Assuntos: 1. Contrato social
2. Sociedade civil
3. Sociedade comercial
Resumo: Traz a distinção entre sociedades civis e comerciais, as personalidades jurídicas das sociedades comerciais, o objeto, o contrato social e as
várias espécies de sociedades comerciais.
Sociedades commerciaes: parte 2
Assuntos: 1. Sociedade comercial
2. Legislação
Resumo: Apresenta algumas considerações sobre as sociedades comerciais
em geral, segundo o nosso direito e em face do direito estrangeiro.
Sociedades em commandita
Autores: Garcia, Aprígio
Assuntos: 1. Sociedade em comandita
2. Escrituração contábil
Resumo: Traz as noções históricas, econômicas e jurídicas das sociedades
em comandita. Apresenta um exemplo de escrituração de uma sociedade em
comandita simples.
Theoria das contas: parte 2
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Francesco Marchi
2. Teoria personalista
3. Teoria das contas
Resumo: Apresenta a teoria personalística, destacando um dos seus pontos
fracos. Traz a teoria personalística Marchi, que será aperfeiçoada por
Carboni.
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Ano 1913
Nº 1 - jan

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Fundação das casas de commercio
Autores: D’ Auria, Francisco
Assuntos: 1. Casa de comércio
2. Firma individual
3. Sociedade comercial
Resumo: Refere-se às três funções secundárias das casa de comércio que
são: fundação, dotação e organização.
Responsabilidade civil das estradas de ferro
Autores: Gonçalves, José Barbosa
Assuntos: 1. Ferrovia
Resumo: Traz o Decreto nº 2681 de dezembro de 1912, que regula a responsabilidad e civil das estradas de ferro.
Sociedades anonymas: parte 1
Assuntos: 1. Sociedade anônima
Resumo: Trata das noções jurídicas e econômicas das sociedades anônimas.
Sociedades anonymas
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Sociedade anônima
2. Fusão
3. Escrituração contábil
Resumo: Traz o caso de dissolução de duas sociedades anônimas e a
constituição de uma nova sociedade por meio da fusão das duas sociedades dissolvidas.
Systema de contas pelo methodo das partidas dobradas para uma distillaria de alcool e aguardente
Autores: Miozzi, Emilio
Assuntos: 1. Sistema de contas
2. Partidas dobradas
3. Método
4. Álcool
5. Destilarias
Resumo: Refere-se à um sistema de contas pelo método das partidas dobradas para uma destilaria de álcool e aguardente.
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Nº 2 - fev

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Avaliação das mercadorias: parte 1
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Mercadoria
2. Avaliação
Resumo: Refere-se ao problema de avaliação das mercadorias, trazendo o
parecer dos franceses Paul Lagarde e León Batardon.
Bibliographia
Autores: Caetano, José
Assuntos: 1. Escrituração
2. Partidas dobradas
Resumo: Faz uma análise do livro publicado pela Imprensa Official do Estado de Minas do autor Antônio Orsini, intitulado Escrituração Mercantil por
partidas dobradas.
Constituição das casas de commercio
Autores: D’Auria, Francisco
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Casa de comércio
Resumo: Refere-se às diversas seções em que pode ser dividida uma casa de
comércio, que são seção administrativa, técnica, contabilidade, consignatários, ordem e de consultas.
Sociedades anonymas
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Sociedade anônima
2. Patrimônio
Resumo: Traz o caso em que uma sociedade anônima cede o seu patrimônio
a outra.
Systemas de contas
Autores: Terranova, Artura
Assuntos: 1. Plano de contas
Resumo: Traz o plano de contas de uma sociedade de eletricidade.
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Nº 3 - mar

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Funcções administrativas das casas commerciaes
Assuntos: 1. Escrituração contábil
2. Função administrativa
3. Ato administrativo
4. Casa de comércio
5. Fato administrativo
Resumo: Traz uma análise e estudo dos atos e fatos administrativos.
Riquezas mineraes do Brasil
Assuntos: 1. Brasil
2. Exploração
Sociedades anonymas
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Obrigações
2. Sociedade anônima
3. Debêntures
4. Escrituração contábil
Resumo: Apresenta um caso de uma sociedade anônima cujo fim é adquirir
o patrimônio de duas outras sociedades, já existentes, efetuando o pagamento por meio de obrigações ou debêntures de sua emissão.
Sociedades em accomanditas
Autores: Garcia, Aprígio
Assuntos: 1. Sociedade em comandita
2. História
3. Legislação comercial
Resumo: Traz ligeiras noções sobre a origem e progressos da sociedade
em comandita. Refere-se às legislações comerciais dos estados da Europa
e da América.
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Nº 4 - abr

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Avaliação das mecadorias: parte 2
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Mercadoria
2. 1. Mercadoria
2. Avaliação
Resumo: Apresenta a opinião de Croize, sobre o problema da avaliação das
mercadorias.
Pezo e medidas inglezas
Autores: Hitchings, Arthur H
Assuntos: 1. Metrologia
Resumo: Trata dos pesos e medidas inglesas.
Sociedade em commandita simples
Autores: Garcia, Aprígio
Assuntos: 1. Chile
2. Itália
3. Espanha
4. Brasil
5. Bélgica
6. Legislação comercial
7. Sociedade comercial
8. Sociedade em comandita
Resumo: Traz referência das legislações comerciais de vários países, em
relação a sociedade em comandita e a sociedade em nome coletivo, as condições de existência e funcionamento das mesmas.
Sociedades anonymas: parte 2
Assuntos: 1. Função
2. Sociedade anônima
3. Acionista
Resumo: Refere-se às funções dos fiscais, exigidas por Lei. Essas funções são de natureza dupla e manifestas sob a forma de vigilância contabilista e administrativa.
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Systemas de contas: fabrica de plumas e de pelles confeccionadas
Autores: Mortari, Tullio
Assuntos: 1. Sistema de contas
Resumo: Apresenta um sistema de contas de uma fábrica de plumas e peles
confeccionadas.

Nº 5 - mai

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Conselhos fiscaes
Assuntos: 1. Conselho fiscal
2. Sociedade anônima
Resumo: Traz algumas considerações do trabalho de Eduardo Folliet sobre
sociedade anônima, no capítulo em que trata da fiscalização.
Emprestimo por obrigações
Assuntos: 1. Obrigações
2. Empréstimo
3. Plano de amortização
Resumo: Refere-se à realização de um empréstimo por obrigações de uma
sociedade. O fito econômico desta operação é aumentar por tempo determinado o capital mediante a emissão de novas ações.
Escola de commercio José Bonifacio
Assuntos: 1. Comércio
2. Teoria contábil
3. Discurso
Programa de ensino da contabilidade na
Escola de Comércio Alvares Penteado
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Curriculum
3. Ensino
4. Alvares Penteado
Resumo: Apresenta o programa completo do ensino de contabilidade da Escola Alvares Penteado.
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Sociedades anonymas: normas para
a constituição de sociedades anônimas: parte 3
Assuntos: 1. Sociedade anônima
2. Fato administrativo
3. Escrituração
Resumo: Refere-se às normas, para a constituição de sociedades anônimas,
as fórmulas para o início da escrituração nos livros e os fatos administrativos relativos a subscrição e realização das ações.
Varias: a descoberta de um mathematico
para estracção instantanea das raizes
Assuntos: 1. Método
2. Matemática

Nº 6 - jun

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Methodo inglez para o calculo de juros simples
Assuntos: 1. Juros simples
2. Cálculo
3. Método
Resumo: Apresenta o método inglês para o cálculo de juros simples.
Sociedades anonymas: parte 4
Assuntos: 1. Sociedade anônima
2. Ações
3. Reservas
4. Reembolso
Resumo: Refere-se ao reembolso de ações, que pode reduzir o capital de
uma sociedade anônima em dois casos: quando a redução é prevista e regulada pelos estatutos e quando é deliberada na reforma dos estatutos.
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Syatemas monetarios
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Rússia
2. Sistemas monetários
3. Inglaterra
4. Alemanha
5. Holanda
6. Estados Unidos
7. Suécia
8. Dinamarca
9. Moeda
Resumo: Traz uma lista das principais moedas de ouro do mundo, com o
seu peso legal e o seu título, de modo que com uma simples multiplicação,
obterá o peso de metal puro contido em cada uma dessas moedas.

Nº 7 - jul

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Fusão de duas casas commerciaes com firmas individuais
Autores: Sant’Anna, V
Assuntos: 1. Empresas comerciais
2. Empresas
3. Fusão
4. Firma individual
5. Balanço
Resumo: Refere-se à fusão de duas casas comerciais com firmas individuais.
Industria simples
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Sociedade em nome coletivo
2. Contabilidade
Resumo: Apresenta a contabilidade de uma sociedade em nome coletivo.
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Jurisprudencia obrigacionistas
Assuntos: 1. Debêntures
2. Empréstimo
3. Obrigações
Letra de câmbio
Assuntos: 1. Dívida
2. Letra de câmbio
Resumo: Apresenta o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo de perdão da
dívida cambiária em favor do aceitante.
Procurações nullas
Assuntos: 1. Procurações
Sociedades anonymas: V: do balanço: noção geraes: parte 5
Assuntos: 1. Balanço
2. Sociedade anônima
Resumo: Refere-se à obrigação e importância de se realizar o balanço, imposto por lei, comum para todos os comerciantes.
Systemas monetarios
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Japão
2. Sistemas monetários
3. Argentina
4. França
5. Moeda
Resumo: Apresenta uma lista das principais moedas de ouro do mundo, com
o peso legal e o título.
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Nº 8 - ago

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A legislação sobre livros commerciaes
nos estados modernos: generalidades
Autores: Marchiaro, Conrado
Assuntos: 1. Itália
2. Inglaterra
3. Suíça
4. Alemanha
5. Contabilidade comercial
6. Livros comerciais
7. Legislação
Resumo: Refere-se ao conjunto de disposições legais relativas à contabilidade comercial.
Fusões de casas de commercio
Autores: Souza, Aurelio de
Assuntos: 1. Balanço
2. Casa de comércio
3. Sociedade em nome coletivo
4. Fusão
Resumo: Refere-se à fusão de duas sociedades em nome coletivo, apresentando cada uma o respectivo balanço.
Sociedades anonymas: parte 6
Assuntos: 1. Balanço
2. Sociedade anônima
Resumo: Apresenta um exemplo prático do balanço de uma sociedade anônima industrial.
Systema de contas de um moinho e fabrica de massas
Autores: Felice, Alfredo
Assuntos: 1. Plano de contas
Resumo: Apresenta um sistema de contas de um moinho e de uma fábrica
de massas.
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Nº 9 - set

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A legislação sobre os livros commerciaes nos estados
modernos: quase os commerciantes que devem manter livros
Autores: Marchiaro, Conrado
Assuntos: 1. Legislação
2. Legislação
Resumo: Refere-se à obrigatoriedade dos livros de comércio para todos os
comerciantes, estabelecido pela Lei.
Camaras de compensação: parte 1
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Câmara de compensação
2. Clearing-house
Resumo: Apresenta uma descrição da “clearing-house” de Londres e explica como funciona as câmaras de compensação.
Fusão de sociedades
Autores: Fourniol, Emilio
Assuntos: 1. Empresas
2. Sociedade em comandita
3. Fusão
Resumo: Refere-se à fusão de duas fábricas de tecidos, formando uma sociedade em comandita simples.
Systemas monetarios: Brasil
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Moeda
2. Sistemas monetários
3. Brasil
Resumo: Refere ao sistema monetário do Brasil.
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Nº 10 - out

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Câmaras de compensação: parte 2
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Câmara de compensação
2. Escrituração
Resumo: Refere-se às diversas operações liquidadas por uma câmara de
compensação sob o ponto de vista de sua escrituração.
Constituição de uma sociedade anonyma
Assuntos: 1. Escrituração contábil
2. Sociedade anônima
Resumo: Trata da fundação de uma sociedade anônima, transferindo todo o
ativo e passivo da antiga sociedade para a nova.
Descontos sucessivos
Autores: I. Silveira, Joviano Franco; II. Fornari, Roque
Assuntos: 1. Desconto
2. Contabilidade
3. Exercícios
Resumo: Apresenta dois trabalhos de alunos da aula de contabilidade da
escola Politécnica de São Paulo. Nesses trabalhos são resolvidas diversas
questões de desconto sucessivos.
Systemas monetarios: Brasil
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Brasil
2. Moeda
3. Sistemas monetários
Resumo: Apresenta a fórmula de calcular o valor de cada moeda de acordo
com o peso de metal puro ou fino de cada uma.
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Nº 11 - nov

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A legislação sobre livros commerciaes nos estados modernos: parte 3
Autores: Marchiaro, Conrado
Assuntos: 1. Escrituração
2. Legislação
3. Livros comerciais
Resumo: Refere-se à legislação de vários países que tornam obrigatória a
escrituração dos livros comerciais.
Casas de beneficiencia: parte 1
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Entidade beneficiente
2. Escrituração
3. Entidade sem fins lucrativos
Resumo: Refere-se à escrituração de uma casa de beneficência, procurando
mostrar o modo prático de registrar os fatos relativos a renda e a despesa.
Contas correntes com juros pelo methodo inglez
Autores: D’Auria, Francisco
Assuntos: 1. Juros
2. Conta corrente
3. Cálculo
4. Método
5. Juros simples
Resumo: Refere-se ao método inglês para cálculo do juros simples, empregado para contas correntes com juros.
Desconto por fora ou commercial
Autores: Braga Junior, Joaquim
Assuntos: 1. Desconto
2. Duplicata a pagar
Resumo: Apresenta uma tabela de multiplicadores fixos e um problema referente a obtenção de uma duplicata, junto ao banco, para ser descontada a
razão de 9 ao ano.
Direitos de alfandega sobre café actualmente
em vigor nos principaes paizes do mundo
Assuntos: 1. Alfândega
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Nº 12 - dez

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Casas de beneficiencia: parte 2
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Entidade sem fins lucrativos
2. Escrituração
3. Patrimônio
4. Entidade beneficiente
Resumo: Refere-se à escrituração de uma casa de beneficência, procurando
mostrar o modo de registrar os bens que podem sofrer alterações em consequência da administração.
Contas correntes com juros: methodo indirecto
Autores: Magano, Carlos Levy
Assuntos: 1. Cálculo
2. Método indireto
3. Juros
4. Conta corrente
Resumo: Refere-se ao método para cálculo de juros de contas correntes,
denominado indireto ou retrógrado.
Formula para annuidades posticipadas
Autores: D’Auria, F.
Assuntos: 1. Anuidade
2. Empréstimo
3. Juros
4. Capital
Transformação de sociedade
Autores: Fourniol, Emilio Eugenio
Assuntos: 1. Sociedade anônima
2. Ativo
3. Passivo
4. Balanço patrimonial
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Ano 1914
Nº 1 - jan

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A legislação sobre livros commerciaes nos estados modernos: parte 4
Autores: Marchiaro, Conrado
Assuntos: 1. Escrituração
2. Livros comerciais
3. Registro
Resumo: Refere-se às formalidades quanto ao modo de escriturar os livros
comerciais, distinguindo-se em fiscais e jurídicas e a questão relativa às novas formas de registro em folhas avulsas.
Problemas a prêmio: camaras de compensação
Autores: I. Mezzena, Manuel; II. Sant´Anna, Veraldo
Assuntos: 1. Bancos
2. Câmara de compensação
Sociedades em commandita por acções: aumento de capital
Autores: Fourniol, Emilio Eugenio
Assuntos: 1. Balancete
2. Sociedade em comandita

Nº 2 - fev

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Clubs de mercadorias: algumas disposições legais
Autores: Nobrega, Gilberto
Assuntos: 1. Legislação
2. Vendas
3. Mercadoria
4. Sorteio
Resumo: Refere-se ao processo de venda de artigos por meio de sorteios,
denominado de Clubs de Mercadorias, e sua regulamentação pelo Decreto
nº 8.598, de 8 de março de 1991.
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Contabilidade do Estado
Autores: Xande, Antonio
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Escrituração contábil
Disposições de lei de utilidade geral
Assuntos: 1. Importação
2. Impostos
3. Warrant
4. Alfândega
5. Legislação
6. Orçamento nacional
Resumo: Refere-se à lei de orçamento da União para 1914, que contém disposições da máxima utilidade sobre o comércio
Disposições de lei de utilidade geral
Assuntos: 1. Importação
2. Impostos
3. Warrant
4. Alfândega
5. Legislação
6. Orçamento nacional
Resumo: Refere-se à lei de orçamento da União para 1914, que contém disposições da máxima utilidade sobre o comércio.

Nº 3 - mar

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A legislação sobre livros commerciaes nos Estados modernos: parte 5
Autores: Marchiato, Conrado
Assuntos: 1. Escrituração
2. Livros comerciais
Resumo: Refere ao problema da escrituração dos livros comerciais em folhas avulsas.
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Apreciação theorica sobre a conta mercadorias
Autores: D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Mercadoria
2. Conta
3. Escrituração
Resumo: Refere-se ao movimento de mercadorias e o modo de fazer a
escrituração.
Calculo de facturas extrangeiras: modo pratico para calcular
Autores: Fourniol, Emilio Eugenio
Assuntos: 1. Faturas
2. Cálculo
Resumo: Apresenta uma cópia de uma fatura alemã.
Partidas triplas: parte 1
Autores: Mascarenhas, José
Assuntos: 1. Escrituração contábil
2. Rússia
3. Partidas triplas
4. Partidas dobradas
5. Partidas simples
Resumo: Refere-se à obra o escritor russo Theodor Esersky, intitulada
partidas triplas, que são variações ou das partidas simples ou das partidas dobradas.
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Nº 4 - abr

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Contabilidade applicada à indústria
Autores: Berlinck, H
Assuntos: 1. Contabilidade industrial
2. Escrituração contábil
Resumo: Refere-se às contas do movimento financeiro e econômico destinadas as operações comerciais e as contas do movimento industrial, suas
funções e relações entre si.
Partidas triplas: parte 2
Autores: Mascarenhas, José
Assuntos: 1. Escrituração contábil
2. Rússia
3. Partidas triplas
Resumo: Apresenta o método de escrituração por partidas triplas.
Princípios de correspondencia commercial
Autores: Daubresse, Luiz
Assuntos: 1. Correspondência comercial
Resumo: Trata da importância da correspondência comercial, tanto a redação como a sua forma material.
Questões práticas: casas com filiaes: parte 1
Autores: D´Auria, F.
Assuntos: 1. Inventário
2. Escrituração contábil
3. Filial
4. Balancete
Resumo: Trata da escrituração contábil de casas com filiais.

Nº 5 - mai

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Aritmética commercial: abreviaciones de la multiplicación
Assuntos: 1. Comércio
2. Aritmética
Resumo: Apresenta a forma de construir uma tábua de multiplicação e sua
aplicação, quando se trata de fator constante.
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Contabilidade publica: aziendas publicas e seus caractéres
Autores: Moreira, Herminio Gomes
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Patrimônio
3. Azienda pública
Resumo: Traz uma ideia do que seja contabilidade pública e sua importância capital.
Noções de contabilidade industrial
Autores: R.M.B
Assuntos: 1. Matéria-prima
2. Escrituração
3. Contabilidade industrial
Resumo: Refere-se ao modo de escrituração das diversas fases da matéria-prima até ser o produto.
Orçamento do Estado: parte 2
Autores: Doria, Júlio de Sampaio
Assuntos: 1. Orçamento público
Principios de correspondencia
commercial: recepção e expedição do correio
Autores: Daubresse, Luiz
Assuntos: 1. Correspondência comercial
Resumo: Refere à recepção e expedição das correspondências comerciais e
os procedimentos que devem ser tomados.
Questões praticas: casas com filiaes: parte 2
Autores: D´Auria, F.
Assuntos: 1. Balanço
2. Escrituração contábil
3. Filial
4. Diário
Resumo: Traz um modelo de balanço de casas com filiais.
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Nº 6 - jun

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Das sociedades cooperativas
Autores: Berlinck, Horácio
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Sociedade cooperativa
3. Capital
Resumo: Define sociedade cooperativa e apresenta a forma de registro da
contabilidade capital e dos lucros.
Partidas triplas: parte 3
Autores: Mascarenhas, José
Assuntos: 1. Escrituração contábil
2. Rússia
3. Partidas triplas
Resumo: Apresenta o método de escrituração por partidas triplas, do qual os
lançamentos são feitos cronologicamente no livro principal, que pode ser dividido de vários modos conforme a especialidade da empresa. Exemplifica a
utilidade do livro principal e de suas diversas colunas.
Princípios de correspondencia commercial
Autores: Daubresse, Louis
Assuntos: 1. Correspondência comercial
Resumo: Refere-se ao estilo das correspondências comerciais.

Nº 7 - jul

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A contabilidade do thesouro de S. Paulo
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Partidas dobradas
3. Escrituração contábil
Resumo: Refere-se à reforma da escrituração do tesouro nacional, para adotar o método das partidas dobradas.
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Facturas: parte 1
Autores: Seraphico, Innocencio
Assuntos: 1. Faturas
Resumo: Define o que é fatura, apresenta os seus requisitos essenciais ou
vitais e acidentais ou secundários. Classifica a fatura em duas classes destintas: faturas da praça e faturas de expedição.
Orçamento do Estado: parte 3
Autores: Doria, Júlio de Sampaio
Assuntos: 1. Orçamento Público

Nº 8 - ago

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A contabilidade do thesouro de S. Paulo
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Escrituração contábil
3. Partidas dobradas
Resumo: Apresenta pareceres dos grandes nomes da contabilidade sobre o
método de partidas dobradas aplicado à administração pública.
A legislação cobra livros commerciaes nos Estados modernos: parte 6
Autores: Marchiaro, Conrado
Assuntos: 1. Legislação
2. Livros comerciais
Resumo: Refere-se à nova forma dos livros comerciais em folhas avulsas e
as exigências legais.
Orçamento do Estado: parte 4
Autores: Doria, Júlio de Sampaio
Assuntos: 1. Orçamento público
2. Créditos
Resumo: Trata da abertura de créditos.
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Partidas triplas: contas sistematicas: parte 4
Autores: Mascarenhas, José
Assuntos: 1. Rússia
2. Livro comercial
3. Escrituração
4. Contas
5. Partidas triplas
6. Contas sistemáticas
Resumo: Refere-se ao livro das contas sistemáticas utilizado pelo método
das partidas triplas, as condições impostas pela contabilidade para a escrituração das contas e o objeto das contas sistemáticas.
Princípios de correspondencia commercial: da redação
Autores: Daubresse, Luiz
Assuntos: 1. Redação
2. Correspondência comercial
Resumo: Refere-se ao modo de redigir uma correspondência comercial.

Nº 9 - set

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A contabilidade do thesouro de S. Paulo
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Escrituração contábil
2. Partidas dobradas
3. Partidas simples
4. Contabilidade pública
Resumo: Refere-se às vantagens de escrituração por partidas dobradas em
relação as partidas simples.
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Contabilidade publica: aziendas publicas: funcções administrativas
Autores: Moreira, Herminio Gomes
Assuntos: 1. Função administrativa
2. Contabilidade pública
3. Azienda pública
Resumo: Refere-se às funções administrativas que podem ser estudadas sob
dois pontos de vista que são: o subjetivo que se refere às diversas pessoas da
azienda, e o objetivo que diz respeito ao fim da azienda.
Escripturação das camaras municipaes
Autores: D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Fato econômico
2. Escrituração
3. Contabilidade pública
Resumo: Refere-se aos modos de registrarem os fatos econômicos administrativos de uma municipalidade.
Facturas: parte 2
Autores: Seraphico, Innocencio
Assuntos: 1. Fatura de expedição
2. Faturas
Resumo: Refere-se às faturas de expedição que podem ser consideradas
sob três aspectos diversos: Expedição para o interior do Estado, para outros
Estados e para o estrangeiro.
Princípios de correspondencia commercial: do corpo das cartas
Autores: Daubresse, Lovis
Assuntos: 1. Correspondência comercial
Resumo: Refere-se ao corpo da correspondência comercial e as características de uma carta de oferta comercial.
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Nº 10 - out

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A contabilidade do thesouro de S. Paulo
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Partidas dobradas
2. Contabilidade pública
3. Escrituração
Resumo: Trata do método das partidas dobradas e a sua eficiência nas grandes administrações públicas.
A legislação sobre livros commerciaes nos Estados modernos: parte 7
Autores: Marchiaro, Conrado
Assuntos: 1. Livros comerciais
2. Registro
3. Legislação
4. Escrituração
Resumo: Refere-se às objeções feitas ao sistema dos registros em folhas
avulsas e a legislação sobre livros comerciais.
Contabilidade pública: aziendas publica:
funcções administrativas: parte 2
Autores: Moreira, Herminio Gomes
Assuntos: 1. Receita
2. Função administrativa
3. Contabilidade pública
4. Despesas
5. Azienda pública
Resumo: Trata das funções administrativas sobre dois pontos de vista: a receita e a despesa.

Nº 11 - out

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A contabilidade do thesouro de S. Paulo
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Partidas dobradas
2. Contabilidade pública
3. Escrituração
Resumo: Apresenta o modo que São Paulo organizou e mantém a sua escrituração pelo método das partidas dobradas.
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Escripturação das camaras municipaes
Autores: D` Auria, Francisco
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Escrituração
Resumo: Apresenta um exemplo de escrituração das câmaras municipais.
Princípios de correspondencia commercial: do corpo das cartas: parte 2
Autores: Daubresse, Louis
Assuntos: 1. Correspondência comercial
Resumo: Refere-se ao corpo da correspondência comercial e as fórmulas das
cartas impressas.
Systhema de contas de uma avicultura
Autores: Seraphico, Innocencio
Assuntos: 1. Plano de contas
Resumo: Apresenta um plano de contas de uma avicultura.

Nº 12 - nov

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Camara de compensação: a clearing house de Londres
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Câmara de compensação
2. Clearing-house
Resumo: Refere à fundação de uma câmara de compensação organizadas
nos moldes da “clearing-house” de Londres e como funcionam.
Escripturação das Camaras Municipaes
Autores: D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Escrituração contábil
2. Contabilidade pública
Resumo: Refere-se às fórmulas de lançamento na escrituração patrimonial
e trata dos balanços dos dois ramos da escrituração, o balanço da receita e
despesa e o ativo e passivo.
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Ano 1915
Nº 1 - jan

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Funções de contabilidade e juridicas do balanço:
na sociedade medieval: parte 1
Autores: Ceccherelli, A
Assuntos: 1. História
2. Balanço
3. Direito comercial
4. Escrituração contábil
5. Itália
Resumo: Refere-se ao balanço, que assume particular importância nas empresas sociais, onde é juntamente à função da contabilidade e delicadas funções jurídicas.
Origens das partidas dobradas: parte 1
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Biografia
2. Partidas dobradas
3. Luca Paciolo
Origens das partidas dobradas
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Escrituração
2. História
3. Partidas dobradas
Resumo: Apresenta o célebre Geovanni Massa, falando das partidas dobradas, procurando explicar a sua origem e desenvolvimento.
Princípios de correspondência commercial: da correspondência
commercial sob o ponto de vista jurídico: do carater juridico das cartas
Autores: Daubresse, Louis
Assuntos: 1. Legalidade
2. Correspondência comercial
Resumo: Refere-se ao carater jurídico das cartas comerciais.
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Nº 2 - fev

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Exposição summaria do mecanismo de uma sociedade de
seguro sobre a vida, sob o ponto de vista technico: parte 1
Autores: Berlinck, Horácio
Assuntos: 1. Juros compostos
2. Tábua de mortalidade
3. Seguro de vida
Resumo: Refere-se aos cálculos relativos aos seguros, utilizando o desconto
a juro composto e as tábuas de mortalidade.
Lei da receita da união para 1915
Autores: Impostos
Assuntos: 1. Impostos
2. Legislação
3. Selo
4. Receita federal
Resumo: Refere-se à Lei da Receita da União para 1915, que apresenta modificações no regulamento do selo e criação de novos impostos.
Origens das partidas dobradas: parte 2
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Biografia
2. Partidas dobradas
3. Luca Paciolo
Resumo: Refere-se à vida e as obras de Luca Paciolo, autor do primeiro tratado das partidas dobradas.
Seguros de vida: definição do contrato: classificação: parte 1
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Seguro de vida
2. Contratos
3. Classificações
Resumo: Define o que é seguro de vida, como o contrato é feito e a sua
classificação.
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Nº 3 - mar

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Contabilidade publica: aziendas publicas: patrimônio: parte III
Autores: Moreira, Herminio Gomes
Assuntos: 1. Passivo
2. Ativo
3. Contabilidade pública
4. Patrimônio
5. Demonstrações contábeis
Resumo: Refere-se ao patrimônio, que é representado pelo ativo e passivo
de uma azienda e são divididos em duas importantes classes: bens de uso
público e bens patrimoniais, isto é, bens de domínio fiscal. Apresenta uma
demonstração resumida de um patrimônio.
Exposição summaria do mecanismo de uma sociedade de seguros
sobre a vida, sob o ponto de vista técnico: parte 2
Autores: Berlinck, Horácio
Assuntos: 1. Seguro de vida
Resumo: Refere-se aos seguros em caso de vida, que compreendem principalmente os seguros de rendas vitalícias, de capitais deferidos e de dotação.
Princípios de correspodência commercial:
da correspondência commercial sob o ponto de vista juridico
Autores: Daubresse, Louis
Assuntos: 1. Contratos
2. Correspondência comercial
3. Carta registrada
Resumo: Refere-se à correspondência comercial sob o ponto de vista jurídico, abordando os seguintes assuntos: o contrato por correspondência, a
ausência de resposta, as condições impressas e a carta registrada.
Reducção de moeda ingleza em outras moedas e viceversa
Autores: D’ Auria, Francisco
Assuntos: 1. Moeda
Resumo: Apresenta um quadro que contém qualquer fração de moeda inglesa convertida em fração decimal, visando facilitar as conversões em qualquer moeda.
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Seguros de vida: taboa de mortalidade: parte 2
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Seguro de vida
2. Plano de amortização
3. Empréstimo obrigações
4. Tábua de mortalidade
Resumo: Refere-se às tábuas de mortalidade ou de sobrevivência, fazendo
uma comparação aos planos de amortização dos empréstimo por obrigações.
No final apresenta algumas das tábuas de mortalidade mais conhecidas.

Nº 4 - abr

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Exposição sumaria do mecanismo de uma sociedade de
seguros sobre a vida, sob o ponto de vista técnico: parte 3
Autores: Berlinck, Horácio
Assuntos: 1. Seguros
2. Morte
Resumo: Refere-se às operações de seguro no caso de morte, que geralmente
são os seguintes: seguro temporário, seguro vitalício e seguro misto.
Seguros de vida: calculos de probabilidades: de vida e de morte: parte 3
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Cálculo de probabilidade
2. Seguro de vida
Resumo: Refere-se aos cálculos de probabilidades de vida e de morte.

Nº 5 - mai

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Contabilidade publica: aziendas publicas: VI. contractos
Autores: Moreira, Herminio Gomes
Assuntos: 1. Azienda pública
2. Contabilidade pública
3. Contratos
Resumo: Refere-se aos contratos que a aziendas públicas tem que fazer quando vão realizar suas operações por intermédio de terceiros, esses conforme
seus objetivos, são procedidos de hasta pública, concurso ou acordo particular.
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Origem das partidas dobradas: parte 3
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Obras
2. Luca Paciolo
3. Partidas dobradas
Resumo: Analisa a obra de Luca Paciolo, o primeiro expositor do método
das partidas dobradas.
Preço de custo
Autores: Beigel, R
Assuntos: 1. Preço de custo
Resumo: Refere-se à problemática de determinar o que compõe o preço de custo.
Princípios de correspondencia commercial:
importancia dos escriptos nos negocios commerciaes
Autores: Daubrasse, Louis
Assuntos: 1. Correspondência comercial
2. Mercadoria
Resumo: Refere-se à importância que há para os comerciantes de tratar tudo
por escrito.

Nº 6 - jun

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Exposição summaria do mecanismo de uma sociedade
de seguro sobre a vida, sob o ponto de vista technico:
probabilidade de vida e de morte: parte 4
Assuntos: 1. Seguro de vida
2. Tábua de mortalidade
3. Cálculo de probabilidade
Resumo: Trata do modo de calcular a probabilidade de uma pessoa viver alguns anos além da sua idade atual, conforme a tábua de mortalidade referida.
Operações bancarias: parte 1
Autores: Ruotte, J
Assuntos: 1. Bancos
2. Operações bancárias
Resumo: Traz o conceito do que venha ser um banco, a sua função e suas
operações fundamentais.
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Origem das partidas dobradas: parte 4
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Partidas dobradas
2. Luca Paciolo
Resumo: Refere-se à obra de Luca Paciolo, que expõe o mecanismo das
partidas dobradas.
Reserva mathematica e premio annual: reserva mathematica
Autores: Berlinck, Horácio
Assuntos: 1. Tábua de mortalidade
2. Prêmio uníco
3. Seguro de vida
Resumo: Refere-se ao estudo das reservas que as companhias de seguros são
obrigadas a formar para garantir sua solvabilidade.

Nº 7 - jul

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Escripturação pelo methodo diario-razão
Assuntos: 1. Escrituração
2. Partidas dobradas
3. Método
4. Diário-razão
Resumo: Refere-se ao método diário razão, também chamado, embora erradamente, de método americano, que foi criado por Degrange. Esse método
é escriturado por partidas dobradas.
Letras de cambio: analyse da letra de cambio: parte 1
Autores: D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Legislação
2. Letra de câmbio
Resumo: Traz a origem, o mecanismo, a sua utilidade, a definição e as características das letras de câmbio. Apresenta os requisitos essenciais e fiscais
da nossa Lei cambial.
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Operações bancarias: parte 2
Autores: Ruotte, J.
Assuntos: 1. História
2. Operações bancárias
3. Bancos
Resumo: Refere-se à lei de oferta e procura que tem importante papel nas
operações bancárias e comenta sobre a origem dos bancos.

Nº 8 - ago

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Do commercio: resumo historico
Autores: Nobrega, Gilberto Paulo de Mello
Assuntos: 1. História
2. Comércio
3. Legislação comercial
Resumo: Trata da história do comércio, apresenta a definição, características, condições de desenvolvimento, divisões e legislação comercial.
Exposição summaria do mecanismo de uma sociedade de
seguro sobre a vida, sob o ponto de vista technico: parte 5
Autores: Berlinck, Horácio
Assuntos: 1. Prêmio anual
2. Seguradoras
3. Seguro de vida
4. Cálculo
Resumo: Refere-se ao modo de calcular o prêmio anual, pelas seguradoras.
Valor actual das annuidades de amortização e
juros dos emprestimos a juros compostods: parte 1
Autores: D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Valor atualizado
2. Fórmulas matemáticas
3. Anuidade
4. Juros compostos
5. Amortização
Resumo: Refere-se à fórmula que dá o valor atual das anuidades a vencer,
que é deduzida da conhecida fórmula pela qual se encontra um capital com
seus juros compostos.
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Nº 9 - set

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Segredo profissional dos guarda livros
Autores: Doria, Júlio de Sampaio
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Guarda-livros
Resumo: Trata do segredo profissional dos guarda-livros, que é um direito
do comerciante, o da inviolabilidade do segredos de suas transições.
Valor actual das annuidades de amortização e
juros dos emprestimos a juros compostos: parte 2
Autores: D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Anuidade
2. Juros compostos
3. Amortização
4. Valor atualizado
5. Cálculo
Resumo: Apresenta três processos de cálcular o valor atual das anuidades.

Nº 10 - out

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A legislação relativa à contabilidade
Autores: Berlinck, Horácio
Assuntos: 1. Legislação
2. História
3. Livros contábeis
Resumo: Traz a história dos livros de contabilidade e comenta os sistemas
de escrituração adotados por diversos países.
Estatmographia: do grego: escrituração por balanço
Autores: Ayres, Paulo
Assuntos: 1. Balanço analítico
2. Balanço
3. Livros contábeis
4. Balanço sintético
5. Escrituração
Resumo: Trata da estatmografia, a escrituração por balanço, que divide os
fatos administrativos em três categorias: estáticos, dinâmicos e estaticodinismo, e cada uma destas categorias corresponde uma conta no livro principal.
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Letras de cambio: parte 2
Autores: D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Legislação
2. Letra de câmbio
Resumo: Apresenta um modelo de uma letra de câmbio de vários países
satisfazendo as prescrições da lei.

Nº 11 - nov

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Letras de cambio: parte 3
Autores: D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Letra de câmbio
2. Endosso
Resumo: Trata da forma do aceite da letra de câmbio, segundo as prescrições
da lei e refere a operação de endosso que pode ser realizada para pagamento
de dívida ou para recebimento.
Mathematica applicada
Autores: Pontes, Custodio Meneleu de
Assuntos: 1. Fórmulas matemáticas
Resumo: Traz fórmulas e regras matemáticas de utilização do contador.
Sociedades: parte 1
Autores: Nobrega, Gilberto Paulo Mello
Assuntos: 1. História
2. Código comercial
3. Sociedade comercial
Resumo: Define o que é sociedade de acordo com o Código Civil de vários
países. Faz referência ao Código Comercial Brasileiro e de outros países,
destaca os artigos 287 e 268 do Código Brasileiro que trata dos requisitos
necessários para a formação de uma sociedade comercial.
Valor das moedas e paridade
Autores: Le Cesne, Ernesto
Assuntos: 1. Moeda
2. Câmbio
Resumo: Determina da nossa moeda o valor de qualquer outra, a um câmbio
dado e também a paridade entre as moedas de dois países.
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Nº 12 - dez

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Contabilidade publica: aziendas publicas: receita e despesas financeira
Autores: Moreira, Herminio Gomes
Assuntos: 1. Receita financeira
2. Contabilidade pública
3. Receita
4. Despesa financeira
5. Despesas
Resumo: Refere-se à classificação da receita e despesas em duas categorias
principais: efetivas e não efetivas.
Letras de cambio: parte 4
Autores: D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Letra de câmbio
2. Aval
3. Prazo
Resumo: Trata da garantia especial da letra de câmbio que se chama aval e
sua utilização, e do prazo que é o período de tempo que se concede ao aceitante para pagamento de uma letra.
Sociedades
Autores: Nobrega, Gilberto Paulo Mello
Assuntos: 1. Sociedade
2. Constituição
3. Contratos
Resumo: Refere-se a diversas divisões das sociedades e a sua constituição,
estudando o contrato.
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Ano 1916
Nº 1

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A contabilidade
Autores: Tavares, João de Lyra
Assuntos: 1. Discursos
2. João de Lyra Tavares
3. Contabilidade
Resumo: Apresenta um trecho da conferência pronunciada pelo senador
João de Lyra Tavares, na Paraíba do Norte, a 17 de Fevereiro de 1913, referindo à contabilidade.
A legislação da profissão de guarda-livros:
a fiscalização das sociedades anônimas
Autores: Lyra, João
Assuntos: 1. Fiscalização
2. Profissões
3. Contabilistas
4. Legislação
5. Entrevistas
6. Sociedade anônima
Resumo: Trata de uma entrevista concedida pelo Senador João Lyra abordando os seguintes assuntos: A legislação da profissão de guarda-livros e a
fiscalização das sociedades anônimas.
A primeira licção: conferencia lida pelo
Sr. Horacio Berlinck, por ocasião da reabertura
das aulas da Escola de Commercio “Alvares Penteado”
Autores: Berlinck, Horácio
Assuntos: 1. Discurso
2. Alvares Penteado
Armotização dos empréstimos mediante porcentagem sobre o capital
Autores: D’Auria, Francisco
Assuntos: 1. Amortização
2. Logarítmo
Resumo: Traz exemplo de logarítimos aplicáveis ao cálculo para achar o
número de anos necessários para amortização.
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Balanço e inventário
Autores: Guimarães, Decio F.
Assuntos: 1. Inventário
2. Balanço
Resumo: Refere-se ao balanço e ao inventário e apresenta a demonstração
matemática.
Banco de Inglaterra
Autores: D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Escrituração
3. Partidas dobradas
4. Lançamentos
5. Letra de câmbio
Resumo: Trata da contabilidade da letra de câmbio, referindo ao método
de escrituração por partidas dobradas, apresentando os modelos dos livros
diário e razão e as suas formas de lançamentos.
Bases mathematicas do mutialismo: fórmula
chatelusiana - discussão da mesma - cálculos das probabilidades
Autores: Brasil, Etienne
Assuntos: 1. Matemática
Contabilidade e escripturação: conferencia lida no dia 8 de dezembro
P.P. na festa de formatura dos alunos que concluiram o curso da escola
de contabilidade “ Carlos de Carvalho.”
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Escrituração
3. Balanço
4. Discursos
Resumo: Trata de uma conferência lida por Carlos de Carvalho na festa de
formatura dos alunos que concluiram o curso da escola de Contabilidade,
abordando vários assuntos da contabilidade e da escrituração.
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Contabilidade fiscal
Assuntos: 1. Balanço
2. Partidas dobradas
3. Contabilidade fiscal
4. Escrituração
Resumo: Refere-se à reforma da contabilidade fiscal, adptando-a ao sistema
da escrituração por partidas dobradas e ao balanço do tesouro ou de qualquer
repartição pública.
Contabilidade pública: aziendas públicas: VI - orçamento
Autores: Moreira, Herminio Gomes
Assuntos: 1. Exercício financeiro
2. Orçamentos
3. Contabilidade pública
4. Balanço
5. Azienda pública
Resumo: Refere-se ao orçamento das aziendas públicas.
Contabilidade pública: (contabilidade do Districto Federal)
Autores: D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Sistema financeiro
2. Partidas dobradas
3. Contabilidade pública
4. Escrituração
5. Sistema patrimonial
Resumo: Trata da contabilidade da administração pública, referindo-se à
Prefeitura do Distrito Federal cuja administração é o verdadeiro tipo do organismo econômico público, contendo o duplo sistema de contabilidade: o
sistema financeiro e o patrimonial.
Contabilidade pública: aziendas públicas:
VI lançamento e arrecadação da receita
Autores: Moreira, Herminio Gomes
Assuntos: 1. Arrecadação
2. Lançamentos
3. Receita
Resumo: Trata das duas fases da receita: o lançamento e a arrecadação.
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Contadores Fiscaes
Autores: S
Assuntos: 1. Falência
2. Lei de falências
Resumo: Trata do aumento do número de falências no Brasil, do processo
de falência, do antigo regime da Lei de Falências e faz considerações em
relação ao assunto.
Contadores fiscais
Autores: D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Ato administrativo
2. Fiscais
3. Balanço comercial
4. Contador
5. Sociedade anônima
Resumo: Trata da importância dos balanços comerciais.
Economia e finanças dos estados
Autores: Tavares, João Lyra
Assuntos: 1. Economia
2. Finanças públicas
Resumo: Apresenta o prefácio da obra Ecônomia e Finanças dos Estados do
ilustre senador João de Lyra Tavares.
Gervasio de Araújo
Resumo: Trata da vida e obra de Gervasio de Araújo.
Lei das Fallencias
Autores: Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Lei de falências
2. Taxas
3. Debêntures
4. Título
Resumo: Trata da Lei nº 2024 de 17 de dezembro de 1908, em comparação
com a Lei Belga de 22/05/1886 e 18/05/1873.
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Letras de câmbio: II parte: contabilidade da letra de câmbio
Autores: D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Escrituração
3. Partidas dobradas
4. Lançamentos
5. Letra de câmbio
Resumo: Trata da contabilidade da letra de câmbio, referindo-se ao método
de escrituração por partidas dobradas, apresentando os modelos dos livros
diário e razão e as suas formas de lançamentos.
O ensino commercial
Autores: I. Magano, C. Levy
Assuntos: 1. Ensino Comercial
Resumo: Trata das escolas de comércio do curso nas escolas de comércio e
do atraso do ensino comercial no Brasil, principalmente em relação à países
da Europa.
Organização: das empresas commerciaes
Autores: I. Uzac, R.
Assuntos: 1. Empresas comerciais
2. Organização (processo)
Resumo: Trata da organização das empresas comerciais, referindo-se à criação das empresas, as fases constitutiva e administrativa, a divisão em classes
ou seções, a gerência e atribuições e a seção de compras e os seus requisitos.
Organização das empresas commerciaes: II
Autores: I. Uzac, R
Assuntos: 1. Caixa
2. Contabilidade
3. Vendas
4. Empresas comerciais
5. Serviços
6. Organização (processo)
Resumo: Trata da organização das empresas comerciais, referindo aos serviços das vendas, da contabilidade e de caixa.
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Reorganização da contabilidade da prefeitura do Distrito Federal
Autores: I. D`Auria, Francisco; II. Magano, Carlos Levy
Assuntos: 1. Escrituração
2. Contas
3. Contabilidade financeira
4. Organização (processo)
5. Contabilidade patrimonial
6. Contabilidade pública
Resumo: Trata de um relatório apresentado ao Dr. Rivadavia da Cunha Corrêa, para à reorganização da contabilidade da Prefeitura do Distrito Federal.
Senador João Lyra
Assuntos: 1. João de Lyra Tavares (biografia)
Resumo: Traz a biografia do Senador João de Lyra Tavares.
Sociedades: (continuação): IX Sociedades em commandita
Autores: I. Nobrega, Gilberto Paulo Mello
Assuntos: 1. Legislação
2. Sociedade comercial
3. Sociedade em comandita
4. Código comercial
Resumo: Refere-se às sociedades em comandita e as determinações dos Códigos Comerciais de vários países.
Sociedades: (continuação): VII sociedades em conta de participação
Autores: I. Nobrega, Gilberto Paulo de Mello
Assuntos: 1. Sociedade comercial
2. Sociedade em conta de participação
3. Legislação
4. Código comercial
Resumo: Trata das sociedades em conta de participação, referindo-se ao Código Comercial de vários países.
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Sociedades: (continuação): VI sociedades de capital e indústria
Autores: I. Nobrega, Gilberto Paulo Mello
Assuntos: 1. Sociedade
2. Legislação
3. Código comercial
4. Capital aberto
5. Sociedade comercial
Resumo: Refere-se às sociedades de capital e indústria e ao Código Brasileiro.
Sociedades: (continuação)
Autores: I. Nobrega, Gilberto P. de Mello
Assuntos: 1. Sociedade
2. Legislação
3. Dissolução
Resumo: Refere-se ao artigo 335 do Código Comercial que determina os
casos da dissolução amigável de uma sociedade e o artigo em casos de dissolução judicial.
Sociedades: (continuação)
Autores: I. Nobrega, Gilberto de Mello
Assuntos: 1. Sociedade em nome coletivo
2. Legislação
3. Contrato
4. Sociedade comercial
Resumo: Refere-se à sociedade em nome coletivo, apresentando as suas características.
Sociedades: (continuação): V
Autores: I. Nobrega, Gilberto de Mello
Assuntos: 1. Abertura de empresa
2. Sociedade
3. Sócio
4. Equilíbrio do capital
5. Estrutura de capital
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Sociedades: (continuação): VIII
Autores: I. Nobrega, Gilberto Paulo Mello
Assuntos: 1. Escrituração
2. Sociedade em conta de participação
Resumo: Trata da escrituração das sociedades em contas de participação.
Thesouro nacional
Assuntos: 1. Partidas dobradas
2. Contabilidade pública
3. Balanço
4. Contabilidade financeira
5. Método
6. Contabilidade sintética
7. Contabilidade patrimonial
8. Escrituração
Resumo: Trata da descrição da contabilidade do Tesouro Nacional, pelo método das partidas dobradas, feita pelo Sr. Francisco d`Auria, Referindo-se à
escrituração sintética ou de centralização.
Valor das moedas extrangeiras
Autores: I. Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Moeda estrangeira
2. Banco
3. Valorização
4. Contabilidade universal
Resumo: Trata da teoria de adoção de uma só moeda de conta universal.
Aborda exemplos que já ocorreram como a união monetária latina e união
escandinava e da forma como ocorreram e de suas consequencias.

106

Nº 2

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Contabilidade pública: aziendas públicas: VIII lançamento e
pagamento da despesa
Autores: I. Moreira, Herminio Gomes
Assuntos: 1. Pagamentos
2. Lançamentos
3. Azienda pública
4. Liquidação da despesa
5. Despesas
6. Contabilidade pública
Resumo: Refere-se ao lançamento, liquidação e pagamento da despesa.
Projecto de reforma de escripturação da administração dos correios
do Estado de São Paulo
Autores: I. Santos, Alfredo Pinto dos; II. Rodrigues, Livio
Assuntos: 1. Correio
2. Reforma
3. Receita
4. Partidas dobradas
5. Despesas
6. Escrituração
7. Contas
Resumo: Trata do projeto de reforma de escrituração da administração dos
correios, começando a expor o trabalho, de acordo com a ordem seguida dos
fatos administrativos. Traz no final do artigo opiniões sobre o projeto.
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Ano 1917
Nº 1

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A debentures nas fallencias
Assuntos: 1. Debêntures
2. Empréstimo obrigações
3. Falência
4. Empréstimo
Resumo: Refere-se à falência de um estabelecimento que deve um empréstimo por debênture.
A fiscalização dos cheques nos estabelecimentos bancários
Autores: I. Mascarenhas, José
Assuntos: 1. Cheque
2. Fraude
3. Fiscalização
Resumo: Refere-se ao artigo do professor Aldo Serafini, publicado na revista Italiana di Ragioneria, sobre um novo sistema de proteção contra as
falsificações e as fraudes dos cheques. Faz algumas considerações sobre o
novo sistema de fiscalização de cheque.
Atribuições e papel social dos peritos
Autores: I. Raymondin, G.
Assuntos: 1. Inventário
2. Peritos
3. Organização (processo)
4. Contabilidade
5. Balanço
Resumo: Trata das atribuições e do papel social dos peritos em contabilidade
Ausência geral da contabilidade nos negocios privativos: necessidade
da contabilidade para esses negócios
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Empresas privadas
Resumo: Refere-se à ausência geral da contabilidade nos negócios privados
e a necessidade da contabilidade para esses negócios.
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Cálculos commerciaes: juros simples
Autores: I. Mascarenhas, José
Assuntos: 1. Cálculo
2. Juros simples
Resumo: Trata do processo para o cálculo do juros simples que é chamado
de processo das fórmulas.
Calculos commerciaes: juros simples: processo das partes aliquotas
Autores: I. Mascarenhas, José
Assuntos: 1. Alíquota
2. Juros simples
3. Cálculo
Resumo: Trata do processo de cálculo de juros pelas partes alíquotas.
Contabilidade doméstica
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Contabilidade doméstica
2. Escrituração
Resumo: Trata de um estudo sobre a contabilidade doméstica começando
pelas classes mais ínfimas, a dos operários.
Contabilidade industrial: estudo da contabilidade aplicada a uma
fábrica de calçados
Autores: I. Herrmann Junior, Frederico
Assuntos: 1. Indústria de calçados
2. Contabilidade industrial
Resumo: Apresenta um estudo de contabilidade aplicada a uma fábrica de
calçados.
Contabilidade industrial: estudo da contabilidade applicada a uma
fábrica de calçados
Autores: I. Herrmanm Júnior, Frederico
Assuntos: 1. Indústria de calçados
2. Escrituração
3. Contabilidade industrial
Resumo: Trata de um estudo da contabilidade aplicada a uma fábrica de
calçados, apresentando o caminho percorrido pela matéria e a escrituração
de cada seção.
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Contabilidade industrial: industrias do papel
Autores: I. Ruas, Francisco
Assuntos: 1. Partidas dobradas
2. Indústria do papel
3. Escrituração
4. Contabilidade industrial
Resumo: Trata de um estudo referente à indústria do papel e à contabilidade
industrial, apresentando fórmulas gerais para aplicar as partidas dobradas
nas indústrias.
Contabilidade industrial: industria de sabonete
Autores: I. Bianco, Humberto
Assuntos: 1. Sistema de contas
2. Escrituração
3. Contabilidade industrial
Resumo: Trata de um estudo da contabilidade aplicada a uma indústria de
sabonete, abordando os seguintes assuntos: composição e esquema de contas.
Contabilidade industrial: industria do papel: 2ª parte
Autores: I. Ruas, Francisco
Assuntos: 1. Sistema de contas
2. Indústria do papel
3. Contabilidade industrial
Resumo: Trata de um estudo da contabilidade de uma indústria do papel,
apresentando a função das principais contas de uma fábrica, e suas subdivisões.
Do livro “peritos em contabilidade”: Resumo
Autores: I. Reymondin, J
Assuntos: 1. Resumos
2. Contabilidade
3. Peritos
Resumo: Traz um resumo do livro peritos em contabilidade por Georges
Reymondin.
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Estudo sobre contabilidade pública
Autores: I. Guimarães, Decio F.
Assuntos: 1. Contabilidade pública
Resumo: Trata de um estudo sobre a contabilidade pública, em particular,
da contabilidade do Tesouro Nacional, referindo à contabilidade da França,
Rússia, Alemanha, Argentina, Inglaterra e Suíça.
Exame crítico dos balanços
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Balanço
2. Letra de câmbio
Resumo: Trata da importância que tem a perfeita nomenclatura das operações sobreletras no exame das situações apresentadas pelos balanços.
Formas de balanço commercial
Autores: I. Mascarenhas, José
Assuntos: 1. Avaliação
2. Reserva
3. Lucro líquido
4. Balanço comercial
5. Balanço
6. Cálculo
Resumo: Refere-se às formas do balanço comercial sob quatro aspectos: o
modo com o qual se indica o livro liquido, 2º o fim para o qual o balanço é
levantado, o sistema da avaliação e cálculo das reservas e o gênero de indústria ou comércio exercitado.
Formas do balanço commercial
Autores: I. Mascarenhas, José
Assuntos: 1. Balanço comercial
Resumo: Traz algumas considerações sobre as formas do balanço comercial
e apresenta o prospecto do balanço como vem prescrito em lei, na Inglaterra.
Histórico summário das funcções do perito
Autores: I. Reymondin, G.
Assuntos: 1. Peritos
2. Função
Resumo: Apresenta o histórico sumário das funções do perito.
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Indústria do chapéu
Autores: I. Orsetti, Américo
Assuntos: 1. Escrituração
2. Contabilidade industrial
3. Sistema de contas
4. Indústria do vestuário
5. Funcionamento
Resumo: Trata de um estudo sobre a contabilidade e o funcionamento de
uma fábrica de chapéus, referindo-se ao chapéu de palha e de pano, que
tanto pela sua forma, como pelas matérias primas empregadas em sua composição são completamente diversos.
Luca Paciolo: parte II
Autores: I. Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Luca Paciolo (biografia)
Resumo: Refere-se à vida e a obra de Luca Paciolo.
O preço de custo na contabilidade
Autores: I. Mascarenhas, José
Assuntos: 1. Preço de custo
2. Contabilidade
Resumo: Refere-se ao preço de custo na contabilidade e seus elementos.
Organização das empresas commerciaes: serviços de correspondência
Autores: I. Uzac, R.
Assuntos: 1. Correspondência
2. Serviços
Resumo: Refere-se à utilidade dos serviços de correspondência e apresenta
encargos e trabalhos que cabem as seções de correspondência.
Organização das empresas commerciais: secções de almoxarifado
Autores: I. Uzac, R.
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Estoques
3. Almoxarifado
4. Organização (processo)
5. Escrituração
Resumo: Trata da organização da seção de almoxarifado das empresas comerciais e apresenta em resumo as principais funções e requisitos desta seção.
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Organização das emprezas commerciaes: secções de archivo
Autores: I. Uzac, Roger
Assuntos: 1. Arquivos
2. Empresas comerciais
3. Organização (processo)
Resumo: Trata da organização da seção de arquivo das empresas comerciais.
Organização geral da contabilidade privada
Autores: I. Thouvignpn, Maurice
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Escrituração
3. Empresas privadas
4. Livros
Resumo: Refere-se à organização da contabilidade privada.
Os honorários dos peritos em contabilidade
Autores: I. Reymondin, Georges
Assuntos: 1. Peritos
2. Honorários
3. Contabilidade
Resumo: Refere-se aos honorários dos peritos em contabilidade.
Os peritos em contabilidade perante a opinião: por G. Reymondin
Autores: I. Figueiredo, Emilio de
Assuntos: 1. Peritos
2. Contabilidade
Resumo: Trata das considerações que desfrutam na Inglaterra os peritos em
contabilidade perante os chefes das casas em geral e comenta sobre a situação dos peritos na África do Sul.
Peritos livres e peritos judiciaes: conhecimentos e qualidades que
devem possuir como se formam
Autores: I. Reymondin, G.
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Peritos
Resumo: Refere-se aos conhecimentos e as qualidades que devem possuir os
peritos em contabilidade.
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Sociedades: (continuação): sociedades em commandita por ações
Autores: I. Nóbrega, Gilberto P. M
Assuntos: 1. Sociedade comercial
2. Capital social
3. Sociedade em comandita
4. Escrituração
5. Registro
6. Lançamentos
Resumo: Trata da escrituração das sociedades em comandita simples, estudando os lançamentos, encerramento de exercícios e registro. Refere-se à
sociedade em comandita por ações e ao capital social.
Suplemento da obra: os peritos em contabilidade
perante a opinião: por G. Reymondin
Autores: I. Figueiredo, Emilio de.
Assuntos: 1. Peritos
2. Contabilidade
Resumo: Trata da situação moral dos peritos em contabilidade na Inglaterra,
perante o Estado, as municipalidades e as grandes empresas.
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Ano 1918
Nº 1

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A contabilidade methodo mathemático de escrituração
Autores: I. Santos, Lucio dos
Assuntos: 1. Moeda
2. Lançamentos
3. Escrituração
4. Estorno
5. Contabilidade
6. Balanço
7. Vendas
Resumo: Apresenta um esboço da teoria da transformação dos valores, colocando em estudo um exemplo de uma venda a dinheiro, referindo-se à
escrituração, ao balanço, aplicações, estornos e ao modo de lançamento.
Applicação de contabilidade: caixas econômicas do estado da Bahia
Autores: I. Magano, Carlos Levy
Assuntos: 1. Exercício financeiro
2. Registro
3. Caixa econômica federal
4. Contabilidade
5. Balanço
Resumo: Refere-se às formulas para registro de todas as operações da Caixa
Econômica do Estado da Bahia.
Código de contabilidade pública
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Receita pública
2. Escrituração
3. Patrimônio
4. Exercício financeiro
5. Despesas públicas
6. Projetos
7. Orçamentos
8. Legislação
9. Contabilidade pública
Resumo: Trata de uma análise de alguns tópicos do projeto de Lei de contabilidade pública da União, suscetíveis a modificações.
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Confutação á theoria do juro médio
Autores: I. Perucchi, G.B
Assuntos: 1. Teoria
2. Método
3. Cálculo
4. Juros médios
Resumo: Faz uma crítica à teoria do juro médio, combinadas pelo Sr. Napoleão Werneck e divulgada pelo Ministério da Agricultura, Indústria e
Comércio.
Conta a juros
Assuntos: 1. Juros
2. Contabilidade
Resumo: Trata da contabilidade de juros para liquidar obrigações.
Contabilidade applicada: santos foot-ball club
Assuntos: 1. Futebol
2. Balanço
3. Contas
4. Contabilidade aplicada
5. Demonstrações contábeis
Resumo: Traz a demonstração da conta de renda e despesa, do balanço geral,
da conta de variações de patrimônio e da conta geral do patrimônio da associação Santos Foot-Ball Club.
Contabilidade industrial: typographia
Autores: I. Lebert, Luiz H.
Assuntos: 1. Escrituração
2. História
3. Tipografia
4. Contabilidade industrial
5. Sistema de contas
Resumo: Trata de um estudo da tipografia, referindo-se à escrituração e ao
sistema de contas.
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Contabilidade nos hoteis: origem dos mesmos
Autores: I. Vanetti, Vicente
Assuntos: 1. Hotéis
2. Escrituração
3. Contabilidade
4. Registro
Resumo: Trata de um estudo sobre a indústria dos hotéis, referindo-se às
suas categorias, as formas de constituição as variedades de serviços, as suas
seções principais e suas subdivições, a divisão do serviço e as formas dos
registros diversos.
Contabilidade nos hoteis
Autores: I. Vanetti, Vicente
Assuntos: 1. Escrituração
2. Hotéis
3. Faturas
4. Contabilidade
5. Balanço
6. Registro
Resumo: Trata dos diversos registros dos hotéis, apresentado um modelo de
faturas do Hotel Nacional e um modelo de balanço.
Contabilidade nos hotéis
Autores: I. Vanetti, Vicente
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Diário
3. Hoteis
4. Registro
5. Lançamentos
6. Escrituração
Resumo: Refere-se às formas de lançamentos no diário.
Contabilidade scientifica
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Ciência
2. Contabilidade
3. Giuseppe Cerboni
Resumo: Refere à formação da ciência da contabilidade, iniciada por Giuseppe Cerboni, com sua obra extraordinária “La Rágioneria Scientifica e le
sue Relazione com le discipline administrative e sociali”.
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Francisco D`Auria
Autores: I. Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Luca Paciolo
3. Giuseppe Cerboni
4. Escrituração
5. História
Resumo: Trata da história da contabilidade.
Indústria da marcenaria: ligeiros traços históricos
Autores: I. Vidal, Alberto
Assuntos: 1. História
2. Indústria da madeira
3. Contabilidade industrial
4. Sistema de contas
Resumo: Trata de um estudo sobre a indústria de marcenaria, referindo-se
ao sistema de contas.
Indústria de fundição
Autores: I. Costa Filho, Paulo José
Assuntos: 1. Contabilidade industrial
2. Escrituração
3. Indústria de fundição
Resumo: Apresenta um estudo sobre as indústrias de fundição, referindo-se
à escrituração.
Legislação commercial
Autores: I. Santos, Manuel Garcia
Assuntos: 1. Comércio
2. Legislação comercial
3. Vendas
Resumo: Apresenta a lei Uruguaia que regulamenta a venda de estabelecimentos comerciais.
Liquidação de herança: problema
Autores: I. Facchina, Luiz
Assuntos: 1. Liquidação
2. Herança
Resumo: Apresenta um problema sobre uma liquidação de herança.
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Logismographia
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Teoria personalista
2. Logismografia
3. Diário
4. Desdobramento
5. Registro
6. Giuseppe Cerboni
7. Escrituração
Resumo: Refere-se ao método de escrituração logismográfica, inventada por
Giuseppe Cerboni e a teoria personalista. Apresenta modelos dos registros
diário e desdobramento e explica cada uma das suas colunas.
Manufactura de conservas em latas e biscoitos
Autores: I. Ameruso, Miguel Angelo
Assuntos: 1. Sistema de contas
2. Demonstrações contábeis
3. Indústria alimentar
4. Contabilidade
Resumo: Refere-se ao processo de produção das conservas em latas e biscoitos e apresenta um quadro demonstrativo das contas de uma fábrica
de biscoitos.
Mercado monetário: bolsa: productos
Assuntos: 1. Mercado monetário
2. Bolsa de valores
Resumo: Traz um quadro do movimento registrado durante o ano, visando a
verificação das oscilações.
Methodos de escripturação e systemas de escripturação
Autores: I. Mascarenhas, José
Assuntos: 1. Escrituração
2. Sistema de escrituração
3. Logismografia
4. Partidas dobradas
5. Partidas simples
Resumo: Refere-se aos métodos de escrituração e aos sistemas de escrituração.
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Noções uteis: merceologia
Assuntos: 1. Algodão
Resumo: Traz alguns conceitos do algodão como tipo, nomes científicos,
origens, qualidades os fiados e tecidos produzidos.
Thesouro do estado de amazonas
Autores: I. Guerreiro, Leandro B.
Assuntos: 1. Ativo
2. Receita
3. Passivo
4. Despesas
5. Balanço
Resumo: Apresenta o balanço da receita e despesa e do ativo e passivo do
Estado do Amazonas.
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Ano 1919
Nº 1

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A situação atual dos contadores e guarda-livros
Autores: I. Leite, Laercio Marques
Assuntos: 1. Reuniões
2. Guarda-livros
3. Contabilistas
Resumo: Apresenta a conferência realizada pelo Sr. Laercio Marques Leite,
sobre o assunto a situação atual dos contadores e guarda-livros.
Algodão
Autores: I. Soares, Arthur
Assuntos: 1. Algodão
2. Técnicas de produção
3. Pequena indústria
4. Mão de obra
5. Custos
Aplicações de contabilidade
Assuntos: 1. Escrituração
2. Balancete
3. Renda
4. Despesas
Resumo: Trata de uma reprodução da demonstração da renda e despesa do
serviço de socorros públicos por ocasião da epidemia de gripe em Itú.
Banco central de emissão de descontos
Autores: I. Vidal, Raphael de Abreu Sampaio
Assuntos: 1. Bancos
2. Projetos
Resumo: Apresenta o projeto de lei criando o Banco Central de Emissão e
Descontos, sob a denominação do Banco do Brasil.

121

Banco de emissão e redescontos
Autores: I. Nobrega, Gilberto
Assuntos: 1. Organização (processo)
2. Redescontos
3. Projetos
4. Bancos
Resumo: Refere-se à organização bancária, analisando todos os projetos
apresentados ao Congresso Nacional e as principais questões sobre a criação
do banco de emissão e redescontos.
Câmara de compensação
Autores: I. Andrade, S. S
Assuntos: 1. Câmara de compensação
2. Clearing house
3. Contabilidade
Resumo: Trata de um estudo sobre as câmaras de compensação, referindo-se
ao seu funcionamento, à contabilidade e a sua origem, que é encontrada na
Inglaterra, onde existe a Clearing House, que tem servido de modelo para às
câmaras de compensação.
Casas com succursaes
Autores: I. Camargo, A. Rocha
Assuntos: 1. Escrituração
2. Matriz
3. Lançamentos
4. Filial
5. Contabilidade
Resumo: Trata dos diversos modos de se escriturarem as operações de uma
casa matriz em relação às suas sucursais ou agências.
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Classificação das contas
Autores: I. Santos, David dos.
Assuntos: 1. Classificações
2. Teoria personalista
3. Teoria materialista
4. Palestras
5. Contabilidade
6. Contas
Resumo: Apresenta um resumo das palestras do Sr. David dos Santos, sobre
as funções e classificação das contas.
Código de contabilidade pública
Assuntos: 1. Código de contabilidade
2. Contabilidade pública
Resumo: Traz parecer sobre o projeto de lei de Contabilidade de autoria do
Sr. Barbosa Lima, elaborado por Francisco D’Auria.
Congresso de Expansão Econômica
Assuntos: 1. Congresso
Resumo: Trata do Primeiro Congresso de Expansão Econômica e Ensino
Commercial Americano, de suas conclusões e do Congresso de Montevidéu
Penetração Interamericana.
Consignações de conta alheia
Assuntos: 1. Consignação
2. Mercadoria
3. Escrituração
4. Contas
Resumo: Refere-se à escrituração das mercadorias recebidas em consignação.
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Consignações de conta alheia
Autores: I. Crysos
Assuntos: 1. Escrituração
2. Contas
3. Lançamentos
4. Mercadoria
5. Consignação
Resumo: Refere-se ao artigo: Contabilidade consignações de conta alheia,
enviado pelo assinante Colombo Rodrigues de Lima, de Cachoeira - RS,
junto com a contestação do mesmo. Apresentando algumas apreciações sobre as opiniões dos dois articulistas.
Contabilidade das estradas de ferro:
classificação das despesas de custeio
Assuntos: 1. Ferrovia
2. Contabilidade dos transporte
3. Contabilidade
4. Despesas
5. Contas
Resumo: Trata da contabilidade das estradas de ferro, apresentando a classificação das despesas de custeio.
Contabilidade pública
Autores: I. Baptista, Homero
Assuntos: 1. Legislação
2. Contabilidade pública
3. Fiscalização
Resumo: Apresenta o Decreto nº 46 de 3 de setembro de 1919 e as instruções
para o serviço geral de contabilidade pública.
Crédito agricola
Autores: I. Barros, Jacintho de
Assuntos: 1. Crédito agrícola
2. Projetos
Resumo: Apresenta as conclusões do Congresso Americano de Expansão
Econômica Comercial. Apresenta o Projeto de Lei Federal elaborado pelo
Dr. Jacintho de Barros, dando ao crédito agrícola brasileiro uma organização adequada.
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Do livro razão
Autores: I. Mascarenhas, Paulo
Assuntos: 1. Partidas dobradas
2. Lançamentos
3. Livro razão
4. Escrituração
Resumo: Trata do livro razão, referindo-se ao método de escrituração e a
forma de lançamentos, podendo ser sintética ou analítica.
Engorda estabulada: vantagem real e segura pelo systema de engorda
Autores: I. Brandão Sobrinho, Júlio
Assuntos: 1. Indústria pastoril
2. Contabilidade rural
3. Pecuária
Resumo: Trata de um estudo sobre os resultados práticos da indústria pastoril.
Finanças nacionaes: I
Assuntos: 1. Economia
2. Finanças públicas
Resumo: Transcrição de discurso pronunciado no Senado pelo Senador João
Lyra sobre assuntos econômicos.
Finanças nacionaes: II
Assuntos: 1. Economia
2. Finanças públicas
Generalidades sobre industrias
Autores: I. Hermann Júnior, Frederico
Assuntos: 1. Capital
2. Matéria prima
3. Produto
Instituto Paulista de Contabilidade: estatutos
Assuntos: 1. Instituto paulista de contabilidade
2. Estatuto
Resumo: Apresenta o estatuto do Instituto Paulista de Contabilidade.
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Instituto Paulista de Contabilidade:
regulamento interno da comissão de redação
Assuntos: 1. Regimento interno
2. Instituto paulista de contabilidade
Resumo: Apresenta o regimento interno da comissão de redação do Instituto
Paulista de Contabilidade.
Instituto Paulista de Contabilidade: regimento interno da comissão
technica do Instituto Paulista de Contabilidade
Assuntos: 1. Regimento interno
2. Instituto paulista de contabilidade
Resumo: Apresenta o regimento interno da comissão técnica do Instituto
Paulista de Contabilidade.
Instituto Paulista de Contabilidade
Autores: I. Mascarenhas, José
Resumo: Traz o discurso do Sr. José Mascarenhas em virtude da fundação
do Instituto Paulista de Contabilidade.
Jurisprudência commercial
Assuntos: 1. Jurisprudência
2. Ações
3. Sociedade em comandita
Resumo: Transcreve à decisão sobre a dissolução de sociedade em comandita por ações.
Legislação: sociedades commerciaes: o decreto que institue
as sociedades por quotas, de responsabilidade limitada
Assuntos: 1. Sociedade comercial
2. Legislação
3. Sociedades por cotas
Resumo: Traz os termos do Decreto nº 3.708.
Liquidações commerciaes
Autores: I. Mascarenhas, José
Assuntos: 1. Liquidação
Resumo: Trata da classificação das liquidações, sob o ponto de vista legal,
e suas subdivisões.
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Mathematica financeira
Autores: I. Harescak, Fernando
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Exercício
3. Matemática financeira
Resumo: Traz questão de contabilidade de situação hipotética sobre projeção de orçamento de saneamento de uma cidade fictícia.
Política aduaneira do Brasil: o systema proteccionista
Assuntos: 1. Alfândega
2. Política aduaneira
3. Impostos
Resumo: Refere-se à Política Aduaneira do Brasil: o sistema protecionista,
que é um complexo de medidas tendentes a compensar a desigualdade econômica e comercial de uma nação.
Primeiro Congresso Americano de
Expansão Econômica e Ensino Commercial
Assuntos: 1. Congresso
Resumo: Traz as conclusões do congresso realizado em Montevidéu.
Problemas de contabilidade
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Matemática
3. Preços
Resumo: Traz problemas e soluções a respeito de exemplo hipotético sobre
uma fábrica de panos.
Prof. Carlos de Carvalho
Assuntos: 1. Carlos de Carvalho
Resumo: Traz nota de falecimento do prof. Carlos de Carvalho.
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Projeto de lei federal
Autores: I. Barros, Jacintho de
Assuntos: 1. Redescontos
2. Projetos
3. Bancos
4. Moeda
Resumo: Apresenta o Projeto Lei do Sr. Dr. Jacintho de Barros, destinado
a suprir a falta de um banco de emissão e redesconto e a registrar o nosso
papel moeda.
Promptuario de contas correntes com juros
Autores: I. D`Auria, Francisco; II. Facchina, Luiz
Assuntos: 1. Conta corrente
2. Juros
Resumo: Trata da organização de um prontuário de contas correntes com
juros.
Questões financeiras: circulação monetária
Autores: I. Barros, Jhacinto
Assuntos: 1. Projeto de lei
2. Política monetária
3. Análise monetária
Resumo: Traz projeto de lei que dispõe sobre a circulação monetária.
Redescontos
Autores: I. Mortati, Caetano
Assuntos: 1. Balanço
2. Título
3. Cálculo
4. Redescontos
Resumo: Refere-se ao processo de calcular o redesconto dos títulos com
vencimentos posteriores ao balanço.
Reforma bancária
Assuntos: 1. Reforma
2. Bancos
Resumo: Traz a representação enviada do Sr. Presidente da República pelas
diretorias dos bancos nacionais, sobre a necessidade de reforma bancária.
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Saneamento no meio circulante
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Organização (processo)
2. Bancos
3. Moeda
4. Escrituração
5. Redescontos
6. Contabilidade
Resumo: Faz um estudo da organização de contabilidade necessária para o
perfeito funcionamento do instituto projetado pelo Dr. Jacintho de Barros,
para suprir a falta de um Banco de Emissão e redesconto e a resgatar o nosso
papel moeda atual.
Simplificação do método de Cauchy
Autores: I. Levi, Aldo; II. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Método Cauchy
Resumo: Refere-se ao método de cauchy, apresentando a fórmula desse método e o Gráfico para a aplicação da mesma.
Theoria das contas
Autores: I. Camargo, A. Rocha
Assuntos: 1. Teoria das contas
Resumo: Trata da importância do conhecimento teórico da função das contas e apresenta dois exemplos.

129

Ano 1920
Nº 1

EDIÇÃO
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Banco de emissão e redescontos: IV
Autores: I. Nobrega, Gilberto
Assuntos: 1. Projetos
2. Bancos
3. Redescontos
Resumo: Refere-se à criação do Banco de Emissão e Redescontos, estudando o meio mais prático, mais rápido e de maiores resultados para chegar ao
fim almejado.
Banco do Brasil: projecto dos estatutos
Assuntos: 1. Estatuto
2. Banco do Brasil
Resumo: Traz o estatuto do Banco do Brasil.
Carlos Carvalho
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Carlos de Carvalho (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia de Carlos de Carvalho.
Carlos de Carvalho
Assuntos: 1. Carlos de Carvalho
Resumo: Traz notas de renomados autores e professores que se pronunciaram a respeito do falecimento de Carlos de Carvalho.
Classificação das contas
Autores: I. Santos, David dos
Assuntos: 1. Contas
2. Classificações
3. Contabilidade
4. Balanço
Resumo: Trata da classificação das contas, referindo-se à todas as contas que
se usam em contabilidade.
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Contabilidade industrial: II parte
Autores: I. Herrman Júnior, Frederico
Assuntos: 1. Escrituração
2. Industria
3. Contabilidade industrial
4. Registro
5. Livros
6. Organização (processo)
Resumo: Refere-se à organização de uma indústria, estudando a vida do
patrimônio industrial desde a sua instalação até o momento de se apurar
o resultado de um exercício, que é feito numa série de livros, nos quais se
registram os fatos ocorridos durante a gestão.
Contabilidade industrial: fabricação de cordas, barbantes e fios, etc.
Autores: I. Freitas, Pedro Arantes de.
Assuntos: 1. História
2. Fabricação
3. Contabilidade industrial
Resumo: Trata da história, do processo de fabricação e da contabilidade de
uma fábrica de cordas, barbantes, fios, etc.
Curso de contabilidade: V volume: contabilidade mercantil
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Falência
2. Liquidação forçada
3. Contabilidade mercantil
4. Legislação
Resumo: Refere-se à Lei das falências e aos procedimentos que devem
tomar os falidos. Apresenta a classificação dos credores da falência e um
exemplo de uma empresa que declara a falência, em vista da falta de cumprimento da obrigação.
Despachantes aduaneiros
Assuntos: 1. Legislação
2. Alfândega
3. Despachante
Resumo: Refere-se às modificações da Lei das Alfândegas, em relação aos
despachantes aduaneiros.
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Discurso do Sr. Presidente da República
Resumo: Discurso proferido pelo Dr. Epitacio Pessoa, por ocasião de sua
visita à Associação Commercial.
Do registro de firmas perante a junta commercial
Autores: I. Ferrara, Salvador
Assuntos: 1. Registro
2. Junta comercial
3. Empresas
Resumo: Refere-se à dificuldade para se conseguir o reconhecimento de
uma firma, perante a junta comercial.
Escola brasileira de Contabilidade
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. História
2. Ciência sociais e humanas
3. Física
4. Relações
5. Contabilidade
6. Matemática
7. Ensino
8. Discursos
Resumo: Refere-se à história da contabilidade, a sua relação com a física,
matemática e as ciências sociais e trata de como se constitue a profissão do
contador e sua atual situação.
Estatistica bancária
Assuntos: 1. Estatística
2. Balanço
3. Bancos
Resumo: Trata de um estudo da estatística relativa aos três mais importantes
bancos de São Paulo, o Banco Comercial do Estado de São Paulo, Banco de
São Paulo e o Banco Comércio e Indústria, comparando os seus balanços e
deduzindo a relação existente entre os seus vários valores.
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Estatística bancária
Autores: I. Silva, Mario Alvares de Abreu
Assuntos: 1. Bancos
2. Estatística
3. Balanço
Resumo: Faz uma comparação da situação econômica e financeira do Banco
Comercial do Estado de São Paulo em relação a do Banco Mercantil do Rio
de Janeiro, pelos respectivos balanços.
Facturas consulares: o novo regulamento
Assuntos: 1. Regulamentos
2. Fatura consular
Resumo: Apresenta o novo regulamento das faturas consulares.
Impostos federais sobre a renda
Assuntos: 1. Legislação
2. Imposto de renda
Resumo: Referente ao decreto que regulamenta a arrecadação e fiscalização
dos impostos sobre a renda.
Indústria agricola: relatório sobre a indústria agricola
Autores: I. Vernalha, Carlos
Assuntos: 1. Contabilidade agrícola
2. Contas
Resumo: Refere-se à indústria agrícola, apresentando a classificação das principais culturas e o esquema das contas principais da contabilidade agrícola.
Indústria do xarque
Autores: I. Moreira, José Ribeiro
Assuntos: 1. Modismo
2. Contabilidade industrial
3. Industria alimentar
4. Contabilidade analítica
5. Contas
6. Contabilidade sintética
Resumo: Trata da indústria de xarque, referindo-se à sua fabricação, a matéria prima, a utilidade e a contabilidade.
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Instituto paulista de contabilidade
Autores: I. Hrescak, Fernando
Resumo: da Ata de 12 de maio, da sessão, efetuada no dia 19 de junho.
Legislação bancária
Assuntos: 1. Legislação
2. Projeto de lei
3. Bancos
Resumo: Trata da emenda ao projeto de legislação bancária, apresentada
pelo deputado Oscar Soares.
Profissão de guarda-livros
Autores: I. Miranda, Raymundo
Assuntos: 1. Profissões
2. Contabilistas
3. Guarda-livros
4. Projetos
5. Legislação
Resumo: Apresenta o projeto de Lei do senador Raymundo de Miranda sobre a profissão do guarda-livros.
Reunião de contadores
Assuntos: 1. Contador
2. Alvares Penteado
3. História
Resumo: Trata da reunião de contadores diplomados pelas escolas de comércio ao abrigo da Lei Federal nº 1339/1905, realizada no dia 22 de agosto
de 1920 na Escola de Commercio Alvares Penteado.
Saques à vista
Autores: I. Camargo, Rocha
Assuntos: 1. Legislação
2. Letras de câmbio
Resumo: Refere-se às disposições legais relativas as letras de câmbio à vista.
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Solução de um testamento
Assuntos: 1. Testamento
2. Estudo de caso
Resumo: Traz um exemplo de solução de problema relacionado a um testamento de pessoa sem família.
Theoria das contas
Autores: I. Camargo, A. Rocha de
Theoria das contas
Autores: I. Diniz, Cunha
Resumo: Traz observações sobre um artigo publicado na RBC, nos meses
de novembro e dezembro (ano 1919), onde há uma série de lançamentos no
livro diário, referentes as mercadorias que se incendiaram.
Theoria das contas
Autores: I. Santos, D
Assuntos: 1. Classificações
2. Teoria personalista
3. Contas
4. Teoria das contas
Resumo: Refere-se à teoria das contas e a teoria personalista, criticando sua
classificação das contas. Trata da tendência conservadora de resistir as mudanças das idéias já aceitas e adaptadas.
Theoria das contas
Autores: I. Pinto, Antônio Miguel
Assuntos: 1. História
2. Contas
3. Teoria personalista
4. Teoria das contas
5. Classificações
Resumo: Faz uma retrospectiva histórica da classificação das contas, referindo-se à teoria personalista.
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2a Fase - 1929 a 1932
Ano 1929
Nº 1

EDIÇÃO
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Cooperativas
Autores: Rebouças, G.
Assuntos: 1. Sociedade Cooperativa
2. Legislação
3. Cooperativas
Resumo: Refere-se às sociedades cooperativas, que podem ser constituídas
de forma anônima, em nome coletivo, ou em comandita, e regem-se pelo
Decreto Legislativo nº 1637, de 5 de janeiro de 1907, e pelas disposições
que regulam cada uma destas sociedades.
Educação contábil
Autores: Carneiro, Erymá
Assuntos: 1. Ensino
2. Contabilidade
3. Educação
Resumo: Refere-se à educação contábil, mostrando a sua importância na
vida de um homem.
Exercício ilegal da profissão
Assuntos: 1. Violação da lei
2. Processo
3. Profissões
4. Contador
5. Contabilistas
Resumo: Refere-se à um processo movido contra certa firma estrangeira,
que exercia a profissão contábil, sem estar devidamente habilitada.
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Exercício legal da profissão
Assuntos: 1. Exercício profissional
2. Câmara de contadores
3. Contador
4. Registro
Resumo: Apresenta o anteprojeto de Lei estadual, referente ao registro de
contadores e a câmara de contadores.
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A utilidade da contabilidade nas diversas classes sociais
Assuntos: 1. Pessoa jurídica
2. Comércio Varejista
3. Discursos
4. Classes Sociais
5. Contabilidade
6. Contabilidade Pública
7. Código Comercial
Resumo: Trata de uma conferência sobre a utilidade da contabilidade nas diversas classes sociais. Refere-se à contabilidade do pequeno comércio, do comércio varejista de acordo com o Código Comercial e a contabilidade de pessoas
jurídicas de direito público - entidades de natureza político - administrativa.
La ragioneria
Autores: Besta, Fabio
Assuntos: 1. Azienda
2. Administração da economia
Resumo: Traz o conceito de administração econômica e de azienda.
O conhecimento do custo
Autores: Malinverni, Remo
Assuntos: 1. Empresas
2. Produtos
3. Cálculo
4. Preço de custo
5. Custos
Resumo: Trata de estabelecer os fins para os quais se utiliza o conhecimento
do preço de custo e enumera as vantagens que os industriais podem obter,
conhecendo exatamente o custo de seus produtos.
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Que é contabilidade?
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Desenvolvimento
2. Método
3. Princípio
4. Contabilidade
5. Legislação
Resumo: Faz uma análise da ciência da contábil, referindo-se à sua constituição, evolução, funções, princípios, leis e métodos.
Receita e renda
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Receita
2. Renda
Resumo: Refere-se à receita e a sua primeira divisão em: receita aumentativa do patrimônio ou renda, receita permutativa e receita a classificar.
Regulamentação da nossa profissão
Assuntos: 1. Regulamentos
2. Contabilistas
3. Projetos
4. Profissões
Resumo: Refere-se ao projeto do Sr. Deputado Pacheco de Oliveira, cujo o
principal escopo é que se regulamente a profissão dos contabilistas, considerando dois aspectos diplomados e não diplomados.
Responsabilidade profissional
Assuntos: 1. Responsabilidade
2. Exercício profissional
3. Contabilistas
Resumo: Refere-se à falta de responsabilidade profissional do contabilista e
cogita a regulamentação do exercício profissional.
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Saldo
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Balanço
2. Contabilidade pública
3. Receita
4. Orçamentos
5. Despesas
Resumo: Define o que é saldo e distingue quais os saldos que se podem deduzir num balanço de receita e despesa.
Um almoxarifado da “Central do Brasil”
Autores: I. Soares Filho, Amadel
Assuntos: 1. Almoxarifado
2. Escrituração
3. Estoques
Resumo: Refere-se à escrituração do almoxarifado geral da Central do Brasil.
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A utilidade da contabilidade nas diversas classes sociais
Autores: I. Freitas, Júlio César
Assuntos: 1. Discursos
2. Classes sociais
3. Contabilidade
Resumo: Trata de uma conferência sobre a utilidade da contabilidade nas
diversas classes sociais.
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Contas da receita e despesa da união
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Prestação de contas
2. Despesas
3. Organização (processo)
4. Contabilidade pública
5. Balanço
6. Contas
7. Receita
Resumo: Trata das bases legais de prestação de contas da receita e despesa
da União.
Cooperativas
Autores: I. Rebouças, G.
Assuntos: 1. Legislação
2. Patrimônio
3. Sociedade cooperativa
4. Cooperativas
5. Organização (processo)
Resumo: Trata da organização básica de uma cooperativa, do patrimônio
que é representado por contas e da nossa legislação sobre cooperativismo.
Da contabilização das permutas
Autores: I. Carneiro, Erymá
Assuntos: 1. Permuta
2. Contabilidade
3. Escrituração
Resumo: Trata da contabilização das permutas, apresentando as classificações, a avaliação monetária e a escrituração das permutas.
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Devolução de prêmios de seguros
Autores: I. Macieira, Antenor
Assuntos: 1. Contratos
2. Prêmio de seguro
3. Estorno
4. Título
Resumo: Refere-se ao emprego dos títulos estornos nos quais seram registrados as devoluções de prêmios de seguros, quando rescindidos os respectivos contratos.
Empreitada simples ou administração contrata
Assuntos: 1. Empreitada simples
2. Construtoras
3. Obras
Resumo: Refere-se à um debate entre o Sr. Gentil Tavare e o Sr. Adolpho
Bergamini, referente as vantagens e os incovenientes dos dois sistemas de
execução de obras empreitada simples e administração contratada.
Exercício financeiro
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Contas
2. Exercício financeiro
3. Contabilidade patrimonial
4. Processo
5. Orçamentos
6. Contabilidade pública
7. Balanço
Resumo: Faz um estudo sobre o exercício financeiro brasileiro.
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O conhecimento do custo
Autores: I. Malinverni, Remo
Assuntos: 1. Custo industrial
2. Cálculo
3. Preço de custo
4. Elemento
5. Custo normal
6. Custo complexivo
7. Contabilidade
8. Custo padrão
Resumo: Refere-se ao conceito de custo, estudando o que é custo e o que
não é custo, apenas desperdício de material ou tempo, estabelecendo quais
os elementos que devem constituir para o cálculo do preço de custo.
O crédito agrícola e o registro torrens
Autores: I. Gordo, Adolpho
Assuntos: 1. Hipotecas
2. Registro torrens
3. Crédito agrícola
4. Organização (processo)
Resumo: Refere-se à necessidade de organizar o crédito agrícola, em bases
sólidas.
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Appendiceciomia do exercício financeiro
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Exercício financeiro
2. Período adicional
3. Contabilidade pública
Resumo: Trata da supressão do período adicional para liquidação do exercício financeiro e as vantagens resultantes.
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Cooperativas
Autores: I. Rebouças, G.
Assuntos: 1. Escrituração
2. Sociedade cooperativa
3. Cooperativas
4. Mercadoria
5. Organização (processo)
Resumo: Trata da organização de uma cooperativa, referindo-se ao desdobramento da escrituração e a distribuição das mercadorias aos diversos serviços e aos armazéns de fornecimento.
Enquanto se discute a reforma da lei das fallencias contadores fiscais
Autores: I. Sampaio, José da Costa
Assuntos: 1. Falência
2. Reforma
3. Legislação
Resumo: Refere-se à reforma da lei das falências.
O conhecimento do custo: a classificação
e a especificação dos elementos de custo
Autores: I. Malinverni, Remo
Assuntos: 1. Preço de custo
2. Classificações
3. Custos
Resumo: Refere-se à classificação básica dos vários elementos de custo segundo as suas espécies.
O desenvolvimento histórico da contabilidade systematica
Autores: I. Sombart, W
Assuntos: 1. História
2. Partidas dobradas
3. Contabilidade sistemática
4. Escrituração
5. Contas
6. Desenvolvimento
Resumo: Trata do desenvolvimento histórico da contabilidade sistemática.
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A importância da contabilidade systematica
no desenvolvimento do capitalismo
Autores: I. Sombart, W
Assuntos: 1. Desenvolvimento
2. Contabilidade sistemática
3. Capitalismo
4. Escrituração
Resumo: Refere-se à importância da contabilidade sistemática no desenvolvimento do capitalismo.
Aspectos da contabilidade e da missão dos contabilistas
Autores: I. Tavares, João de Lyra
Assuntos: 1. Análise estatística
2. Contabilidade agrícola
3. Contabilidade pública
4. Contabilidade
5. História
6. Desenvolvimento
Resumo: Apresenta o discurso do Senador João Lyra, abordando vários assuntos referentes à contabilidade. Trata das origens históricas da contabilidade, a evolução, a relação da contabilidade com a estatística, a contabilidade especiais, proletária, agrícola, nas garagens, pública e privada.
Circulação do cheque
Autores: I. Vianna, Marinho
Assuntos: 1. Legislação
2. Cheque
Resumo: Refere-se à circulação do cheque e o amparo da Lei sobre os cheques girados sem fundos.
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Cooperativas
Autores: I. Rebouças, G.
Assuntos: 1. Sociedade cooperativa
2. Escrituração
3. Organização (processo)
4. Diário
5. Cooperativas
6. Borrador
Resumo: Trata da organização de uma cooperativa, referindo-se ao fornecimento de mercadorias aos associados, a escrituração do borrador e do diário.
Giuseppe Cerboni: a sua actuação no
estudo da contabilidade como sciencia
Autores: I. Abreu, F. Campos
Assuntos: 1. Método
2. Logismografia
3. Giuseppe Cerboni (biografia)
4. Contabilidade
5. Escrituração
Resumo: Faz um esboço da vida intelectual de Giuseppe Cerboni, que atuou
no desenvolvimento da contabilidade como ciência. Refere-se ao método de
escrituração logismográfica inventado por ele.

Nº 6

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Aspectos da contabilidade e da missão dos contabilistas
Autores: I. Tavares, João de Lyra
Assuntos: 1. Função
2. Balanço financeiro
3. Discursos
4. Contabilidade
5. Balanço patrimonial
Resumo: Apresenta o discurso do Senador João de Lyra, abordando vários
assuntos referente à contabilidade. Trata do balanço financeiro e patrimonial
e da função da contabilidade.
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Balança commercial e balança de contas
Autores: I. Washington, Luis
Assuntos: 1. Contas
2. Balança comercial
Resumo: Trata da mensagem apresentada pelo Sr. Presidente da República
ao Congresso Nacional, sobre a balança comercial e a balança de contas.
Contabilidade: factor social
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Função social
3. História
4. Administração da economia
5. Contabilistas
6. Método
7. Logismografia
Resumo: Trata de uma palestra feita na Acadêmia de Comércio de Pernambuco, sobre a função social da contabilidade e de seus profissionais. Fazendo referência às bases da sociedade humana, à vida econômica nos vários
períodos da história, ao pensamento logismológico de Cerboni e à função
geral da contabilidade de informar e orientar a administração econômica.
Cooperativas
Autores: I. Rebouças, G.
Assuntos: 1. Escrituração
2. Contabilidade industrial
3. Fisco
4. Sociedade cooperativa
5. Cooperativas
6. Farmácias
Resumo: Refere-se às cooperativas, tratando das disposições relativas ao
fisco, da escrituração do pessoal, do material de uma farmácia e da escrituração indústrial.
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Escrituração das vendas a prazo
Autores: I. Mattos, Lincoln Maurão
Assuntos: 1. Escrituração
2. Vendas
3. Prazo
Resumo: Refere-se à escrituração das vendas a prazo.
Fallencias e contabilidade
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Contador
2. Função
3. Reforma
4. Guarda-livros
5. Contabilidade
6. Legislação
7. Falência
Resumo: Refere-se à reforma da lei das falências, em estudo no Congresso
Nacional e a função dos contadores e guarda-livros na falência.

Nº 7

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Aspectos da contabilidade e da missão dos contabilistas
Autores: I. Tavares, João de Lyra
Assuntos: 1. Organização (processo)
2. Ensino
3. Contabilistas
Resumo: Trata da missão do contabilista, referindo-se a instrução técnica, ao
título, à organização, às qualidades e à reputação dos contabilistas.
Contabilidade: factor social
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Função social
Resumo: Trata de uma palestra feita na Acadêmia de Comércio de Pernambuco, sobre a função social da contabilidade.
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Cooperativas
Autores: I. Rebouças, G.
Assuntos: 1. Legislação
2. Sociedade anônima
3. Sociedade cooperativa
4. Cooperativas
5. Fundos
Resumo: Refere-se às cooperativas que em sua constituição obedecem, além
das poucas disposições que lhes são peculiares, á legislação das sociedades
anônimas, tratando o fundo de capital, fundo de reserva, fundo social e o
fundo de beneficência.
Cooperativas
Autores: I. Rebouças, G.
Assuntos: 1. Empréstimos
2. Cooperativas
3. Conta corrente
4. Caixa
5. Conta ativa
6. Escrituração
7. Bancos
8. Sociedade cooperativa
Resumo: Trata das cooperativas, referindo-se as sociedades de cooperação
social, à escrituração dos livros e impressos, das contas correntes, dos empréstimos e ao funcionamento de bancos e caixa.
Do registro do capital fixo nas emprezas commerciaes e industriaes
Autores: I. Cunha, A.V
Assuntos: 1. Contas
2. Registro
3. Capital circulante
4. Empresas comerciais
5. Empresas industriais
6. Capital fixo
Resumo: Apresenta um conjunto de contas e livros para o registro do capital fixo.
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Regras de juros em conta-corrente:
estabelecidas por meio de graphicos
Autores: I. Alemeida, Clodomiro Furquim de
Assuntos: 1. Método direto
2. Juros
3. Conta corrente
4. Cálculo
Resumo: Refere-se ao cálculo de juros em conta corrente pelo método direto.

Nº 8

EDIÇÃO
ENCADERNADA

As reservas de balanços
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Conceitos
2. Reserva
3. Balanço
Resumo: Traz a definição de reserva de vários autores.
Aspectos da contabilidade e da missão dos contabilistas
Autores: I. Tavares, João Lyra
Assuntos: 1. Discurso
2. Contabilidade
3. Administrador
4. Contabilista
Resumo: Trata da conclusão do discurso do Senador João Lyra, que aborda
vários assuntos sobre contabilidade. Refere-se ao contabilista e o administrador, o preparo técnico e a integridade moral do contabilista.
Regras de juros em conta-corrente
estabelecidas por meio de graphicos
Autores: I. Almeida, Clodomiro Furquim de
Assuntos: 1. Método indireto
2. Método hamburguês
3. Juros
4. Conta corrente
5. Cálculo
Resumo: Refere-se ao método indireto e ao método hamburquês para cálcular juros em conta corrente.
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Regulamentação da profissão contábil
Assuntos: 1. Profissões
2. Legislação
3. Contabilistas
4. Reforma
5. Regulamentos
6. Contabilidade
Resumo: Apresenta o Projeto de Lei da Argentina a favor dos profissionais
da contabilidade e as reformas que a Itália acaba de introduzir na sua legislação sobre a profissão contábil.

Nº 9

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A contabilidade na administração pública
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Despesas
2. Contabilidade pública
3. Receita
4. Exercício financeiro
5. História
Resumo: Refere-se à história da contabilidade pública do Brasil.
A regulamentação da profissão contábil
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Reforma
3. Legislação
4. Profissões
Resumo: Refere-se às reformas que a Itália acaba de introduzir na sua legislação sobre a profissão contábil.
As reservas nos balanços
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Classificações
2. Reserva
Resumo: Trata da classificação das reservas que podem ser: pela sua origem,
seu fundamento jurídico, sua disponibilidade, sua escrituração, sua natureza
e seus fins.
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Cooperativas
Autores: I. Rebouças, G.
Assuntos: 1. Escrituração
2. Lucros
3. Sociedade cooperativa
4. Perda
5. Cooperativas
Resumo: Refere-se à escrituração dos lucros e perdas de uma sociedade cooperativa, apresenta o estatuto da cooperativa dos empregados da E.F. noroeste do Brasil.
II Congresso Panamericano de Estradas de Rodagem: as estradas de
rodagem e o aproveitamento de suas terras marginaes
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Construção de estradas
2. Terras marginais
3. Impostos
4. Desapropriação
Resumo: Refere-se à várias medidas, que o Estado moderno deve tomar antes, durante e depois da construção das estradas de rodagem, tendo em vista
sempre o aproveitamento das terras marginais incultas.

Nº 10

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A contabilidade como orgão preventivo nas fallencias
Autores: I. Freitas, Júlio Cesar de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Falência
3. Prevenção
Resumo: Refere-se à contabilidade como o ponto primordial para prevenir
ou evitar uma falência.
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A contabilidade no estrangeiro: sociedade acadêmica de contabilidade
da Bélgica: Resumo: histórico
Assuntos: 1. Sociedade acadêmica
2. Contabilidade
Resumo: Trata de um resumo histórico sobre a Sociedade Acadêmica de
Contabilidade da Bélgica.
A contabilização da duplicata
Autores: I. Carvalho, Trajano J. de
Assuntos: 1. Escrituração
2. Duplicatas
3. Legislação
Resumo: Trata da escrituração da duplicata sob o ponto de vista legal.
Abreu, F. Campos
Assuntos: 1. Revisão de balanço
2. Capital imobilizado
3. Imobilização
Resumo: Refere-se à revisão dos balanços, para efeito de se computar a valorização dos capitais imobilizados.
Casa do contabilista
Autores: I. D’Auria, Francisco
Assuntos: 1. Casa do contabilista
Resumo: Refere-se à construção da casa do contabilista.
Contabilidade com resultados confidenciaes
Autores: I. Faure, Gabriel
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Escrituração
3. Resultado
4. Livro razão
Resumo: Refere-se aos resultados confidenciais da contabilidade.
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O meu diário de contabilidade
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Francisco D`Auria
3. Anotações
Resumo: Traz as observações diárias do Francisco D’Auria sobre contabilidade.
Um pouco de história
Autores: I. Gaetani, Affonso
Assuntos: 1. Partidas dobradas
2. História
3. Escrituração
Resumo: Trata da história da escrituração por partidas dobradas no mundo
comercial.

Nº 11

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A regulamentação da profissão
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Regulamentos
Resumo: Refere-se à regulamentação da profissão do contabilista e as
áreas que devem ser reservadas aos profissionais oficialmente diplomados
e registrados.
Estatutos da sociedade anonyma
Revista Brasileira de Contabilidade S.A.
Assuntos: 1. Revista brasileira de contabilidade - RBC
2. Estatuto
Resumo: Apresenta o Estatuto da Sociedade Anônima “Revista Brasileira
de Contabilidade”.
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Funcção dos contadores nos conselhos fiscaes das sociedades anonymas
Autores: I. Hermann Júnior, Frederico
Assuntos: 1. Função
2. Conselho fiscal
3. Critérios
4. Contador
5. Fiscalização
6. Sociedade anônima
Resumo: Refere-se às funções dos contadores nos Conselhos Fiscais das
sociedades anônimas e os critérios para a fiscalização.

Nº 12

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A reserva nos balanços: classificações de reservas
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Classificações
2. Reserva
Resumo: Refere-se à reserva sui-generis, a reserva para aumentos e para
melhoramento.
Diário-razão: à italiana, à portugueza e à brasileira
Assuntos: 1. Diário-razão
2. Escrituração
Resumo: Apresenta o modelo e uma rápida explicação de como são escriturados o Diário-Razão à Italiana e à Portuguesa.
Vulgarização de conhecimentos úteis: bancos de reserva
Assuntos: 1. Reserva
2. Bancos
Resumo: Refere-se ao modelo dos bancos de reserva fornecidos pela República Norte-Americana.
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Ano 1930
Nº 1

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Contabilidade das casas de vendas a varejo
Autores: I. Andrade, S. S
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Vendas
Resumo: Refere-se à contabilidade das casas de vendas a varejo.
O meu diário de contabilidade
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. João Lyra (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia do João Lyra.
O meu diário de contabilidade
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Francisco D`auria
2. Anotações
Resumo: Trata das observações diárias do Dr. Francisco D`Auria sobre a
contabilidade Nota - O artigo continua em outros números: n.2 p.43-45
fev.1930; n.3 p.83-85 mar. 1930; n.4 p.128-130 abr.1930; n.5 p.165-168
maio 1930; n.7 p.248-253 jul.1930; n.8 p.289-291 ago. 1930; n.9 p.326-330
set.1930; n.10 p.368-371 out.1930; n.11p.410-413 nov.1930; n.12 p.449452 dez.1930.
Palestra: a regulamentação da profissão
Autores: I. Macieira, Antenor
Assuntos: 1. Contador
2. Profissões
3. Contabilistas
4. Regulamentação
5. Palestras
Resumo: Refere-se à regulamentação da profissão contábil.
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Nº 2

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A architectura orçamentária e
contábil das a dministrações municipaes
Autores: I. Silva, M. Alvares de Abreu E.
Assuntos: 1. Balanço
2. Orçamentos
3. Contabilidade pública
4. Escrituração
Resumo: Refere-se à contabilidade pública aplicado as municipalidades, tratando primeiramente da confecção dos orçamentos municipais e, em seguida, sobre as particularidades da execução orçamentária.
Caixas de aposentadorias e pensões
Autores: I. Rebouças G.
Assuntos: 1. Benefícios
2. Contas
3. Registro
4. Lançamentos
5. Escrituração
6. Legislação
7. Contabilidade pública
8. Pensões
9. Aposentadoria
10. Classificações
11. Organização (processos)
Resumo: Trata de um estudo sobre as caixas de aposentadorias e pensões,
que está subordinada ao Conselho Nacional de Trabalho, refere à sua organização e a sua Contabilidade, cuja função é registrar os fatos administrativos
da vida social, apresentando o estado econômico-financeiro da sociedade.
Cálculos de juros compostos e de annuidadade
Autores: I. Freitas, Sylvio
Assuntos: 1. Juros compostos
2. Cálculo
3. Anuidade
Resumo: Refere-se ao cálculo dos juros compostos, utilizando a tabela e ao
cálculo de anuidades.
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Novo systema de arrecadação de impostos
Autores: I. Niemeyer, Oldemar de
Assuntos: 1. Impostos
2. Arrecadação
Resumo: Apresenta um novo sistema de arrecadação de impostos, por meio
de uma cardeneta e duas fichas iguais, como lançamento imóvel variando
em cores.
O primeiro passo
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Contador
2. Profissões
3. Regulamentação
Resumo: Refere-se à regulamentação da profissão contábil, que distiguirá a
atividade do guarda-livros e contadores.
Revisão de balanços
Autores: I. Guimarães, Decio F
Assuntos: 1. Empresas
2. Revisão
3. Balanço
Resumo: Trata da revisão de balanços de grandes empresas indústriais.

Nº 3

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Contabilidade do algodão no sul do Estado de São Paulo
Autores: I. Cabral, Fernando
Assuntos: 1. Escrituração
2. Contas
3. Contabilidade rural
4. Contabilidade agrícola
5. Algodão
Resumo: Trata da contabilidade do algodão no sul do Estado de São Paulo.
Apresentado modelos de registro de várias contas de razão.
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Diário-razão: à italiana, à portuguesa e à brasileira: parte 2
Assuntos: 1. Escrituração
2. Diário - razão
Resumo: Apresenta o modelo do Registro diário-razão brasileiro e explica
como são escriturados.

Nº 4

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A reforma das partidas dobradas
Autores: I. Muniz, Wenceslau
Assuntos: 1. Escrituração
2. Partidas dobradas
3. Reforma
4. Método
Resumo: Refere-se à reforma das partidas dobradas, fazendo um estudo
comparativo dos principais métodos de escrituração existentes.
Capital e custeio
Autores: I. Moraes, Antônio Pinto de
Assuntos: 1. Despesas
2. Contas
3. Capital
4. Escrita comercial
Resumo: Refere-se ao problema da escrita comercial, quais as verbas devem
ser escrituradas por conta da despesa ou por conta do capital.
Palestras sobre contabilidade: accionistas: ações
Autores: I. Pereira, R. B. de Britto
Assuntos: 1. Ações
2. Lançamentos
3. Contas
4. Acionista
Resumo: Trata de uma palestra sobre o emprego das contas acionistas e
ações, no qual encontramos divergência de diversos autores e refere-se à
forma de lançamentos destas contas.
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Nº 5

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A inutilidade do diário
Autores: I. Lobo, Hugo da Silveira
Assuntos: 1. Escrituração
2. Diário
3. Método
Resumo: Refere-se à inutilidade do diário e apresenta um novo método de
organizar a escrituração.
O diário perante a lei
Autores: I. Conill, João
Assuntos: 1. Legislação
2. Escrituração
3. Código comercial
4. Diário
5. Lançamentos
6. Borrador
7. Slip
Resumo: Trata das formalidades impostas pelo código comercial ao livro
diário, referindo à forma de redigir o diário pelo sistema slips.

Nº 6

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Escripturação por descalque systema hermir
Autores: I. Almeida, Clodomiro Furquim de
Assuntos: 1. Escrituração por decalque
2. Empresas
Resumo: Apresenta o processo de escrituração por decalque sistema Hermir, adaptado à escrituração de pequenas empresas mercantis, industriais
e agricolas e é de grande utilidade para os contabilistas que fazem escritas
avulsas.
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Escola de commercio
Autores: I. Magalhães, Couti
Assuntos: 1. Discursos
Resumo: Apresenta o discurso pronunciado pelo Dr. Couto Magalhães, paraninfo dos formandos do Ginásio e Academia Comercial Sete de Setembro.
Palestra sobre contabilidade: as contas
de valores de dados e recibos em garantias
Autores: I. Pereira, R. B. de Britto
Assuntos: 1. Classe de contas
2. Contas a receber
3. Contabilidade
4. Registro
Resumo: Refere-se à duas classes de conta da contabilidade, uma para o
registro dos bens, coisas e valores que o dono de um estabelecimento dá em
garantia de alguma dívida e a outra, para serem debitados os bens, coisas
e valores que o proprietário recebe de terceiros em garantia das dívidas de
seus devedores.
These: tendencias positivas da contabilidade
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Teses
3. Balanço
4. Teoria
5. Reuniões
Resumo: Trata de uma explanação da tese tendências positivas da contabilidade.

Nº 7

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Palestra: o livro caixa
Autores: I. Macieira, Antenor
Assuntos: 1. Escrituração
2. Livro caixa
Resumo: Trata da escrituração do livro caixa.
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Saldos dos balanços na contabilidade pública
Autores: I. Oliveira, Manoel Marques
Assuntos: 1. Balanço
2. Contabilidade pública
Resumo: Trata do balanço na contabilidade pública.

Nº 8
Uma nova teoria das contas
Assuntos: 1. Teoria das contas
Resumo: Refere-se à obra contas contra contas, do professor Tóbias Diogenes Travessa, na qual, traz uma nova teoria das contas.
EDIÇÃO
ENCADERNADA

Nº 10

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A contabilidade mecânica
Autores: I. Oliveira, José Alves de
Assuntos: 1. Contabilidade mecanizada
Resumo: Refere-se à mecanização dos processos de contabilidade, necessários para os serviços de escrita em qualquer organização de trabalho comercial, industrial ou nas repartições públicas.
A perícia em contabilidade nos casos de incêndio
Autores: I. Castello Branco, Oscar
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Incêndio
3. Peritos
Resumo: Refere-se à importância da contabilidade e a função dos peritos em
contabilidade em caso de incêndios.
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Antônio Tavares da Costa: biographia
Assuntos: 1. Antônio Tavares da Costa (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia de Antônio Tavares da Costa.
Apontamento de contabilidade
Autores: I. Rougé, Carlos
Assuntos: 1. Técnica
2. Balanço
3. Patrimônio
4. Passivo
5. Ativo
Resumo: Refere-se à técnica do balanço, apresentando a opinião de vários
contabilistas sobre o assunto.
Cálculo commercial: um problema interessante
de contas correntes com juros recíprocos
Autores: I. Silva, A. P. Corrêa da.
Assuntos: 1. Conta corrente
2. Método hamburguês
3. Método indireto
4. Método direto
5. Juros
Resumo: Apresenta um problema de contas correntes com juros recíprocos,
referindo-se ao método Hamburguês, direto e indireto.
Sociedades anonymas
Assuntos: 1. Sociedade anônima
Resumo: Trata de uma sátira as sociedades anônimas.
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Nº 11

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Direito commercial americano: ações e obrigações
Assuntos: 1. Direito comercial
2. Capital
3. Ações
4. Debêntures
5. Obrigações
6. Obrigações hipotecária
Resumo: Define as várias espécies de ações e obrigações.

Nº 12

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A falsa demonstrações clássica
I. Dumarchey, J.
Assuntos: 1. Plano de contas
2. Escrituração
3. Balanço
4. Contas
Resumo: Trata de uma análise do último trabalho do Sr. Gabriel Faure, onde
apresenta uma nova definição de conta e o seu plano de contabilidade.
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Ano 1931
Nº 1

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Trabalhos profissionaes: intrucções para os serviços
da contabilidade da comissão de estradas de rodagem federais
Autores: I. Lobo, Ubaldo/ II. Costa, João Macedo
Assuntos: 1. Escrituração
2. Contabilidade industrial
3. Contabilidade geral
4. Lançamentos
5. Contabilidade financeira
6. Contabilidade patrimonial
Resumo: Refere-se aos serviços da contabilidade que terá a seu cargo a escrita de todo o movimento financeiro-orçamentário, industrial, patrimonial
e geral da comissão de estradas de rodagem federais.

Nº 2
João Lyra
Assuntos: 1. João Lyra (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia de João Lyra.
EDIÇÃO
ENCADERNADA

Nº 3

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Contabilidade postal
Autores: I. Neiva, Lauro
Assuntos: 1. Contabilidade
2. História
3. Correio
4. Serviços postais
Resumo: Refere-se ao correio, tratando da sua origem, importância, funcionamento, dos serviços postais e dos selos.
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Nº 4

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Apontamentos de Contabilidade: o complemento algebrico
Autores: I. Rougé, Carlos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Escrituração
3. Erros
Resumo: Refere-se ao processo de aplicação do complemento de erros nos
livros de escrituração.
Contabilidade pública e suas necessidades
Autores: I. Moura, Raul Quaresma de
Assuntos: 1. Orçamentos
2. Contabilidade pública
3. Código
4. Exercício financeiro
5. Regulamentos
Resumo: Refere-se à dificuldade de dirigir a contabilidade de uma administração pública no Brasil, pela falta de dispositivos legais que a regulem com
clareza.

Nº 5

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Estudos esparsos
Autores: I. Mascarenhas, José C. S
Assuntos: 1. Partidas
2. Significado
3. Artigos
Resumo: Refere-se aos termos técnicos: artigos e partidas usados pelos contabilistas, apresenta a verdadeira significação de cada um desses vocábulos
de acordo com os setores clássicos da nossa disciplina: Carlos de Carvalho
e Giorgio Marchesini.
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Notas sobre o activo e passivo de compensação
Autores: I. Mattos, Lincoln Maurão de
Assuntos: 1. Contas
2. Passivo
3. Ativo
4. Compensação
5. Teoria personalista
Resumo: Trata do ativo e passivo de compensação, uma das conquistas da
escola personalística.

Nº 6

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Controle orçamentário nas administrações particulares
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Controle orçamentário
2. Controle budgetário
Resumo: Refere-se ao controle budgetário ou orçamentário nas administrações privadas.

Nº 7

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Actos administrativos de interesses para os contadores
Assuntos: 1. Sociedade cooperativa
2. Impostos
3. Contratos
4. Livros comerciais
Resumo: Refere-se aos livros obrigatórios nas cooperativas e ao imposto do
selo nas alterações de contratos.
Controle orçamentário nas administrações particulares e públicas
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Controle budgetário
2. Controle orçamentário
3. Contabilidade orçamentária
4. Contabilidade pública
Resumo: Refere-se ao controle orçamentário ou controle budgetário da administração privada e a contabilidade orçamentária da administração pública.
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Impostos de exportação
Autores: I. Anselmi, Mário
Assuntos: 1. Município
2. Impostos
3. Exportações
4. Estados
Resumo: Refere-se ao ato do governo provisório da República, de eliminação dos impostos de exportação interestaduais e intermunicipais.

Nº 8

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Reforma do ensino commercial
e regulamentação da profissão de contador
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Legislação
2. Contador
3. Ensino comercial
4. Profissões
5. Regulamentos
Resumo: Refere-se ao decreto nº 58, de 30 de junho, que reformou por completo o ensino comercial e regulamentou a profissão contábil.
Trabalhos profissionaes: contabilidade municipal
Autores: I. Lopes, Avelino; II. Forbeck, Augusto; III. Tenius, Rudolpho
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Balanço
Resumo: Trata dos balanços na administração pública.
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Nº 9 - 10

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Operações mercantes: o negociante
Autores: I. Pacheco Júnior, José Hggino
Assuntos: 1. Registro
2. Sociedade comercial
3. Junta comercial
4. Organização (processo)
5. Contrato comercial
Resumo: Trata do registro na junta comercial, pelo qual se adquire o título
de negociante e refere-se à organização legal de uma sociedade comercial.

Nº 11 - 12

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Apontamentos de contabilidade: em margem à técnica de balanço
Autores: I. Rougé, Carlos
Assuntos: 1. Balanço
2. Inventário
3. Trabalho
4. Capital
Resumo: Traz a definição de capital, trabalho, inventário e balanço, apresenta um esquema de um inventário e expõe a nova forma de balanço do
professor Francisco d`Auria.
Da avaliação dos elementos patrimoniaes
Autores: I. Branco, Oscar Castello
Assuntos: 1. Avaliação
2. Elementos patrimoniais
3. Inventário
4. Balanço
Resumo: Trata dos vários aspectos de avaliação que é o ato de dar aos elementos patrimoniais o valor por que devem figurar no inventário e consequentemente no balanço.
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Ensino comercial
Assuntos: 1. Legislação
2. Ensino comercial
3. Regulamentos
Resumo: Traz o regulamento para os estabelecimentos de ensino técnico
comercial oficialmente reconhecido pelo governo Federal.
Observações em torno do activo e passivo de compensação
Autores: I. Menezes, Waldemar Bezerra
Assuntos: 1. Compensação
2. Ativo
3. Contas
4. Passivo
Resumo: Refere-se ao ativo e passivo da compensação.
Sociedade de contabilidade de França
Autores: I. Figueiredo, Emilio de
Assuntos: 1. Ensino comercial
Resumo: Refere-se à sociedade de contabilidade da França.
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Ano 1932
Nº 1

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Contabilidade pastoril: ensaios
Autores: I. Valle, A. Couto
Assuntos: 1. Escrituração
2. Contabilidade rural
3. Pecuária
4. Registro
Resumo: Trata da contabilidade pecuária, referindo-se à escrituração dos
registros.
Ensino commercial
Assuntos: 1. Contador
2. Ensino comercial
3. Legislação
4. Profissões
5. Regulamentação
Resumo: Traz o decreto nº 20.158 de 30 de junho de 1931 que organiza o
ensino comercial; regulamenta a profissão do contador e dá outras providências.
Regulamentação da profissão contábil: rumo errado
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Profissões
2. Contabilistas
3. Regulamentação
Resumo: Trata da regulamentação da profissão contábil, citando as legislações extrangeiras.

Nº 2

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Bibliographia: contabilidade geral Arnaldo Nunes
Assuntos: 1. Contabilidade
2. História
3. Obras
4. Arnaldo nunes
Resumo: Traz um resumo da história da contabilidade brasileira e refere-se
às obras de Arnaldo Nunes.
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Contadores de 1931 do gymnasio o granbery: discursos pronunciado
pelo prof. D`Auria, paranympho da turma
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Francisco d`auria
2. Discursos
3. Contabilidade
Resumo: Trata do discurso pronunciado pelo professor D`Auria, paraninfo
da turma de contadores de 1931 do ginásio o Granbery.
Legislação: limita número de pedidos de reconsideração nas instâncias
administrativas
Autores: I. Aranha, Oswaldo
Assuntos: 1. Legislação
2. Prescrição quinquenal
Resumo: Refere-se ao decreto nº 48, de 23 de dezembro de 1931, que limita
o número de pedidos de reconsideração nas instâncias administrativas e o decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932 que regula a prescrição quinquenal.
Notas de minha carteira
Autores: I. Macieira, Antenor
Assuntos: 1. Legislação
2. Ensino comercial
3. Contabilistas
Resumo: Trata das disposições do decreto nº 20.158, de 8 de junho de 1931,
as quais interessam os comerciantes e contadores.
Regulamentação profissional
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Profissões
2. Contabilistas
3. Regulamentação
Resumo: Refere-se à regulamentação da profissão contábil, são três as grandes
questões decorrentes da regulamentação: a reorganização do ensino comercial, consequências da regulamentação e equiparação dos não diplomados.
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Nº 3

EDIÇÃO
ENCADERNADA

2º Congresso Brasileiro de Contabilidade
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Regulamentos
3. Reuniões
Resumo: Refere-se ao 2º Congresso Brasileiro de Contabilidade que será dividido em quatro sessões os assuntos: a 1ª Contabilidade Ensino, Exercício
profissional Comércio e Legislação, traz o regulamento do congresso.
Da avaliação dos elementos patrimoniaes
Autores: I. Branco, Oscar Castello
Assuntos: 1. Amortização
2. Avaliação
3. Depreciação
4. Patrimônio
5. Reserva
Resumo: Refere-se aos processos matemáticos para depreciação ou amortização dos mecanismos, visando sempre determinar parte dos elementos
ativos, que não podem ser confundidas nunca com outras diversas espécies
de reservas.
VII Congresso Internacional de Contabilidade
Assuntos: 1. Reuniões
2. Contabilidade
Resumo: Refere-se ao VII Congresso Internacional de Contabilidade realizado em Bucarest. Apresenta as diversas propostas votadas como conclusão
das teses discutidas.

Nº 4

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A contabilidade guia dos negocios
Autores: I. Gauthery, G.
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Empresas
Resumo: Refere-se à contabilidade, como guia indispensável da empresa,
fornecendo à diretoria o máximo de informações no menor tempo possível.

174

Da avaliação dos elementos patrimoniais
Autores: I. Branco, Oscar Castelo
Assuntos: 1. Patrimônio
2. Avaliação
3. Depreciação
4. Amortização
Resumo: Apresenta os cinco processos matemáticos mais usados para depreciação ou amortização.
Títulos descontados
Autores: I. Cabral, Fernando Ferreira
Assuntos: 1. Escrituração
2. Títulos descontados
Resumo: Refere-se ao processo de registrar as operações de títulos descontadas.
Nº 7

EDIÇÃO
ENCADERNADA

Contas de capital
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Capital imobilizado
2. Capital
3. Capital social
4. Contas
Resumo: Faz um estudo das empresas industriais e especialmente das estradas de ferro referente ao emprego do capital e distinguindo esse capital que
assume várias denominações, do capital social. Apresenta um modelo da
conta de capital das estradas de ferro.
Nossa profissão no estrangeiro: no Japão
Assuntos: 1. Contador
2. Profissões
3. Legislação
Resumo: Refere-se à legislação japonesa dos contadores profissionais.
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Para onde vamos?
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Economia
2. Capitalismo
3. Burguesia
Resumo: Refere-se à organização capitalista burguesa da nossa sociedade
que representa uma grande conquista no campo econômico.
Nº 8

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A margem da reforma do thesouro
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Contabilidade patrimonial
2. Código de contabilidade
3. Patrimônio
4. Orçamentos
Resumo: Refere-se ao anteprojeto da reforma da administração geral da fazenda nacional elaborado pelo Sr. J. Resende Silva.
Da presunção e do indicio de fraude
Autores: I. Branco, Oscar Castelo
Assuntos: 1. Presunção
2. Contabilidade
3. Direito
4. Fraudes
5. Indício
Resumo: Trata da presunção e do indício de fraude.
O accordo ortographico e o seu aspecto econômico
Autores: I. Nunes, Arnaldo
Assuntos: 1. Ortográfico
2. Acordo
Resumo: Trata do acordo ortográfico entre países.
O governo das empresas: a doutrina administrativa
Autores: I. Carlioz, J
Assuntos: 1. Fayolismo
Resumo: Trata da doutrina administrativa criada pelo francês H. Foyol, conhecida hoje por o Fayolismo.

176

Nº 9 - 10

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A margem da reforma do thesouro
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Serviços
2. Reforma
3. Decentralização
4. Tesouro nacional
Resumo: Refere ao anteprojeto de reforma da administração geral da fazenda nacional. O autor do ante projeto defende a idéia de desdobramento dos
serviços atualmente a cargo do tesouro.
Contabilidade de estado
Autores: I. Alves Júnior, João Benardino
Assuntos: 1. Finanças públicas
2. Contabilidade pública
3. Orçamento público
4. Discursos
Resumo: Apresenta a conferência do Sr. Dr. José Bernardino Alves Júnior,
estudioso da ciência das finanças e da contabilidade pública, realizada na
sede da associação mineira de contabilidade, em Belo Horizonte.
Contas do exercício ferroviário: lição da cadeira de contabilidade dos
transportes, na faculdade de sciencias economicas do Rio de Janeiro
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Contabilidade dos transportes
2. Contas de custeio
3. Contas de receita
Resumo: Refere-se às contas destinadas a mostrar a receita e despesa da
estrada, nas suas operações relativas ao transporte ferroviário, ao transporte
fluvial e aos serviços conexos a esses transportes.
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Orçamento e constituição
Autores: I. Lopez, Juan Rodriguez
Assuntos: 1. História
2. Finanças públicas
3. Constituição federal
4. Orçamento nacional
5. Reformas políticas
Resumo: Trata da reforma da constituição, referente aos gasto público e o
orçamento. Apresenta a história de todos os países que demonstra que a intervenção parlamentar livre sempre desarticulou as finanças, aumentou os orçamentos e desequilibrou todas as previsões dos administradores financeiros.
Tendencias positivas da contabilidade
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Teoria
2. Demonstrações contábeis
3. Balanço
4. Contabilidade
5. Método
Resumo: O objetivo desta tese é deduzir uma teoria de contabilidade, criar
um método adequado a essa teoria e formular um novo modelo de balanço
e das demonstrações.
Terminologia contábil: contas de compensação
ou contas de ordem ou contas contractivas
Autores: I. Cabral, Fernando Ferreira
Assuntos: 1. Contas de compensação
2. Contas contratuais
3. Contas de ordem
Resumo: Faz distinção entre contas de compensação, contas de ordem e
contas contratuais.
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Nº 11

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A margem da reforma de thesouro
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Orçamentos
2. Dívida pública
Resumo: Refere-se ao anteprojeto da reforma do tesouro, fazendo uma longa
exposição sobre orçamento.
Contabilidade dos canaviaes
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Escrituração
3. Cana de açúcar
Resumo: Trata da escrituração dos canaviais.
Contabilidade e constituição
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Orçamentos
3. Direito constitucional
Resumo: Refere-se ao problema a ser resolvido, em matéria constitucional
de orçamento e apresenta as bases em que a nova constituição deverá tratar
o orçamento.
Navegação maritima: mar: embarcações: portos: lição
da cadeira de contabilidades dos transportes na faculdade
de sciencias economicas do Rio de Janeiro
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Embarcações
3. Mar
4. Portos
5. Transporte marítimo
Resumo: Refere-se ao transporte marítimo, estuda separadamente os elementos que o constitue: o mar, a embarcação e os portos.
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Tendencias positivas da contabilidade
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Fato contábil
2. Escrituração
3. Conta patrimonial
4. Fenômeno patrimonial
Resumo: Trata dos fundamentos da teoria patrimonial e faz referências aos
fatos patrimoniais, cujo o número é limitado a nove; são unilaterais ou
bilaterais.

Nº 12

EDIÇÃO
ENCADERNADA

A margem da reforma do thesouro
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Orçamentos
Resumo: Trata de uma crítica do Sr. Resende Silva, autor do anteprojeto de
reforma do tesouro, ao modo como eram elaborados os orçamentos e faz
uma exposição sobre a execução do orçamento.
Contabilidade e constituição
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Constituição federal
3. Direito constitucional
Resumo: Estuda a futura carta constitucional em relação à contabilidade pública, fazendo uma análise rápida dos pontos mais controvertidos da matéria
que são os seguintes: controle prévio e controle a posteriori, subordinação
administrativa das seções de contabilidade, regime de competência e de gestão; prazo para apresentação das contas, contabilidade das repartições industriais do Estado, funções da Contadoria Central da República e funções do
Tribunal de Contas.
Tendencias positivas da contabilidade
Autores: I. D`Auria, Francisco
Assuntos: 1. Fato contábil
2. Escrituração
3. Conta patrimonial
Resumo: Apresenta o esquema de uma conta patrimonial e a regra para o
registro dos fatos patrimoniais.
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3a Fase - 1971 aos dias atuais
Ano 1971
Nº 1 - julho/set
A responsabilidade do contabilista na atualidade
Autores: I. Falcone, Orlando de Lemos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Profissões
3. Contabilistas
4. Responsabilidade
Resumo: Apresenta o retrato do contabilista na atualidade e refere-se à organização da profissão contábil.
A tradição e a estirpe do contabilista
Autores: I. Nobre, Firmino Pacheco
Assuntos: 1. História
2. Contabilistas
Resumo: Refere-se à tradição e a origem do contabilista.
Legislação atinente aos conselhos de contabilidade
Assuntos: 1. Profissão contábil
2. Legislação
Resumo: Traz o Decreto-Lei nº 9295, de 27 de maio de 1946, Lei nº 570, de
22 de dezembro de 1948, Lei 3.384, de 28 de abril de 1958 e o Decreto-Lei
nº 1.040, de 21 de outubro de 1969.
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade:
código de ética profissional
Assuntos: 1. Código de ética
2. Registro profissional
3. Contabilista
Resumo: Apresenta a Resolução CFC nº 290/70 que aprova o Código de
Ética Profissional do Contabilista e a Resolução CFC 302/71 que estabelece normas para aplicação dos dispostos nos arts. 12, 14, 15, 21, 22 e 23 do
Decreto-Lei nº 9295/46.
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São Mateus: patrono dos contabilistas
Assuntos: 1. São Mateus
2. Biografia
Resumo: Apresenta um resumo da vida de São Mateus e traz a data em que
foi proclamado patrono dos contabilista.
Sedes do CFC e CRC-DF em Brasília
Assuntos: 1. Conselhos Regionais de Contabilidade - CRCS
2. Conselho Federal de Contabilidade - CFC
Resumo: Inauguração da sede provisória do Conselho Federal de Contabilidade e da sede do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal,
em Brasília, na data de 27/05/1971, com a presença do presidente Ivo Malhães de Oliveira.
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Ano 1972
Nº 2 - Jan/jun
A responsabilidade técnica do contabilista
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Técnica
2. Contabilistas
3. Responsabilidade
Resumo: Refere-se à responsabilidade técnica do contabilista fixada pela
própria Lei, combinando a pena de suspensão do exercício da profissão.
Contabilistas registrados
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Registro
3. Conselhos Regionais de Contabilidade - CRCS
Resumo: Apresenta o número de contabilistas registrados no CRCs, no exercício de 1971 e de 1946 a 1971.
Contador ou computador
Autores: I. Sá, A. Lopes
Assuntos: 1. Computadores
2. Contador
Resumo: Refere-se à evolução das técnicas de computação e à adaptação do
contador.
Correspondência enviada pelo Conselho Federal de Contabilidade,
a autoriadades federais e que tratam de assunto de interesse para os
conselhos e para a classe
Assuntos: 1. Exercício profissional
2. Contabilistas
Grandes vultos da contabilidade: João Ferreira de Moraes Junior
Assuntos: 1. João Ferreira de Moraes Júnior (biografia)
Resumo: Traz a biografia de João Ferreira de Moraes Júnior.
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O que vai pelas federações, sindicatos,
associações e demais entidades de classe
Assuntos: 1. Sindicato
2. Associações
Os auditores no Brasil
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Auditor
2. Brasil
Resumo: Refere à especialização de auditor no Brasil.
Porque fizemos
Autores: I. Oliveira, Ivo Malhães de
Assuntos: 1. Resolução
2. CFC
3. Conselho Federal de Contabilidade
Resumo: Apresenta as providência tomadas no Plenário, através de resoluções baixadas recentementes e que, para alguns, representa restrições à atividade profissional. São elas Resolução CFC nº 302/71 - Estabelece normas
para aplicação do disposto nos arts. 12, 14, 15, 21, 22, 23 do decreto-Lei
9295/46, Resolução CFC nº 317/72 - Dispõe sobre a inscrição de auditor
independente, Resolução CFC nº 318/72 - Acrescenta inciso à tabela anexa
à Resolução CFC nº 309/71, dispondo sobre a cobrança de emolumentos referentes à inscrição de auditor independente, Resolução CFC nº 318/72 - Altera a redação do inciso II, do art. 1º da resolução CFC nº 317/72, Resolução
CFC nº 321/72 - Aprova normas e procedimentos de auditoria, e Resolução
CFC nº 322/72 - Autoriza os CRCs a concederem redução ou parcelamento
de débitos provenientes da anuidades e multas em atraso.
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Nº 3 - jul/dez

Da necessidade do balanço econômico
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Economia
3. Plano de contas
4. Modelo
5. Macroeconomia
6. Balanço econômico
Resumo: Trata de um estudo sobre à necessidade do balanço econômico,
estabelece a diferença entre contabilidade ou patrimoniologia e a ciência
da economia, e sistematiza uma estrutura do balanço econômico para as
empresas em geral. Para exemplar o autor elaborou o balanço econômico do
Banco do Brasil S.A.
Grandes vultos da contabilidade:
Francisco D`Auria: uma personalidade ímpar
Assuntos: 1. Francisco D`Auria (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia de Francisco D`Auria
I Seminário de Assessoria dos Conselhos de Contabilidade
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ética
3. Código
4. Fiscalização
5. Honorários
6. Seminários
Resumo: Refere-se ao I Seminário de Assessoria dos Conselhos de Contabilidade, neste encontro foram discutidos, sob o ponto de vista técnico-jurídico, assuntos relevantes para os órgãos de fiscalização.
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Malhães: conselhos regionais cabem zelar pela defesa da classe
Assuntos: 1. Entrevistas
2. Contabilistas
3. Regulamentação
4. Fiscalização
5. Profissões regulamentadas
Resumo: Apresenta a entrevista concedida pelo presidente do CFC, Ivo Malhães de Oliveira, referindo-se a profissão contábil.
Uma lição de ética profissional
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contabilistas
3. Ética profissional
Resumo: Refere-se à conduta ética do contabilista.
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Ano 1973
Nº 4 - ano 3 - jan/mar
Administração, economia e contabilidade
Autores: I. Franzolim, Mário
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Economia
3. Escrituração
Resumo: Faz um paralelismo entre a economia, administração e contabilidade.
Auditores independentes: uma necesidade inconteste no proceso
de desenvolvimento da economia nacional: a contabilidade como
elemento de controle de gestão
Autores: I. Mattos, Oswaldo Alves de
Assuntos: 1. Auditoria
2. Auditoria externa
3. Auditoria independente
Resumo: Apresenta algumas disposições legais, reconhecendo a ciência
contábil como instrumento essencial de orientação e controle da gestão, notadamente através da auditoria.
Autonomia, honórarios e sigilo
Autores: I. Coleho, José Washington
Assuntos: 1. Código
2. Profissões
3. Contabilistas
4. Ética profissional
5. Sigilo
6. Honorários
Resumo: Refere-se ao parecer aprovado na plenária do CFC, sobre autonomia e independência entre órgãos de fiscalização do exercício profissional
e entidades da classe, impossibilidade legal de aprovação, por aqueles, de
tabelas de honorários fixadas por estas, e o princípio do sigilo da escrita.
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Elementos de contabilidade pública
Autores: I. Ribeiro, Nielsen
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. História
3. Partidas dobradas
4. Logismografia
Resumo: Trata de um estudo histórico sobre a contabilidade pública.
Grandes vultos da contabilidade
Autores: I. Frederico Herrmann Júnior
Assuntos: 1. Frederico Herrmann Júnior (biografia)
Resumo: Traz a biografia de Frederico Herrmann Júnior.
Os gazes asfixiantes dos que trabalham e produzem
Autores: I. Beltrão, Heitor
Assuntos: 1. Empresas
2. Burocracia
Resumo: Trata das obrigações burocráticas que uma firma ou empresa deve
manter.

Nº 5 - abr/jun
Contabilidade para administração
Autores: I. Mello, Wilson Barbosa de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Fato contábil
3. Empresas
Resumo: Trata da importância dos fatos contábeis na administração de empresas.
Grandes vultos da contabilidade
Autores: I. Carvalho, Carlos de
Assuntos: 1. Carlos de Carvalho (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia do Carlos de Carvalho.
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Importância do cadastramento das forças econômicas
Autores: I. Bacelete, Francisco Pereira
Assuntos: 1. Fiscalização
2. Profissões
3. Contabilistas
4. Empresas contábeis
Resumo: Refere-se à importância do contabilista no desenvolvimento das
estruturas econômicas e ao cadastramento dos contabilistas e das empresas
contábeis no Conselho Federal e nos Conselhos Regionais de Contabilidade,
o órgão de fiscalização do exercício da função contábil.

Nº 6 - jul/set
Grandes vultos da contabilidade: Pedro Pedreschi
Assuntos: 1. Pedro Pedreschi (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia do professor Pedro Pedreschi.
Opção profissional: contador
Autores: I. Ling, Vilson
Assuntos: 1. Contador
2. Ciências contábeis
3. Mercado de trabalho
Resumo: Traz informações adequadas a carreira contábil, de maneira a proporcionar uma orientação aprovada desta profissão, refere-se às condições
do mercado de trabalho no campo contábil financeiro.
Página jurídica: contribuição de melhoria ...
Assuntos: 1. Impostos
2. Contribuição de melhoria
3. Imobiliárias
Resumo: Refere-se à criação de um tributo: a contribuição de melhoria, com
o declarado propósito de recambiar, do proprietário do imóvel para o erário
público, importância equivalente ao benefício que lhe foi trazido pela valorização em virtude da obra realizada.
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Nº 7 - out/dez
A lei científica em contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Leis científicas
3. Lei contábil
Resumo: Traz os enunciados de uma série de leis contábeis.
Auditor independente
Autores: I. Rojo Alonso, José
Assuntos: 1. Auditoria externa
2. Auditor independente
3. Responsabilidade
4. Qualificações básicas
Resumo: Refere-se às qualificações e responsabilidades do auditor independente.
Grandes vultos da contabilidade
Autores: I. Tavares, Paulo de Lyra
Assuntos: 1. Paulo de Lyra Tavares (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia do professor Paulo Lyra Tavares.
Repercussões da resolução nº 220 / 72 do Banco Central do Brasil
Autores: I. Mussolini, Luiz Fernando
Assuntos: 1. Auditoria externa
2. Auditoria independente
3. Banco central
4. Resolução
Resumo: Refere-se à importância da auditoria externa independente e a sua
repercussão nos setores próximos e remotos por ela abrangidos.

193

Ano 1974
Nº 8 - ano 4 - jan/mar
A Lei nº 5.890, de 8 / 6 / 73 e o decreto nº 72.771, de 6 / 09 / 73
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Previdência social
2. Trabalhadores autonômos
Resumo: Trata da legislação da previdência social do trabalhador urbano.
A resolução CFC nº 321 e o parecer dos auditores: IV
Autores: I. Rojo Alonso, José
Assuntos: 1. Normas
2. Auditoria
3. Demonstrações contábeis
4. Pareceres
5. Resolução
6. Auditor
Resumo: Apresenta comentários sobre o parecer com negativa de opinião e
as normas relativas ao parecer do auditor.
As fusões e incorporações no processo
de modernização e reorganização industrial
Autores: I. Santos, Lourierdes Fiuza dos
Assuntos: 1. Organização
2. Economia
3. Fusão
4. Industrial
Resumo: Refere a modernização e a reorganização da industria brasileira
que é uma das metas governamentais inscrita no I plano nacional de desenvolvimento. Trata dos requisitos legais para a fusão ou incorporação de
empresas e dos aspectos tributários.
Contadora: Nilza Corrêa dos Santos
Assuntos: 1. Nilza Corrêa dos Santos (biografia)
Resumo: Apresenta o perfil da contadora Nilza Corrêa dos Santos.
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Integração: sinônimo de desenvolvimento
Autores: I. Santos, Nilza Corrêa dos
Assuntos: 1. Fundo de integração e desenvolvimento
2. Fides
Resumo: Refere-se à criação do fundo de integração e desenvolvimento - FIDES.
Modelos de escriptas: diario das operações de uma divisão de herança
Autores: I. D’Auria, Francisco
Assuntos: 1. Diário
2. Herança
3. Espólio
4. Escrituração contábil
Resumo: Apresenta um diário das operações de uma divisão de herança.
Página jurídica: a sociedade por cotas de responsabilidade
limitada e a prestação de serviços profissionais
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Sociedade civil
2. Sociedade comercial
Resumo: Apresenta a distinção entre sociedades civis e comerciais, quotas
de responsabilidade limitada e as de prestações de serviços.
Saudações ao presidente
Assuntos: 1. Projetos
2. Código
3. Conselho federal de contabilidade
4. Ética profissional
Resumo: Refere-se ao projeto de criação do C.F.C., ao código de ética profissional.
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Nº 9 - abr/jun
A arte de tornar as coisas complicadas
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Legislação
2. Correção monetária
3. Ativo imobilizado
4. Bonificação
5. Ações
6. Contabilidade
Resumo: Refere-se aos critérios de contabilização das correções monetárias
do ativo imobilizado das ações, quotas ou quinhões de capital e de suas bonificações, de acordo com a legislação.
A palavra do presidente
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Ética profissional
2. Código
Resumo: Refere-se ao código de ética profissional do contabilista.
Integração, contabilidade e direito
Autores: I. Fanucchi, Fábio
Assuntos: 1. Direito tributário
2. Direito
3. Contabilidade
Resumo: Trata da integração da contabilidade com o direito.
La genese da la comptabilite a parties doubles
Autores: I. Gomberg, Leon
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Escrituração
3. Partidas dobradas
4. Luca Paciolo
Resumo: Refere-se à formação da contabilidade por partidas dobradas.
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Novas leis para contabilistas
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Legislação
3. Profissões
Resumo: Refere-se à necessidade de modificações na legislação profissional
do contabilista e faz uma comparação do produto bruto das nações em 1946
como de 1973.
Página jurídica: sentido e alcance do disposto nos arts. 34 e 35 de
decreto - lei nº 9.295, de 27.5.1946
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Normas
2. Auditoria
Resumo: Trata de um estudo comparativo de normas e procedimentos de
auditoria entre entidades de auditoria privada e do Estado.

Nº 10 - jul/set
A auditoria e as sociedades por ações
Autores: I. Neito, Paulo dos Santos
Assuntos: 1. Auditoria
2. Legislação
3. Profissões
4. Sociedade por ações
5. Contabilistas
6. Conselho fiscal
Resumo: Refere-se à incompatibilidade entre a legislação sobre sociedades
por ações e a legislação profissional do contabilista, e a necessidade de se
estabelecer a obrigatoriedade de auditoria nas sociedades por ações.
Auditoria de investimentos
Autores: I. Ford, Frank A.
Assuntos: 1. Auditoria
2. Investimentos
Resumo: Refere-se aos procedimentos de auditoria nos investimentos em
companhias subsidiárias ou coligadas.
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Contabilidade tributária
Autores: I. Martins, Wilson Thomé Sardinha
Assuntos: 1. Contabilidade tributária
Resumo: Refere-se à criação da disciplina contabilidade tributária e as suas
vantagens.
Depreciação acelerada
Autores: I. La Rocque, Geraldo de.
Assuntos: 1. Depreciação acelerada
Resumo: Refere-se à criação da depreciação acelerada, com o fim de incentivar a implantação, renovação ou modernização de equipamentos.
Existe a contabilidade gerencial?
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Controle gerencial
Resumo: Questiona a existência da contabilidade gerencial.
Nova sistemática da correção monetária do ativo imobilizado
Autores: I. Dreyfuss, Roberto
Assuntos: 1. Depreciação
2. Ativo imobilizado
3. Contabilidade
4. Correção monetária
Resumo: Apresenta a nova sistemática da correção monetária dos ativos
imobilizados, segundo a instrução normativa nº 4 e portaria nº 52.
Organização do controle interno
Autores: I. Gonçalves, Reynaldo de Souza
Assuntos: 1. Controle interno
2. Organização
3. Auditoria interna
Resumo: Apresenta várias definições de controle interno e refere-se às normas fundamentais para a organização do controle interno.
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Página jurídica: firma individual: sociedade: personalidade jurídica.
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Sociedade
2. Firma individual
Resumo: Traz o parecer nº 10/74, sobre firma individual, sociedade e personalidade jurídica.

Nº 11 - out/dez
“Circulação tributária” no ICM
Autores: I. Yamaguchi, Shigeru
Assuntos: 1. Imposto de circulação de mercadorias
2. ICM
3. Legislação
4. Jurisprudência
5. Sistemas fiscais
Resumo: Trata de um estudo sobre a circulação tributária do I.C.M, referindo-se à legislação, à jurisprudência - STF e à doutrina.
A contabilidade como recurso de pesquisa na história: revelações
sobre a história do Brasil e os financiamentos das expedições do
atlântico nos séculos XV e XVI
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Registro contábil
2. História do Brasil
3. Ciclo do ouro
4. Contabilidade
5. Lançamentos
Resumo: Apresenta revelações sobre a História do Brasil e os financiamentos das expedições do Atlântico, observados através dos livros contábeis.
Refere-se aos registro contábeis do ciclo do ouro em Minas Gerais e ao
museu de contabilidade de Mariana.
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Aspectos jurídicos da contabilidade por computador
Autores: I. Carneiro, Erymá
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Computadores
3. Legislação
4. Contabilidade mecanizada
Resumo: Refere-se à contabilidade por computador, observando os seus parâmetros técnicos e legais.
Fundamentos da auditoria independente:
breve resumo da auditoria independente
Autores: I. Zornig, Wallace
Assuntos: 1. Auditoria externa
2. Auditoria independente
3. Normas
4. Auditoria
Resumo: Apresenta um breve resumo dos fundamentos da auditoria independente, definindo auditoria contábil e referindo-se as normas de auditorias
legalmente aceitas.
Normas e exigências para contratação de serviços
de contabilidade de auditoria ou perícias contábeis
Autores: I. Santos Netto, Paulo dos
Assuntos: 1. Perícias contábeis
2. Contratos
3. Serviços contábeis
4. Normas
5. Auditoria
6. Contabilidade
Resumo: Refere-se às normas e exigências para a contratação de serviços de
contabilidade de auditoria ou perícias contábeis.
O contabilista no contexto econômico-financeiro nacional:
resultado da pesquisa sobre o método didático:
no ensino superior de contabilidade geral
Autores: I. Vertes, Alexandre
Assuntos: 1. Contabilidade geral
2. Métodos de ensino
Resumo: Trata do novo método de ensino em contabilidade geral, referindo-se ao seu desenvolvimento e aproveitamento.
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O planejamento contábil
Autores: I. Gonçalvez, Reynaldo de Souza
Assuntos: 1. Serviços contábeis
2. Planejamento contábil
Resumo: Trata do planejamento contábil, referindo-se à metodologia e ao
esquema que o professor Francisco D’Auria elaborou.
Página jurídica: sociedades anônimas: nova lei
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Legislação
2. Sociedade anônima
3. Reforma
Resumo: Refere-se à necessidade de reforma da lei das sociedades anônimas.
Papéis de trabalho
Autores: I. Dreyfuss, Roberto
Assuntos: 1. Auditoria
2. Papéis de trabalho
Resumo: Refere-se à expressão “papéis de trabalho”, usada pelos autores e
profissionais de auditoria.
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Ano 1975
Nº 12 - ano 5 - jan/mar
A auditoria e seus benefícios para os seus empresários
Autores: I. Netto, Paulo dos Santos
Assuntos: 1. Empresas
2. Auditoria
3. Contabilidade
Resumo: Refere-se aos benefícios que os serviços de auditoria traz para os
empresários.
A auditoria em extensão universitária
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de Sá
Assuntos: 1. Auditoria
2. Auditor
3. Graduação
A distribuição de lucros e o excesso de remuneração
Autores: I. Velloso, Fernando Cícero
Assuntos: 1. Imposto
2. Remuneração
3. Sócio
4. Lucros
Resumo: Apresenta esclarecimentos a respeito do artigo 7 do Decreto-lei
nº 1.351/74. O referido artigo levou a entender que estaria suspensa a cobrança do imposto adicional de renda sobre o excesso de remuneração pago
ou creditado a sócios ou diretores de empresas.
Campanha de esclarecimentos aos estudantes de contabilidade
Assuntos: 1. Código
2. Contabilistas
3. Ética profissional
4. Contador
5. Função
6. Normas
Resumo: Trata das atribuições dos contadores e dos técnicos em contabilidade, referindo-se aos registros junto ao CRC, as normas da profissão, a
atuação das entidades de classe e ao código de ética profissional.
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Circulação tributária no ICM
Autores: I. Yamaguchi, Shigeru
Assuntos: 1. jurisprudência
2. imposto de circulação de mercadorias
3. ICM
Resumo: Apresenta ensinamentos dos consagrados mestres nacionais sobre
o ICM e as jurisprudências.
Fundamento da auditoria independente:
demonstraçaões financeiras: livro diário: documentos
Autores: I. Zorning, Wallace
Assuntos: 1. Auditoria externa
2. Auditoria independente
3. Papéis de trabalho
4. Controle interno
5. Demonstrações contábeis
Resumo: Trata dos fundamentos da auditoria independente, referindo-se à importância dos pápeis de trabalho, aos aspectos técnicos, legais
e fiscais que devem levar em conta os auditores e as normas e procedimentos de auditoria.
Manutenção do capital de giro para
empresas com balanços já encerrados
Autores: I. Monteiro, Cláudio C.
Assuntos: 1. Normas
2. Tributação
3. Imposto de renda
4. Capital de giro
Resumo: Apresenta as normas que deverão ser seguidas pelas empresas que
procedam ao encerramento de seus balanços em 1974.
Notas explicativas ás demonstrações contábeis
Autores: I. Alonso, José Rojo
Assuntos: 1. Balanço de resultados
2. Balanço
3. Balanço patrimonial
4. Classificações
5. Nota explicativa
Resumo: Refere-se à classificação do balanço patrimonial e balanço de resultados e as notas explicativas de balanço.
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O contador: um profissional a serviço da comunidade
Autores: I. Martinez, Arcélio Blanco
Assuntos: 1. Auditoria
2. Orçamentos
3. Contador
4. Código
5. Pareceres
6. Contabilidade de custo
7. Auditor independente
8. História
9. Sistemas fiscais
10. Ética profissional
Resumo: Trata dos antecedentes históricos do contador, da formação acadêmica, do campo de atuação profissional, do código de ética profissional e
dos serviços que o contador pode propocionar.
Página jurídica execução dos serviços de auditoria:
privatividade do contador na area de contabilidade
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Contador
2. Auditoria
3. Contabilidade
Resumo: Refere-se ao anteprojeto do novo Código Civil, que por erro de
redação dos artigos nº 1.265 e seguintes, tumultuou a distinção e deixou em
aberto o entendimento de que todos os profissionais (Contabilistas, Economistas, Advogados e diplomados em Administração de empresas) poderiam
realizar auditoria contábil.

Nº 13 - abr/jun
A informática contábil
Autores: I. Liberali, Bernaldo
Assuntos: 1. Informação contábil
2. Gestão de negócios
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A perícia e a reformulação da legislação profissional dos contabilistas
Autores: I. Alonso, José Rojo
Assuntos: 1. Perícia
2. Legislação profissional
3. Contabilista
A reserva de manutenção de capital de giro próprio
Autores: I. Martins, Eliseu
Assuntos: 1. Capital de giro
2. Correção monetária
3. Ativo imobilizado
Resumo: Fala da legislação específica para a correção dos itens não abrangidos pela correção do ativo imobilizado.
A responsabilidade pública do auditor independente
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Auditoria externa
2. Auditoria independente
3. Auditor independente
4. Responsabilidade
Resumo: Trata da evolução histórica da responsabilidade pública do auditor
independente, referindo-se à outros tipos de responsabilidades: funcional,
legal, ética, moral e social e a auditoria independente no Brasil.
Avarias grossas ou comuns
Autores: I. Andrade, Amaro S
Assuntos: 1. Embarcações
2. Avaria
Resumo: Traz a definição e origem da avaria grossa ou comum e apresenta
vários métodos para padronizar as regras de regulação de avarias grossas ou
comum.
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Balanços consolidados: letra morta na circular nº 179?
Autores: I. Santi, P.A.
Assuntos: 1. Balanço consolidado
2. Demonstrações contábeis
3. Banco central
4. Regulamentos
Resumo: Analisa os dispositivos contidos nos regulamentos do Banco Central do Brasil relacionados com demonstrações financeiras consolidadas, referindo à necessidade de reforma dos citados regulamentos.
Execução dos serviços de auditoria:
privatividade do contador na área da contabilidade
Assuntos: 1. Auditoria
2. Fatos contábeis
3. Auditor
Incorporação de empresas
Autores: I. Hanszmank, Wilson
Assuntos: 1. Empresas
2. Lançamentos
3. Fusão
4. Contabilidade
5. Sociedade
6. Incorporação
Resumo: Refere-se à contabilização das sociedades incorporada.
Página jurídica: órgãos fiscalizadores
do exercício das profissões: entidades sindicais
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Profissões
2. Exercício profissional
3. Sindicatos
4. Legislação
5. Fiscalização
Resumo: Trata das disposições legais dos órgãos fiscalizadores do exercício
das profissões e das entidades sindicais.
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Porque princípios de contabilidades geralmente aceitos?
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Normas
2. Contabilidade
3. Princípios contábeis
Resumo: Refere-se à expressão “princípios de contabilidade geralmente aceitos”, introduzido no Estados Unidos pelas firmas de auditoria independentes.
Posição do contador na legislação dos Países Americanos
Assuntos: 1. Ensino contábil
Princípios de contabilidade para registro
de investimentos em outras empresas
Autores: I. Cleaver, Barry J. W
Assuntos: 1. Consolidação
2. Contabilidade
3. Demonstrações contábeis
4. Investimentos
5. Empresas
Resumo: Trata da contabilização de investimentos em outras empresas.
Realidade, observação e sugestão
sobre a profissão de contabilidade no Brasil
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Profissional
2. Contábil
3. Desenvolvimento
4. Profissões
5. Contabilistas
Resumo: Refere-se à evolução do sistema legislativo de uma profissão e ao
desenvolvimento da profissão contábil.
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Nº 14 - jul/set
A “análise de balanços”: a técnica das “projeções” e a função do
“controller” nas empresas modernas
Autores: I. Castro, José de
Assuntos: 1. Contador gerente
2. Análise de balanço
3. Controlador
Resumo: Trata da análise de balanço, importante instrumento de avaliação
dos resultados da gestão dos negócios, referindo-se à técnica das projeções
e a função do “controller” nas empresas.
Classificação das atividades de auditoria
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Auditoria
2. Auditoria externa
3. Auditoria independente
4. Auditoria interna
5. Auditoria pública
6. Classificações
Resumo: Apresenta a classificação das atividades de auditoria.
Considerações sobre o trabalho do auditor independente
Autores: I. Albuquerque, Sérgio Brilhante de
Assuntos: 1. Auditoria
2. Trabalho
3. Auditor independente
4. Controle de qualidade
5. Responsabilidade
Resumo: Apresenta alguns aspectos importantes que podem influir na qualidade do trabalho do auditor independente.
Controle de contribuições previdenciárias
de trabalhadores autônomos (ex-avulsos)
Autores: I. Paes, Flávio Lourenço
Assuntos: 1. Trabalhadores autonômos
2. Contribuição previdenciária
Resumo: Apresenta o regulamento do regime de previdência social para os
trabalhadores autônomos.
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Das abordagens á teoria contábil
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de
Assuntos: 1. Teoria da comunicação
2. Teoria contábil
3. Objetivos
Resumo: Refere-se às abordagens da teoria contábil: a abordagem dedutiva,
indutiva, ética e macroeconômica; destaca a abordagem da teoria da comunicação que representa uma volta consciente às origens e as verdadeiras
finalidades da contabilidade.
Função e relevância da contabilidade no
desenvolvimento econômico contemporâneo
Autores: I. Mussolini, Luiz Fernando
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Desenvolvimento econômico
3. Empresas
Resumo: Refere-se à contabilidade, destacando sua importante função e relevância de sua contribuição no plano econômico e administrativo das entidades em geral e, de maneira particular, nas de fins econômicos.
I jornada de contabilidade
Autores: I. Góis, Ulisses Celestino
Assuntos: 1. Conselho Federal de Contabilidade
2. Conselhos Regionais de Contabilidade - CRCS
Resumo: Fala dos avanços da contabilidade e da elaboração do anteprojeto
de reformulaçao da Lei Orgânica dos Conselhos de Contabilidade.
Incorporação de empresas (I): aspectos contábeis e tributários
Autores: I. Latorraca, Nilton
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Imposto de renda
3. Tributação
4. Incorporação
5. Escrituração
6. Empresas
7. Sistemas fiscais
Resumo: Trata dos conceitos e espécies de incorporação, referindo-se à sua
natureza jurídica e tributária e seus aspectos contábeis.
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O Banco Central e alguns aspectos jurídicos e
contábeis dos balanços semestrais.
Autores: I. Carneiro, Erymá
Assuntos: 1. Aspecto legal
2. Função
3. Contabilidade
4. Balanço
5. Aspectos contábeis
6. Aspectos tributários
Resumo: Trata dos balanços semestrais, referindo-se a sua função contábil,
jurídica e tributária.
O efetivo exercício da atividade contábil como condição para o
preenchimento de cargos nos conselhos de contabilidade
Autores: I. Carvalho, Rubens Miranda de
Assuntos: 1. Cargos
2. Conselhos de contabilidade
Página jurídica: ética profissional
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Ética
2. Código
3. Ética profissional
Resumo: Refere-se à ética profissional, fazendo primeiramente uma explanação filosófica sobre os termos ética e moral.
Realidades, observações e sugestões
sobre a profissão do contabilista no Brasil
Autores: I. Sá, A. Lopes de.
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Legislação
3. Ensino
4. Profissões
5. Contabilistas
6. Regulamentos
Resumo: Refere-se à necessidade de uma nova lei de regulamentação da
profissão contábil e de uma lei que modifique o ensino contábil.
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Nº 15 - out/dez
A aplicação da análise de balanços
Autores: I. Liberali, Bernaldo
Assuntos: 1. Tributação
2. Análise de balanço
Resumo: Apresenta um exemplo de aplicação da análise de balanço, tomando de exemplo a aferição da tributação do I.C.M.
A auditoria na administração pública
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Auditoria
2. Administração pública
3. Teoria da administração
4. Controle contábil
Resumo: Apresenta algumas vertentes da administração e o papel da contabilidade nessa área.
As sociedades civis de prestação de
serviços profissionais e imposto de renda
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Organização social
2. Prestação de serviços
3. Pessoa jurídica
4. Impostos de renda
5. Sociedade
Evolução da auditoria no Brasil
Autores: I. Boucinhas, José da Costa
Assuntos: 1. Auditoria
2. Desenvolvimento
Resumo: Refere-se à evolução da auditoria no Brasil, que ocorreu graças aos
esforços conjuntos do Banco Central, do Conselho Federal de Contabilidade e do Instituto dos Auditores Independentes, adotando padrões técnicos e
profissionais.
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Incorporação de empresas: aspectos contábeis e tributários
Autores: I. Latorraca, Nilton
Assuntos: 1. Incorporação
2. Sociedades
3. Empresas
4. Extinção
5. Ações
6. Aquisição
Resumo: Trata da incorporação de sociedades: responsabilidades, imposto
de renda, legislação.
Incorporação de empresas
Autores: I. Latorraca, Nilton
Assuntos: 1. Imposto de renda
2. Legislação
3. Incorporação
4. Empresas
5. Fusão
6. Sistemas fiscais
7. Responsabilidade
Resumo: Trata das responsabilidades tributária das incorporadoras da contabilização e da legislação especial sobre incorporação.
O contabilista, as entidades sindicais e os órgãos controladores do
exercício profissional
Autores: I. Saad, Eduardo Gabriel
Assuntos: 1. Entidades sindicais
2. Conselhos profissionais
3. Sindicatos
4. Profissional liberal
Resumo: Apresenta a diferença entre as entidades sindicais e os órgãos
controladores do exercício profissional, dando enfoque aos sindicatos de
profissionais liberais.
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Processo evolutivo da técnica contábil: estudo histórico
Autores: I. Sá, Antônio de Lopes
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Escrituração
3. História
4. Técnica contábil
Resumo: Trata-se de um estudo histórico das técnicas contábeis.

213

Ano 1976
Nº 16 - ano 6 - jan/mar
A contabilidade no contexto econômico - financeiro da empresa
Autores: I. Souza, Sebastião P. de
Assuntos: 1. Empresas
2. História
3. Contabilidade
4. Escrituração
Resumo: Trata de um estudo sobre a história da contabilidade, referindo-se
ao campo de aplicação da contabilidade e a sua importância no contexto
econômico-financeiro da empresa.
A escola doutrinária do personalismo na história da contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. História
2. Francesco marchi
3. Giuseppe Cerboni
4. Teoria personalista
5. Logismografia
6. Contabilidade
Resumo: Trata de um estudo sobre a doutrina do personalismo, referindo-se
à Giuseppe Cerboni e a Francesco Marchi.
Auditoria: papéis de trabalho
Autores: I. Pinho, Manoel Orlando Moraes
Assuntos: 1. Auditor
2. Auditoria
3. Papéis de trabalho
4. Responsabilidade
Resumo: Refere-se à auditoria, considerando o trabalho do auditor e suas
responsabilidades, apresentando a definição de papéis de trabalho e os princípios básicos na compilação e na elaboração dos mesmos.
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Auditoria obrigatória e indicativa nos setores públicos e privado
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Setor público
2. Auditoria
3. Setor privado
Resumo: Trata das auditorias obrigatórias dos setores públicos e privado.
Como o contabilista ingressou nos cursos superiores
Autores: I. Sevá, Ataliba Amadeu
Assuntos: 1. Legislação
2. Ensino superior
3. História
4. Contabilistas
Resumo: Traz um pouco da história da Lei nº 1.076, que dá aos contabilistas
o direito de acesso aos cursos superiores.
Normas e procedimentos de perícia judicial
Autores: I. Alonso, José Rojo
Assuntos: 1. Perícias judiciais
2. Normas
3. Perícias contábeis
Resumo: Apresenta as normas e procedimentos de perícia judicial.
O cálculo da aposentadoria por tempo
de serviço nos casos das “multivinculações”
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Aposentadoria
2. Previdência social
3. Cálculo
O inter-relacionamento entre profissões
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Prerrogativas profissionais
2. Definição
3. Profissão
4. Classificação brasileira de ocupações - CBO
Resumo: Fala sobre a definição das profissões e os problemas das invasões
de área por parte das prerrogativas profissionais, que têm gerado intrigas
entre as profissões.
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Os enganos técnicos do Decreto-lei nº 1.443/76
Autores: I. Fanucchi, Fabio
Assuntos: 1. Equiparação
2. Tributação
3. Sociedades
Resumo: Trata do Decreto-Lei nº 1.443/76, que estabeleceu a equiparação
de tratamento tributário, pela legislação do imposto de renda, entre as sociedades comerciais e industriais e as civis prestadoras de serviços.
Os enganos técnicos do Decreto-lei nº 1.443/76
Autores: I. Fanucchi, Fabio
Assuntos: 1. Equiparação
2. Tributação
3. Sociedades
Resumo: Trata do Decreto-Lei nº 1.443/76, que estabeleceu a equiparação
de tratamento tributário, pela legislação do imposto de renda, entre as sociedades comerciais e industriais e as civis prestadoras de serviços.
Papéis de trabalho para auditoria fiscal
Autores: I. Warigoda, Serchi
Assuntos: 1. Auditoria fiscal
2. Papéis de trabalho
3. Legislação fiscal
Resumo: Apresenta papéis de trabalho para exames das legislações fiscais.
Reembolso de ações de dissidentes
Autores: I. Dreyfuss, Roberto
Assuntos: 1. Reembolso
2. Incorporações
3. Sociedades anônimas
4. Fusão
Resumo: Fala de como se dá o reembolso de ações de dissidentes na incorporação da uma sociedade em outra ou em caso de fusão de sociedades.
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Reservas técnicas das companhias de seguros
Autores: I. Preto, Horácio Luiz Navarro Cata
Assuntos: 1. Seguradoras
2. Reservas técnicas
3. Cobertura
4. Contas
5. Empresas
6. Seguros
Resumo: Refere-se à constituição e cobertura das reservas técnicas das companhias de seguros, especificando com detalhe os tipos de investimentos e
seus respectivos limites.
Sociedades anônimas: auditoria interna e auditoria externa
Autores: I. Crusius, Carlos O
Assuntos: 1. Auditoria interna
2. Auditoria externa
Resumo: Trata da diferença entre auditoria interna e externa.
Todos somos infratores, inclusive o fisco
Autores: I. Vertes, Alexandre
Assuntos: 1. Empresas
2. Depreciação
3. Amortização
4. Plano de amortização
5. Método indireto
6. Método direto
7. Escrituração
8. Sociedade anônima
Resumo: Trata da criação do fundo de amortização pelas empresas, ordenada pela Lei das Sociedades Anônimas e refere-se às duas técnicas de escrituração para o registro de amortização, o método direto e indireto.
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Tratamento da depreciação em companhias de leasing
Autores: I. Kanitz, Stephem C.
Assuntos: 1. Arrendamento
2. Empresas
3. Leasing
4. Depreciação
Resumo: Refere-se ao tratamento da depreciação em companhias de leasing,
apresentando o conceito de depreciação e um exemplo de leasing de um
volks - 1.500.

Nº 17 - abr/jun
A contabilidade no projeto de código civil
Autores: I. Carneiro, Erymá
Assuntos: 1. Normas
2. Contabilidade
3. Legislação
4. Escrituração
5. Código civil
Resumo: Refere-se às normas de contabilidade, incluídas no projeto do Código Civil, comentando os artigos 1217 a 1234, intitulado “da escrituração”.
A participação do auditor na elaboração do controle
de um sistema de informação contábil computarizado
Autores: I. Gil, Antonio de Loureiro
Assuntos: 1. Computadores
2. Controle interno
3. Auditor
4. Sistema de informação contábil - SIC
Resumo: Refere-se à necessidade de participação do auditor na análise e
avaliação do controle interno do sistema contábil a ser implantado.
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A profissão contabilística em Portugal
Autores: I. Monteiro, Martim Noel
Assuntos: 1. Profissão contábil
2. Contabilista
3. Contador
4. Portugal
Amostragem na auditoria e na contabilidade
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Auditoria
2. Amostras probabilísticas
3. Amostragem aleatória
Resumo: Trata das técnicas de amostragem probabilistas, aplicadas à auditoria.
As práticas contábeis em diversos países e
seus reflexos nos relatórios de situação financeira
Autores: I. Chávez, Oscar, Vallejo Aquado, Guillermo Gómez
Assuntos: 1. Práticas contábeis
2. Países estrangeiros
3. Análise comparativa
4. Brasil
5. Situação financeira
6. Relatórios
Aspectos doutrinários das imobilizações materiais
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Imobilizações Imateriais
Resumo: Refere-se às imobilizações materiais, destacando principalmente
as: despesas de instalação, ampliação e reorganização; concessões e direitos
de uso, patentes, marcas, nomes e direitos, aviamentos; fazendo observações sobre cada uma delas.
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Contabilidade industrial: quociente custo
real custo padrão, índice da eficiência empresarial
Autores: I. Franzolin, Mário
Assuntos: 1. Custo padrão
2. Contabilidade industrial
3. Cálculo
4. Custo industrial
5. Custo real
Resumo: Trata de um estudo sobre o cálculo do custo industrial, real e padrão.
Esclarecimentos obtidos do DSU sobre
cursos de suplências profissionalizantes
Assuntos: 1. Ensino supletivo
2. Ensino contábil
3. Ensino de segundo grau
O cerco de ferro em torno do profissional liberal
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Profissional liberal
2. Classe média
3. Desenvolvimento
4. Pequena e média empresa
Prevenções e descobertas de fraudes: auditorias e perícias contábeis
Autores: I. Alonso, José Rojo
Assuntos: 1. Perícias contábeis
2. Fraudes
3. Descobertas
4. Auditoria
Resumo: Refere-se ao problema da prevenção e da descoberta de fraudes,
face à auditoria e à perícia contábil.
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Tribunal de ética profissional
Autores: I. Sevá, Ataliba Amadeu
Assuntos: 1. Código
2. Contabilistas
3. Ética profissional
Resumo: Apresenta algumas considerações sobre o código de ética profissional do contabilista.

Nº 18 - jul/set
A contabilidade e os incentivos fiscais no nordeste
Autores: I. Garcia Fernandez, Eduardo
Assuntos: 1. Incentivos fiscais
2. Sudene
3. Imposto de renda
4. Dedução
5. Fundos de investimento
6. Finor
Resumo: Fala dos incentivos fiscais no nordeste, como dedução do imposto
de renda para reinvestimento ou aplicação em indústrias e a criação dos
Fundos de Investimento do Nordeste (FINOR).
A correção monetária e sua significação contábil
Autores: I. Carneiro, Erymá
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Legislação
3. Correção monetária
4. Sociedade por ações
Resumo: Refere-se à adoção da correção monetária no projeto da nova lei
das sociedades por ações, o qual contém inúmeras normas sobre à forma de
contabilização e apresentação da conta correção monetária.
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A juridicidade da resolução CFC nº 434/76
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Resolução
2. Admissão de pessoal
3. Aspecto jurídico
4. Legalidade
Resumo: Faz uma análise da Resolução CFC nº 434/76, que proíbe a admissão de cônjuge ou parente de conselheiro ou de servidor, afirmando que
padeceria de vício de inconstitucionalidade e ilegalidade.
A recuperação do ICM por compras,
diante da apuração dos resultado de filiais
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Imposto sobre circulação de mercadorias
2. ICM
3. Recuperação
Resumo: Consiste na fixação de técnicas que permitem o processamento das
recuperações do I.C.M por compras, nas empresas que dispõem de diversas
unidades operacionais, de maneira que não ocorram distorções no resultado
das unidades.
A responsabilidade tributária dos sócios e a contabilidade
Autores: I. Costa, Wille Duarte
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Sociedade
3. Sistemas fiscais
4. Responsabilidade
5. Obrigação tributária
Resumo: Refere-se às obrigações tributárias da sociedade, abordando alguns
aspectos ligados à contabilidade.
Certificado de habilitação profissional: sob forma de etiqueta gomada
Assuntos: 1. Certificado
2. Habilitação profissional
3. Contabilista
Resumo: Apresenta a resolução CFC nº 441/76, sobre a expedição do certificado de habilitação profissional, e instruções a respeito de como se dará
essa expedição.
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Comunicação técnica do instituto dos auditores
independentes do Brasil: normas de auditoria geralmente
aceitas e princípios de contabilidade geralmente aceitos
Assuntos: 1. Normas de auditoria
2. Princípios de contabilidade geralmente aceitos
3. Conferência interamericana de contabilidade
Resumo: Fala da aprovação das Normas de Auditoria Geralmente Aceitas
e da evolução dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, temas da
X Conferência Interamericana de Contabilidade.
Conceito científico do patrimônio em contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Patrimônio
3. Conceitos
Resumo: Traz vários conceitos de patrimônio em contabilidade.
Índices salariais e monetários de interesse para a previdência social
Autores: I. Leite, Celso Barroso
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Salário mínimo
3. Previdência social
4. Política salarial
O supletivo na área da contabilidade
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Legislação
3. Ensino supletivo
Resumo: Faz uma exploração sobre o ensino supletivo, referindo-se à sua
aplicação na área da contabilidade.
Órgãos colegiados, plenário e presidência, atribuições e relações
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Competência
2. Colegiado
3. Conceito
4. Poderes
5. Órgãos
Resumo: Conceitua competência e fala dos colegiados.
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Relatórios analíticos de auditoria externa independente
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Auditoria externa
2. Auditoria independente
3. Relatórios analitícos
4. Relatórios sintéticos
Resumo: Refere-se aos dois tipos de relatórios de auditoria externa independente: o relatório sintético e o relatório analítico ou geral, cada um desses
relatórios cumpre finalidades diversas.

Nº 19 - out/dez
A cisão de empresas
Autores: I. Barbieri, Célio Salles
Assuntos: 1. Cisão
2. Empresas
Resumo: Faz um estudo sobre a cisão das empresas, referindo-se à legislação de outros países onde ela já está incorporada e apresenta algumas considerações de Autores: brasileiros sobre o problema da cisão.
A função do auditor e a consistência do seu relatório
Autores: I. Corrêa, Francisco Moreno
Assuntos: 1. Relatórios
2. Auditor
3. Auditoria
4. Pareceres
5. Responsabilidade
6. Função
Resumo: Trata da função do auditor das consistência do seu relatório, responsabilidades e do seu campo de atuação.
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A necessidade da utilização do método de auditoria através do
computador na avaliação do controle dos sistemas de informações
computadorizados das empresas
Autores: I. Gil, Antonio de Loureiro
Assuntos: 1. Computadores
2. Controle interno
3. Auditoria
4. Empresas
5. Avaliação
6. Método
Resumo: Apresenta as técnicas de avaliação do controle interno dos sistemas de informação computadorizados das empresas.
A nova lei das sociedades anônimas: parte 1
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Legislação
2. Sociedade anônima
Resumo: Traz algumas considerações sobre a nova Lei das Sociedades
Anônimas.
As partidas dobradas e Napoleão Bonaparte
Autores: I. Ribeiro, Nielsen Franco
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. História
3. Partidas dobradas
Resumo: Trata da história da Contabilidade Pública, referindo-se à Napoleão Bonaparte que decretou o uso das partidas dobradas na Contabilidade
Pública da França.
Controle indiciário e revisão
Autores: I. Sá, Antônio Lopes de.
Assuntos: 1. Revisão
2. Controle indiciário
Resumo: Trata de um estudo sobre controle indiciário e revisão, referindo-se
ao método de cálculos em bases de números, índices e percentuais, e a montagem de quadros dinâmicos baseados em conjuntos de correlação conveniente.
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Introdução à auditoria
Autores: I. Alonso, José Rojo
Assuntos: 1. Auditor
2. Auditoria
3. Legislação
4. História
5. Função
Resumo: Trata de um estudo introdutório sobre auditoria, referindo-se à parte histórica, à legislação, às entidades de classe, conclaves e à função do
auditor no Brasil.
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Ano 1977
Nº 20 - ano 7 - jan/mar
A nova lei das sociedades anônimas: (conclusão)
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Sociedades anônimas
2. Lei nº 6.404/76
As demonstrações financeiras na nova lei das sociedades anônimas
Autores: I. Cruz Filho, Manoel Ribeiro da
Assuntos: 1. Lei das sociedades anônimas
2. Demonstrações financeiras
3. Comentários
As demonstrações financeiras na nova lei das sociedades anônimas
Autores: I. Cruz Filho, Manoel Ribeiro da
Assuntos: 1. Despesas
2. Legislação
3. Demonstrações contábeis
4. Correção monetária
5. Investimentos
6. Avaliação
7. Receita
8. Sociedade por ações
Resumo: Apresenta um estudo sobre os diversos dispositivos de natureza
contábil contidos na nova Lei da Sociedades por Ações, comentando alguns desses dispositivos que são: o tratamento de uma receita ou despesa
como ajuste de exercícios anteriores, a correção monetária, a avaliação dos
investimentos em coligadas e controladas e as demonstrações financeiras
consolidadas.
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As imobilizações de fabricação e o uso próprios no controle interno, na
escrituração e nos demonstrativos contábeis das empresas
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Balanço
2. Imobilização
3. Controle interno
4. Escrituração
Resumo: Trata do processamento contábil das imobilizações de fabricação e
uso próprio, referindo-se às técnicas de escrituração, ao sistema de controle
interno, as classes de valores e o posicionamento no balanço.
Comentários sobre a correção monetária do ativo
permanente e do patrimônio líquido prevista no
anteprojeto da nova lei das sociedades por ações
Autores: I. Steinstrasser, Albino Mathias
Assuntos: 1. Legislação
2. Correção monetária
3. Demonstração do resultado do exercício
4. Crédito
5. Sociedade por ações
6. Patrimônio líquido
7. Ativo permanente
Resumo: Apresenta alguns comentários sobre a correção monetária do ativo
permanente e do patrimônio líquido, prevista no Anteprojeto da nova Lei
para as Sociedades por Ações.
Considerações sobre o sistema de custo
direto com vistas ao planejamento contábil
Autores: I. Neves, Alberto Ferreira das
Assuntos: 1. Planejamento
2. Contabilidade
3. Custo direto
Resumo: Apresenta algumas considerações sobre o sistema de apuração de
custo direto, com vistas ao planejamento contábil.
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Contabilização das imobilizações financeiras:
considerações sobre o fundo de comércio
Autores: I. Krinker. A.
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Incorporação
3. Empresas
4. Avaliação
5. Fusão
6. Fundo de comércio
7. Imobilizações financeiras
Resumo: Trata da contabilização do fundo de comércio adquirido e dos problemas contábeis relacionados com a fusão ou incorporação de empresas. Apresenta uma avaliação de uma empresa, referindo-se aos métodos utilizados.
História da contabilidade brasileira
Assuntos: 1. Contabilidade
2. História
Resumo: Transcreve as palavras de Francisco D`Auria sobre a história da
contabilidade brasileira.
O contabilista e as prerrogativas profissionais
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Profissão contábil
2. Evolução
3. Anteprojeto
Resumo: Apresenta o processo evolutivo da contabilidade e da profissão de
contabilista, bem como o anteprojeto de lei visando a reforma do Decreto-lei
nº 9.295/46.
O cronograma do plano de trabalho do auditor
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Planejamento
2. Auditoria
3. Relatório de atividades
Resumo: Refere-se às três etapas principais do trabalho auditorial que são
planejamento preliminar, execução do trabalho auditorial e relatórios das
atividades desenvolvidas.
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Os contadores podem obter o grau de doutor?
Autores: I. Rodrigues Filho, Antonio Peres
Assuntos: 1. Profissão contábil
2. Ensino de pós-graduação
3. Doutorados
Verdade e método em contabilidade
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Método
3. Verdade patrimonial
Resumo: Trata de um estudo sobre a utilização dos métodos e processos
contábeis na pesquisa da verdade patrimonial.

Nº 21 - abr/jun
A evolução de uma profissão
Autores: I. Monteiro, Martim Noel
Assuntos: 1. Evolução
2. História
3. Contabilidade
Resumo: Apresenta a história e a evolução da contabilidade desde a civilização suméria até os dias atuais, em diferentes países.
A impropriedade de inclusão da correção
monetária do ativo imobilizado do exercício
no balanço das origens e das aplicações de capitais
Autores: I. Steinstrasser, Albino Mathias
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Demonstração das origens e aplicações de recursos
3. Doar
4. Sociedade por ações
5. Ativo imobilizado
Resumo: Apresenta algumas considerações sobre a inclusão e a exclusão da
correção monetária do ativo imobilizado do exercício como fonte de novos
capitais no demonstrativo das origens e aplicações de recursos, preconizado
no Anteprojeto de Lei das Sociedades por Ações.
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A nova lei das sociedades anônimas e o regime de publicidade
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Lei das sociedades anônimas
2. Sociedade anônima
3. Demonstrações financeiras
4. Publicidade
Resumo: Comenta sobre a Lei das Sociedades Anônimas, o seu regime de
publicidade e as alterações que foram sendo introduzidas.
A sistemática de correção monetária
prevista no art. 185 da nova lei das S.A.
Autores: I. Cruz Filho, Manoel Ribeiro da
Assuntos: 1. Legislação
2. Demonstrações contábeis
3. Correção monetária
4. Sociedade anônima
Resumo: Trata da esquemática da correção monetária prevista no artigo 185
da nova Lei da Sociedades Anônimas, somente para efeito de elaboração das
demonstrações financeiras.
Amaro Soares de Andrade
Assuntos: 1. Amaro Soares de Andrade
Resumo: Traz a biografia do Amaro Soares de Andrade.
As demonstrações financeiras na nova lei das S.A.
Autores: I. Cruz Filho, Manoel Ribeiro da
Assuntos: 1. Sociedade anônima
2. Exercício social
3. Demonstrações contábeis
4. Balanço patrimonial
5. Legislação
6. Escrituração
Resumo: Refere-se ao capítulo XV da Lei nº 6404/76 é o que resume quase
todos os dispositivos que envolvem matéria técnico-contábil analisando e
comentando cada artigo.
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Classificação contábil das inversões em florestas
Autores: I. Oliveira, Altemo Gomes de
Assuntos: 1. Classificações
2. Contabilidade
3. Balanço
4. Contas
5. Ativo imobilizado
6. Ativo realizável
7. Florestas
Resumo: Trata da classificação contábil das florestas, levando em consideração a destinação da árvore objeto da inversão e a caracterização dos bens
que integram o imobilizado ou o realizável.
Contabilista emérito do Brasil de 1978
Assuntos: 1. IOB
2. Prêmio
3. Contabilista
Resumo: Explica o que é, e como se dará, a eleição do profissional que receberá o Prêmio IOB ao contabilista emérito do Brasil.
Função do auditor independente na
análise financeira e política de investimentos
Autores: I. Motta, Fernando Carneiro da; II. Lucca, Luiz Carlos de.
Assuntos: 1. Análise econômica
2. Normas
3. Auditoria
4. Demonstrações contábeis
5. Investimentos
6. Auditoria independente
7. Auditor externo
8. Empresas transnacionais
9. Empresas multinacionais
Resumo: Trata da posição do auditor externo, no que concerne à sua independência em opinar sobre as demonstrações contábeis das empresas
e apresenta algumas sugestões de normas adicionais de auditoria para
essas empresas.
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Gastos com fase experimental de novos equipamentos
Autores: I. Claro, Nilton
Assuntos: 1. Equipamentos
2. Problemas
3. Custo de manutenção
4. Funcionamento
O balanço dinâmico como instrumento de suporte da auditoria
Autores: I. Poisl, Erly Arno
Assuntos: 1. Auditoria
2. Patrimônio
3. Empresas
4. Avaliação
5. Balanço dinâmico
Resumo: Trata do processo de avaliação da situação patrimonial da entidade,
referindo-se ao balanço dinâmico como instrumento de suporte da auditoria.
Quocientes derivados na análise estrutural das imobilizações técnicas
Autores: I. Sá, A. Lopes de.
Assuntos: 1. Análise estrutural
2. Imobilizações técnicas
3. Patrimônio
4. Investimentos
5. Quocientes
Resumo: Refere-se aos quocientes derivados na análise estrutural das imobilizações técnicas.
Rentabilidade
Autores: I. Pernambuco, Júlio Moraes
Assuntos: 1. Balanço patrimonial
2. Ativos
3. Passivo
4. Lucro
Resumo: Apresenta um caso em que é feito o balanço patrimonial.
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Revisão contábil: história da contabilidade brasileira
Autores: I. Lobo, Ubaldo
Assuntos: 1. Revisão contábil
2. Guarda-livros
3. Brasil

Nº 22 - jul/set
A associação de sociedades na lei nº 6404/76
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Lei nº 6.404/76
2. Sociedade anônima
Resumo: Quadro com a associação de sociedades anônimas.
A Lei nº 4.320 / 64 e as empresas públicas
Autores: I. Cunha, Paulo de Tarso Carneiro
Assuntos: 1. Orçamento nacional
2. Empresas públicas
3. Normas
4. Finanças públicas
5. Legislação
6. Contabilidade pública
Resumo: Refere-se à Lei nº 4.320/64, que trata dos orçamentos e finanças do
setor público e dita as normas e padrões a que devem atender a contabilidade
pública.
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As demonstrações financeiras na nova lei das sociedades anônima: III
Autores: I. Cruz Filho, Manoel Ribeiro da
Assuntos: 1. Doar
2. Legislação
3. Contas
4. Demonstrações contábeis
5. Sociedade anônima
6. Ativo
7. Exercício social
8. Classificações
9. Demonstração das origens e aplicações de recursos
10. Lucros
11. Demonstração do resultados do exercício
Resumo: Trata da classificação das contas nos diversos grupos e subgrupos
do ativo, da apresentação da demonstrações de lucros e prejuízos acumulados, da demonstração do resultado do exercício e da demonstração das
origens e aplicações de recursos.
Auditores sob processo num caso de negligência
Assuntos: 1. Auditoria
2. Casos
3. Processo judicial
4. Cliente
Contabilização das imobilizações financeiras:
considerações sobre o fundo de comércio
Autores: I. Krinker. A.
Assuntos: 1. Fundo de comércio
2. Avaliação de empresas
3. Lucros
Resumo: Trata do fundo de comércio, que é baseado na capacidade de gerar
lucros. Fala da impotância da qualidade dos lucros e apresenta métodos de
avaliação de uma empresa.
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Contabilização das imobilizações técnicas
Autores: I. Texeira, Domingos Xavier
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Princípios contábeis
3. Demonstrações contábeis
4. Imobilizações técnicas
Resumo: Traz a definição de imobilizações técnicas e apresenta os princípios de contabilidade geralmente aceitos e um exemplo de demonstrações
financeiras.
Efeitos da inflação sobre o balanço
Autores: I. Latorraca, Nilton
Assuntos: 1. Legislação
2. Balanço
3. Demonstrações contábeis
4. Capital
5. Sistemas fiscais
6. Correção monetária
7. Inflação
Resumo: Trata do efeito da inflação sobre o capital aplicado num negócio e,
no regime da legislação tributária em vigor. Refere-se à evolução da legislação brasileira sobre correção monetária das demonstrações contábeis.
O porquê da correção monetária do lucro na nova lei das S.A.
Autores: I. Martins, Eliseu
Assuntos: 1. Legislação
2. Balanço
3. Inflação
4. Sociedade anônima
5. Correção monetária
Resumo: Refere-se à técnica utilizada pela Lei das Sociedades Anônimas,
para corrigir a inflação dos resultados.
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Os dissidentes na S/A
Autores: I. Dreyfuss, Roberto
Assuntos: 1. Sociedade anônima
2. Lei das sociedades anônimas
3. Lei nº 6.404/76
Resumo: Faz uma análise da Lei das Sociedade Anônimas e apresenta os
vários problemas que ela suscita.
Perícia em matéria contábil
Autores: I. Alonso, José Rojo
Assuntos: 1. Conceitos
2. Contabilidade
3. Fraudes
4. Perícias contábeis
5. Perícias judiciais
Resumo: Apresenta alguns conceitos básicos de contabilidade. Refere-se às
normas e procedimentos de perícia judicial e aborda vários aspectos da perícia contábil.
Programa de auditoria: Fusão e incorporação de empresas
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Auditoria
2. Incorporação
3. Empresas
4. Fusão
Resumo: Apresenta o programa de auditoria de fusão e incorporação de empresas.
Recordando João Ferreira de Moraes Júnior:
história da contabilidade brasileira
Autores: I. Moraes Júnior, João Ferreira de
Assuntos: 1. João Ferreira de Moraes Júnior (biografia)
Resumo: Apresenta fatos e passagens da vida do grande contabilista João
Ferreira de Moraes Júnior.
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Sistematização das leis contábeis
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Lei contábil
2. Classificações
Resumo: Apresenta a classificação das leis contábeis e sua sistematização.
XII Conferência Interamericana de Contabilidade
Assuntos: 1. Conferência Interamericana de Contabilidade
Resumo: Trata da XII Conferência Interamericana de Contabilidade, realizada em Vancouver, Canadá, e apresenta suas conclusões e recomendações.

Nº 23 - out/dez
A contabilidade na classificação das ciências:
X Congresso Brasileiro de Contabilidade
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Classificação das ciências
2. Filosofia da ciência
3. Contabilidade
Resumo: Apresenta uma tentativa de colocação da contabilidade no quadro
geral das ciências, voltando a focalizar um dos problemas da epistemologia.
A estrutura do balanço de resultados
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Balanço de resultado
Resumo: Apresenta algumas considerações sobre demonstrações contábeis.
Refere-se ao balanço de resultado como demonstrativo contábil e faz uma
análise do seu conteúdo.
A organização da auditoria geral do Estado
Autores: I. Franzolim, Mário
Assuntos: 1. Auditoria
2. Organização (processo)
3. Princípio
4. Auditoria geral
5. Auditoria de balanço
Resumo: Apresenta algumas considerações sobre os princípios básicos de
auditoria e refere-se à organização da auditoria geral do Estado.
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As demonstrações contábeis e os balanços semestrais na nova das S.A.
Autores: I. Carneiro, Erymá
Assuntos: 1. Legislação
2. Balanço
3. Demonstrações contábeis
4. Sociedade anônima
Resumo: Traz algumas disposições da nova Lei das Sociedades Anônimas,
referente às demonstrações financeiras e aos balanços semestrais.
As demonstrações financeiras na nova lei das sociedades anônimas (IV)
Autores: I. Cruz Filho, Manoel Ribeiro da
Assuntos: 1. Lei das sociedades anônimas
2. Demonstrações financeiras
3. Base de cálculo
4. Prejuízo
Resumo: Trata do capítulo XVI da Lei nº 6404, que contém dispositivos
envolvendo matéria técnico-contábil.
As multinacionais e a nação-mundo
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Empresas multinacionais
2. Concorrência internacional
3. Crescimento empresarial
4. Globalização
5. Consumidor
Resumo: Trata do crescimento das multinacionais, indaga se é algo bom ou
ruim e se elas pretendem engolir os países subdesenvolvidos.
Auditoria: recrutamento e seleção do pessoal
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Auditoria
2. Pessoal
3. Recrutamento
Resumo: Refere-se ao serviço de auditoria no recrutamento e seleção de
candidatos aos empregos vagos.
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Contabilidade gerencial
Autores: I. Neves, Adalberto Ferreira das
Assuntos: 1. Orçamentos
2. Contabilidade gerencial
3. Contabilidade financeira
Resumo: Trata do sistema de contabilidade gerencial, referindo-se aos quatros subsistemas e suas características.
Contas públicas: o controle “a posteriori”
Autores: I. Mattos, Oswaldo Alves de
Assuntos: 1. Auditoria
2. Contabilidade pública
3. Controle externo
4. Conta pública
Resumo: Trata da auditoria nas contas públicas, referindo-se as três modalidade de desempenho do controle externo: o controle prévio, concomitante
e “a posterior”.
III seminário sobre organização e funcionamento de CRC
Assuntos: 1. Conselhos regionais de contabilidade - CRCs
2. Diretor
3. Liderança
4. Chefe
Resumo: Fala da proposta do III Seminário sobre organização e funcionamento de CRC, que é de incentivar os chefes de contabilidade a procurar
melhorar seus conhecimentos e aprimorar suas condições de comando.
João de Lyra Tavares: história da contabilidade brasileira
Assuntos: 1. João de Lyra Tavares (biografia)
Resumo: Traz a biografia do senador João de Lyra Tavares.
Metodologia do ensino da auditoria
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Ensino
2. Auditoria
3. Metodologia científica
Resumo: Refere-se à metodologia do ensino da auditoria.
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Normas e procedimentos para implantação
de um sistema de controle interno
Autores: I. Lacerda, Lauro de
Assuntos: 1. Controle interno
2. Normas
Resumo: Refere-se às normas e procedimentos para a implantação de um
sistema de controle interno.
O imposto de renda e a nova lei das S.A.
Autores: I. Garcia Fernandez, Eduardo
Assuntos: 1. Lei das sociedades anônimas
2. Imposto sobre a renda
3. Conflitos de leis
4. Capital de giro
Presença do auditor independente nas assembléias gerais das S.A
Autores: I. Mussolini, Luiz Fernando
Assuntos: 1. Lei das sociedades anônimas
2. Auditor independente
3. Mudanças
4. Acionistas
Resumo: Trata de uma das inovações relativas ao auditor na nova lei das
sociedades anônimas: atender a pedidos de esclarecimentos dos acionistas.
Princípios de contabilidade
Autores: I. Boucinhas, José da Costa
Assuntos: 1. Normas
2. Contabilidade
3. Princípios contábeis
Resumo: Refere-se aos princípios e as normas de contabilidade.
Quocientes de correlação do crédito
Autores: I. Sá, A Lopes de
Assuntos: 1. Quocientes
2. Correlação
3. Crédito
4. Rendimentos
Resumo: Apresenta métodos para medir a correlação do crédito e investimento.
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Ano 1978
Nº 24 - ano 8 - jan/mar
A capitalização da correção monetária do capital
Autores: I. Garcia Fernandez, Eduardo
Assuntos: 1. Capitalização
2. Correção monetária
3. Capital
Resumo: Através de exemplos práticos, mostra à capitalização da correção
monetária do capital.
A contabilidade contemporânea e seus enfoques
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Contabilidade analítica
2. Contabilidade gerencial
Resumo: Apresenta vários enfoques da contabilidade contemporânea, explicando cada um deles.
A contabilização dos investimentos pelo valor do patrimônio líquido
(art. 248 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976)
Autores: I. Cruz Filho, Manoel Ribeiro da
Assuntos: 1. Deságio
2. Contabilidade
3. Investimentos
4. Patrimônio líquido
5. Ágio
Resumo: Apresenta o princípio de contabilização dos investimentos pelo
valor do patrimônio líquido, introduzido pelo art. 248 da Lei nº 6.404, de 15
dezembro de 1976, fazendo um estudo cuidadoso de todos seus aspectos.
A correção monetária
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Inflação
3. Capital de giro
4. Patrimônio líquido
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Administração salarial
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Administração salarial
2. Empresa
3. Empregados
4. Salários
Balanço consolidado
Autores: I. Burzo, José Vicente
Assuntos: 1. Balanço consolidado
2. Demonstrações contábeis
Resumo: Apresenta princípios e práticas contábeis aplicadas ao balanço consolidado, traz o histórico, definições, finalidade e ainda as técnicas formais
de contabilidade para consolidação das demonstrações financeiras.
Contabilidade e flutuação de preços:
resumo de abordagem e proposição de solução
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de; II. Martins, Eliseu
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Preços
3. Custos
4. Inflação
5. Lucros
Resumo: Aborda a contabilidade diante da variação de preços. Apresenta um
resumo dos motivos segundo os autores, não convenientes, alegados para a
não aceitação, como norma geral das correções. Faz uma abordagem ao problema das flutuações de preços e mostra proposição para soluções.
Contabilidade multidimensional: estudo preliminares
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Mensuração
2. Contabilidade multidimensional
Resumo: Aborda a contabilidade multidimensional, com a finalidade de buscar medidas capazes de apresentar o fato patrimonial sem distorções.
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História da contabilidade brasileira: Juvenal Carneiro
Assuntos: 1. Juvenal Carneiro (biografia)
Resumo: Trata sobre a vida e obra de Juvenal Carneiro.
O controle das contas públicas
Autores: I. Mattos, Oswaldo Alves de; II. Ferreira Filho, Antônio Alves
Assuntos: 1. Prestação de contas
2. Recursos públicos
3. Fiscalização
4. Contabilidade pública
Resumo: Aborda a fiscalização dos recursos públicos, para evitar despesas
enormes nas prestações de contas.
Remuneração profissional
Autores: I. Freitas, Annibal de
Assuntos: 1. Salários
2. Contabilistas
Resumo: Refere-se à renumeração do profissional de contabilidade pelos
serviços prestados.

Nº 25 - abr/jun
A contabilidade e suas classificações
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Classificações
Resumo: Apresenta as várias denominações da contabilidade, atendendo especialmente a seu campo de atualização.
A subjetividade diante do direito
Autores: I. Alves, Wilson Rodrigues
Assuntos: 1. Auditoria
2. Auditor
Resumo: Aborda a subjetividade do auditor, diante da natureza, extensão e
profundidade dos procedimentos a serem empregados em auditoria.
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Auditoria
Autores: I. Parma, Hamilton
Assuntos: 1. Auditoria
2. Amostragem
3. Ética profissional
4. Auditor
Resumo: Apresenta a palestra pronunciada no Seminário de Auditoria de
Arrecadação de Receitas Federais pela Rede Bancária, realizado de 17 a
26 de Outubro de 1977, onde foram abordados os temas de auditoria: procedimentos de auditoria (generalidades, métodos de aplicação, técnicas de
amostragem e testes) e o auditor (formação e conhecimentos básicos, competência funcional, incompatibilidades e aspectos éticos).
Auditoria de caixas de bancos
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Bancos
2. Caixa
3. Auditoria
Resumo: Refere-se à auditoria de caixas, mostrando como proceder para
o exame dos documentos referentes ao movimento diário da conta caixa e
apresenta um programa para a auditoria em bancos e caixas.
Auditoria externa
Autores: I. Miranda, Antônio Rocha de
Assuntos: 1. Auditoria
2. Auditoria externa
3. Auditoria interna
Resumo: Mostra os principais aspectos exigidos para a elaboração de um
trabalho de auditoria.
Correção monetária e valores na contabilidade: ensaios de uma teoria
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Patrimônio
2. Balanço
3. Correção monetária
Resumo: Aborda a correção monetária e os ajustes na contabilidade, enfocando os seguintes assuntos: sua evolução no tempo; o preço, utilidade e
realidade; o significado da expressão monetária e ajustes; tipos de correção;
as bases históricas, bases corrigidas e a tese dos arbitrarístas.
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Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas: Decreto-Lei nº 1.598/77
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Legislação
2. Imposto de renda
3. Pessoa jurídica
Resumo: Apresenta alguns artigos do Decreto-lei nº 1.598/77, referente ao
imposto de renda das pessoas jurídicas, sintetizando em onze quadros, tudo
o que de fundamental se contém no decreto com evidente exclusão da parte
referente à correção monetária.
Limites do “pró-labore” e planejamento tributário
Autores: I. Khihara, Yoshiari
Assuntos: 1. Pro-labore
2. Sistemas fiscais
3. Planejamento tributário
Resumo: Aborda os limites permitidos para o pagamento do “pró-labore” e
apresenta algumas fórmulas para o planejamento tributário.
O saldo da correção monetária e o imposto de renda
Autores: I. Gomes Filho, João Romão
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Imposto de renda
3. Tributação
4. Legislação
Resumo: Trata da tributação da correção monetária e do imposto de renda,
abordados no Decreto-Lei nº 1.598/77, artigo 39, inciso I.
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Vendas a prazo ou a prestação de imóvel com cláusula
de correção monetária: como registrar contabilmente
o disposto nº 2º do art. 29 do Decreto-lei nº 1.598
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Lucros
3. Prestação
4. Imóvel
5. Legislação
6. Venda a prazo
Resumo: Refere-se ao modo de registrar contabilmente as vendas a prazo ou
a prestação de imóvel com cláusula de correção monetária disposto nº 2 do
art. 29 do Decreto-Lei nº 1.598 de de dezembro de 1977.

Nº 26 - jul/set
A pessoa jurídica no conselho de administração
da sociedade anônima especialmente de economia mista
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Pessoa jurídica
2. Economia mista
3. Sociedade anônima
4. Conselho de diretores
Resumo: Apresenta o art. 146 da Lei nº 6.404/76, que trata sobre a pessoa
jurídica no Conselho de Administração de Sociedade Anônimas de Economia Mista.
Auditoria dos principais aspectos
de alguns grupos de contas do balanço
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Balanço patrimonial
2. Normas
3. Auditoria
4. Contas
Resumo: Apresenta as normas e procedimentos de auditoria que devem ser
aplicados em alguns grupos de contas do balanço.
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Contabilidade governamental: relações com outras disciplinas
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Relações
2. Contabilidade pública
3. Diciplinas científicas
Resumo: Mostra a relação existente entre a contabilidade governamental e
outras disciplinas científicas.
Demonstrações contábeis e demonstrações financeiras
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Doar
2. Demonstração das origens e aplicações de recursos
3. Demonstrações contábeis
Resumo: Aborda o uso incorreto do termo demonstrações financeiras para
designar o balanço patrimonial, a demonstração dos livros (ou prejuízos)
acumulados, demonstração das origens e aplicações de recursos, mostrando
o uso correto, mais adequado à classe contábil: demonstrações contábeis.
Encontro sobre a Lei das S.A.: demonstrações financeiras
Autores: I. Cruz Filho, Manoel Ribeiro de
Assuntos: 1. Reserva
2. Lucros
3. Sociedade anônima
4. Demonstrações contábeis
5. Ativo
6. Debêntures
Resumo: Apresenta as conclusões do Encontro sobre a Lei das S.A., promovido pelo Instituto de Orientação Profissional e Extensão Cultural, de São
Paulo, realizado em 21 de dezembro de 1977, abordando aspectos contábeis.
História da contabilidade brasileira: Joaquim Telles
Assuntos: 1. Joaquim Telles (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia de Joaquim Telles.
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Introdução à auditoria fiscal
Autores: I. Parma, Hamilton
Assuntos: 1. Auditoria fiscal
2. Ética profissional
3. Auditor
Resumo: Refere-se à auditoria fiscal, traz um breve histórico, a seguir apresenta a classificação de auditoria com suas funções básicas, trata sobre a
formação e conhecimento básicos do auditor, o tratamento que o auditor fiscal deve ser submetido, sua especialização e os aspectos éticos da profissão.
O imposto de renda e a redestribuição da riqueza:
comparação entre duas épocas
Autores: I. Bacelete, Francisco Pereira
Assuntos: 1. Imposto de renda
2. Cálculo
Resumo: Apresenta uma comparação no modo de calcular o imposto de renda, através de exemplos retirados do livro “ A contabilidade e o Imposto de
Renda” de autoria de Mário Dourado e Domingos Neves, 3ª edição, 1953,
páginas 315 a 387.
O livro de apuração do lucro real
Autores: I. Garcia Fernandez, Eduardo
Assuntos: 1. Lucro real
2. Livros contábeis
3. Escrituração
Resumo: Refere-se à escrituração do livro de apuração do lucro real, apresentando de maneira suscinta como poderá vir a ser escriturado, tornando
obrigatório pelo Decreto-lei nº 1598.
Nº 27 - out/dez
A contabilidade nas empresas imobiliárias diante
das novas normas do Decreto-Lei nº 1598 de 26-12-1977
Autores: I. Gabardo, Omar
Assuntos: 1. Empresas
2. Imobiliárias
3. Contabilidade
Resumo: Apresenta um ensaio dos princípios que foram determinados pelo
Decreto-Lei nº 1.598, sobre contabilidade nas empresas imobiliárias.
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A profissão contábil no Brasil: uma visão crítica
Autores: I. Gomes, Josir Simeone
Assuntos: 1. História
2. Curriculum
3. Contabilidade
4. Profissões
5. Contabilistas
Resumo: Apresenta uma visão crítica da profissão contábil no Brasil, à luz
de comparação com os estágios de desenvolvimento da profissão em outros
países. Mostra uma série de recomendações que visam contribuir para a solução dos problemas existentes na profissão, baseadas em resultados obtidos
em pesquisa realizada na cidade do Rio de Janeiro.
Auditoria: roteiro de exportação
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Auditoria
2. Exportações
Resumo: Apresenta um roteiro de auditagem, para se desenvolver em cada
negócio de exportação.
Correção do capital social
Autores: I. Garcia Fernandez, Eduardo
Assuntos: 1. Capital social
2. Correção monetária
Resumo: Trata a correção monetária do capital social de uma empresa.
Erros de terminologia técnica na legislação fiscal e societária
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Legislação societária
2. Legislação fiscal
3. Contabilidade
4. Terminologia
Resumo: Apresenta em forma de glossário, palavras e expressões mais usuais em inglês e em português, onde a maioria dos erros de terminologia
técnica no campo contábil-administrativo contidos na legislação fiscal e societária em geral são cometidos.
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História da contabilidade brasileria: Horácio Berlinck
Assuntos: 1. Horácio Berlinck (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia de Horácio Berlinck.
Lucros e resultados na lei comercial e na lei tributária
Autores: I. Carneiro, Erymá
Assuntos: 1. Lucros
2. Legislação comercial
3. Legislação
4. Legislação tributária
Resumo: Apresenta um estudo dos conceitos de lucros e resultados nas empresas, frente ao direito comum e ao direito tributário, especialmente tendo
em vista as normas que aparecem na Lei das Sociedades Anônimas (Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) e na última do Imposto de Renda
(Decreto-lei nº 8, de 26 de dezembro de 1977).
O princípio da instantaneidade nos balanços
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Balanço
Resumo: Aborda o princípio da instantaneidade, que por conseguinte, reflete um acontecimento ou um sistema deles, considerando-se “como se acha
naquele instante”, no levantamento de um balanço.
Perdas econômicas e auditoria
Autores: I. Gonçalves, Reynaldo de Souza
Assuntos: 1. Perdas econômicas
2. Auditoria
3. Fraudes
4. Resíduos
Resumo: Refere-se à perdas econômicas, apresentando sua classificação e
discorrendo cada uma delas.
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Ano 1979
Nº 28 - ano 9 - jan/mar
A base de cálculo para as participações e para o dividendo obrigatório
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Lucro líquido
2. Imposto de renda
3. Legislação
4. Sociedade anônima
5. Lucro real
6. Exercícios
7. Cálculo
8. Reserva
9. Provisão
10. Participação nos lucros
11. Lucros do investimento
Resumo: Trata dos critérios de determinação do lucro líquido do exercício,
bem como da sua distribuição: provisão, participações, reservas e dividendos, vigentes na Lei das Sociedades Anônimas.
Aspectos de uma realidade cultural brasileira em contabilidade
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. História
Resumo: Trata das bases efetivas de uma cultura contábil doutrinária nacional, que tem seu nascimento em Francisco D`Auria.
Auditoria do fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS)
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Auditoria
2. FGTS
3. Contrato de trabalho
4. Fundo de garantia do tempo de serviço
Resumo: Trata da auditoria do fundo de garantia do tempo de serviço, referindo-se aos 6 itens que a auditoria deve verificar periodicamente que são:
opção, depósitos, rescisão ou extinção do contrato de trabalho, movimentação da vinculada, empregado não optante, fiscalização das contribuições.
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Contribuições brasileiras ás ciências contábeis
Autores: I. Andre, Waldemar de Freitas
Assuntos: 1. Contabilidade
2. História
3. Américo Matheus Florentino
4. Teoria das matrizes
5. Teoria da origem de valores
Resumo: Trata da teoria da origem de valores, criada por Americo Matheus
Florentino, que consiste exatamente no aprofundamento da teoria matemática da contabilidade. Apresenta as suas principais regras e a teoria de matrizes, aplicada aos propósitos da contabilidade.
História da contabilidade brasileira: João Carneiro de Mendonça
Assuntos: 1. João Carneiro de Mendonça (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia de João Carneiro de Mendonça.
Imperfeições de escrita contábil e sua correção
Autores: I. Sevá, Ataliba Amadeu
Assuntos: 1. Escrituração
2. Estorno
3. Correção de erros
Resumo: Trata das imperfeições na escrituração, contábil e a sua correção.
Interpretação de conceitos contábeis:
Lei nº 4 / 76 e Decreto Lei nº 1598/77
Autores: I. Cruz Filho, Manoel Ribeiro da
Assuntos: 1. Mercado financeiro
2. Legislação
3. Princípios contábeis
4. Mercado de capitais
Resumo: Refere-se às alterações feitas na legislação mercantil brasileira,
institucionalizando certos princípios contábeis que ainda não tinham sido
absorvidos no País.
Luís da Câmara Cascudo
Assuntos: 1. Luís da Câmara Cascudo (biografia)
Resumo: Traz a biografia de Luís da Câmara Cascudo.
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O arrocho tributário
Autores: I. Coleho, José Washington
Assuntos: 1. Inflação
2. Imposto de renda
3. Governo
4. Mercado de capitais
Resumo: Mostra como o Estado tem se tornado o maior agente inflacionário,
aumentando o imposto predial e a tabela do imposto de renda.
Obrigações tributárias: pressupostos e nulidade
Autores: I. Perpétuo, J. Aquino
Assuntos: 1. Sistema tributário nacional
2. Código tributário
3. Obrigação tributária
Resumo: Faz uma análise do Direito Substantivo das obrigações tributárias,
do Sistema Tributário Nacional e do Código Tributário Nacional.
Os índices de análise de balanço
Autores: I. Neves, Adalberto Ferreira das
Assuntos: 1. Patrimônio
2. Demonstrações contábeis
3. Passivo
4. Ativo
5. Análise de balanço
6. Índices
7. Classificações
Resumo: Faz uma adaptação dos índices de análise de balanço à nova classificação contábil para efeito de divulgação das demonstrações contábeis
financeira, de acordo com a Lei nº 6.404.
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Tributação do lucro na alienação de imóveis:
Decreto Lei nº 1641 de 7 de Dezembro de 1978
Autores: I. Gomes Filho, João Romão
Assuntos: 1. Tributação
2. Legislação
3. Lucros
4. Sistemas fiscais
5. Imóvel
6. Alienação
Resumo: Apresenta o Decreto-Lei nº 1.641 de 7 de dezembro de 1978, cujo
objetivo é estabelecer uma justiça fiscal através da tributação de operações
imobiliárias especulativas.

Nº 29 - abr/jun
As deduções do ativo imobilizado
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Balanço
2. Depreciação
3. Ativo imobilizado
4. Amortização
5. Exaustão
6. Dedução
Resumo: Trata das deduções do ativo imobilizado, segundo a Lei nº 6.404/76
(sociedades por ações)
As vendas a prazo ou a prestação de imóveis em construção, face
ao Decreto-lei nº 1.598, de 26 de Dezembro de 1977, e ao regime de
competência de que trata o art. 177 da lei nº 6.404,
de 15 de Dezembro de 1976
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Sociedade por ações
2. Escrituração fiscal
3. Escrituração comercial
Resumo: Trata da lei de sociedades por ações, que seguiu a orientação de
manter separação nítida entre a escrituração comercial e a fiscal, assegurada
mediante criação do livro auxiliar de apuração de lucro real.
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Auditagem da previdência social
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Auditoria
2. Empresas
3. Previdência social
Resumo: Trata de um programa de auditoria da Previdência Social da empresa.
Conselho fiscal e a auditoria:
atribuições convergentes compatíveis entre si
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Auditoria
2. Função
3. Conselho fiscal
Resumo: Refere-se à função do conselho fiscal e da auditoria, fazendo uma
comparação.
Contribuições brasileiras ás ciências contábeis
Autores: I. Andre, Waldemar de Freitas
Assuntos: 1. Antônio Lopes de Sá (biografia)
2. Tobias Diogenes Travessa (biografia)
3. José Lourenço de Miranda (biografia)
4. Frederico Herrmann Júnior (biografia)
5. Francisco D’Auria (biografia)
6. Ferdinand Marius Esberard (biografia)
7. Reynaldo de Souza Gonçalves (biografia)
8. Alvaro Porto Moitinho
9. Alberto Almada Rodrigues
Resumo: Apresenta as contribuições dos mais destacados contadores brasileiros às ciências contábeis.
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Correção monetária e os estoques
Autores: I. Dutra, Alvaro
Assuntos: 1. Método PEPS
2. Correção monetária
3. Estoques
4. Avaliação
5. Ativo permanente
6. Método UEPS
7. Patrimônio líquido
Resumo: Refere-se ao modelo desenvolvido por Sonder e adaptado por Dutra à realidade tributária brasileira, o qual procura determinar o lucro diferencial representado pelos lucros de inventários, auferidos sob os métodos
PEPS e UEPS.
Das micro, pequenas e médias empresas à concentração de empresas
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Empresas
2. Microempresa
3. Conceitos
4. Pequenas e médias empresas
5. Legislação
Resumo: Refere-se ao crescimento das empresas e seu dimensionamento,
e apresenta vários conceitos e classificações de micro, pequenas e médias
empresas, compulsando a legislação brasileira e disposições normativas de
órgãos governamentais.
Ensaios de filosofia da contabilidade
Autores: I. Souza, Sebastião Pereira
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Teoria contábil
3. Filosofia
Resumo: Trata de um estudo da filosofia da contabilidade, referindo-se à
teoria contábil.
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Exclusão dos impostos dos custos e receitas
Autores: I. Gomes Filho, João Romão
Assuntos: 1. Imposto sobre produtos industrializados
2. ICM
3. Imposto de circulação de mercadorias
4. Contabilidade
5. Legislação
6. Impostos
7. IPI
Resumo: Trata da contabilização do IPI, do ICM e de outros impostos, de
acordo com o Decreto-Lei nº 8, de dezembro de 1977.
História da contabilidade brasileira: David Antônio dos Santos
Assuntos: 1. David Antônio dos Santos (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia de David Antônio do Santos.
Índices de correção monetária de interesse para a previdência social
Autores: I. Leite, Celso Barroso
Assuntos: 1. Índices
2. Correção monetária
3. Previdência social
Resumo: Refere-se aos índices de correção monetária utilizados na
previdência social: os referentes ao salário mínimo à política salarial, e ao
valor-de-referência.
Métodos para utilização dos serviços da auditoria
independente nas empresas que tenham,
ou pretendam ter apoio financeiro dos orgãos de fomento
Autores: I. Carneiro, José Eugênio
Assuntos: 1. Auditoria externa
2. Auditoria independente
3. Ajuda financeira
4. Relatórios
5. Empresas
Resumo: Trata da exposição do método que trasmite a orientação do orgão
de fomento sobre os procedimentos contábeis e de auditoria independente
dos postulantes beneficiários do seu apoio financeiro, também chamado de
“INSTRUÇÕES”.
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O lucro por ação do capital social
Autores: I. Fernandez, Eduardo Garcia
Assuntos: 1. Lucros
2. Demonstração do resultado
3. Ações
4. Capital social
5. Cálculo
Resumo: Trata do cálculo do lucro por ação exigido na publicação da demonstração de resultado.
Os problemas das participações recíprocas nas sociedades por ações
Autores: I. Cruz Filho, Manoel Ribeiro da
Assuntos: 1. Legislação
2. Demonstrações contábeis
3. Sociedade por ações
4. Participação recíproca
Resumo: Trata dos problemas das participações recíprocas nas sociedades
por ações que proibiram esse tipo de participação e estipulou prazo para que
fossem eliminadas.

Nº 30 - jul/set
As vendas a prazo ou a prestação de imóveis em construção,
face ao Decreto-lei nº 1.598, de 26 de Dezembro de 1977,
e ao regime de competência de que trata o art. 177 da lei nº 6.404,
de 15 de Dezembro de 1976
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Lei nº 6.404/76
2. Vendas à prazo
3. Imóveis
Resumo: Apresenta exemplo prático que ilustra didaticamente o raciocínio
esposado na RBC nº 29.
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Auditoria operacional de marketing
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Auditoria operacional
2. Marketing
Resumo: Apresenta um programa de auditoria operacional de marketing.
Contabilidade hospitalar de custos
no Brasil: situação, problemas, sugestões
Autores: I. Von Gersdorff, Ralph C. J
Assuntos: 1. Custeio
2. Hospitais
3. Contabilidade de custo
Resumo: Trata da utilização dos sistemas de contabilidade de custos em
hospitais, e apresenta a experiência brasileira de apuração de custos hospitalares.
História da contabilidade brasileira: João Luiz dos Santos
Assuntos: 1. João Luiz dos Santos (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia de João Luiz dos Santos.
Orçamento da base zero
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Orçamento da base zero
2. OBZ
3. Planejamento
4. Orçamentos
5. Empresas
6. Tomada de decisão
Resumo: Apresenta o resumo da obra do Peter A. Pyhrr, chamada “Orçamentação da base zero (OBZ), que trata de um instrumento da administração
geral que as empresas podem utilizar para melhorar o planejamento, a orçamentação e a tomada de decisão operacional.
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Programa de auditoria: relações industriais
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Auditoria
2. Relações de trabalho
Resumo: Apresenta o programa de auditoria das atividades desenvolvidas
pelo setor de relações industriais.
Projeto de curso de pós-graduação em nível
de mestrado em contabilidade
Autores: I. Gomes, Joser Simone
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ensino de pós-graduação (mestrado)
3. Fundação Gétulio Vargas
Resumo: Apresenta o regimento do curso de mestrado em contabilidade da
Fundação Getúlio Vargas.
Suplente: conceito e posse
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Função administrativa
2. Cargos
3. Nomeação
4. Função
Resumo: Conceitua e define a função do suplente baseando-se na constituição e em outras fontes.
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Nº 31 - out/dez
A análise externa da rentabilidade sobre capitais próprios
Autores: I. Steinstrasser, Albino M
Assuntos: 1. Rentabilidade
2. Teoria contábil
3. Análise econômica
4. Patrimônio líquido
5. Correção monetária
6. Demonstrações contábeis
7. Análise financeira
8. Lucro líquido
9. Capital próprio
10. Escrituração
Resumo: Refere-se à publicação das demonstrações contábeis de acordo
com a nova legislação brasileira para as sociedades por ações e as suas implicações com a análise econômica e financeira externa.
A auditoria interna e sua importância como controle administrativo
Autores: I. Castro, Jair Brelaz de
Assuntos: 1. Auditor interno
2. Auditoria interna
3. Relatório
4. Controle administrativo
Resumo: Trata de um estudo sobre auditoria interna, referindo-se a sua importância como controle administrativo. Apresenta o conceito e os objetivos.
A educação técnica e cultural do contador
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Contador
3. Educação
Resumo: Refere-se à educação que deve receber o profissional da contabilidade.
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A influência tributária nos resultados da análise de balanços
Autores: I. Silva, João Perreira da
Assuntos: 1. Análise de balanço
2. Sistema tributário nacional
3. Resultado
Resumo: Refere-se à influência do sistema tributário nos resultados da análise de balanço.
Ajustes de exercícios anteriores
Autores: I. Silva, José Rodrigues
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Correção monetária
3. Exercícios anteriores
4. Ajuste contábil
Resumo: Refere-se ao tratamento contábil dos ajustes de exercícios anteriores, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.
Excesso de remuneração dos administradores
para cálculo da provisão para o imposto de renda
Autores: I. Cruz Filho, Manoel Ribeiro da
Assuntos: 1. Provisão
2. Imposto de renda
3. Salários
4. Cálculo
Resumo: Trata do cálculo da provisão para imposto de renda e das participações nos resultados, levando em consideração um eventual execesso de
remuneração.
Fraude e peritagem criminal
Autores: I. Gonçalves, Reynaldo de Souza
Assuntos: 1. Conceitos
2. Fraudes
3. Aspectos psicológicos
Resumo: Apresenta o conceito legal e contábil de fraude e aborda os aspectos psicológicos.
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História da contabilidade brasileira: Salvador Ferrara
Assuntos: 1. Salvador Ferrara (biografia)
Resumo: Traz a biografia de Salvador Ferrara.
Nome, firma ou denominação da sociedade:
direito de escolha dos sócios - o limite desse direito
Assuntos: 1. Sociedades
2. Registro
3. Empresa contábil
Resumo: Apresenta a resolução do CFC que definiu quem pode exercer a
profissão sob a forma societária e comenta sobre os critérios para a aceitação
do nome de uma sociedade por parte do órgão de registro.
Por quantos os fundos de investimentos (Finor, Finan, Fiset ) devem
integralizar as ações das empresas beneficiárias de incentivos fiscais?
Autores: I. Fernandez, Eduardo Garcia
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Capital social
3. Fundo de investimento
Resumo: Trata da correção monetária do capital social dos fundos de investimentos.
Programa de auditoria: relações industriais
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Programa de auditoria
2. Função
3. Normas
4. Empresas industriais
Regime de competência e apuração de resultados
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Rédito
2. Empresas
3. Avaliação
4. Resultado
Resumo: Trata do rédito das empresas, que é um cálculo que visa avaliar os
efeitos de uma gestão dentro de um período convencionado.
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Ano 1980
Nº 32 - ano 10 - jan/mar
Auditoria da correção monetária do balanço
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Balanço
2. Auditoria
3. Correção monetária
Resumo: Aborda sobre a auditoria da correção monetária, estabelecida pelo
Instituto da Correção Monetária do Balanço, criado pela Lei nº 6.404 apresentando os métodos de correção, o procedimento de auditoria para exame
da correção monetária do balanço, na empresa.
Comprar ou reduzir? ponto de equilibrio
versus retorno sobre o investimento
Autores: I. De Rocchi, Carlos Antônio
Assuntos: 1. Custos
2. Investimentos
3. Lucros
4. Ponto de equilíbrio
5. Volume
6. Teoria
Resumo: Aborda o problema de como decidir entre continuar comprando de
terceiros um determinado serviço ou produto ou instalar máquinas e equipamentos para produzi-los, aplicando a teoria do ponto de equilíbrio, na
utilização da análise custo-volume-lucro.
Estudo sobre a correção monetária dos
empreendimentos em fase pré - operacional
Autores: I. Fernandez, Eduardo Garcia
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Correção monetária
3. Empresas
4. Tratamento contábil
Resumo: Aborda o tratamento contábil a ser dado a empresas em fase pré-operacional, estabelecido pela Portaria nº 475, de agosto de 1978, do Ministério da Fazenda, que diferencia o tratamento para as empresas em implatação e para empresas em operação que tenham projeto em andamento de
ampliação, reestruturação, reorganização ou modernização.
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Estudo sobre as contas de compensação
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Escrituração
2. Contas
3. Compensação
Resumo: Refere à contabilização das contas de compensação, trazendo os
conceitos, a dinâmica das compensações e uma relação dos fatos básicos à
escriturar.
Fraude com computadores: um problema crescente
Autores: I. Randall, Robert
Assuntos: 1. Computadores
2. Fraudes
3. Contabilidade
Resumo: Aborda sobre fraudes com computadores, mostrando como tende a
crescer os abusos e desfalques.
História da contabilidade brasileira: João Stanis
Assuntos: 1. João Stanis (biografia)
Resumo: Traz a biografia de João Stanis.
O estudo da contabilidade nas faculdades de
ciências contábeis: ensaio de um planejamento de aula
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ensino
3. Planejamento de aula
Resumo: Apresenta um programa-modelo (planejamento de aulas) em termos nacionais, para o ensino de contabilidade nas faculdades de ciências
contábeis.
O saldo da correção monetária do
balanço integra o resultado gestorial
Autores: I. Lima, José Augusto de
Assuntos: 1. Balanço
2. Correção monetária
3. Resultado gestorial
Resumo: Apresenta um exemplo para medir o resultado gestorial, na configuração do saldo da correção monetária do balanço.
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Página jurídica: exigência e cumprimento
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Jurisdição
2. CFC
Pesquisas em contabilidade
Autores: I. Kanitz, Stephen C.
Assuntos: 1. Pesquisa
2. Contabilidade
Valorização profissional do contabilista
Autores: I. Freitas, Annibal de
Assuntos: 1. Valorização profissional
2. Contabilista

Nº 33 - abr/jun
A natureza das reservas matemáticas e dos lucros operacionais nas
seguradoras comerciais e entidades de previdência privada
Autores: I. Almada, Alberto Rodrigues
Assuntos: 1. Empresas
2. Previdência privada
3. Seguradoras
4. Lucro contábil
5. Reserva matemática
6. Lucro operacional
Resumo: Aborda a natureza das reservas matemáticas e dos lucros setorias
que levam à formação do lucro operacional e do lucro contábil nas entidades
seguradoras e entidades de previdência privada.
Absenteismo: caracterização de suas causas e de seus efeitos
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Trabalho
2. Auditoria
Resumo: Aborda as causas e feitos do absenteísmo (é qualquer ocorrência
não desejada que prejudica uma atividade normal) na empresa, e como a
auditoria pode agir para reduzi-lo.
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Contabilidade de custos hospitalares no Brasil:
qual seria um sistema prático, simples e eficaz?
Autores: I. Gersdorff, Ralph C. J. Von
Assuntos: 1. Contabilidade hospitalar
2. Hospitais
3. Contabilidade de custo
4. Custeio
Resumo: Apresenta um sistema simples e operacional, que visa principalmente o controle e a redução dos custos, a descoberta de desperdícios e sua
imediata eliminação. Este sistema deve ser testado vários tipos tamanhos
de hospital.
Contabilização e reavaliação de ações bonificadas
Autores: I. Carneiro, Erymá
Assuntos: 1. Reavaliação
2. Incentivos salariais
3. Legislação
4. Bonificação
Resumo: Refere-se ao art. 183, item III da lei nº 6.404/76, onde se conclui
que as ações recebidas em bonificação, sem custo, não devem ser contabilizadas e que à reavaliação das ações, também resulta do disposto no art.
183, item III da mencionada lei, que diz que os investimentos serão sempre
tratados pelo valor de custo, o qual poderá ser diminuído de provisão para
perdas prováveis na Realização do seu valor, não podem ser avaliados pelo
valor de mercado, se este for maior que o valor de custo, prevalecendo sempre o menor valor.
D’Auria fala à Tribuna Contábil
Assuntos: 1. Francisco D`Auria
2. Entrevistas
Resumo: Transcreve a entrevista de Francisco D`Auria ao Jornal Tribuna
Contábil, em 1º de julho de 1950.
O empréstimo compulsório: se é compusório, não deveria ser
empréstimo; se é empréstimo, não deveria ser compulsório
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Empréstimo compulsório
Resumo: Aborda a inconstitucionalidade do empréstimo compulsório, dentro
do quadro da juridicidade vigente, instituído pelo Decreto-Lei nº 1.782/80.
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Obrigações tributárias acessórias
Autores: I. Mussolini, Luiz Fernando
Assuntos: 1. Fisco
2. Obrigação tributária
3. Contribuinte
Resumo: Traz a conferência pronunciada no 1º Congresso Brasileiro Fisco
Contribuinte, realizado em São Paulo sobre obrigações tributárias acessórias, onde são propostas sugestões para o registro das dívidas das empresas
para com o fisco e derivantes de recolhimento de empregados.
Orçamento: instrumento de administração
Autores: I. Delacio, Agenor
Assuntos: 1. Orçamentos
Resumo: Apresenta alguns conceitos básicos sobre orçamento, aptos a demonstrarem a necessidade do sistema orçamentário como um dos instrumentos de apoio à administração.
Representação gráfica do fluxo de fundos
Assuntos: 1. Fluxo de fundos
2. Gráficos
3. Demonstração das origens e aplicações de recursos
4. Doar
Resumo: Faz uma representação gráfica do fluxo de fundos, também chamado de Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), para
ser melhor compreendido e visualizado.
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Nº 34 - jul/set
A falência e a morte a recuperação e a vida
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Falência
2. Empresas
3. Recuperação de empresas
4. Função social
5. Lei das sociedades anônimas
Resumo: Faz um comparativo da empresa em situação de falência com o
ser humano doente. Propõe lutar pela recuperação da empresa ao invés de
decretar falência.
A importância do contador no cenário econômico e social
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Empresas
2. Contador
3. Contabilista
4. Administração contábil
5. Princípios contábeis
6. Valorização profissional
A teoria e a prática no ensino da contabilidade em nível universitário
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Escola contábil
2. Ensino de graduação
3. Doutrina contábil
4. Teoria
5. Prática
6. Educação contábil
Resumo: Aborda a necessidade de o Curso de Ciências Contábeis possuir
embasamento doutrinário sólido.
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Análise de custos através de ajustamentos
estatísticos: custos não lineares
Autores: I. Miranda, José Gláudis
Assuntos: 1. Custos
2. Análise de custo
3. Ajustamento estatístico
Resumo: Estabele um modelo de equação para os custos de pessoal e Material do Porto de Cabedelo para isso, estima a reta, a parábola, a exponencial
e a potência. Para uma melhor confiança na curva escolhida calcula também
o coeficiente de explicação (R2) de cada tipo de curva estudada.
Avaliação de investimentos quando existe participação recíproca
Autores: I. Fernandez, Eduardo Garcia
Assuntos: 1. Investimentos
2. Empresas
3. Participações recíprocas
4. Avaliação
Resumo: Trata da avaliação de investimentos em empresas com participação recíproca entre suas coligadas ou controladas. Apresenta exemplos, para
procedimentos que permitirão as companhias com participações recíprocas,
avaliarem os seus investimentos relevantes adequadamente, enquanto estas
não forem eliminadas.
História da contabilidade brasileira:
o II congresso brasileiro de contabilidade - (1932)
Assuntos: 1. Congresso brasileiro de contabilidade
2. Histórico
Resumo: Fala brevemente sobre o II Congresso Brasileiro de Contabilidade,
realizado em 1932.
Princípios de contabilidade geralmente aceitos: evolução, situação
atual e perspectivas: situação no âmbito das américas
Autores: I. Murrieta, Humberto
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Princípios contábeis
Resumo: Apresenta a evolução dos princípios de contabilidade geralmente
aceitos, sua situação e perspectivas, mostrando também a situação no âmbito das Américas e a importância da Associação Interamericana de Contabilidade (AIC) para o estudo da teoria contábil.
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Retificações para o balanço
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Balanço
2. Retificação
Resumo: Traz conceitos fundamentais sobre retificações para o balanço,
suas origens, natureza das retificações e ainda trata das retificações da estrutura patrimonial e do sistema de resultados.
Rumo a uma escola brasileira de contabilidade
Autores: I. Ludicibus, Sérgio de
Assuntos: 1. Escola contábil
2. Ensino contábil
3. Faculdade
4. Ensino de graduação
5. Brasil
Resumo: Fala sobre a criação de uma genuína escola brasileira de contabilidade e se é desejável e possível uma contabilidade brasileira.
Uma teoria do orçamento ótimo do capital para o consumidor
Autores: I. Carmo Neto, Dionísio Gomes do
Assuntos: 1. Análise de investimentos
2. Consumidores
3. Capital
4. Orçamentos
Resumo: Mostra que nem a oferta nem a demanda por capital são elementos
distintos numa análise de investimento, muito menos independente, indica
que uma interação entre oferta e demanda deve ser considerada para atender
o orçamento ótimo do capital.
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Nº 35 -out/dez
A contabilidade pura ou generalizada
Autores: I. Bastos, Moacyr Sreder
Assuntos: 1. História
2. Teoria
3. Francisco D’Auria
4. Contabilidade
Resumo: Aborda a contabilidade pura ou generalizada. Traz a história da
Contabilidade, mostrando as tentativas de generalização dessa e apresenta
as conclusões da teoria do professor Francisco D’Auria, sobre a contabilidade pura e a seguir a crítica dessa teoria.
A legalidade
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Legalidade
2. Princípio da legalidade
3. Leis
4. Bem estar social
5. Autoridade
Resumo: Fala brevemente sobre a importância de se ter leis.
Aspectos culturais e éticos do contabilista
no atual panorama econômico brasileiro
Autores: I. Parma, Hamilton
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Ética profissional
3. Desenvolvimento econômico
4. Cultura
Resumo: Apresenta alguns aspectos culturais e éticos do contabilista, face
ao desenvolvimento econômico brasileiro.
Auditoria de cauções recebidas
Autores: I. Lage, Sebastião
Assuntos: 1. Cauções
2. Auditoria
Resumo: Indica um roteiro para o trabalho de auditoria de cauções recebidas.
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Bases técnico atuariais do seguro: manutenção de carteiras de seguros
de entidades seguradoras: o problema da caducidade
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Seguradoras
2. Atuária
3. Seguro de vida
4. Previdência privada
Resumo: Trata sobre a caducidade, das carteiras de seguros de entidades
seguradoras, mostra como entender as demonstrações atuárias que, em seguradoras do ramo vida e de previdência privada, deveriam torna-se obrigatórias, ao lado das demonstrações contábeis.
Controle interno: uma opinião
Autores: I. Carneiro, José Eugênio
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Controle interno
3. Auditor
Resumo: Mostra a opinião do autor sobre a necessidade de afirmação profissional do contabilista-auditor, para isso tendo que executar testes, coletar
provas e registrá-las nos papéis de trabalho, para que possa emitir um parecer fundamentado.
Filosofia da contabilidade
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Filosofia
2. Contabilidade
3. Teoria contábil
Resumo: Indaga as possíveis relações da contabilidade com a Filosofia, esboçando panorama da Filosofia da Contabilidade.
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Metodologia geral da auditoria interna
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Auditoria
2. Auditoria interna
Resumo: Apresenta aspectos metodológicos de auditoria interna.
O estudo da contabilidade nas faculdades de ciências contábeis
Assuntos: 1. Ensino contábil
2. Escola contábil
3. Ensino de graduação
4. Disciplinas
Resumo: Apresenta programas e ementas de algumas disciplinas do curso
de Ciências Contábeis.
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Ano 1981
Nº 36 - ano 11 - jan/mar
Construção por empreitada
Autores: I. Costa, Magnus Amaral da
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Empreitada
3. Empresas de construções
Resumo: Refere-se aos procedimentos básicos de contabilidade a serem utilizados em construção por empreitadas.
Custos e valor adicionado: a nova medida da eficácia da gestão
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Legislação tributária
2. Impostos
3. Valor adicionado
4. Contabilidade
Resumo: Apresenta as origens do imposto sobre o valor adicionado e a forma que funciona na França. Refere-se à adaptação desse imposto na legislação tributária brasileira.
Demonstração das origens e aplicações de recursos:
exigências da Lei nº 4 / 76
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Demonstração das origens e aplicações de recursos
2. Doar
Resumo: Refere-se à demonstração das origens e aplicações de recursos que
tem como objetivo demonstrar de onde vieram os novos recursos de empresa e onde foram aplicados.
Detalhes na avaliação de investimentos relevantes
Autores: I. Warigoda, Serchi
Assuntos: 1. Patrimônio líquido
2. Equivalência patrimonial
3. Investimentos
4. Avaliação
Resumo: Aborda os problemas desapercebíveis na avaliação dos investimentos relevantes, calculados pelo método de equivalência patrimonial.
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Filosofia da contabilidade: ( II )
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ciência
3. Filosofia
Resumo: Faz a distinção entre filosofia e ciência.
Imposto sobre operações financeiras nos contratos de câmbio
Autores: I. Cleaver, Barry J. W
Assuntos: 1. Imposto sobre operações financeiras
2. IOF
3. Contabilidade
4. Contratos
5. Câmbio
Resumo: Refere-se ao tratamento contábil do imposto sobre operações financeiras (IOF) nas operações de câmbio.
O balanço patrimonial de exercício é um fato
econômico de efeitos jurídicos
Autores: I. Mussolini, Luiz Fernando
Assuntos: 1. Fato econômico
2. Exercícios
3. Balanço patrimonial
4. Demonstrações contábeis
Resumo: Trata do balanço patrimonial de exercício que, compreendendo à
síntese de todos os fatos econômicos, produz efeitos jurídicos e administrativos.
O meu diário de contabilidade
Autores: I. D’Auria, Francisco
Assuntos: 1. Anotações
2. Francisco D’Auria
Resumo: Apresenta parte do diário do professor Francisco D’Auria, escrito
em janeiro de 1931, no qual ele presta homenagem ao senador João Lyra.
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Nº 37 - abr/jun
A lei do legislador
Autores: I. Coleho, José Washington
Assuntos: 1. Poder legislativo
2. Leis
3. Elaboração
4. Comentários
Resumo: Comenta sobre a grande quantidade de leis que são criadas no País
e os problemas que isso causa.
A problemática de encerramento de balanço
de uma pequena empresa comercial
Autores: I. Orrú, Mussolini
Assuntos: 1. Legislação
2. Demonstrações contábeis
3. Correção monetária
4. Encerramento de balanço
5. Sociedade anônima
Resumo: Refere-se à problemática de encerramento de balanço, após a vigência da nova Lei das Sociedades Anônimas que passou efetuar a correção
monetária das demonstrações financeiras.
Análise vertical das demonstrações contábeis
Autores: I. Costa, Magnus Amaral
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Balanço patrimonial
3. Demonstração das origens e aplicações de recursos
4. Doar
5. Análise vertical
6. Demonstração do resultado do exercício
Resumo: Trata da análise vertical aplicada às seguintes demonstrações publicadas: balanço patrimonial; demonstração do resultado do exercício; demonstração de lucros ou prejuízos acumulados; e demonstração das origens
e aplicações de recursos.
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Auditagem: sistema de arquivos e controle de documentos
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Arquivos
2. Documentos
3. Controle
4. Auditoria
Resumo: Apresenta um programa de auditoria para os sistemas de arquivos
e controle de documentos
Emprego de orçamentos flexíveis em empresas: algumas ideias para
implantação ou implementação
Autores: I. Miranda, José Gláudis de
Assuntos: 1. Orçamento flexível
2. Empresas
3. Orçamento variável
Resumo: Apresenta algumas ideias para uma empresa implantar ou implementar um sistema de orçamento flexível ou variável.
Filosofia da contabilidade: (III)
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Metafísica
Resumo: Refere-se à metafísica a ciência das primeiras causas e dos primeiros princípios dos seres.
Imposto sobre operações financeiras (IOF) nos contratos e câmbio
Autores: I. Cleaver, Barry J. W
Assuntos: 1. IOF
2. Operação de câmbio
3. Tratamento contábil
Resumo: Propõe um tratamento contábil para a definição do IOF, conciliando a posição contábil com as implicações fiscais que podem surgir.
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Investimento avaliado por equivalência patrimonial
Autores: I. Almeida, Marcelo Cavalcanti
Assuntos: 1. Auditoria
2. Investimentos
3. Avaliação
4. Aspectos contábeis
5. Equivalência patrimonial
Resumo: Trata dos aspectos contábeis do investimento avaliado por equivalência patrimonial.
Normas de controle: institucionalizando o controle interno,
fundamental para a salvaguarda do patrimônio,
dos interesses e da imagem da empresa
Autores: I. Franzolim, Mário
Assuntos: 1. Normas
2. Auditoria
3. Controle
Resumo: Refere-se à elaboração das normas de controle, que devem ser padronizadas, uniformizadas, objetivando maior eficiência.
O meu diário de contabilidade: história da contabilidade brasileira
Autores: I. D’Auria, Francisco
Assuntos: 1. Francisco D’Auria
2. Anotações
Resumo: Apresenta parte do diário do professor Francisco D’Auria, escrito
em dezembro de 1930.

Nº 38 - jul/set
A regra do jogo
Autores: I. Gimpel, Bruno
Assuntos: 1. Normas
2. Auditoria
3. Princípios contábeis
4. Contabilidade
Resumo: Refere-se à necessidade de elaboração de princípios e normas de
contabilidade e auditoria, a serem aplicadas, de forma uniforme, a todos os
empreendimentos ecônomicos no Brasil.
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Análise CVI nas empresas de produção múltipla
Autores: I. De Rocchi, Carlos Antônio
Assuntos: 1. Custos
2. Empresas
3. Lucros
4. Análise
5. Volume
6. Produção múltipla
Resumo: Apresenta alguns procedimentos à analise CVL nas empresas de
produção múltipla.
Análise de balanços
Autores: I. Orrú, Mussolini
Assuntos: 1. Balanço patrimonial
2. Análise de balanço
Resumo: Trata da análise de balanço referindo-se à estrutura do balanço
patrimonial e a abrangência do termo que analisa todas as peças que a contabilidade fornece.
Análise empresarial e liquidez financeira
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Empresas
3. Análise
4. Ciências contábeis
5. Liquidez financeira
6. Liquidez dinâmica
Resumo: Enfoca aspectos da análise da liquidez financeira das empresas e
evidencia o valor científico do conhecimento contábil, afirmando que a técnica da análise depende de tais doutrinas.
Auditoria interna: um instrumento de gerência
Autores: I. Delacio, Agenor
Assuntos: 1. Relatórios
2. Empresas
3. Auditoria interna
Resumo: Trata da auditoria interna, referindo-se à sua importância na administração das empresas.
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Contabilidade pública: o excesso de arrecadação pode não ser real,
para efeito de suplementação.
Autores: I. Menolli, Alcides
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Entidades públicas
3. Orçamento público
4. Arrecadação
Correção monetária
Autores: I. Anjos, Francisco Ferreira dos
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Inflação
3. Recursos financeiros
4. Desenvolvimento econômico
5. Prestação de serviços
6. Balanços
Educação contábil e desenvolvimento
Autores: I. Palomo, Jorge Barajas
Assuntos: 1. Ensino
2. Desenvolvimento econômico
3. Contabilidade
Resumo: Refere-se à educação contábil e a sua associação ao desenvolvimento econômico.
Filosofia da contabilidade: (IV)
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Metafísica
2. Princípios contábeis
3. Filosofia
Resumo: Trata dos primeiros princípios metáfisicos, os quais sustentam os
princípios contábeis.
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Imposto sobre operações de crédito câmbio e seguro, e sobre operações
relativas a títulos e valores mobiliários
Assuntos: 1. Imposto sobre operações financeiras
2. Contabilidade
3. Câmbio
4. IOF
Resumo: Apresenta o parecer sobre os procedimentos a serem observados
por companhia aberta relativamente à contabilização do Imposto sobre operações de câmbio.
Necessidades e serviços públicos
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Necessidades
2. Serviços públicos
3. Governo
4. População
O estudo da contabilidade nas faculdades de ciências contábeis
Assuntos: 1. Ensino contábil
2. Ensino de graduação
3. Faculdade
4. Planejamento de aula
O financiamento da captação dos novos negócios nas
seguradoras comerciais e entidades de previdência privada
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Financiamento
2. Produção
3. Previdência privada
4. Seguradoras
5. Atuária
6. Sociedade de seguro
Resumo: Trata do financiamento da produção ou captação dos negócios nas
sociedades de seguros privadas.
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Previdência privada e auditoria
Autores: I. César, Enio J. A
Assuntos: 1. Empresas
2. Auditoria externa
3. Previdência privada
4. Auditoria independente
Resumo: Trata da auditoria externa das entidades de previdência privada.

Nº 39 - out/dez
A Perenidade de D’Auria
Autores: I. Oliveira, Odir da Costa
Assuntos: 1. Francisco D’Auria (biografia)
Resumo: Traz resumidamente a vida e a obra do Professor Francisco D`Auria.
Análise do “ponto crítico” no Brasil (I):
situação, problema e sugestões
Autores: I. Gersdorff, Ralph C. J. Von
Assuntos: 1. Ponto de equilíbrio
2. Diagrama de rentabilidade
3. Custos variáveis
4. Custos fixos
Resumo: Define o que é ponto crítico ou ponto de equilíbrio (PE), fazendo
a distinção do PE/contador e PE/economista. Refere-se aos problemas da
divisão dos custos totais (CT) em fixos (CF) e variáveis (CV).
Auditoria da cobertura de seguros
Autores: I. Cardozo, Júlio Sergio S
Assuntos: 1. Auditoria
2. Seguros
3. Cobertura
Resumo: Refere-se à ausência de padrões profissionais que concretamente especifiquem responsabilidade do auditor, no que concerne à cobertura de seguros.
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Construção de imóveis para venda
Autores: I. Costa, Magnus Amaral da
Assuntos: 1. Registro contábil
2. Imóvel
3. Empresas de construções
4. Escrituração
5. Contabilidade de custo
6. Lançamentos
Resumo: Trata da contabilidade dos custos envolvidos na construção do
imóvel.
Contabilidade e investigação econômica
Autores: I. Vidal, Caetano Léglese da Cruz
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Macroeconomia
Resumo: Refere-se à estruturação de um método de observação econômica.
Dedutibilidade ou indedutibilidade de tributos: valor originário:
correção monetária: juros multas
Autores: I. Rodrigues, Dário Rocha
Assuntos: 1. Imposto de renda
2. Tributo
3. Correção monetária
4. Pessoa jurídica
5. Lucro real
6. Juros
7. Valor originário
8. Multas
Resumo: Trata da dedutibilidade ou indedutibilidade de tributos de pessoas
jurídicas.
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Filosofia da contabilidade ( v )
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Metodologia
3. Metodologia científica
4. Filosofia
5. Filosofia da ciência
6. Metafísica
Resumo: Trata de um estudo sobre a filosofia da contabilidade, referindo-se
à ontologia, epistemologia e metodologia contábil.
Imposto sobre operações de crédito câmbio e seguro,
e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
Assuntos: 1. Imposto sobre operações financeiras
2. Contabilidade
3. Câmbio
4. IOF
Introdução à fluxografia contábil
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Fluxogramas
Resumo: Apresenta o conceito de fluxografia contábil, referindo-se as suas
finalidades e metodologia.
Métodos contábeis de reconhecimento da variação do poder aquisitivo
da moeda: uma aplicação prática
Autores: I. Szuster, Natan
Assuntos: 1. Custo corrente
2. Demonstrações contábeis
3. Inflação
4. Método
Resumo: Apresenta a aplicação prática de método do custo corrente corrigido, visando comprovar sua viabilidade.
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O prejuízo é o lucro
Autores: I. Silva, Guilherme Júlio da; II. Beni, Manoel Antônio
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Inflação
3. Lucros
4. Patrimônio líquido
5. Prejuízo
Resumo: Traz algumas considerações sobre o lucro e o prejuízo inflacionário.
Orçamento - base zero
Autores: I. Moojen, Guilherme
Assuntos: 1. Orçamento da base zero
2. OBZ
Resumo: Apresenta uma ideia introdutória sobre a nova técnica do Orçamento Base Zero, em franco desenvolvimento no Estados Unidos da América.
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Ano 1982
Nº 40 - ano 12 - jan/mar
A nova lei das S / A e suas implicações
na correção monetária do capital social
Autores: I. Ferreira, Anéte Coelho Costa
Assuntos: 1. Sociedade anônima
2. Capital social
3. Legislação
4. Correção monetária
Resumo: Mostra determinados aspectos da contabilidade, ante a Lei
nº 6.404/76, e suas implicações na correção monetária do capital social das
empresas.
Análise CVL nas empresas de produção múltipla (correção da nº 38)
Autores: I. Rocchi, Carlos Antônio de
Assuntos: 1. Custos
2. Contabilidade
Resumo: Traz o método dos mínimos quadrados, na qual uma função matemática explica a variação dos custos totais diante das variações nas quantidades produzidas e vendidas.
Análise do “ponto crítico” no Brasil (II):
situação, problemas e sugestões
Autores: I. Gersdorff, Ralph C. J. Von
Assuntos: 1. Ponto de equilíbrio
2. Diagrama de rentabilidade
3. Custos variáveis
4. Custos fixos
Resumo: Refere-se ao uso da divisão dos custos totais em fixos e variáveis.
Trata da análise do ponto de equilíbrio (PE) no Brasil, referindo-se a situação do planejamento empresarial e a elaboração do PE em geral.
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Combinação ótima de produção para
maximizar o lucro: a solução gráfica
Autores: I. Costa, Magnus Amaral da
Assuntos: 1. Lucro
2. Margem de contribuição
3. Custo de produção
4. Produção
5. Restrições
Resumo: Apresenta cálculo para solucionar o problema de maximização dos
lucros quando há existência de mais de um fator restritivo à produção.
Considerações sobre o índice de rentabilidade a capital de trabalho
Autores: I. De Rocchi, Carlos Antônio
Assuntos: 1. Custos
2. Lucros
3. Rentabilidade
4. Volume
5. Índices
6. Capital de trabalho
Resumo: Trata do índice de rentabilidade do capital de trabalho unitário,
mostrando que deve ser considerado, com respeito ao processo decisório,
apenas e tão somente um indicador auxiliar a programação financeira, constituindo em útil, importante complemento para a análise efetuada através da
relação custo-volume-lucro e determinação da contribuição de cobertura.
Ensino & Planejamento (II): estágio
supervisionado no curso de Ciências Contábeis
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Estágio
Resumo: Traz um trabalho apresentado pela equipe de professores da Faculdade Católica de Administração e Economia de Curitiba, durante o IV
Encontro de Professores do Ensino Superior de Contabilidade, que consiste em tarefa realizada pelos alunos do 7º semestre do Curso de Ciências
Contábeis.
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Ensino & Planejamento (I): O IV Encontro
de Professores de Ciências Contábeis
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Disciplinas
3. Professores
4. Exame de suficiência
5. Ensino superior
Resumo: Traz os principais pontos abordados no IV Encontro de Professores
de Ensino Superior de Contabilidade.
Estatutos e contratos: visar ou elaborar: eis a questão
Autores: I. Anjos, Francisco Feveira dos
Assuntos: 1. Legislação
2. Estatuto
3. Direito civil
4. Visto
5. Advogado
6. Contrato
Resumo: Aborda a questão da obrigatoriedade do visto, e a elaboração de
estatutos e contratos, por parte de advogados, de acordo com a Lei nº 9/80
O caráter privativo dos papéis de trabalho
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Papéis de trabalho
3. Serviços
Resumo: Trata da privacidade dos “papéis” “anotações” ou “rascunhos” de
trabalho, que visa oferecer meios para que uma obra de responsabilidade
possa assumir caráter definitivo.
Os desfalques por empregados e administradores
Autores: I. Schüller, Harry Conrado
Assuntos: 1. Fraude
2. Empresa
3. Estados unidos
4. Brasil
Resumo: Abordam fraudes cometidos por administradores e empregados em
empresas nos Estados Unidos e no Brasil.

290

Parâmetros para o dimensionamento
de uma tabela de honorários profissionais
Autores: I. Poisl, Erly Arno
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Ética profissional
3. Honorários
Resumo: Apresenta parâmetros para que o contabilista dedique sua atenção
às implicações de natureza estrutural, que estão contidas nas tabelas de honorários profissionais, oficializados por suas Entidades de classes.
Primeiros comentrários sobre os
princípios fundamentais de contabilidade
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Princípios de contabilidade
2. Normas contábeis
Resumo: Aborda sobre a origem das resoluções do CFC n.º 529 e 530 que
dispõem sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade e sobre os Princípios
Fundamentais de Contabilidade.

Nº 41 - abr/jun
A auditoria externa e a auditoria interna:
conceito e importância da auditoria
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Auditoria externa
2. Auditoria interna
3. Conceito
4. Análise comparativa
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Apuração de custos nos estabelecimentos hospitalares
Autores: I. De Rocchi, Carlos Antônio
Assuntos: 1. Contabilidade de custos
2. Contabilidade hospitalar
3. Hospitais
Resumo: Apresenta um sistema de apuração e análise de custos em estabelecimentos hospitalares.
As prerrogativas profissionais: as linhas limítrofes entre as profissões
regulamentadas - os conflitos e confrontos a guerra e a paz
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Profissões regulamentadas
2. Prerrogativas profissionais
3. Habilitação profissional
4. Profissão contábil
Avaliação de investimento: ( I )
Autores: I. Taboko, Toshinobu
Assuntos: 1. Investimentos
2. Avaliação
3. Sociedade controlada
4. Sociedade coligada
Resumo: Apresenta o método de avaliação de investimentos em sociedade
coligada ou controlada.
Contabilidade empregal
Autores: I. Gonçalves, Reynaldo de Souza
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Microeconomia
3. Macroeconomia
4. Emprego
Resumo: Aborda a contabilidade empregal, tratando da problemática do emprego na micro e na macroeconomia.
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Controle individual dos bens imobilizados
Autores: I. Scancarelli, Otávio
Assuntos: 1. Ativo imobilizado
2. Controle
3. Empresa
Resumo: Apresenta exemplos de ficha de controle para empresas que desejarem manter o controle individual dos bens do ativo imobilizado e que são
obrigadas, ou optaram, pela correção mediante razão auxiliar em ORTN.
Estudo teórico contábil sobre as entidades: análise das normas
brasileiras de contabilidade do CFC
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Teoria contábil
2. Azienda
Resumo: Apresenta um estudo teórico-contábil sobre as entidades (teoria das
aziendas), mostrando os fundamentos lógicos desse conceito, o argumento
da autonomia patrimonial e as tendências para a quebra dessa autonomia e
finalmente, traz a estrutura da teoria das entidades (aziendas).
Existirá a contabilometria?
Autores: I. Iudícibus, Sérgio
Assuntos: 1. Métodos quantitativos
2. Contabilidade
Resumo: Trata da análise quantitativa de modelos contábeis.
Filosofia da contabilidade ( VI )
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Patrimônio
3. Filosofia
4. Filosofia da ciência
Resumo: Trata do objeto da contabilidade: patrimônio aziendal.
Prof. Gabriel Rebouças de Carvalho
Assuntos: 1. Gabriel Rebouças de Carvalho (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia do professor Gabriel Rebouças de Carvalho.
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Nº 42 - jul/set
A aplicação da lei n.º 6 / 80
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Legislação
2. Salários
Resumo: Trata da aplicação da Lei nº 6.886/80, que altera dispositivos da
Lei nº 8/79, sem modificar o sistema em que esta se assenta.
Combinação ótima de produção para
maximinizar o lucro: a solução gráfica
Autores: I. Costa, Magnus Amaral da
Assuntos: 1. Lucros
2. Produção
3. Contabilidade gerencial
4. Otimização
5. Gráficos
Resumo: Refere-se à maximização do lucro, utilizando o método gráfico,
para solucionar problemas que envolvam poucas variáveis.
Contabilidade governamental: a organização
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Fazenda pública
3. Organização (processo)
Resumo: Trata dos orgãos e funções da Fazenda Pública, referindo-se à estrutura do organismo financeiro da fazenda pública e a organização dos serviços contábeis.
Filosofia da contabilidade: ( VII )
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Objeto
3. Filosofia
4. Patrimônio
Resumo: Trata do objeto da Contabilidade: Patrimônio Aziendal, sob o aspecto material e formal.
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Fiscalização: trabalho elaborado no CRC - SP
Autores: I. Conselho Regional de Contabilidade. São Paulo
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Fiscalização
3. Organização (processo)
Resumo: Apresenta a estrutura, organização e processos de fiscalização do
Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo.
Lucro presumido: sua opção requer apurado estudo
Autores: I. Bacelete, Francisco Pereira
Assuntos: 1. Imposto de renda
2. Tributação
3. Legislação
4. Lucros
5. Pessoa jurídica
Resumo: Trata da opção, que nem sempre é benéfica, da tributação simplificada do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas.
Métodos de alocação dos custos indiretos
de fabricação e uma extensão decisorial
Autores: I. Costa, Magnus Amaral
Assuntos: 1. Custos
2. Alocação
Resumo: Trata dos métodos de alocação dos custos nos departamentos de
serviços.
Novo posicionamento da fiscalização nas finalidades do CRC - SP
Autores: I. Conselho Regional de Contabilidade. São Paulo
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Fiscalização
3. Infração tributária
Resumo: Apresenta o novo posicionamento da fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, com a finalidade de agilizar a fiscalização, alterando os procedimentos internos, no que tange as ocorrências
passíveis de ação fiscalizadora.
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O ponto de equilíbrio e sua aplicação prática nas empresas
Autores: I. Gonçalves, Hydio Augusto
Assuntos: 1. Empresas
2. Ponto de equilíbrio
3. Diagrama de rentabilidade
4. Custos variáveis
5. Custos fixos
Resumo: Trata da importância do ponto de equilíbrio (PE) e da sua aplicação
nas empresas, para que o administrador se posicione até onde pode gastar
e o mínimo de receita que terá que alcançar a cada mês, para cobrir os seus
custos fixos e variáveis.
Provisões de férias, gratificação de férias e 13º salário
Autores: I. López, José Alberto
Assuntos: 1. Décimo terceiro salário
2. Férias
3. Provisão
4. Incentivos salariais
Resumo: Refere-se ao procedimento que deverá ser adotado para o cálculo
das provisões de férias, gratificação de férias e salário.
Qualificação e quantificação dos bens patrimoniais:
análise das normas brasileiras de contabilidade do
Conselho Federal de Contabilidade
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Normas
2. Aspectos qualitativos
3. Aspectos quantitativos
4. Patrimônio
Resumo: Aborda o estudo que sustenta o princípio da diferenciação ou qualificação e quantificação dos bens patrimoniais.

296

Nº 43 - out/dez
A formação do contador sob o ponto
de vista do usuário dos serviços dos contadores
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de; II. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contador
3. Ensino profissional
4. Usuários
Resumo: Trata da formação profissional para os contadores sob o ponto de
vista dos usuários dos serviços contábeis.
Análise custos: benefícios sociais no Brasil: identificação, seleção e
elaboração de projetos: situação, problemas e sugestões
Autores: I. Gersdorff, Ralph C. J. Von
Assuntos: 1. Setor público
2. Análise de custo
3. Benefícios sociais
4. Setor privado
Resumo: Apresenta uma análise de custo, dos benefícios sociais no setor
público e privado no Brasil. Mostra a situação, os problemas e algumas sugestões na seleção e elaboração de projetos.
Demonstrações de origens e aplicações
de recurso: um estudo comparado
Autores: I. López, José Alberto
Assuntos: 1. Demonstração das origens e aplicações de recursos
2. Doar
Resumo: Faz um estudo comparativo das demonstrações de origens e aplicações de recursos (DOAR) do Brasil com o Estados Unidos.
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Ética profissional: trabalho elaborado no CRC - RS
Autores: I. Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Código
3. Fiscalização
4. Ética profissional
Resumo: Trabalho apresentado na X Convenção Nacional de Contabilistas,
elaborado pelo CRC-RS, sobre ética profissional, onde trata dos assuntos:
infrações mais comuns ao código de ética e sua caracterização e programas
específicos de fiscalização.
Expressão monetária do patrimônio:
análise das normas brasileiras de contabilidade do CFC
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Normas
2. Contabilidade
3. Patrimônio
4. Análise
5. Valor
6. Avaliação
Resumo: Trata da expressão monetária do patrimônio, referindo-se a teoria
do valor e citando o critério legal brasileiro de avaliação patrimonial.
Filosofia da contabilidade: (VIII)
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Objeto
2. Contabilidade
3. Patrimônio
4. Filosofia
5. Metafísica
Resumo: Aborda a relação existente entre o objeto da contabilidade (patrimônio aziendal) e a metafísica.
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Independência da contabilidade face ás normas tributárias
Autores: I. Melo, Gonçalo Ferreira
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Imposto de renda
3. Tributação
4. Normas
Resumo: Aborda a contabilidade face as normas tributárias, citando alguns
pareceres emitidos pela Secretaria da Receita Federal, em 1979, ligados a
área do Imposto de Renda.
Lucros extraordinários das instituições financeiras: adicional do IR PJ: alíquota de 10; dl nº 1.885, de 29.09.81
Autores: I. Yamasguchi, Shigeru
Assuntos: 1. Imposto de renda
2. Lucros
3. Instituições financeiras
4. Pessoa jurídica
Resumo: Trata do adicional de 10, do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, para as instituições financeiras estabelecida pelo Decreto nº 9-81.
Manual de procedimento da fiscalização: irregularidades que ensejam
a lavratura de autos de inflação (sic) ou de representação
Autores: I. Conselho Regional de Contabilidade. São Paulo
Assuntos: 1. Fiscalização
2. Procedimentos
3. Infração tributária
Resumo: Apresenta os procedimentos da fiscalização, diante das irregularidades que ensejam a lavratura de autos de infração ou de representação.
Procedimentos éticos para valorização da classe contábil e seus órgãos
Autores: I. Freitas, Anibal de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Valorização
3. Contabilistas
4. Ética profissional
Resumo: Mostra os procedimentos éticos à serem adotados para valorização
da classe contábil e seus órgãos.
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Ano 1983
Nº 44 - ano 13 - jan/mar
A correção monetária e o princípio da irretroatividade da lei
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Brasil
3. Irretroatividade da Lei
4. Decreto-Lei nº 1.967 /82
Resumo: Argumenta que o Decreto-Lei nº 1.967 / 82 inaugurou um perigoso
precedente, qual seja, da imposição retroativa da correção monetária, através do imposto no parágrafo único do seu artigo 11.
A teoria do débito e crédito: uma forma didática de apresentação
Autores: I. Leone, George Sebastião Guerra
Assuntos: 1. Teoria
2. Crédito
3. Débito
Resumo: Apresenta os procedimentos da aplicação da teoria de débito e crédito para iniciantes.
Auditoria contábil e o controle administrativo nas empresas
Autores: I. Anjos, Francisco Ferreira dos
Assuntos: 1. Controle administrativo
2. Auditoria
3. Empresas
Resumo: Trata da importância da auditoria contábil no controle administrativo nas empresas.
Como se processa a correção monetária
dos empréstimos compulsórios da Eletrobrás
Autores: I. Oliveira, Pedro Rodrigues
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Empréstimo compulsório
3. Eletrobras
4. Brasil
Resumo: Aborda o processo de correção monetária dos empréstimos compulsórios da Eletrobrás.
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Contabilidade como instrumento de gerência
Autores: I. Melo, Gonçalo Ferreira
Assuntos: 1. Contabilidade gerencial
Resumo: Trata da contabilidade gerencial.
Filosofia da contabilidade (IX)
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Objeto
2. Contabilidade
3. Patrimônio
4. Filosofia
Resumo: Trata do objeto da contabilidade o patrimônio.
Formulações orçamentárias e planejamento de lucro em condições
inflacionárias (algumas considerações)
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de; II. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Lucros
2. Planejamento
3. Orçamentos
4. Inflação
Resumo: Apresenta alguns aspectos importantes da formulação do plano de
lucro da empresa em condições inflacionárias.
Inflação e contabilidade
Autores: I. Rebouças, Fausto Junqueira
Assuntos: 1. Inflação
2. Correção monetária
3. Contabilidade
4. História
Resumo: Faz um breve estudo histórico da inflação e da contabilidade, relacionando-os no contexto do Brasil em 1983.
Metodologia do ensino da contabilidade
Autores: I. Marion, José Carlos
Assuntos: 1. Metodologia
2. Contabilidade
3. Ensino
Resumo: Refere-se à metodologia do ensino da contabilidade, com base na
Escola Americana e Italiana.
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Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Juenemann, João Verner
Assuntos: 1. Sociedade civil
2. Tributação
3. Brasil
Resumo: Argumenta que as sociedades civis, exclusivamente as de prestação de serviços profissionais, não realizam comércio e, por isso, deveriam
receber tratamento fiscal mais compatível com o que elas representam.
Relatório analítico de auditoria e as empresas beneficiárias do FINOR
Autores: I. Castro, Jair Brelaz de
Assuntos: 1. Auditoria interna
2. Finor
3. Fundo de investimento do nordeste
4. Relatórios analitícos
5. Auditoria
6. Empresas
7. Auditoria externa
Resumo: Refere ao relatório analítico de auditoria exigido pela SUDENE
das empresas beneficiária do FINOR. Traz o conceito e as normas da auditoria interna e externa.

Nº 45 - abr/jun
A escrituração contábil é imperativo da legislação comercial
Autores: I. Bacelete, Francisco Pereira
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Escrituração
3. Código comercial
4. Brasil
Resumo: Comenta o fato de alguns empresários, a pretexto de optar pela
tributação simplificada, terem deixado de escriturar seus livros comerciais,
sob alegação de que a legislação do Imposto de Renda as desobrigou da
escrituração contábil. Afirma quem assim procede está enganado, visto que
a exigência da contabiliade e escrituração é norma imposta pelo Código
Comercial, em seus artigos 10 a 16.
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A Lei nº 6.994/82 e o Decreto nº 88.147/83: sentido e alcance
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Lei nº 6.994 / 82
2. Decreto-Lei nº 88.147 / 83
Resumo: Argumenta que a interpretação do texto, tanto da Lei nº 6.994 / 82,
quanto do Decreto-Lei nº 88.147 / 83, apresenta-se de forma incerta, tendo
em vista o tumulto conceitual que ambas possuem.
A participação do contabilista no processamento de dados
Autores: I. Ferreira, Anéte Coelho Costa
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Processamento de dados
3. Computadores
Resumo: O propósito deste trabalho é considerar a utilização do sistema
de processamento de dados (EDP) como auxiliar do profissional atuante no
campo de contabilidade.
A primeira regulamentação da profissão contábil em Portugal e no
Brasil: a matrícula dos homens de negócios (comerciantes)
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Regulamentação
3. Legislação
4. Profissões
Resumo: Apresenta a Carta de Lei (fotocopiada do original e adaptada para
linguagem atual), de 30 de agosto de 1770, marco de regulamentação da
profissão contábil em Portugal e no Brasil.
A responsabilidade do auditor contábil e/ou auditor independente
Autores: I. Anjos, Francisco Ferreira dos
Assuntos: 1. Auditoria contábil
2. Auditor independente
3. Responsabilidade
Resumo: Relata o quanto é pesada a responsabilidade que o auditor independente carrega em seus ombros.
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Efeitos da inflação nas demonstrações financeiras
Autores: I. Kather, Carlos Henrique Guilherme
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Correção monetária
3. Inflação
Resumo: Conclui que se faz necessário que o profissional contábil se conscientize da existência de um ambiente de incertezas, proveniente principalmente do processo inflacionário, que muito dificulta o momento de tomada
de decisões.
Elenco de informações para empresas
a partir de agregados de fatos comuns
Autores: I. Nascimento, José Alves do
Assuntos: 1. Fatos
2. Princípios contábeis
3. Empresas comerciais
4. Ciclo econômico
Resumo: Fornece dados para tomada de informações sobre agregados de fatos comuns que acontecem dentro de uma empresa, com enfoque financeiro
e econômico, sem desprezar os princípios de contabilização.
Falta uma das pernas da nossa contabilidade!
Autores: I. Vertes, Alexandre
Assuntos: 1. Inventário
2. Patrimônio
Resumo: Trata da importância do inventário geral patrimonial. Argumenta
que num futuro próximo, a elaboração do Inventário Geral Patrimonial será
obrigatório para todas as empresas brasileiras.

304

Filosofia da contabilidade ( x )
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Patrimônio
2. Ativo
3. Financiamento
4. Passivo
5. Investimentos
6. Filosofia
7. Objeto
8. Títulos negociáveis
9. Contabilidade
Resumo: Utiliza da filosofia da contabilidade, por meio da ontologia regional do objeto, para referir-se ao patrimônio como dinâmico, ou seja, enxerga-se o patrimônio como toda a aplicação, e não apenas o ativo de fim de
ano e o passivo do encerramento do exercício.
Lucros decorrentes de alienação de imóveis e participações
societárias: existe realmente isenção do imposto de renda ?
Autores: I. Moura, Fernando Ap. de
Assuntos: 1. Decreto-Lei nº 1.892 / 81
2. Isenção tributária
3. Lucros
4. Participação societária
5. Imóvel
6. Alienação
7. Imposto de renda
8. Vendas
Resumo: Discute se realmente existe isenção de Imposto de Renda nos lucros decorrentes da alienação de imóveis e participações societárias.
O excesso de retirada dos administradores quando ocorrem
participações dedutíveis e a provisão para o imposto de renda
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Lucro real
2. Lucro líquido
3. Legislação tributária
4. Provisão
5. Imposto de renda
Resumo: Refere-se a determinação do lucro real, de acordo com a legislação
tributária.
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Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Juenemann, João Verner
Assuntos: 1. Conselhos de fiscalização profissional
2. Conselhos profissionais
3. Lei nº 6.994 / 82
Resumo: Aborda a questão que envolve a Lei nº 6.994 de 1982, que atingiu
a natureza jurídica dos Conselhos de fiscalização profissional, fazendo com
que esses não sejam mais autarquias.
Regime de competência (análise das normas brasileiras de
contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade)
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Normas
2. Contabilidade
3. Teoria do rédito
4. Análise
5. Competência
Resumo: Aborda o REGIME DE COMPETÊNCIA. Traz a definição do
princípio da competência, sua base teórica e seus fundamentos lógicos.

Nº 46 - jul/set
Algumas considerações sobre reavaliação de bens
Autores: I. Fernandez, Eduardo Garcia
Assuntos: 1. Registro contábil
2. Tributação
3. Reavaliação
4. Bens
Resumo: Aborda algumas questões básicas sobre os critérios que devem ser
observados na reavaliação de bens e no seu registro contábil.
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Aspectos relevantes na administração financeira para o planejamento
Autores: I. Fleury, Oswaldo Meyer
Assuntos: 1. Contabilidade gerencial
2. Planejamento
3. Patrimônio
4. Administração financeira
5. Contabilidade financeira
6. Luca Paciolo
Resumo: Apresenta algumas considerações sobre a administração financeira no contexto organizacional e distingue, contabilidade financeira de gerencial.
Considerações sobre a função de progresso da produção
Autores: I. Rocchi, Carlos Antônio de
Assuntos: 1. Distribuição
2. Política de preços
3. Produtos
4. Análise de custo
5. Marketing
6. Planejamento da produção
7. Controle interno
Resumo: Apresenta os aspectos teóricos e as aplicações práticas da função
do progresso da produção e das curvas de aprendizagem de uma empresa de
pequeno porte que pretende lançar um novo produto.
Empréstimo compulsório ou confisco?
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Empréstimo compulsório
2. Confisco
Resumo: Argumenta que o empréstimo compulsório, consagrando o confisco, ofende o direito de propriedade. Logo, o empréstimo compulsório
ostenta inconstitucionalidade.
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Fases possíveis de estabelecer uma contabilidade
de custos numa empresa hospitalar
Autores: I. Gersdorff, Ralph C. J. Von
Assuntos: 1. Hospitais
2. Contabilidade de custo
3. Custeio
4. Contabilidade hospitalar
Resumo: Apresenta os objetivos, a utilidade, a praticabilidade e os custos de
uma contabilidade de custos hospitalares.
Filosofia da contabilidade (XI)
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Metafísica
3. Patrimônio
4. Filosofia
5. Princípio (filosofia)
Resumo: Trata dos princípios metafísicos (o de contradição, de realidade e
de inteligibilidade), sem os quais, para ele, a Contabilidade nunca poderia
ser considerada uma ciência.
O inventário geral patrimonial
Autores: I. Vertes, Alexandre
Assuntos: 1. Patrimônio
2. Balanço patrimonial
3. Inventário
Resumo: Define inventário geral patrimonial e apresenta a sua estrutura gráfica e suas características.
Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Juenemann, João Verner
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Educação
3. Ensino
Resumo: Critica o papel do ensino, quando realizado como uma indústria de
produção em série.
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Reavaliações e reservas de reavaliação
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Reserva
2. Patrimônio
3. Resultado
4. Valor
5. Reavaliação
Resumo: Apresenta os conceitos básicos da reavaliação.

Nº 47 - out/dez
A prudência como um dos princípios fundamentais de contabilidade
Autores: I. Costa, Almir
Assuntos: 1. Prudência
2. Princípios contábeis
Resumo: Refere-se à prudência um dos princípios contábeis, instituído pela
Resolução nº 530/81, do Conselho Federal de Contabilidade.
Aspectos relevantes na administração financeira para o planejamento (II)
Autores: I. Fleury, Oswaldo Meyer
Assuntos: 1. Contador
2. Ciências contábeis
3. Administração financeira
4. Planejamento
5. Orçamentos
6. Plano de contas
7. Escrituração
Resumo: Trata das preocupações do administrador financeiro frente aos aspectos gerais da ciência contábil e da administração financeira.
Doutrinas contábeis e a escola científica do aziendalismo
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Aziendalismo
2. Gino zappa
3. Economia aziendal
Resumo: Trata de um estudo sobre a corrente doutrinária que tem por base a
economia aziendal: aziendalismo.
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O tratamento contábil do “ leasing “ nas demonstrações financeiras da
sociedade arrendadora
Autores: I. Niyama, Jorge Katsumi
Assuntos: 1. Leasing
2. Sociedade arrendadora
3. Contabilidade
4. Demonstrações contábeis
5. Teoria contábil
Resumo: Refere-se ao tratamento contábil aplicável às operações de “leasing” nos Estados Unidos e no Brasil.
Preços de transferência
Autores: I. Ornstein, Rudolf
Assuntos: 1. Preços de transferência
2. Rédito
Resumo: Trata do problema de determinação dos preços de transferência;
indica seus parâmetros e apresenta soluções viáveis, junto com as implicações das mesmas.
Recuperação versus falência
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Falência
2. Empresas
3. Recuperação
Resumo: Refere-se aos procedimentos de recuperação das empresas.
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Ano 1984
Nº 48 - ano 14 - jan/mar
Algumas técnicas de seleção de projetos ( I )
Autores: I. Gersdorff, Ralph C. J. Von
Assuntos: 1. Projetos
2. Tomada de decisão
3. Critérios técnicos
4. Seleção de projetos
Resumo: Mostra algumas técnicas na seleção de projetos. Apresenta explicações de cada fase: identificação, seleção, elaboração e realização dos projetos.
Aspectos científicos da contabilidade
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ciência
3. Leis científicas
Resumo: Trata dos aspectos científicos da contabilidade, abordando os assuntos: técnica a serviço das aziendas; conceitos de ciência; objeto da contabilidade, métodos e procedimentos contábeis; leis científicas e leis normativas, e em outro tópico aborda as leis em contabilidade.
Aspectos relevantes na administração financeira
para o planejamento: (III)
Autores: I. Fleury, Osvaldo Meyer
Assuntos: 1. Relatórios
2. Planejamento
3. Patrimônio
4. Administração financeira
Resumo: Trata da relação entre a administração financeira e as outras funções empresariais e apresenta um modelo de relatórios financeiros.
Empossada a nova diretoria do Conselho Federal de Contabilidade
Assuntos: 1. CFC
2. Posse
3. Diretoria
Resumo: Reportagem sobre a posse dos dirigentes do CFC para o Biênio
1984/1985.
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Mudanças no Imposto de Renda
Autores: I. Schuler, Harry Conrad
Assuntos: 1. Imposto de renda
2. Decreto-Lei nº 2.065 / 83
3. Mudanças
O lobisomem e o vampiro
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Inflação
2. Salário
3. Tributação
Resumo: Relata que o aumento de salário, seguido de um aumento de tributação, gera mais inflação, sobretudo quando a inflação é utilizada como
técnica de exacerbação tributária.
O tratamento contábil do “leasing” nas demonstrações
financeiras da sociedade arrendadora (II)
Autores: I. Niyama, Jorge Katsumi
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Leasing
3. Arrendamento mercantil
4. Sociedade arrendadora
Resumo: Aborda o tratamento contábil do “leasing” nas demonstrações
financeiras, elaboradas segundo o método legal (CODAM), fazendo uma
comparação com o método financeiro.
Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Juenemann, João Verner
Assuntos: 1. Editorial
2. Presidente
3. Conselho federal de contabilidade
4. Revista brasileira de contabilidade - RBC
5. Microempresa
Resumo: Critica o estuário definido pela competência legal com relação às
micro-empresas.
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Nº 49 - abr/jun
Algumas técnicas de seleção de projetos: ( II )
Autores: I. Gersdorff, Ralph C. J. Von
Assuntos: 1. Projetos
2. Critérios técnicos
3. Seleção de projetos
Resumo: Traz uma lista de controle dos benefícios e critérios no processo
da seleção de projetos, mostrando os passos a serem seguindos. Apresenta
exemplos numéricos relativos a três projetos industriais hipotéticos.
Currículo básico do contador:
orientação técnica versus orientação humanística
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de; II. Martins, Eliseu; III. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contador
3. Curriculum
Resumo: Apresenta o currículo básico do contador, abordando a dosagem
adequada de disciplinas humanísticas versus disciplinas técnicas.
Custos numa instituição de ensino superior
Autores: I. Clebsch, Teodoro; II. Selli, Domingos Ivanor
Assuntos: 1. Contabilidade de custo
2. Entidade sem fins lucrativos
3. Estabelecimento de ensino superior
Resumo: Mostra a viabilidade e conveniência da contabilidade de custos à
instituição de ensino superior, propõe um sistema, o qual foi testado na prática, estando em uso na FIDENE, em Ijuí (RS).
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Investimento em ouro feito por empresa:
um enfoque contábil e tributário
Autores: I. Corrêa, Francisco Moreno
Assuntos: 1. Aspectos contábeis
2. Aspectos tributários
3. Investimentos
4. Empresas
5. Ouro
Resumo: Um enfoque contábil e tributário ao investimento em ouro feito
por empresa.
O retorno do “bis in idem”
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Reforma tributária
2. Brasil
Resumo: Comenta de forma superficial o desequilíbrio na partilha tributária
entre a União, os Estados e os Municípios.
Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Juenemann, João Verner
Assuntos: 1. Editorial
2. Revista brasileira de contabilidade - RBC
3. Presidente
4. Conselho federal de contabilidade
Resumo: Ressalta a importância da educação formal para que cada um esteja
preparado para bem desempenhar a missão que a divisão social do trabalho
impõe.
Reconhecimento do lucro na atividade imobiliária:
um exemplo sobre a venda de unidades concluídas
Autores: I. Costa, Magnus Amaral da
Assuntos: 1. Lucros
2. Vendas
3. Imóvel
Resumo: Faz uma exemplificação de venda de imóveis concluídos, para o
reconhecimento de lucro.
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Um investimento necessário?
Autores: I. Pires, Luiz Gonçaza Barbosa
Assuntos: 1. Planejamento
2. Investimentos
3. Recursos humanos
4. Pessoal
Resumo: Aborda a necessidade de investimento em recursos humanos, em
profissionais tecnicamente habilitados.
Uma proposta para atualização do curso de Ciências Contábeis
Autores: I. Schüler, Harry Conrado
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Curriculum
3. Ciências contábeis
4. Cursos
Resumo: Apresenta uma proposta para a atualização do currículo do curso
de Ciências Contábeis.

Nº 50 - jul/set
A contabilidade de custos para produtos
conjuntos na indústria de óleos vegetais
Autores: I. Clebsch, Teodoro
Assuntos: 1. Contabilidade de custo
2. Óleos vegetais
3. Industria alimentar
Resumo: Traz uma contribuição para a elaboração de um sistema de acompanhamento e registro de custos, para o caso especial da indústria de óleos
vegetais. Apresenta uma descrição sucinta das características especiais da
Indústria de óleos Vegetais quanto ao processo de produção, após define,
conceitua e caracteriza o que sejam co-produção e produtos conjuntos, abordando os diversos métodos de atribuição de custos conjuntos a co-produtos.
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A contabilidade hoje: um exercício de comparação
Autores: I. Leone, George S. Guerra
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Desenvolvimento
Resumo: Mostra através de um quadro comparativo, a Contabilidade ontem e hoje.
A pós-graduação e o registro profissional
Assuntos: 1. Graduação
2. Pós-graduação
3. Conselhos de fiscalização profissional
4. Registro
5. Registro profissional
Resumo: Trata da problemática que envolve a concessão de registros de
conselhos aos pós-graduados, oriundos de cursos de graduação de áreas diferentes da pós-graduação concluída, ou seja, graduado em economia e pós-graduado em contabilidade, esse teria direito ao registro do Conselho de
Contabilidade?
Análise da abrangência do reconhecimento contábil da inflação nas
demonstrações financeiras dos bancos no Brasil: um estudo de caso
Autores: I. Gomes, Josir Simeone; II. Moreira, José Nazareno
Assuntos: 1. Balanço
2. Demonstrações contábeis
3. Correção monetária
4. Inflação
5. Bancos
6. Valor
Resumo: Refere-se ao conhecimento contábil da inflação nas demonstrações
contábeis dos Bancos no Brasil, avaliando em que medida a existência, de
um resíduo inflacionário não reconhecido contabilmente, pode distorcer os
valores informados como representativos do patrimônio e dos resultados de
uma empresa.
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Aspectos contábeis doutrinários e técnicos
sobre a manutenção do imobilizado
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Rentabilidade
2. Aspectos contábeis
3. Manutenção
4. Imobilizado
Resumo: Faz uma correlação entre os fenômenos da rentabilidade e os da
manutenção do imobilizado e das diversas classes.
Conflito entre princípios contábeis e as normas legais e fiscais
Autores: I. Martins, Eliseu; II. Gelbcke, Ernesto Rubens; III. Franco, Hilário; IV. Iudícibus, Sérgio de
Assuntos: 1. Normas
2. Contabilidade
3. Princípios contábeis
4. Fisco
5. Conflitos de leis
6. Legislação tributária
Resumo: Aborda o conflito entre os princípios contábeis e as normas legais
e fiscais, referindo-se ao caso específico brasileiro no contexto contabilidade
versus fisco e contabilidade versus legislação não fiscal.
Falência: legislação ultrapassada: necessidade de reforma
Autores: I. Barbosa, José Correia
Assuntos: 1. Legislação
2. Falência
Resumo: Refere-se à necessidade de reforma da Lei de falências, como meio
de salvar a empresa mercantil.
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Legislação sobre o ensino comercial contábil,
atuarial, administrativo e econômico no Brasil no século XIX
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Economia
3. Legislação
4. Ensino comercial
5. Ensino
6. Atuária
Resumo: Apresenta em ordem cronológica, do século XIX, a legislação sobre
ensino comercial, contábil, atuarial, administrativo e econômico do Brasil.
Palavra do presidente: editorial
Assuntos: 1. Conselho federal de contabilidade
2. Presidente
3. Lei das sociedades anônimas
4. Lei nº 6.404/76
5. Editorial
Resumo: Demonstra preocupação com o projeto do Código Civil aprovado
(1984) na Câmara dos Deputados e tramitando no Senado que trata a contabilidade como se não existisse a Lei nº 6.404 /76.
Proposta de grade curricular das disciplinas na área contábil e
metodológia do ensino da contabilidade
Autores: I. Portes, Anizio
Assuntos: 1. Planejamento
2. Contabilidade
3. Curriculum
4. Metodologia científica
5. Ensino
Resumo: Apresenta um plano curricular introduzido no semestre de 1984,
no departamento de administração e ciências contábeis, da Universidade
Federal de Uberlândia, com o objetivo de aperfeiçoar a ordenação programática das disciplinas da área contábil e desenvolver uma metodologia do
ensino da contabilidade.
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Provisão de encargos sociais sobre a provisão de férias e de 13º salário
Autores: I. Lopez, José Alberto Lopez
Assuntos: 1. Décimo terceiro salário
2. Férias
3. Provisão
4. Encargos sociais
Resumo: Trata da provisão de encargos sociais, da provisão de férias e
do salário.

Nº 51 - out/dez
A administração das aziendas públicas e seus momentos
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Organização
2. Contabilidade pública
3. Azienda pública
Resumo: Aborda a sistemática do organismo pessoal das aziendas públicas
e mostra os seus momentos da atividade administrativa: a organização, a
gestão e à contabilidade
A idéia errônea da alocação de custo conjunto
Autores: I. Hansen, Palle
Assuntos: 1. Custos
2. Produção
3. Alocação
Resumo: Apresenta um modelo de contabilidade de custo, o qual substitui
a alocação de custo arbitrárias, por informações realistas sobre o índice de
capacidade de produção.
Análise das diferenças de preço nas notas
fiscais de venda e suas implicações fiscais
Autores: I. Yamada, Walter Nobuyuki
Assuntos: 1. Nota fiscal
2. Venda
3. Vendas
Resumo: Aborda três hipóteses normais de comercialização: venda à comerciante; venda à industrial e ao consumidor.
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As contas de compensação
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Contas
2. Compensação
Resumo: Aborda o uso da expressão correta “compensação”, em contas de
compensação, onde preenche a sua finalidade específica.
Competência da CVM: poder para investigar e força para devassar
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Auditor
2. Normas
3. Auditoria
4. Comissão de valores mobiliários
5. Comissão de valores mobiliários - CVM
6. Papéis de trabalho
Resumo: Refere-se à instrução da CVM nº 38/84, que em nome da competência para investigar, atribui-se o poder para devassar a intimidade do
auditor, representada pelos papéis de trabalho.
Compromisso com a verdade
Autores: I. Mussolini, Luiz Fernando
Assuntos: 1. Francisco D`Auria (biografia)
2. Biografia
Resumo: Apresenta uma homenagem a Francisco D`Auria.
Da influência da pesquisa no conhecimento contábil
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Filosofia
3. Doutrinas
4. Pesquisa científica
Resumo: Aborda a influência da pesquisa científica no conhecimento da ciência contábil.
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Da necessidade da instituição de uma comissão de estudos dos termos
técnicos na área das ciências contábeis, administrativas e econômicas
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Economia
3. Ciências contábeis
4. Nomenclaturas
Resumo: Trata da necessidade de se criar uma comissão de estudos dos termos técnicos usados na área das ciências contábeis, administrativas e econômicas.
Distribuição disfarçada de lucros:
grupos de sociedades e o imposto sobre a renda
Autores: I. Anjos, Francisco Ferreira dos
Assuntos: 1. Imposto de renda
2. Legislação
3. Lucros
4. Participação por ações
5. Ações
Resumo: Aborda a distribuição de lucros em grupos societários, em face ao
Decreto-Lei nº 2.065/83.
Juros sobre obras em andamento
Autores: I. Lopez, José Alberto Lopez
Assuntos: 1. Juros
2. Obras
Resumo: Juros sobre obras em andamento consistem simplesmente numa
fórmula de remunerar um capital durante um período de obras.
Palavra do presidente: editorial
Assuntos: 1. CFC
2. Presidente
3. Editorial
4. Microempresa
Resumo: Comenta sobre a aprovação do estatuto da microempresa.
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Procedimento contábil alternativo, visando elidir ou
amenizar o lançamento fiscal nas pequenas empresas
Autores: I. Naujorks, João Celso
Assuntos: 1. Procedimentos contábeis
2. Lançamentos
3. Pequena empresa
Resumo: Define pequena empresa do ponto de vista legal e fiscal. Trata da
prática incorreta de operações e propõe um procedimento alternativo.
RBC promove mesa redonda
Assuntos: 1. Revista Brasileira de Contabilidade - RBC
2. Reuniões
3. Conselhos Regionais de Contabilidade - CRCS
Resumo: Refere-se à mesa redonda realizada pela Revista Brasileira de
Contabilidade realizada no dia 30 de agosto de 1983, a qual participaram
os representantes dos Conselhos Regionais de Contabilidade, para troca de
experiências e divulgação dos trabalhos realizados pelos regionais.
Uma aplicação contábil em “Time - sharing”
Autores: I. Fleury, Oswaldo Meyer
Assuntos: 1. Auditoria
2. Contabilidade
3. Redes de informação
4. Sistema integrado
Resumo: Retrata uma experiência no desenvolvimento de um projeto, para a
implantação de um sistema integrado de contabilidade e auditoria utilizando
equipamento on-line, com vista ao atendimento a área financeira de uma
empresa nacional de médio porte.
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Ano 1985
Nº 52 - ano 15 - jan/mar
A informação contábil: “receitas“
como instrumento de planejamento e controle nas empresas
Autores: I. Vasconcelos, Nanci Pereira de
Assuntos: 1. Planejamento
2. Controle
3. Demonstração do resultado do exercício
4. Empresas
5. Informação contábil
6. Receita
Resumo: Apresenta reflexões sobre a informação contábil: receita, quando
utilizada como instrumento de planejamento e controle na administração
das empresas.
A prescrição da punibilidade de profissional liberal
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Profissional liberal
2. Punições
3. Prescrição
Resumo: Trata da Lei nº 6.838. sobre a prescrição da punibilidade de profissional liberal, e a adoção do termo “data de verificação do fato” quanto à
determinação do marco inicial do período de prescrição.
Ajustes de exercícios anteriores
Autores: I. Souza, Vladimir Basílio Manito de
Assuntos: 1. Aspectos tributários
2. Aspectos fiscais
3. Exercícios anteriores
4. Ajuste contábil
5. Contabilidade
6. Aspectos contábeis
Resumo: Trata dos aspectos fiscais e contábeis dos ajustes de exercícios
anteriores.
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Contabilidade: um ensino prático ou teórico?
Autores: I. Prieto, Antônio Andrada
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Metodologia científica
3. Ensino
Resumo: Trata da estrutura do curso de ciências contábeis do Brasil e refere-se aos metódos de ensino italiano e norte-americano.
Contabilidade e controle de custos: uma sofisticação?
Autores: I. Pires, Luiz Gonzaga Barbosa
Assuntos: 1. Sistema de custo
2. Empresas
3. Pequenas e médias empresas
4. Contabilidade de custo
Resumo: Refere-se à importância do sistema de custo e das informações
gerenciais nas pequenas e médias empresas.
Efeitos do ensino de contabilidade na qualidade do profissional
Autores: I. Marion, José Carlos
Assuntos: 1. Qualidade
2. Profissional
3. Ensino superior
4. Contabilidade
Resumo: Refere-se ao ensino superior de contabilidade, identificando algumas razões do baixo nível do ensino no Brasil (consequentemente tais razões repercutem na qualidade dos profissionais) e sugere algumas medidas
para novos rumos da educação.
Falência - causas, efeitos e métodos de prevenção
Autores: I. Marques, Jadir Neves
Assuntos: 1. Falência
2. Prevenção
3. Método
4. Efeitos
Resumo: Apresenta à definição legal de falência, discute suas causas e consequências e a viabilidade de ser prevista com antecedência. Descreve a técnica utilizada na construção de um modelo de previsão de falência e mostra
o modelo desenvolvido.
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Fundamentos lógicos da ciência contábil
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Teoria lógica
3. Raciocinio
4. Conhecimento
Resumo: Trata dos fundamentos lógicos da ciência contábil, referindo-se ao
conhecimento, fenômenos e raciocínio contábil.
Ligeiro estudo sobre a origem da contabilidade
Autores: I. Ferreira, Anéte Coelho Costa
Assuntos: 1. História
2. Contabilidade
Resumo: Trata de um estudo sobre a história da contabilidade, referindo-se
à sua origem.
Metodologia do ensino de contabilidade
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de
Assuntos: 1. Ensino contábil
2. Ensino de graduação
3. Escola contábil
4. Professor
Resumo: Fala da importância de se adotar uma sequência de apresentação da
matéria aos alunos e ensinar fundamentos de forma diferente, de acordo com
a realidade dos alunos e da faculdade ou universidade.
O papel do Estado na economia
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Economia
2. Intervenção do Estado
Resumo: Apresenta as duas princípais correntes de pensamento quanto ao
papel do Estado na economia: A desestatização e a intervenção do Estado.
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Objeto da contabilidade
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Balanço final
2. Contabilidade
3. Contas
4. Filosofia
5. Análise de balanço
6. Classificações
7. Objeto
Resumo: Refere-se ao objeto da contabilidade, o patrimônio e às 3 vias que
podem atingi-lo: os balanços finais de exercício, as classificações de contas
e a análise e interpretação de balanços.
Repercussão da incidência do ICM, sobre a parcela de acréscimo nas
vendas a prazo, custeadas com recursos próprios
Autores: I. Bartz, Astor Ruben; II. Winterle, Oscar Frederico
Assuntos: 1. ICM
2. Incidência tributária
3. Venda a prazo
4. Imposto sobre circulação mercadorias
Resumo: Faz uma análise da repercussão da incidência do ICM nas operações de vendas a prazo com recursos próprios, nos campos legal, empresarial econômico, financeiro e contábil.
Tratamento contábil e tributário de
resultados no período pré - operacional
Autores: I. Fernandez, Eduardo Garcia
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Imposto de renda
3. Tributação
4. Empresas
5. Resultado
Resumo: Refere-se ao tratamento contábil e tributário do resultado da correção monetária de empresas no período de implantação.
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Nº 53- abr/jun
A profissão do contabilista se desvaloriza dia-a-dia
através do ensino profissionalizante
Autores: I. Paula, Viliande
Assuntos: 1. Ensino profissional
2. Efeitos
3. Contabilidade
Resumo: Avalia os efeitos do ensino profissionalizante na área contábil.
A reforma constitucional tributária: na receita - antes partilha do que
aumento de imposto; na despesa - limitação de gastos
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Impostos
2. Reforma tributária
Resumo: Trata da necessidade de uma revisão tributária no Brasil, no que
se refere à partilha mais justa dos impostos entre a União, os Estados e os
Municípios.
Auditor: profissional desconhecido do empresariado!
Autores: I. Pastori, Antônio Carlos D.; II. Paula, Silvino C. de
Assuntos: 1. Auditor
2. Trabalho
3. História
4. Educação
Resumo: Apresenta algumas considerações sobre a origem, formação e trabalho do auditor.
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Correção monetária do balanço
intermediário: exercício da correção monetária
Autores: I. Castanheira, Hélio Graça
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Demonstração do resultado do exercício
3. Balanço intermediário
4. Patrimônio
5. Normas
Resumo: Refere-se ao art.39 do Decreto-lei nº 1598/77, que apresenta as
normas sobre os procedimentos a serem adotados em relação à correção monetária dos elementos do patrimônio e dos resultados do exercício, dispondo
sobre o balanço intermediário e o exercício da correção.
Demonstração do resultado do exercício
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Modelo
2. Demonstração do resultado do exercício
Resumo: Apresenta um modelo da demonstração do resultado do exercício.
Depreciação na agropecuária
Autores: I. Marion, José Carlos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Depreciação
3. Ativo imobilizado
4. Ativo diferido
5. Amortização
6. Exaustão
7. Agropecuária
Resumo: Refere-se à terminologia usada na agropecuária para a amortização
do ativo imobilizado e diferido, apresentando casos de depreciação, exaustão e amortização.
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O controle, a perícia, a investigação, a pesquisa, a avaliação, a vistoria,
a regulação, a arbitragem, a prospecção, os custos e os orçamentos no
campo profissional do contador
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Doutrinas
2. Conselho federal de contabilidade
3. Contabilistas
4. Atribuição
5. Resolução
6. Fundamentos
Resumo: Apresenta os fundamentos doutrinários da resolução nº 560/83,
do Conselho Federal de Contabilidade, que estabelece as atribuições dos
profissionais da contabilidade.
O hiato da microempresa
Autores: I. Leal, Luiz Carlos Binotto
Assuntos: 1. Legislação
2. Microempresa
3. Tributação
4. Desenvolvimento
5. Regime fiscal
Resumo: Refere-se ao tratamento diferenciado das microempresas, evidenciado no texto da Lei nº 7.256, de Janeiro de 1984, nas áreas administrativas, tributária, previdenciária, trabalhista, creditícia e de desenvolvimento
empresarial das microempresa.
O leasing (arrendamento mercantil) no Brasil é aluguel?
Autores: I. Niyama, Jorge Katsumi
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contratos
3. Arrendamento mercantil
4. Leasing
Resumo: Refere-se ao tratamento contábil do leasing no Brasil.
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Os custos na administração dos institutos de pesquisas: elementos para
reflexão sobre a administração financeira dos institutos de pesquisas
Autores: I. Loyola, Ivo Mauricio Bettega de; II. Silveira, Cláudio Henrique
Assuntos: 1. Administração financeira
2. Controle contábil
3. Controle fiscal
4. Centros de pesquisa
5. Controle administrativo
Resumo: Evidência semelhanças e problemas comuns aos institutos de pesquisa na área administrativa e Financeira.
Os efeitos da inflação nas demostrações financeiras das seguradoras
Autores: I. Standerski, Wlademiro
Assuntos: 1. Inflação
2. Seguradoras
3. Demonstrações contábeis
Resumo: Refere-se aos efeitos da inflação nas demonstrações financeiras
das seguradoras.
Um estudo do mapeamento dos gastos empresariais num processo de
investigação e inovação das nomenclaturas dos componentes do ponto
de equilíbrio como um dos integrantes da análise das relações entre
custo - volume - lucro
Autores: I. Sousa, Benedito Filipe de
Assuntos: 1. Custos
2. Empresas
3. Lucros
4. Volume
5. Mapa financeiro
6. Gastos empresariais
7. Ponto de equilíbrio
Resumo: Trata de um estudo sobre o mapeamento dos gastos empresariais,
apresentando o conceito e os componentes. Refere-se ao tratamento conceitual e algébrico do ponto de equilíbrio como um dos estudos integrantes da
análise das relações custo-volume-lucro.
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Nº 54- jul/set
Código de ética não pode cominar pena restritiva de direito ao
exercício da profissão
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Código
2. Ética profissional
3. Contabilidade
Resumo: Trata do código de ética profissional, que é feito pela entidade disciplinadora do exercício da profissão, com abrangência limitada ao
campo moral.
Filosofia da contabilidade: (XII)
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Patrimônio
3. Filosofia
4. Princípio (filosofia)
5. Causalidade
Resumo: Trata do problema da causa, dentro da Contabilidade e do seu
objetivo.
Fundamentos econômicos da contabilidade
Autores: I. Silva, Joaquim Alceu Leite
Assuntos: 1. Desenvolvimento econômico
2. Equação contábil
3. Sistema de informação contábil - SIC
4. Ensino
5. Direito
6. Fundamentos econômicos
7. Contabilidade
8. Economia
Resumo: Evidencia à estrutura e o funcionamento do sistema econômico;
correlaciona as notações econômica com as notações contábeis, determinando a equação contábil; examina o ensino da contabilidade no confronto com
o processo de desenvolvimento econômico brasileiro, analisa as influências
do direito sobre a contabilidade; esboça um sistema de informações contábeis e identifica as relações da economia com a contabilidade e da possibilidades de mútua integração.
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Lei, ora lei!
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Legislação
2. Sociedade por ações
3. Legislação tributária
4. Contabilidade
Resumo: Examina alguns pontos da legislação fiscal com relação à Lei nº
4/76, a das sociedades por ações, e os seus reflexos na contabilidade.
Metodologia do ensino da contabilidade:
(comentários sobre os aspectos atuais)
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Ensino
2. História
3. Doutrinas
4. Contabilidade
5. Metodologia científica
Resumo: Aborda as deficiências e as metas do ensino da contabilidade, referindo-se à metodologia e a sua história.
Os bens públicos
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Bens públicos
2. Classificações
Resumo: Apresenta a natureza jurídica, a definição, a divisão e as classificações dos bens públicos.
Os objetivos dos códigos de ética do contabilista
Autores: I. Costa, Almir
Assuntos: 1. Código
2. Contabilistas
3. Ética profissional
Resumo: Trata dos objetivos do código de ética profissional do contabilista.
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Patrimônio empresarial: (um enfoque gerencial)
Autores: I. Braga, Ivan Storino
Assuntos: 1. Bens
2. Arrendamento
3. Ativo imobilizado
4. Leasing
5. Patrimônio
6. Correção monetária
7. Controle patrimonial
Resumo: Apresenta a origem e conceito de patrimônio e trata da finalidade
do controle patrimonial, das influências da correção monetária no patrimônio e do leasing de bens patrimoniais.
Síntese do seminário de avaliação das diretrizes
curriculares do curso técnico em contabilidade
Assuntos: 1. Ensino técnico
2. Contabilidade
Resumo: Refere-se à reestruturação do curso técnico em contabilidade.
Variações sobre normas jurídico - contábeis da legislação brasileira
Autores: I. Barbosa, Josias Correia
Assuntos: 1. Normas
2. Contabilidade
3. Legislação
4. Regulamentação
Resumo: Refere-se à necessidade de regulamentar e padronizar as normas de
contabilidade da legislação brasileira.

Nº 55- out/dez
A formação de docentes universitários na área economica
Autores: I. Schwez, Nicolau
Assuntos: 1. Ensino superior
2. Economia
Resumo: Trata de um estudo sobre a realidade do ensino universitário na
área economica e apresenta uma proposta para melhoria do ensino na àrea
econômica.
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As demonstrações atuais na previdência
complementar do seguro social
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Atuária
2. Demonstrações contábeis
3. Seguro social
4. Normas
5. Previdência social
Resumo: Refere-se às demonstrações atuarias na previdência complementar
do seguro social, apresentando as norma de atuária.
As empresas de arrendamento
mercantil e sua inviabilidade face á legislação existente
Autores: I. Anjos, Francisco Ferreira dos
Assuntos: 1. Tributação
2. Escrituração
3. Tributo
4. Contratos
5. Leasing
6. Arrendamento mercantil
7. Tratamento contábil
8. Tratamento fiscal
9. Contabilidade
Resumo: Refere-se ao tratamento contábil e tributário das operações de arrendamento mercantil, de acordo com a legislação existente.
Carga tributária: versão proclamada e realidade sentida
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Carga tributária
2. Reforma tributária
3. Impostos
Resumo: Fala do aumento dos impostos, que tem se dado com base em dados estatísticos, mas que não tem levado em conta o consenso popular, que
se torna incapaz de pagar os tributos.
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Concordata: aspectos legais, contábeis e financeiros
Autores: I. Lopez, José Alberto Lopez
Assuntos: 1. Conceitos
2. Aspectos contábeis
3. Concordata
4. Aspecto legal
Resumo: Apresenta o conceito e os tipos de concordata, referindo-se aos
seus aspectos legais, contábeis e financeiro.
Contabilidade simplificada e sumarizada para microempresas
Autores: I. Naujorks, João Celso
Assuntos: 1. Planejamento contábil
2. Microempresa
3. Contabilidade
Resumo: Apresenta um plano de contabilidade simplificada e sumarizada
para microempresas.
Escolas de comércio: a conquista da validade propedêutica
Autores: I. Canabrava, Alice Piffer
Assuntos: 1. Economia
2. História
3. Propedêutica
4. Ensino
5. Comércio
6. Cursos
Resumo: Refere-se ao Sistema Nacional de Educação vigente no Império
e na primeira República, caracterizando pela dicotomia dos níveis de
ensino. Trata da importância histórica dos cursos de comércio como precursores do estudo da economia e destaca a sua contribuição na formação
da propedêutica.
Estrutura e análise da demonstração
das origens e aplicações de recursos
Autores: I. Teles, Odenilso de Sá
Assuntos: 1. Demonstração das origens e aplicações de recursos
2. Doar
Resumo: Refere-se à estrutura ou forma de apresentação da demonstração
das origens e aplicações de recursos.
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Historicidade da ciência contábil
Autores: I. Ferreira, Anete Coelho
Assuntos: 1. História
2. Contabilidade
3. Registro contábil
Resumo: Trata da história da contabilidade, dividindo em quatro partes: idade empírica ou idade antiga da contabilidade, idade de sistematização ou
idade média da contabilidade, idade da literatura contábil ou idade moderna
da contabilidade, idade contemporânea ou idade científica da contabilidade.
Lucro inflacionário também é lucro
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo
Assuntos: 1. Lucro inflacionário
2. Inflação
3. Demonstração contábil
4. Empresas
5. Empresas estatais
Resumo: Propõe o cálculo do lucro com base nos bens e serviços vendidos
e recebidos e quando os custos foram incorridos e pagos, e não mais pela
expressão monetária adotada no País.
Os controles formal e substancial
Autores: I. Nascimento, José Olavo
Assuntos: 1. Controle
2. Conta pública
3. Contabilidade pública
Resumo: Refere-se ao controle das contas públicas.
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Que opções profissionais tem o universitário de contabilidade
Autores: I. Gil, Antonio de Loureiro
Assuntos: 1. Curriculum
2. Contabilidade
3. Ensino superior
4. Computação
Resumo: Refere-se à aplicação da contabilidade no ambiente computacional
e a inclusão de matérias de computação no currículo dos cursos superiores
de ciências contábeis.
Teoria da interdependência patrimonial e a tecnologia dos quocientes
derivados na análise dos sistemas do capital
Autores: I. Sá, A. Lopes de
Assuntos: 1. Patrimônio
2. Análise
3. Capital
4. Quocientes
5. Liquidez financeira
Resumo: Trata do princípio de interdependência patrimonial e da tecnologia
dos quocientes derivados na análise dos sistemas do capital.
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Ano 1986
Nº 56 - ano 16 - jan/mar
As faculdades de ciências contábeis e a formação do contador
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de; II. Marion, José Carlos
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Contabilistas
3. Graduação
4. Formação profissional
5. Formação contábil
Resumo: Faz uma abordagem sócio-econômica do meio ambiente onde atua
o contador. Apresenta alguns comentários sobre as deficiências do ensino
contábil e por fim algumas sugestões no sentido de melhorar a qualidade do
nível de ensino dos cursos de ciências contábeis.
Contabilidade na informática
Autores: I. Machado, Sérgio Approbato
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Informática
3. Contabilistas
Resumo: Demonstra como transcorreu a evolução dos sistemas de escrituração contábil, até o advento do computador, e a necessidade da participação do contabilista no desenvolvimento tecnológico observado na área
da informática.
Contabilização de marcas, patentes, expressões e sinais de propaganda
em centros de pesquisa: (Parte I)
Autores: I. Loyola, Ivo Mauricio Bettega de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Patentes
3. Marketing
4. Marcas comerciais
5. Ativo intangível
6. Centros de pesquisa
Resumo: Apresenta uma comparação entre a prática usual de contabilização
de “marcas e patentes” nas instituições mercantis em geral e nos centros de
pesquisa.
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Fraudes e metodologia em auditoria
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Auditoria
2. Fraudes
3. Método
Resumo: Apresenta os métodos de apuração de fraudes em auditoria.
Loteamento imobiliário: contabilização e controle
Autores: I. Pinto, Walter Alberto Prosdócimi
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Plano de contas
3. Imobiliárias
4. Loteamento
Resumo: Refere-se à contabilização de empresas que se dedica ao ramo
imobiliário de venda de terrenos loteados a prestação.
O orçamento e a gestão pública
Autores: I. Fleury, Oswaldo Meiyer
Assuntos: 1. Orçamentos
2. Gestão pública
3. Decreto-Lei nº 200 / 67
Resumo: Faz uma abordagem sobre orçamento na gestão pública. Apresenta
seus antecedentes históricos, sua evolução e tendências.
O veio socializante da correção monetária
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Inflação
2. Brasil
3. Correção monetária
Resumo: Aborda as questões que envolvem a inflação e a correção monetária.
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Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. Conselho federal de contabilidade
2. Gestão compartilhada
3. Gestão organizacional
4. Gestão
5. CFC
Resumo: Apresenta, de forma breve, as diretrizes de seu plano de gestão,
voltado para um programa aberto às retificações, que pretende trabalhar tanto com a verificação, quanto com projeções.
Posse no CFC
Assuntos: 1. Conselho Federal de Contabilidade
2. CFC
3. Posse
4. Presidente
Resumo: Reportagem sobre a transmissão da presidência do CFC, do ex-presidente João Verner Juenemann para o novo presidente Militino Rodrigues Martinez, para gestão 1986/1987.
Princípios fundamentais de contabilidade: comentados em função das
resoluções nº 529 e nº 530 / 81 do CFC e de acordo com a Lei nº 6.404 / 76
Autores: I. Teles, Odenildo de Sá
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Conselho federal de contabilidade
3. Resolução CFC nº 529 / 81
4. Resolução CFC nº 530 / 81
Resumo: Aborda os princípios fundamentais de contabilidade, a partir das
resoluções do CFC nº 529 e nº 530, de 23 de Outubro de 1981, de acordo
com a a Lei nº 6.404/76.
Reavaliação de ativos
Autores: I. Righetto, Aurelio José; II. Artmann, Carlito
Assuntos: 1. Ativo
2. Reavaliação
Resumo: Aborda a reavaliação dos ativos, de acordo com a Lei nº 6.404/76.
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Nº 57 - abr/jun
40 anos de regulamentação da profissão: classe contábil em festa
Assuntos: 1. Profissões
2. Contabilistas
3. Ciências contábeis
4. Regulamentação
Resumo: Aborda os 40 anos de regulamentação da profissão contábil.
A auditoria e as contas do governo
Autores: I. Boucinhas, José da Costa
Assuntos: 1. Auditoria
2. Serviço público
3. Governo
4. Brasil
Resumo: Abordagem sobre a auditoria independente, sobre as empresas estatais e a disputa de mercado de firmas nacionais e estrangeiras de auditoria.
A auditoria externa e o poder público
Autores: I. Mussolini, Luiz Fernando
Assuntos: 1. Serviço público
2. Auditoria externa
3. Setor público
4. Administração pública
Resumo: Trata da importância da auditoria externa no poder público.
A decadência do ensino e soluções para sua recuperação
Autores: I. Paula, Vilian de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ensino
3. Técnico em contabilidade
4. Lei nº 5.692 / 71
Resumo: Critica o ensino médio de contabilidade no Brasil (técnico em
contabilidade), que classifica como uma fábrica produtora de incapacidade profissional.
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A linguagem contábil: escola Italiana vs. escola Americana
Autores: I. Gomes, Josir Simeone
Assuntos: 1. Auditoria
2. Serviço público
3. Escola americana
4. Escola europeia
5. Escola italiana
Resumo: Aborda sobre a auditoria independente sobre as empresas estatais e
a disputa de mercado de firmas nacionais e estrangeiras de auditoria.
Contribuição ao estudo da liquidez
Autores: I. Marques, Jadir Neves
Assuntos: 1. Capital
2. Ativo líquido
3. Liquidez
Resumo: Mostra o teste da influência do exigível longo prazo nos índices de
liquidez corrente seco. Para isso, duas amostras foram estudadas: uma composta de empresas financeiramente saudáveis e outra de empresas falidas ou
concordatárias.
Controle do I PND / NR
Autores: I. Silva, Joaquim Alceu Leite
Resumo: Aborda a elaboração e controle do I PND / NR.
Em defesa da auditoria interna na nova república
Autores: I. Soares, Almir
Assuntos: 1. Auditoria interna
2. Nova república
Resumo: Aborda a importância da auditoria interna na nova república.
Metodologia do ensino da contabilidade (ou geral)
Autores: I. Marion, José Carlos
Assuntos: 1. Metodologia científica
2. Contabilidade geral
3. Método
Resumo: Trata dos dois métodos didáticos utilizados no ensino da Contabilidade Geral ou Contabilidade Introdutória no Brasil. São eles: método da
escola italiana e método da escola americana.
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O auditor e a técnica de vendedor dos seus serviços de auditoria
Autores: I. Florian, Oldoni Pedro
Assuntos: 1. Auditor
2. Auditoria
3. Técnica
4. Serviços
Resumo: Apresenta técnicas para ser um bom profissional de auditoria.
O choque heterodoxo
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Economia
2. Brasil
3. Inflação
Resumo: Trata da virada heterodoxa na política econômica brasileira, que
consistiu na supressão da correção monetária e no congelamento dos preços.
Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. Inflação
2. Brasil
Resumo: Relata a importância e os benefícios que o programa de estabilização econômica trouxe para a classe contábil.
Partida dobrada ou partida múltipla?
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Partidas dobradas
2. História
3. Partida múltipla
Resumo: Apresenta um breve histórico sobre as partidas dobradas, mostra
a evolução do pensamento contábil no campo das partidas e os fatos que as
contas encerram.
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Pesquisa de causas em contabilidade
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Pesquisa
2. Causas
3. Contabilidade
4. Ciência
5. Ciência contábil
Resumo: Aborda a pesquisa de causas das situações econômico-financeiras
das empresas, para a devida e correta orientação aos empresários.
Tópicos sobre demonstrações contábeis: materialidade
Autores: I. Deschamps, Genésio ... [et al.]
Assuntos: 1. Auditoria
2. Materialidade
3. Demonstrações contábeis
Resumo: Trata da importância da materialidade para a auditoria.

Nº 58 - jul/set
A filosofia do planejamento empresarial
Autores: I. Fleury, Oswaldo Meyer
Assuntos: 1. Planejamento
2. Empresas
3. Filosofia
Resumo: Trata da filosofia do processo de planejamento para a organização
empresarial. Apresenta os aspectos humanos relacionados, os pontos essenciais e os tipos de planejamento.
Análise e interpretação de balanços: validade e limitações
Autores: I. Fernandes, Pedro Onofre
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Análise de balanço
Resumo: Aborda as limitações técnicas de análise de balanços.
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Auditoria e os eventos subseqüentes
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Auditoria
Resumo: Trata sobre a não obrigatoriedade de auditor transações do período
subsequente.
Cálculo e análise contábil do lucro passível de distribuição: uma
abordagem que reconhece a manutenção do capital da empresa
Autores: I. Szuster, Natan
Assuntos: 1. Lucros
2. Capital
3. Análise contábil
4. Empresas
Resumo: Mostra um método, apresentando um parâmetro que indica o lucro
máximo possível de ser distribuído por uma empresa, mantendo a sua capacidade física e o seu capital, em termos monetários corrigidos.
Compulsório: empréstimo ou participação societária?
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Empréstimos
2. Participação societária
3. Compulsório
Resumo: Trata sobre a inconstitucionalidade do empréstimo compulsório.
Conselhos a um auditor iniciante
Autores: I. Cardoso, Julio Sergio S
Assuntos: 1. Auditor
Resumo: Traz alguns segredos para o auditor obter uma carreira bem sucedida.
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Distorções patrimoniais: nas demonstrações financeiras das sociedades
arrendadoras provocadas pela adoção de critérios fiscais instituídos
pelas portarias MF 564 e 140
Autores: I. Niyama, Jorge Katsumi
Assuntos: 1. Balanço
2. Patrimônio
3. Demonstrações contábeis
4. Leasing
5. Arrendamento mercantil
6. Sociedade arrendadora
Resumo: Trata da ocorrência de distorções patrimoniais provocadas pela
adoção das normas e critérios fiscais, instituídos pelas portarias MF 564 e
nas demonstrações financeiras das sociedades de arrendamento mercantil.
Indicadores para análise de balanço em centros de pesquisa
Autores: I. Loyola, Ivo Mauricio Bettega de
Assuntos: 1. Centros de pesquisa e desenvolvimento
2. Análise de balanço
3. Indicadores
Resumo: Apresenta alguns índices pouco usuais em empresas mercantis,
mas adequados às atividades de centros de pesquisa, apresentando dois tipos de indicadores; um primeiro grupo, o macroeconômico, baseado nos
conceitos e demostrações e laborados com base na Lei das sociedades por
Ações; e um segundo grupo, inspirado claramente onde se procura ressaltar
a contribuição da entidade para o processo de circulação econômica.
O contabilista, a ética profissional e a Bíblia
Autores: I. Marion, José Carlos
Assuntos: 1. Ética
2. Ética profissional
3. Contabilista
4. Bíblia
Resumo: Argumenta que as Escolas estão preocupadas em preparar profissionais competentes, e não em formar homens éticos, detentores de princípios morais e religiosos.
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O exercício social e o ano calendário
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Lei nº 6.404/76
2. Princípio da periodicidade
3. Princípio da consistência
Resumo: Afirma que lei tributária não deve ser aplicada nem contra o fisco,
nem contra o contribuinte, mas nos seus justos termos.
O que há por trás dos demonstrativos financeiros
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
Resumo: Refere-se aos demonstrativos contábeis, desde a identificação do
fato econômico dentro de uma organização até a sua pública apresentação.
O sistema de informações contábeis no processo da concordata
Autores: I. Vasconcelos, Nanci Pereira de
Assuntos: 1. Concordata
2. Sistema de informação contábil - SIC
Resumo: Refere ao sistema de informações contábeis no processo de concordata, sintetizando os tópicos: o alvará de 1808; o código comercial de
1850; Decreto-Lei nº 2.627; Lei das Sociedades Anônimas e Lei das falências e concordatas; a Circular nº 179, de 1972 do Banco Central; a Lei
nº 6.404/76 e os objetivos da contabilidade segundo Iudícibus.
Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. plano cruzado
2. inflação
3. plano econômico
4. brasil
Resumo: Argumenta que o Brasil vem entrando nos trilhos de uma economia estável.

347

Prêmio CFC: biênio 86/87
Assuntos: 1. Prêmio CFC
2. Resolução CFC 620 / 86
3. Resolução CFC 570 / 84
Resumo: Traz a resolução CFC 620 /88 que altera a resolução 570 /84. Institui o Prêmio CFC, concedido bienalmente à professores universitários de
Contabilidade, contadores e técnicos em contabilidade. Traz também o regulamento geral.
Subsídios para a história da profissão contábil e das instituições
de ensino profissionais e culturais da ciência contábil no Estado do
Maranhão
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. História
3. Profissões
Resumo: Apresenta subsídios para comparar a história da profissão contábil
e das instituições do ensino profissionais e culturais da ciência contábil no
Estado do Maranhão.

Nº 59 - out/dez
“Joint Venture”: um estudo comparado
Autores: I. Lopez, Lopez José Alberto
Assuntos: 1. Informação contábil
2. Joint venture
3. Sociedade em conta de participação
4. Empreendimento
Resumo: Trata da contabilização da joint venture (empreendimento
associado).
Alavancagem operacional
Autores: I. Costa, Magnus Amaral da
Assuntos: 1. Alavancagem
Resumo: Trata da alavancagem operacional, mostra como calcular o
quociente entre a variação relativa da quantidade, na qual chama-se
de alavancagem.
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Ciclo patrimonial
Autores: I. Teles, Odenilso de Sá
Assuntos: 1. Empresas
2. Sistema de informação contábil - SIC
3. Ciclo patrimonial
Resumo: Dá uma visão específica do inter-relacionamento das atividades
básicas empresarial. Mostra através de ilustração todo o conjunto de demonstrações financeiras e suas interligações.
Contabilização de contratos de transferência de tecnologia e
correlatos: I - contratos de licença de exploração de patentes
Autores: I. Loyola, Ivo Mauricio Bettega de
Assuntos: 1. Contratos
2. Patentes
3. Transferência de tecnologia
4. Contabilização
Resumo: Alinha os principais critérios de contabilização de patentes em contratos de licença de exploração de patente, nas diversas formas previstas no
ato normativo 15/75 do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Contabilometria: novo campo de estudos para a contabilidade
Autores: I. Marion, José Carlos; II. Silva, Laercio Baptista da
Assuntos: 1. Métodos quantitativos
2. Contimetria
3. Contabilometria
Resumo: Aborda o novo campo de estudos para a contabilidade, a contabilometria, onde justifica a existência de uma especialização contábil.
Custos para a tomada de decisão: o problema de fixação de preços
Autores: I. Mores, Claudionor José Et Al.
Assuntos: 1. Custos
2. Tomada de decisão
Resumo: Aborda os custos, como um meio de orientar a análise de casos.
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O direito, o ter e o poder
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Direito
2. Direitos sociais
3. Direitos humanos
Resumo: Fala sobre o papel do Direito nas relações humanas.
O ensino da contabilidade no Brasil
Autores: I. Costa, José Mario da
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ciências contábeis
3. Ensino
Resumo: Aborda o ensino da contabilidade no Brasil, fazendo as constatações que há consenso quanto a: deficiência da formação profissional do profissional egresso da universidade brasileira, sobretuto nos aspectos teóricos;
a insuficiência qualitativa e quantitativa de professores de contabilidade; e,
a ausência de incentivos adequados a programas de educação continuada, de
especialização e pós-graduação.
Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. Decreto-Lei nº 9.295 / 46
2. Profissão contábil
3. Regulamentação
Resumo: Trata do assunto referente à regulamentação profissional de áreas
onde, por interesse público, só podem atuar os profissionais habilitados pelo
sistema de controle da sociedade organizada.
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Rentabilidade da capacidade fabril, relação de substituição e ponto de
equilíbrio, na estratégia industrial
Autores: I. Bottaro, Oscar Eduardo
Assuntos: 1. Rentabilidade
2. Ponto de equilíbrio
3. Planejamento estratégico
4. Empresas industriais
Resumo: Dá ênfase a necessidade de relacionar a maximização das contribuições de cobertura com base na capacidade de utilização das instalações
industriais. Faz consideração à importância da rentabilidade, com relação ao
principal fator limitante, isto é, à geração e maximização do lucro e em base
das contribuições de cobertura sobre os custos variáveis.
Revisando a teoria contábil
Autores: I. Gomes, Josir Simeone
Assuntos: 1. Teoria contábil
Resumo: Mostra como entender o “porque” da formulação de um princípio
ou padrão em contabilidade.
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Ano 1987
Nº 60 - ano 17 - jan/mar
A auditoria interna e as entidades públicas e privadas
Autores: I. Castro, Jair Brelaz de
Assuntos: 1. Controle interno
2. Auditoria interna
3. Objetivos
4. Função administrativa
5. Planejamento
Resumo: Trata de um estudo sobre auditoria interna, referindo-se à sua natureza, objetivos e metódos de trabalho.
A constituinte e o contabilista
Autores: I. Costa, José Mário Ribeiro da
Assuntos: 1. Assembléia constituinte
2. Contabilistas
3. Constituição federal
Resumo: Faz uma abordagem histórica do constitucionalismo, como doutrina política, passando pelo papel da constituinte e do seu produto final - A
constituição. Refere-se à participação popular e das classes profissionais,
entre elas a dos contabilistas no futuro texto constitucional.
A contabilidade na era do cruzado
Autores: I. Gomes, Josir Simeone
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Balanço
3. Demonstrações contábeis
4. Inflação
Resumo: Trata dos efeitos inflacionário na contabilidade.
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Auditoria versos orçamento de caixa
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Auditoria
2. Controle
3. Orçamento financeiro
4. Planejamento
Resumo: Refere-se à elaboração e controle do orçamento financeiro, apresentando um exemplo prático de orçamento de caixa com planejamento e
controle que associam no acompanhamento da execução orçamentária.
Contabilização de contratos de transferência de tecnologia e
correlatos: II - contratos de licença de uso de marca ou propaganda
Autores: I. Loyola, Ivo Mauricio Bettega de
Assuntos: 1. Licenças
2. Patentes
3. Propaganda
4. Contabilidade
5. Contratos
Resumo: Trata da contabilização dos contratos de licença de uso de Marca
ou propaganda (LUM) e dos pagamentos e recebimentos deles decorrentes.
É preciso repensar o papel do tribunal de contas no Brasil:
reflexões com vista à Assembléia Nacional Constituinte
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Controle
2. História
3. Assembléia constituinte
4. Função administrativa
5. Tribunal de contas
Resumo: Apresenta um esboço histórico do Tribunal de Contas e refere-se à
necessidade de reestruturar o papel do Tribunal de Contas do Brasil sob os
ângulos técnico e ético.
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Normas de auditoria
Autores: I. Cardozo, Júlio Sergio S
Assuntos: 1. Normas
2. Auditoria
3. FIC
4. Federação Internacional de Contadores
Resumo: Trata de um estudo sobre as normas de auditoria vigentes no Brasil
e apresenta as normas publicadas pela comissão de exercício de auditoria
internacional, da Federação Internacional de Contadores.
O País necessita encontrar-se com a normalidade
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Brasil
2. Plano cruzado
Resumo: Argumenta que o Plano Cruzado melhorou - aumentou a credibilidade no governo Sarney.
O tribunal de contas e a auditoria externa
Autores: I. Boucinhas, José da Costa
Assuntos: 1. Auditoria externa
2. Setor público
3. Auditor independente
4. Setor privado
5. Auditor externo
6. Tribunal de contas
Resumo: Refere-se ao problema de contratação de auditores externos que
atuam no setor privado e muitas vezes no setor público como colaboradores
dos órgãos de controle, inclusive dos próprios tribunais de contas.
Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. Plano cruzado
2. Brasil
3. Inflação
Resumo: Fala, de forma superficial, do Plano Cruzado II e dos problemas
gerados pelo congelamento dos preços.
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Para uma verdadeira metodologia
do curso superior de ciência contábil
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Métodos de ensino
2. Teoria contábil
3. Contabilidade
Resumo: Refere-se aos primeiros ensaios de teorização contábil e trata da
importância de ensinar a teoria no ensino universitário contábil.
Por que ciências contábeis?
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Patrimônio
3. Ciências contábeis
4. Metodologia científica
5. Conceitos
6. Filosofia
Resumo: Trata do porquê da terminologia Ciências Contábeis, que confere
às atividades desenvolvidas pelos contabilistas um tratamento científico e
não apenas técnico.

Nº 61 - abr/jun
A atuação do contabilista nas empresas do setor de saneamento básico:
como passar da apatia à produtividade
Autores: I. Espírito Santo, Joper Padrão do
Assuntos: 1. Empresas
2. Desempenho
3. Contabilidade gerencial
4. Contabilistas
5. Saneamento básico
Resumo: Refere-se à participação do contabilista no desempenho final de
uma empresa prestadora de serviços públicos do setor de saneamento básico.
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A prestação e o julgamento das contas do prefeito: aspectos relevantes
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Município
2. Prestação de contas
3. Tribunal de contas
4. Prefeitura
Resumo: Trata da prestação e do julgamento das contas da prefeitura, apresentando a função do tribunal de contas e o papel da câmara municipal.
A reserva para informática e as lições da auditoria independente
Autores: I. Boucinhas, Luis Carlos da Costa
Assuntos: 1. Lei de informática
2. Brasil
3. Reserva de mercado
4. Auditoria independente
Resumo: Relaciona a reserva de mercado da informática com as auditorias
independentes.
Atribuições profissionais dos contabilistas: ensaio de interpretação
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Normas
3. Contabilidade
4. Patrimônio
5. Trabalho
Resumo: Apresenta o contéudo do artigo 25 do Decreto - Lei nº 9.295 que
sintetizou em apenas 3 alíneas todos os trabalhos técnicos de contabilidade.
Define contabilidade e refere a seu objeto: patrimônio.
Breves comentários sobre NBC-T
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Normas
2. Contabilidade
3. Comentários
Resumo: Comenta sobre as normas brasileiras de contabilidade (NBC).
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Campo de atuação do contabilista:
integração contabilista / empresa / fisco
Autores: I. Naujorks, João Celso
Assuntos: 1. Empresas
2. Responsabilidade
3. Fisco
4. Contabilistas
Resumo: Define a responsabilidade profissional do contabilista e discute a
integração contabilista/empresa/fisco.
Contabilização de contratos de transferência de tecnologia e
correlatos: III - Contrato de fornecimento de tecnologia industrial
Autores: I. Loyola, Ivo Maurício Bellega de
Assuntos: 1. Contratos
2. Tecnologia industrial
3. Contabilidade
Resumo: Trata da contabilização do contrato de fornecimento de tecnologia
industrial, de acordo com a legislação de propriedade industrial e sem considerar os aspectos fiscais.
Indicadores econômicos:
o ponto de ruptura: uma abordagem dinâmica
Autores: I. Peters, Marcos R. S.
Assuntos: 1. Empresas
2. Receita
3. Indicadores econômicos
4. Lucro líquido
5. Crescimento econômico
6. Ponto de ruptura
Resumo: Aborda o conceito de ponto de ruptura (break even point) aplicado
à previsão do número de meses que a empresa teoricamente levará para
atingir uma situação de prejuízo quando tivérmos taxas de crescimento
de receitas superiores às taxas de lucro líquido e mantidos estas condições de crecimento.
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Instituições profissionais e culturais da ciência contábil no Brasil
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. História
3. Entidades sindicais
4. Instituições profissionais
Resumo: Traz a história das instituições profissionais e culturais da ciência
contábil no Brasil e apresenta as instituições da classe contábil em funcionamento e as entidades sindicais.
Nova ordem, ou desordem?
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Inflação
2. Plano cruzado
3. Aposentadoria
4. Brasil
Resumo: Trata, de forma superficial, da problemática que envolve temas
como inflação, déficit público, gatilho salarial.
Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. CFC
2. Contabilidade
3. Conselhos de fiscalização profissional
Resumo: Trata da questão que envolve os Conselhos e suas missões.
Participação dos empregados nos lucros das empresas e gratificações
Autores: I. Anjos, Francisco Ferreira dos
Assuntos: 1. Empregados
2. Empregado
3. Lucro
4. Participação nos lucros
5. Participação dos trabalhadores
6. Empresas
7. Lei nº 6.404/76
Resumo: Trata da participação dos empregados nos lucros das empresas.
Evidencia que é necessário não confundir a participação nos lucros com as
gratificações periódicas.
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Prêmio CFC: biênio 86/87
Assuntos: 1. CFC
2. Prêmio CFC
3. Conselho Federal de Contabilidade
Resumo: Reportagem sobre a entrega dos prêmios aos classificados no concurso para pesquisas contábeis, “ PRÊMIO CFC “, promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade, biênio 1986 / 1987.
Terminologia contábil
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Terminologia
Resumo: Trata dos termos e expressões da contabilidade, referindo-se à linguagem tecnologica, científica e didática.

Nº 62 - jul/set
A constituição e a constituição
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Constituição
2. Assembléia constituinte
3. Brasil
Resumo: Argumenta que ao legislador constituinte faltou saber conduzir o
processo constituinte de forma a construir uma constuição equilibrada.
Apropriação imposto s/ operações
de câmbio: reflexos contábeis x fiscais
Assuntos: 1. Aspectos contábeis
2. Contabilidade de custo
3. IOF
4. Imposto sobre operações financeiras
5. Aspectos fiscais
6. Operação de câmbio
7. Apropriação
Resumo: Trata dos aspectos contábeis e fiscais da apropriação do IOF sobre
operações de câmbio.
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Auditoria independente
Autores: I. Braga, Hugo Rocha; II. Cardozo, Júlio Sergio S
Assuntos: 1. Auditoria independente
2. Objetivos
Resumo: Trata dos objetivos da auditoria independente e da razão pela qual
se contrata a mesma.
Contabilização de contratos de transferência de tecnologia e
correlatos: IV - Contrato de cooperação técnico-industrial
Autores: I. Loyola, Ivo Maurício Betega de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contratos
3. Cooperação técnica
Resumo: Apresenta os principais critérios de contabilização dos contratos
de cooperação técnico - industrial de acordo com a legislação de propriedade industrial.
Contabilização do empréstimo compulsório: despesa ou investimento
Autores: I. Anjos, Francisco Ferreira dos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Despesas
3. Investimentos
4. Empréstimo compulsório
Resumo: Trata da contabilização do empréstimo compulsório.
Contador x normas contábeis
Autores: I. Bruneli, Tereza Cecília
Assuntos: 1. Normas
2. Contabilidade
3. Contador
4. Informação contábil
Resumo: Focaliza o papel do contador perante as informações que prestem aos diversos usuários das informações contábeis e diante das normas contábeis.
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Demonstrações contábeis após 28 de fevereiro de 1986
Autores: I. Guello, Ariovaldo
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Pareceres
3. Comissão de valores mobiliários
4. Comissão de valores mobiliários - CVM
5. Exercício social
Resumo: Refere-se ao parecer de orientação emitido pela comissão de valores mobiliários - CVM, que trata dos procedimentos a serem adotados pelas
companhias abertas na elaboração das demonstrações contábeis relativas ao
encerramento do exercício social a partir de 28 de fevereiro de 1986.
Demonstrações financeiras na era do cruzado
Autores: I. Nascimento, Luiz Roberto
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Economia estável
Resumo: Trata das demonstrações financeiras em uma economia estável,
sem as turbulências inflacionárias de índices estratosféricos.
Editais de licitação: imoralidade ou negligência
Autores: I. Silva, Lino Martins da
Assuntos: 1. Licitação
2. Licitações
3. Decreto-Lei nº 200/67
4. Moral
Resumo: Trata, de forma superficial, das questões morais negligenciadas nos
processos licitatórios.
Instrumentos contábeis para a redução de custos
Autores: I. Leone, George Guerra
Assuntos: 1. Auditoria
2. Contabilidade
3. Orçamentos
4. Organização e métodos
5. Fundamentos contábeis
6. Redução de custos
Resumo: Apresenta alguns instrumentos administrativos e contábeis para a
redução de custos.
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Orçamento-programa participado
(a experiência da universidade de Ijuí)
Autores: I. Clebsch, Teodoro; II. Basso, Lauri
Assuntos: 1. Planejamento
2. Universidades
3. Orçamentação
Resumo: Refere-se à participação da comunidade universitária no planejamento, na programação, na orçamentação e na administração universitária.
Otimização dos resultados e minimização dos custos: (parte - I)
Autores: I. Costa, Magnus Amaral da
Assuntos: 1. Custos
2. Resultado
3. Otimização
4. Programação linear
5. Pesquisa operacional
Resumo: Apresenta algumas técnicas de pesquisa operacional que podem
ser aplicadas aos problemas de otimização dos resultados e da minimização
dos custos, destacando a programação linear.
Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. Plano Bresser
2. Inflação
Resumo: Trata de forma superficial do Plano Bresser e diz que sua estratégia
agrada aos contabilistas.
Sistema de informações contábeis
Autores: I. Lopez, José Alberto Lopez
Assuntos: 1. Sistema de Informação Contábil - SIC
Resumo: Trata do sistema de informações contábeis apresentando a descrição do sistema, o objetivo e as rotinas básicas.
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Nº 63 - out/dez
A educação e o mercado de trabalho privativo do profissional da
contabilidade em face da Constituição
Autores: I. Rodrigues, Frederico Almada
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Educação
3. Constituição Federal
4. Mercado de trabalho
5. Profissional liberal
Resumo: Trata da posição do profissional da contabilidade em face da Constituição, referindo-se à educação e ao mercado de trabalho.
A escola particular e o custo operacional
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Escola particular
2. Custo
3. Custo operacional
Resumo: A conjuntura na qual estão inseridas as escolas particulares, faz
com que elas restrinjam cada vez mais os seus custos, despesas e encargos, o
que faz com que perca em qualidade com relação a sua política educacional.
A instrução n.º 64 da CVM e os objetivos da contabilidade
Autores: I. Monteiro, Deny Rocha
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Demonstrações contábeis
3. Empresas abertas
4. Comissão de valores mobiliários - CVM
5. Objetivos
Resumo: Refere-se à instrução nº 64 CVM, que tornou realidade o projeto
para que as demonstrações contábeis das companhias abertas sejam apresentadas em moeda de capacidade aquisitiva constante e trata dos objetivos da
contabilidade, com base em duas abordagens distintas.
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Alguns aspectos da contabilidade de holding
Autores: I. Almeida, Marcelo Cavalcanti
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Demonstrações contábeis
3. Lucros
4. Bens
5. Reavaliação
6. Equivalência patrimonial
7. Reserva
8. Holding
9. Princípios contábeis
Resumo: Apresenta alguns comentários sobre os principais aspectos contábeis de uma holding que estão relacionados com investimentos avaliados
pelo método de equivalência patrimonial, reavaliação de bens em sociedades investidas, reserva de lucros a realizar e consolidação de demonstrações
financeiras.
Evolução da distribuição de tributos nas constituições do Brasil
Autores: I. Schüler, Harry Conrado
Assuntos: 1. Tributo
2. História
3. Constituição Federal
4. Arrecadação
Resumo: Trata da história da partilha dos recursos arrecadados pelos governos
da União, Estados e Municípios destacados nas Constituições brasileiras.
Evolução doutrinária da contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Teoria contábil
Resumo: Trata da evolução da teoria contábil, referindo-se às sete funções
sistemáticas.
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Otimização dos resultados e minimização dos custos (parte II)
Autores: I. Costa, Magnus Amaral da
Assuntos: 1. Custos
2. Resultado
3. Otimização
4. Programação linear
Resumo: Trata da otimização dos resultados e minimização dos custos, através da programação linear.
Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. Constituição
2. Conselhos profissionais
3. Diploma
4. Exercício profissional
Resumo: Comenta a questão que envolveu texto constitucional que eliminava a exigência do diploma para exercício de qualquer profissão.
Processo de elaboração constitucional: o técnico e o empírico
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Constituição
2. Constituição brasileira
3. Constituição Federal
4. Elaboração
5. Evolução
Resumo: Diz que no processo de elaboração constitucional registramos uma
triste evolução: por tudo que somos em nível de evolução jurídica, deveríamos estar caminhando tecnicamente ao invés de empiricamente.
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Provisões e despesas dedutíveis segundo
regulamento do imposto de renda
Autores: I. Lima, Carlos Alberto Poças de
Assuntos: 1. Imposto de renda
2. Despesas
3. Legislação
4. Pessoa jurídica
5. Provisão
6. Regulamentos
7. Declaração de renda
Resumo: Apresenta um panorama geral da legislação aplicável às declarações de renda de pessoa jurídica, dando ênfase ao novo regulamento do
Imposto de Renda.
Terminologias contábeis e econômico-financeiras
Autores: I. Braga, Ivan Storino
Assuntos: 1. Relatórios
2. Auditoria
3. Contabilidade
4. Economia
5. Terminologia
Resumo: Distingue as terminologias contábeis, econômicas e financeiras
aplicadas nos relatórios de auditoria.
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Ano 1988
Nº 64 - ano 18 - jan/mar
A evidenciação no parecer da auditoria
Autores: I. Wiesner, Wilmar
Assuntos: 1. Pareceres
2. Auditoria
3. Brasil
4. Parecer adverso
5. Parecer com negativa de opinião
6. Parecer com ressalvas
Resumo: Afirma que uma empresa poderá ou não representar um bom investimento, ou oferecer um bom risco de crédito, mas não caberia ao auditor
insinuar tal circustância, uma vez que seu parecer é expresso em função da
adequação das informações contábeis.
Análise das deficiências na formação
profissional do contador no Brasil
Autores: I. Gomes, Josir Simeone; II. Favero, Hamilton Luiz
Assuntos: 1. Contador
2. Curriculum
3. Ensino
4. Profissional
5. Análise de atuação
Resumo: Mostra as deficiências na formação do profissional de contabilidade no Brasil, apresentando uma análise do currículo, dos métodos de ensino,
do corpo docente e outras variáveis.
Comentários acerca do novo plano de contas da administração federal
Autores: I. Piscitelli, Roberto P.
Assuntos: 1. Auditoria
2. Evidenciação
3. Pareceres
Resumo: Ressalta, entre outros aspectos, a clareza e objetividade, dos quais
o auditor deve se utilizar ao expressar sua opinião a respeito de demonstrações contábeis, para elevar o nível e a qualidade da evidenciação.
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Democracia e capitalismo
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Capitalismo
2. Democracia
Resumo: Afirma que o sistema econômico mais compatível à democracia é
o capitalismo.
Direito à certidão
Autores: I. Vasconcelos, Antônio Vital Ramos de
Assuntos: 1. Ato administrativo
2. Ato jurídico
3. Certidão
Resumo: Aborda o direito à certidão (translado fiel e autêntico de atos e
fatos constantes de processo, livro ou documento que se encontre nas repartições públicas).
Palavra do presidente: editorial
Assuntos: 1. Dívida externa
2. Dívida interna
3. Brasil
Resumo: Argumenta que o desenvolvimento econômico passa pela atuação
restrita do Estado, ou seja, somente nas funções de sua exclusiva competência.
Relação custo / volume / lucro para multiprodutos
Autores: I. Costa, Magnus Amaral da
Assuntos: 1. Custos
2. Lucros
3. Ponto de equilíbrio
4. Volume
5. CVL
Resumo: Apresenta uma fórmula para cálculo do ponto de equilíbrio nas
empresas que produzem e vendem dois produtos (como também para as que
têm três ou mais produtos).
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Sistema de custeamento: o custeio direto
Autores: I. Pires, Luiz Gonzaga Barbosa
Assuntos: 1. Contabilidade de custo
2. Custeio direto
Resumo: Apresenta um breve apanhado sobre custeio direto, mostrando suas
vantagens e desvantagens, suas limitações e controvérsia dos procedimentos
do custeio adequado.
Um modelo probabilístico para a análise das demonstrações contábeis
Autores: I. Rocchi, Carlos Antônio de
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Modelo
3. Análise de balanço
4. Probabilismo
Resumo: Apresenta um modelo probalístico para a análise das demonstrações contábeis, demonstrando os fatos que originaram esse modelo, onde os
resultados obtidos faz-se afirmar que o modelo é altamente confiável.

Nº 65 - abr/jun
A contabilidade aplicada às companhias abertas
Autores: I. Silva, José Rodrigues da
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Empresas abertas
Resumo: Aborda a contabilidade aplicada às companhias abertas, fundamentada nos princípios de contabilidade geralmente aceitos, que foram assimilados pela Lei nº 4/76.
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Aspectos relevantes na formação do profissional em ciências contábeis
Autores: I. Crepaldi, Silvio Aparecido; II. Conceição, Everaldo Pinto;
III. Alves, Cláudio Benedito
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Ensino
3. Profissional
Resumo: Caracteriza aspectos importantes do profissional de Ciências Contábeis, enfocando o seu campo de atuação, investigação e a sua importância
dentro do contexto contábil, e abordando também as atividades de formação
do profissional desde o início dos estudos até a sua especialização.
Auditoria e o ativo intangível
Autores: I. Salomão, José
Assuntos: 1. Auditoria
2. Ativo intangível
Resumo: Trata da auditoria no ativo intangível, trazendo seu programa e
seus procedimentos.
Auditoria independente: uma exigência necessária
Autores: I. Costa, Almir
Assuntos: 1. Auditoria independente
2. Auditoria operacional
Resumo: Refere-se à necessidade da informação contábil apresentada pelas
empresas privadas ou públicas, revisada por auditores independentes, mostrando o objetivo fundamental da auditoria independente.
Avaliação de ações e teoria do patrimônio líquido real
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Patrimônio
2. Aviamento
Resumo: Apresenta a determinação do valor real do patrimônio líquido,
mostrando o cálculo dessa operação contábil.
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Grupo imobiliário: aspectos físico-contábeis da área imobiliária
Autores: I. Braga, Ivan Storino
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Legislação tributária
3. Imobiliárias
4. Instrução normativa
Resumo: Apresenta comentários sobre a instrução normativa nº 23, de março de 1986, da Secretaria da Receita Federal, que altera as normas relativas
à apuração e tributação do lucro nas atividades de compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis estabelecidas pela instrução
normativa SRF nº 84, de fevereiro de 1988.
O triliena
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Conjuntura econômica
2. Brasil
3. Sociedade
Resumo: Argumenta que o povo brasileiro está sendo massacrado por uma
tributação asfixiante.
Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. Militino Rodrigues Martinez
2. Editorial
3. Brasil
Resumo: Expõe de forma figurada as dificuldades a serem enfrentadas pelo
Brasil no sentido de sair das dificuldades.
Preço de venda e ponto de equilíbrio inflacionário
Autores: I. Assaf Neto, Alexandre
Assuntos: 1. Inflação
2. Preços
3. Vendas
4. Ponto de equilíbrio
Resumo: Apresenta dentro o segmento de projeção dos resultados e análise
do preço de venda e ponto de equilíbrio, aplicada à realidade brasileira.
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Relatórios contábeis legais ou gerenciais
Autores: I. Stolf, Paulo
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Balanço patrimonial
Resumo: Apresenta um caso prático de obtenção de informações gerenciais,
usando os conceitos da Lei nº 6.404/76.

Nº 66 - jul/set
A constituição e o “abre-te sézamo”
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Constituição
2. Brasil
3. Elaboração
Resumo: Questiona se a Constituição estará preparada para reger o País no
futuro.
Afinal, o que é correção integral das demonstrações financeiras?
Autores: I. Cardozo, Júlio Sergio S
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Correção monetária
3. Correção integral
Resumo: Refere-se à correção monetária integral das demonstrações financeiras, apresentando um exemplo no Brasil e nos países França, Bélgica,
Itália, Tchecoslováquia, Alemanha, Hungria, Áustria e Polônia.
Alguns comentários sobre a margem de preferência
Autores: I. Rocchi, Carlos Antônio de
Assuntos: 1. Custos
2. Margem de preferência
Resumo: Apresenta alguns comentários sobre margem de preferência (MP),
conceito desenvolvido pelos Autores: YARDIN, Amaro Ramon e Jáure Gui,
Hugo A. N. Rodriguez. Trata-se de um novo indicador associado à análise
custo - volume.
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Autonomia científica da contabilidade
e suas classificações perante as demais ciências
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Aritmética
3. Classificação das ciências
4. Economia
5. Matemática
6. Direito
Resumo: Aborda a autonomia científica da contabilidade, a sua classificação
perante outras ciências e interelação com a aritmética, matemática, direito,
ciências econômicas e administração.
Considerações em torno dos ajustes inflacionários no balanço
Autores: I. Cabral, Francisco Vieira
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Balanços
3. Inflação
Resumo: Afirma que o governo ao instituir a sistemática da correção monetária dos balanços, por meio da Lei nº 6.404/76 para as Sociedades Anônimas, ampliou, esta mesma obrigatoriedade, para todas as demais empresas
por intermédio da Lei nº 1.598/77. Desse modo, este trabalho busca chamar
atenção do profissional da contabilidade no sentido de que possa apresentar
a Conta de Resultados, com real situação do resultado.
Contabilidade por responsabilidade: mito ou realidade?
Autores: I. Mesquita, Luiz Carlos de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Controle gerencial
Resumo: Trata da contabilidade por responsabilidade, onde é levantado o
questionamento sobre a estrutura do controle gerencial, enfocando a descentralização e delegação de autonomia e autoridade, centros de receita,
centros de despesas e/ou custos, centros de investimento sem, contudo, esgotar o assunto.

373

Contas de compensação: importância
da sua divulgação nas demonstrações financeiras
Autores: I. Silva, João Pereira da
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Contas de compensação
Resumo: Aborda a importância da divulgação das contas de compensação
nas demonstrações financeiras.
Estevão Rafael de Carvalho: vultos da contabilidade brasileira
Assuntos: 1. Estevão Rafael de Carvalho (biografia)
Resumo: Traz a biografia de Estevão Rafael de Carvalho, autor da obra pioneira de contabilidade no Brasil: Metafísica da contabilidade.
Importância das demonstrações financeiras (contábeis) e sua
apresentação segundo a Lei nº 6.404/76
Autores: I. Lima, Carlos Alberto Poças de
Assuntos: 1. Sociedades por cotas
2. Lei das sociedades anônimas
3. Demonstrações contábeis
4. Sociedade anônima
5. Lei nº 6.404/76
Resumo: Apresenta um modelo das demonstrações financeiras (contábeis)
exigidas das sociedades anônimas, de acordo com a Lei nº 4, de 15 de dezembro de 1976.
Impostos federais dissimulados em contribuições
Autores: I. Schüler, Harry Conrado
Assuntos: 1. Imposto federal
2. Tributo
Resumo: Refere-se às irregularidades que o Governo Federal vem cometendo contra os contribuintes, no registro de impostos dissimulados.
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Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. Constituição Federal
2. Constituição brasileira
3. Classe contábil
Resumo: Trata da questão que envolve a chegada da profissão e do profissional de contabilidade à Costituição Federal, de forma positivada, ocupando
assim espaço considerado vital à identidade do contabilista, tanto do ponto
de vista geográfico, quanto da hierarquia.
Postulados x Princípios x Convenções
Autores: I. Santos, Nivaldo João dos; II. Schappo, Cássio
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Contabilidade
3. Escrituração
Resumo: Trata sobre a fundamentação do modo de elaborar a escrituração
contábil e as consequentes demonstrações financeiras: os princípios contábeis.
Preparação do balanço para análises
Autores: I. Teles, Odenildo de Sá
Assuntos: 1. Balanço
2. Demonstrações contábeis
Resumo: Traz os procedimentos a serem adotados para a preparação das
demonstrações financeiras (balanço), exemplificando-os.
Tratamento contábil e fiscal a ser dado às aplicações
financeiras de curto e longo prazo realizados a partir de 01/01/87
Autores: I. Braga, Ivan Storino
Assuntos: 1. Tratamento contábil
2. Aplicação financeira
3. Operação financeira
4. Tratamento fiscal
Resumo: Dá orientação às empresas tributadas com base no lucro real, no
que concerne ao tratamento contábil e fiscal a ser dado às aplicações financeiras de curto e longo prazo, realizadas a partir de 1º de janeiro de 1986.
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Um compêndio brasileiro de há 150 anos:
a metafísica da contabilidade comercial
Assuntos: 1. Contabilidade comercial
2. Metafísica
Resumo: Transcreve uma parte da obra do professor Estevão Rafael de Carvalho, publicada no Brasil sobre contabilidade.

Nº 67 - out/dez
A “verdade” dos balanços e a correção integral
Autores: I. Serra, Luiz F.
Assuntos: 1. Balanço
2. Demonstrações contábeis
3. Correção integral
Resumo: Trata do balanço das empresas e da sua correção monetária integral.
Auditoria de contas a receber
Autores: I. Cardozo, Júlio Sergio S
Assuntos: 1. Auditoria
2. Demonstrações contábeis
3. Contas a receber
4. Fraudes
5. Controle interno
Resumo: Examina os aspectos de apresentação de um dos mais importantes itens do ativo financeiro: CONTAS A RECEBER, relacionado com as
demonstrações contábeis, com os princípios de contabilidade específicos e
com os controles internos. Procura enfatizar as principais fraudes contábeis
constatadas. Apresenta, ainda, um programa completo de auditoria, dividido
nas três visitas clássicas.
Capítulos de análise de custos
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de
Assuntos: 1. Custos
Resumo: Em conjunto com a técnica de análise de regressão, aplica métodos
quantitativos à contabilidade pelo método do caso, tentando estabelecer modelos úteis com as finalidades de projeções e descrições.
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Demostrações contábeis
Autores: I. Nascimento, José Amado
Resumo: Questiona a terminologia DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
utilizada pelo legislador no artigo 176, caput, seção II, Capítulo XV, da Lei
nº 6.404, de 15 de novembro de 1976. Argumenta que tal terminologia não
se justifica, e que, por isso, deveria sim, ser utilizada a terminologia DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
Desenvolvimento histórico da auditoria na Colômbia
Autores: I. Blanco Martinez, Arcélio
Assuntos: 1. Desenvolvimento
2. História
3. Auditoria
Resumo: Apresenta o desenvolvimento da auditoria na Colômbia, abordando a regulamentação geral e acadêmica, as publicações editadas e sua participação em conferências e congressos internacionais.
O registro das entidades sindicais
Autores: I. Coleho, José Washington
Assuntos: 1. Legislação
2. Sindicatos
Resumo: Aborda a questão do registro das entidades sindicais sob a ótica da
constituição de 1988.
O sistema tribunal de contas na nova Constituição Federal
Autores: I. Ghisi, Adhemar Paladini
Assuntos: 1. Balanço
2. Demonstrações contábeis
3. Correção integral
Orçamento administrativo: uma abordagem
Autores: I. Fleury, Osvaldo Meyer
Assuntos: 1. Despesas
2. Orçamentos
Resumo: Tem como objetivo demonstrar que o resultado da correção monetária do balanção está mal posicionado na demonstração do resultado do
exercício, induzindo, com isso, à falsas interpretações do resultado operacional das empresas.
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Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. Inflação
2. Brasil
3. Pacto social
Resumo: Apresenta o Pacto Social como mais um remédio para conter a
inflação.
Prof. Lopes de Sá recebe a medalha “Mérito contábil João Lyra”
Assuntos: 1. Medalha de mérito contábil
2. Medalha João Lyra
3. Antônio Lopes de Sá
Resumo: Por ocasião do encerramento do XIII Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado em Cuiabá, no período de 18 a 25 de setembro de 1988,
o Prof. doutor Antônio Lopes de Sá recebeu das mãos do Presidente do CFC,
Militino Rodrigues Martinez, a medalha Mérito Contábil João Lyra.
Resultado da correção monerária do balanço
e demonstração do resultado do exercício
Autores: I. Savytzky, Taras
Assuntos: 1. Balanço
2. Correção monetária
3. Demonstração do resultado
Resumo: Demonstra que o resultado da correção monetária do balanço está
mal posicionado na demonstração do resultado do exercício, induzindo à
falsas interpretações do resultado operacional das empresas.
Senador Manoel Alves Branco: II Visconde de Caravellas (1797-1855)
Assuntos: 1. Manoel Alves Branco (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia do Senador Manoel Alves Branco.
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Ano 1989
Nº 68 - ano 19 - jan/mar
A auditoria e o auditor interno
Autores: I. Sanger, Maurício
Assuntos: 1. Auditoria independente
2. Auditor interno
3. Auditoria interna
4. Conceitos
5. Função
6. Auditor externo
7. Auditoria militar
Resumo: Traz a distinção clara entre as auditorias militares, independentes
e interna, e sobre auditor interno e externo, conceituando e referindo-se à
suas funções.
Alocação de custos centrais
Autores: I. Ornstein, Rudolf
Assuntos: 1. Alocação
2. Custos centrais
Resumo: Trata dos vários métodos para a alocação de custos centrais às divisões de uma corporação. Apresenta os motivos que levam as empresas a
realizar tais alocações.
Análise e planejamento financeiro
Autores: I. Gadonski, José Floriano W.
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Balanço patrimonial
3. Demonstração das origens e aplicações de recursos
4. Planejamento financeiro
5. Análise financeira
Resumo: Trata da análise das demonstrações financeiras que dedica a avaliar
o desempenho passado, presente e projetado da empresa, através de índices
ou quocientes.
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Controle Gerencial: um plano de referência
para pesquisas em empresas estatais no Brasil
Autores: I. Gomes, Josir Simeone
Assuntos: 1. Empresas públicas
2. Pesquisa
3. Estatais
4. Controle gerencial
5. Plano de referência
Resumo: Faz uma análise retrospectiva das principais abordagens sobre
controle gerencial e apresenta um plano de referência que possa ser usado
como estrutura teórica em pesquisa sobre as empresas estatais no Brasil.
Depleção: (exaustão)
Autores: I. Lopez, José Alberto Lopez
Assuntos: 1. Custos
2. Depreciação
3. Exaustão
4. Depleção
Resumo: Faz a distinção entre depleção e depreciação. Apresenta a fórmula
do custo de exaustão unitário e sua aplicação.
José Antonio Lisboa: conselheiro - professor (1777-1850)
Assuntos: 1. José Antônio Lisboa (biografia)
Resumo: Traz a biográfia de José Antônio Lisboa, primeiro professor oficial
de contabilidade no Brasil. Fundador da aula de comércio da Côrte. Ministro
da Fazenda.
Micro - empresa como modelo
Autores: I. Queiroz, Nilza Pinto de
Assuntos: 1. Funcionamento
2. Pequena empresa
3. Funcionários públicos
4. Microempresa
Resumo: Apresenta alguns comentários sobre o servidor público e mostra
como funciona uma pequena empresa, (no máximo 100 servidores).

380

O aperfeiçoamento da contabilidade frente
ao desenvolvimento da economia brasileira
Autores: I. Teles, Odenildo de Sá
Assuntos: 1. Desenvolvimento econômico
2. História
3. Contabilidade
4. Economia
5. Brasil
Resumo: Trata do processo de aperfeiçoamento da contabilidade no Brasil e
refere-se à Escola Europeia.
O contabilista - sócio
Autores: I. Desgualdo, Irineu
Assuntos: 1. Contabilista
2. Sócio
3. Gerente
Resumo: Narra a história de um contabilista, também sócio, de uma empresa.
O efeito torre de Piza
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Constituição brasileira
2. Constituição federal
Resumo: Faz uma crítica a constituição brasileira. Afirma que ela permanece
prisioneira da hipótese normativa.
Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. Plano econômico
2. Brasil
3. Editorial
Resumo: Traz uma mensagem de esperança com relação à economia do País.
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Tributação dos rendimentos financeiros
Autores: I. Carvalho, Aldo Medeiros de
Assuntos: 1. Cessão
2. Ganhos de capital
3. Taxa referencial
4. Imposto de renda
5. Tributação
6. Legislação
7. Título
8. Rendimento
9. Obrigações
10. Operação financeira
11. Renda fixa
12. Aplicações
Resumo: Define diversas expressões utilizadas na legislação do imposto de
renda relacionadas com a tributação das operações financeiras e demonstra
as diversas formas de tributação dos títulos, obrigações e aplicações.
Um enfoque sobre ICM a recuperar
Autores: I. Souza, Vladimir Basílio Manito de
Assuntos: 1. Balanço patrimonial
2. ICM
3. Análise contábil
4. Imposto de circulação de mercadorias
Resumo: Trata do ICM a recuperar, referindo-se à sua exclusão das compras,
sua flexibilidade nos atos de compra e venda, e principalmente numa análise
contábil, a não relação entre o seu saldo com o saldo estoques, no balanço
patrimonial de uma empresa.

Nº 69 - abr/jun
A natureza jurídica do empréstimo compulsório
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Empréstimo compulsório
2. Tributo
3. Natureza jurídica
Resumo: Argumenta que o empréstimo compulsório é um tributo.
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A posição mulher no mundo contábil
Autores: I. Machado, Sandra Maria Olimpio
Assuntos: 1. Contabilista
2. Mulher
3. Profissional
Resumo: Os esforços de homens e mulheres devem ser reunidos na defesa
do reconhecimento profissional do trabalho feminino.
Alternativas de posicionamento estrutura orgânica
e formas de atuação da área de auditoria de sistemas
Autores: I. Galegale, Napoleão Verardi
Assuntos: 1. Organogramas
2. Auditoria de sistemas
3. Organização (processo)
4. Estruturas funcionais
Resumo: Discute as alternativas de posicionamento da área de auditoria de
sistemas dentro da estrutura da empresa (dentro da auditoria interna, ligada
ao diretor presidente e ao diretor de informática), e os respectivos problemas
e limitações existentes. Apresenta estratégias de estrutura orgânica para a
área, bem como as vantagens e desvantagens.
Análise estocástica da relação custo/volume/lucro
com função linear de demanda
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de; II. Fonseca, Jaíro Simão da
Assuntos: 1. Análise
2. Volume
3. Estoques
4. Custos
5. Lucros
6. Demanda
Resumo: Apresenta um modelo estocástico de análise do CVL, ao qual incorpora-se uma função linear de demanda.
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Auditoria interna: seu significado e
importância em um banco comercial estadual
Autores: I. Benites, Wanderley Ferreira
Assuntos: 1. Controle interno
2. Bancos comerciais
3. Auditoria interna
Resumo: Apresenta uma visão teórico-prática de um trabalho de transformação de inspetoria para a função de auditoria interna nos Bancos Comerciais
Estaduais.
Capital circulante líquido: (uma abordagem financeira)
Autores: I. Cursi, Marcel Souza de
Assuntos: 1. Demonstração das origens e aplicações de recursos
2. Doar
3. Capital circulante
Resumo: Evidencia o fluxo do fundos por origens e aplicações e a consequente variação do capital circulante líquido.
Contabilidade da pecuária
Autores: I. Marion, José Carlos
Assuntos: 1. Cálculo
2. Contabilidade
3. Pecuária
4. Custos
Resumo: Trata da contabilidade da pecuária, referindo-se aos diversos métodos existentes do cálculo do custo do bezerro.
Empregos de métodos estatísticos nos seviços
de auditoria: circulação: um exemplo
Autores: I. Silva, Guilherme Júlio da; II. Wickert, Ilse Maria Beuren
Assuntos: 1. Auditoria
2. Serviços
3. Método
4. Análise estatística
Resumo: Consiste no desenvolvimento de um exemplo prático de aplicação
do método de amostragem estatística em serviços de auditoria (circulação
de clientes).
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Empréstimo compulsório: seus reflexos e contabilização
Autores: I. Fabro, Jaime
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Empréstimo compulsório
3. Combustível
Resumo: Trata da contabilização do empréstimo compulsório sobre combustíveis.
Fundamentos históricos e legais da resolução CFC nº 560 / 83: 1ª parte
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Marquês de Pombal
2. Contabilidade
3. Contador
4. Profissões
5. Resolução CFC 560 / 83
6. História
7. Guarda-livros
Resumo: Trata das origens da profissão de contador em Portugal e no Brasil,
a partir do século XIII, referindo-se ao oitavo centenário da profissão de
contador e de guarda-livros e ao Marquês de Pombal, patrono internacional
da classe contábil.
Investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial:
subscrições e integralizações de capital social sociedade investida
Autores: I. Almeida, Marcelo Cavalcanti
Assuntos: 1. Investimentos
2. Avaliação
3. Sociedade controlada
4. Equivalência patrimonial
5. Método
6. Sociedade coligada
7. Capital social
Resumo: Analisa os reflexos contábeis de subscrições e integralizações de
capital social de sociedades controladas e coligadas em investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
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O lado oculto dos bancos
Autores: I. Macêdo, Francisco das Chagas Avelino de
Assuntos: 1. Bancos
2. Serviços
3. Compensação
4. Cheque
Resumo: Refere-se à operacionalização dos serviços prestados pelos Bancos, destacando a compensação de cheques e outros papéis.
Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. Educação
2. Brasil
3. Desenvolvimento
Resumo: Ressalta a importância da educação como principal instrumento de
conversão da potencialidade em efetividade. Diz, ainda, que o desenvolvimento econômico depende mais da educação do povo do que da economia.
Responsabilidade e honestidade
Autores: I. Schutz, Neri
Assuntos: 1. Contabilista
2. Registro contábil
3. Conselhos regionais de contabilidade - CRCS
Resumo: Argumenta que a irresponsabilidade profissional tanto quanto o
exercício sem registro é punível pelo CRC.
Restabelecimento da contadoria geral da República
Autores: I. Lima, Manuel Messias Pereira
Assuntos: 1. Lei nº 200 / 67
2. Contadoria geral da república
Resumo: Trata do pedido de restabelecimento da Contadoria Geral da República, pelo clube de bacharéis em ciências contábeis, feito ao presidente
da república.
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Nº 70 - jul/set
Auditoria de sistemas: uma experiência em evolução
Autores: I. Azevedo, João Bosco de
Assuntos: 1. Computadores
2. Auditor
3. Auditoria de sistemas
Resumo: Refere-se á utilização do computador na auditoria e apresenta o
perfil do auditor de sistema.
Comentário sobre a política financeira das empresas
numa economia inflacionária: demonstração das
origens e aplicações de recursos - DOAR
Autores: I. Oliveira, Francisco Alves de
Assuntos: 1. Empresas
2. Demonstração das origens e aplicações de recursos
3. Doar
4. Tomada de decisão
5. Política financeira
Resumo: Comenta sobre a política financeira das empresas evidenciada a
partir das informações contidas nas demonstração das origens e aplicações de recursos (DOAR). Partindo do conceito, metodologia e pressupostos da DOAR, mostra a sua importância, como a principal base para
a tomada de decisões.
Contabilidade gerencial e o relacionamento com a computação
Autores: I. Alves, Mario Castro
Assuntos: 1. Objetivos
2. Contabilidade gerencial
3. Computação
4. Função
Resumo: Apresenta algumas considerações sobre contabilidade gerencial,
referindo-se à seus objetivos, importância, funções e ao relacionamento com
a computação.
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Contabilidade rural: sistema de informações para o produtor rural
Autores: I. Crepaldi, Silva Aparecido
Assuntos: 1. Contabilidade rural
2. Tomada de decisão
3. Sistema de informações
4. Produtor rural
Resumo: Avalia à contribuição da contabilidade rural como um sistema de
informação para o produtor rural tomar decisões.
De ciência instrumental a instrumento de manobra
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Legislação
2. Direito
3. Plano verão
Resumo: Argumenta que o Direito e a legislação estão sendo utilizados
como instrumentos de manobra pelo governo no Plano Verão.
Escrituração dos livros fiscais do “IUM” na área de extração de ouro
Autores: I. Braga, Ivan Storino
Assuntos: 1. Escrituração
2. Livro fiscal
3. Imposto único sobre minerais
4. Ouro
5. Extração
Resumo: Dispõe sobre a forma de escrituração dos livros fiscais do IUM
(Imposto único sobre Minerais) à área de extração de ouro, de acordo com
os ditames legais exigidos pelo Código de Mineração.
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Fundamentos históricos e legais da
resolução do CFC n.º 560/83: 2º parte
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Legislação
3. Contador
4. História
5. Guarda-livros
6. Resolução CFC 560 / 83
7. Decreto-Lei nº 9.295 / 46
Resumo: Trata das origens da profissão de contador em Portugal e no Brasil, a partir do século XIII, referindo-se aos primeiros contadores e guarda-livros do Brasil, a contabilidade pública por partidas dobradas, a associação
dos guarda-livros da corte e a legislação da profissão contábil anterior ao
Decreto-Lei nº 9.295.
Manual de análise de balanços
Autores: I. Silva Filho, José Lourenço da; II. Corrêa, Patrícia Maria
Assuntos: 1. Conceitos
2. Análise de balanço
3. Índices
4. Objetivos
5. Quocientes
Resumo: Apresenta o conceito, os objetivos e os tipos de análise de balanço,
destacando a análise de quociente/índices.
Obrigatoriedade de escritórios-modelo de contabilidade e informática
nas escolas do 3º grau de ciências contábeis
Autores: I. Queiroz, Benedito Florêncio de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Escritório
3. Ciências contábeis
4. Ensino superior
5. Modelo
6. Disciplinas
Resumo: Trata da necessidade de escritórios-modelo de contabilidade nas
escolas do 3º grau de ciências contábeis.
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Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. Inflação
2. Brasil
Resumo: Avalia de forma superficial o fracasso do Plano Verão e as suas
consequências.
Reflexões sobre o ensino superior de contabilidade
Autores: I. Prieto, Antônio Andrada
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ciências contábeis
3. Ensino superior
4. Metodologia científica
Resumo: Apresenta algumas reflexões sobre o ensino contábil nos cursos
superiores.

Nº 71 - out/dez
Aspectos relevantes para o planejamento
tributário e societário - “PTS”
Autores: I. Braga, Ivan Storino
Assuntos: 1. Planejamento tributário
2. Benefício fiscal
3. Planejamento societário
Resumo: Refere-se à elaboração de um planejamento tributário e societário
(PTS) e aos benefícios fiscais provenientes dele.
Contadores e guarda-livros do Brasil a partir
do ano de 1549: levantamento preliminar
Autores: I. Rodrigues, Roberto Almada
Assuntos: 1. Contador
2. Guarda-livros
3. Brasil
4. História
Resumo: Levantamento preliminar da história dos contadores e guarda-livros do Brasil.
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Cultura, responsabilidade e posições profissionais na contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Responsabilidade
2. Profissional
3. Conhecimento
4. Contabilidade
5. Contabilistas
Resumo: Trata da qualidade e da evolução do conhecimento contábil, referindo-se às responsabilidades culturais e sociais dos usuários do conhecimento e dos contabilistas.
Decisão de crédito
Autores: I. Moura, Ril
Assuntos: 1. Financiamento
2. Empresas
3. Avaliação
4. Título
5. Empréstimos
6. Crédito
7. Título de crédito
8. Classificações
Resumo: Aborda aspectos ligados ao crédito, necessários a todos os empresários e profissionais de grandes, médias, pequenas e micro empresas.
Refere-se aos títulos de crédito, a sua classificação, a obtenção de empréstimos ou financiamento e à análise para avaliação de crédito.
Ministério da Educação e Cultura: Autarquia Universidade
do Estado da Bahia: Conselho Federal de Educação
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Ministério da educação e cultura
3. Conselho federal de educação
4. Reconhecimento
5. Curso superior
Resumo: Reconhecimento do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis,
ministrado pelo Centro de Educação Técnica da Bahia, Da Universidade
do Estado da Bahia, CESu - Par. 611/89, aprovado em 1/08/89 (processo
23013.005440/87.61)
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O ensino nos cursos de ciências contábeis:
algumas observações da realidade
Autores: I. Pacheco Filho, José Gomes
Assuntos: 1. Ensino
2. Cursos
3. Ciências contábeis
Resumo: Faz uma síntese de vários aspectos observados em escolas que
mantém o curso de ciência contábeis, de maneira a dar uma visão geral dos
problemas enfrentados no ensino da contabilidade no Brasil.
O fisco: as fraudes: a contabilidade
Autores: I. Silva, Lino Martins da
Assuntos: 1. História
2. Contabilidade
3. Fisco
4. Fraudes
Resumo: Apresenta um estudo histórico das fraudes, revelando os seguintes
tipos: fraudes materiais ou técnicas, contábeis e jurídicas.
O valor da provisão para devedores duvidosos
Autores: I. Boér, Moacyr
Assuntos: 1. Balanço
2. Despesas
3. Custos
4. Valor
5. Provisão
6. Imposto de renda
Resumo: Trata da determinação do valor da provisão para devedores duvidosos.
Os bens intangíveis e sua classificação dentro do plano de contas
Autores: I. Lima, Roberto Correa
Assuntos: 1. Plano de contas
2. Classificações
3. Bens intangíveis
Resumo: Define bens intangíveis e refere-se à sua classificação dentro do
plano de contas.
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Palavra do presidente: editorial
Autores: I. Martinez, Militino Rodrigues
Assuntos: 1. Militino Rodrigues Martinez
2. Editorial
Resumo: O Presidente do CFC, Militino Rodrigues Martinez, faz um pronunciamento de despedida da presidência.
Pastas permanentes de papéis de trabalho
Autores: I. Lima, Carlos Alberto Poças de
Assuntos: 1. Auditoria
2. Papéis de trabalho
Resumo: Trata dos papéis de trabalho, referindo-se à sua finalidade no exame de auditoria.
Perecimento, deterioração e quebra de bens
no estoque ou no processo de industrialização
Autores: I. Hoog, Wilson A. Z.
Assuntos: 1. Deterioração
2. Perecimento
3. Legislação
4. Estoques
5. Industrialização
Resumo: Analisa os princípios e leis que regem o registro dos atos e fatos
inerentes aos estoques das empresas industriais, dando embasamento a normatização de procedimentos, quanto ao perecimento, deterioração e quebra
de bens no estoque ou no processo fabril.
Postulados contábeis e a estrutura da teoria contábil
Autores: I. Silva, Aloísio Rodrigues da ... [et al)
Assuntos: 1. Teoria contábil
2. Política contábil
3. Princípios contábeis
Resumo: Discute as políticas contábeis, a estrutura da teoria contábil e o seu
desenvolvimento, bem como o seu comportamento no País.
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Princípio único e unificador: essencial
e global: ensaio de epistemologia
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Patrimônio
3. Teoria contábil
4. Filosofia
5. Princípio (filosofia)
6. Metodologia científica
Resumo: Refere-se ao princípio único e unificador da contabilidade: o patrimônio.
Receitas, ganhos, despesas e perdas
Autores: I. Silva, Aloísio Rodrigues da ... [et al]
Assuntos: 1. Informação contábil
2. Receita
3. Teoria contábil
4. Perda
5. Despesas
Resumo: Apresenta e discute a conceituação básica, a mensuração e o reconhecimento dos seguintes itens: receitas, ganhos, despesas e perdas, na
tentativa de compreender as suas diferentes abordagens, bem como realçar
alguns aspectos relevantes para a melhoria da informação contábil.
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Ano 1990
Nº 72 - ano 19 - ago/out
A contabilidade a serviço da sociedade
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Sociedade
Resumo: Argumenta que a contabilidade vem melhorando sua técnicas,
aperfeiçoando os seus procedimentos, informatizando seus métodos. Resta
aos usários utilizar corretamente todo esse potencial em benefício da comunidade.
A função da CVM
Autores: I. Carvalho, Nelson
Assuntos: 1. Comissão de valores mobiliários
2. Comissão de valores mobiliários - CVM
Resumo: Aborda a função e os objetivos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A precedência da contabilidade sobre a administração:
a contabilidade é contemporânea á humanidade
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Contabilidade
Resumo: Questiona a classificação do CNPq, que subordina a Contabilidade
à Administração.
A universidade a mudança das estruturas
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Universidade
2. Estruturas
Resumo: Discute o papel reacionário das universidades com relação a redução do déficit público.
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Auditoria de estoques
Autores: I. Cardozo, Julio Sérgio de Souza
Assuntos: 1. Auditoria
2. Estoques
3. Controle interno
Resumo: Trata da auditoria nos estoques, dando ênfase especial aos cuidados que o auditor deve tomar quando do acompanhamento das contagens
físicas, assim como quanto aos aspectos relacionados com os procedimentos
de controle interno adotados pela empresa.
Contabilistas na política
Assuntos: 1. Política
2. Contabilidade
Resumo: Apresenta alguns candidatos da classe contábil à política, com suas
opiniões e seus planos de ação.
Desmistificando a auditoria
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos: 1. Auditoria
2. Administração
Resumo: Trata a auditoria como uma verificação “a posteriori”, preventiva
dos atos e fatos. Ela é parte integrante do instrumento administrativo.
King: 30 anos de serviço bem contabilizados
Assuntos: 1. King organização de contabilidade S.A.
2. História
Resumo: Apresenta uma história de atuação de 30 anos da organização
KING de contabilidade, e o seu perfil atual.
Lucro contábil: crepúsculo ou ressurgimento
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de
Assuntos: 1. Lucros
Resumo: Aborda o lucro contábil, referindo-se ao artigo intitulado “O crepúsculo do lucro contábil”, de João Carlos Hopp e Hélio de Paula Leite,
publicado na Revista de Administração de Empresas, out./dez. 1988, onde
são feitas algumas considerações adicionais.
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O patrimônio de terceiros e seus aspectos contábeis
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Bens de terceiros
2. Aspectos contábeis
3. Patrimônio
Resumo: Apresenta os aspectos peculiares do ponto de vista contábil do
patrimônio de terceiros.
Palavra do presidente: transparência
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Revista brasileira de contabilidade - RBC
2. Qualidade
Resumo: Apresenta o novo formato da RBC, voltado não somente para a
classe contábil, mas para toda a sociedade.
Siglas: o excesso prejudica
Autores: I. Majewski, Carol C.
Assuntos: 1. Siglas
2. Contabilistas
3. Contabilidade
Resumo: Traz opiniões de contadores a respeito do uso indiscriminado de
siglas, no final do capítulo apresenta algumas siglas e o seu significado.
Uma lei jovem
Autores: I. Iwamoto, Kenji
Assuntos: 1. Decreto-Lei nº 5.844 / 43
2. Documentos contábeis
3. Legislação
Resumo: Ressalta que o artigo 39, do Decreto-Lei nº 5844, de 23 de setembro de 1943, possui um coeficiente admirável de modernismo, uma vez que
lança o contabilista ao lado do empresário no campo tributário do imposto
de renda, em condições de igualdade relativa às responsabilidades.
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Nº 73 - nov/dez
“Leasing”: (um estudo comparado)
Autores: I. López, José Alberto
Assuntos: 1. Leasing
2. Arrendamento mercantil
Resumo: Apresenta um estudo comparado de “Leasing” financeiro e “Leasing” operacional, e ainda, explica a contabilidade de cada um destes.
A Controladoria: um modelo simplificado para debates preliminar
Autores: I. Nascimento, José Olavo
Assuntos: 1. Organogramas
2. Controladoria
Resumo: Traz um organograma simplificado da controladoria, para debate
preliminar.
Análise evolutiva do conceito de capital de giro
Autores: I. Marques, José Augusto Veiga da Costa
Assuntos: 1. Capital circulante
2. Desenvolvimento
3. Lei nº 6.404/76
Resumo: Apresenta uma análise evolutiva do conceito da capital de giro, ou
capital circulante líquido, conforme a Lei nº 6.404 / 76.
Auditoria: sinônimo de confiabilidade
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Resumo: Valendo-se de normas e padrões de natureza técnica e ética, a auditoria independente torna-se elemento fundamental no sistema de informações, mediação de desempenho e prestação de contas da administração.
Brasil novo amplia consultoria em R. H.
Autores: I. Andrade Filho, Luís de Melo
Resumo: O primeiro passo para modernizar uma empresa é torná-la mais
aberta, e isso começa pela mentalização do empresário. A consultoria em
recursos humanos tem que iniciar em nível estratégico, identificando o pensamento do empresário sobre o homem na situação de trabalho.
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Educação continuada: uma exigência do mundo dos negócios
Autores: I. Pires, Luiz Gonzaga B.
Resumo: É preciso buscar a educação continuada por meio de cursos de
extensão ou especialização para manter-se sempre capacitado profissionalmente. Estar capacitado exige muito mais que o conhecimento adquirido
nos cursos de graduação.
Isonomia ?!!
Autores: I. Koliver, Olívio
Resumo: Retrata a questão da falta de isonomia entre funcionários públicos
e os celetistas, quando se trata de aposentadoria.
Legislação profissional
Resumo: CFC lança quatro publicações contendo a legislação básica regulamentadora do exercício da contabilidade.
O charme e a competência entram em cena
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Profissões
3. Mulheres
Resumo: Traz uma série de depoimentos de profissionais de contabilidade
sobre a carreira, suas perspectivas e o papel da mulher no setor.
O profissional de contabilidade
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Resumo: Os profissionais contabilistas devem buscar constantemente novas
agilizações, soluções e posturas, por meio da criatividade, com vistas a superação dos problemas. .
Os contabilistas estão chegando
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Resumo: Afirma que é imperioso um imediato posicionamento da classe
contábil brasileira com o objetivo de atender aos reclamos de um novo Brasil, que está cada vez mais ávido de uma democracia plena.
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Os novos rumos do sindicalismo
Assuntos: 1. Sindicatos
2. Contabilistas
Resumo: Refere-se aos novos rumos que o sindicalismo da classe contábil
tomou a partir da Medida Provisória nº 215 de 30 de agosto, de 1990.
Palavra do presidente: qualidade
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Resumo: Destaca a importância do papel da QUALIDADE nos serviços
contábeis.
Perfil: a receita de quem chegou lá
Autores: I. Oliveira, Alberto Walter de
Assuntos: 1. Alberto Walter de Oliveira
Resumo: Apresenta a biografia do contador Alberto Walter de Oliveira; Prefeito Municipal de Flores da Cunha, Porto Alegre.
Privatização: a chave para modernização da economia
Assuntos: 1. Privatização
2. Economia
Resumo: Refere-se ao processo de privatização, trazendo opiniões de pessoas que têm estudado o assunto com profundidade e que de alguma forma
estão envolvidas neste estado de mudança pelo qual passa a economia brasileira. São analisados os principais aspectos que envolvem o Programa Nacional de Desestatização, o desenrolar do processo, a existência de grupos
de pressão a discussão ideológica, entre outros temas.
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Ano 1991
Nº 74 - ano 20 - jan/mar
A conexão da contabilidade com a tributação
Autores: I. Santos, Márcio Trindade
Assuntos: 1. Tributação
2. Contabilidade
Resumo: Refere-se à ligação da contabilidade com a tributação.
A contabilidade dos condomíninos é privativa de contabilistas
Autores: I. Spinelli, Enorly Luiz
Resumo: Refere-se à atribuição privativa dos profissionais de contabilidade,
na contabilização de condomínios.
A contabilidade no terceiro milênio
Autores: I. Cardoso, Julio Sergio S
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Futuro
Resumo: Apresenta uma previsão da nova função da Contabilidade no terceiro milênio, muito mais voltada para o planejamento do que para a mera
execução mecânica de rotinas.
Ainda a isonomia e a aposentadoria
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Isonomia
2. Aposentadoria
Resumo: Refere-se a ausência do tratamento isonômico em relação à aposentadoria.
Análise do custo de produção: um modelo didático
Autores: I. Leone, George S. Guerra
Assuntos: 1. Contabilidade de custos
2. Mão-de-obra
3. Custos
4. Produção
Resumo: Aborda a contabilidade de custos de produção em apenas quatro
departamentos produtivos, três produtos e os três fatores de produção: materiais, mão-de-obra e despesas gerais de fabricação.
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Cisão patrimonial: uma solução
Autores: I. Coelho Neto, Pedro
Resumo: A cisão parcial ou total do patrimônio tem sido a melhor solução
quando impraticável a compra, por parte de um dos sócios.
Contabilidade governamental e planificação: diagrama elucidativo
Autores: I. Nascimento, José Olavo
Resumo: A Contabilidade Pública é entendida como muito significativa no
processo de planificação pelo autor.
Dia do contabilista: uma idéia vitóriosa
Assuntos: 1. Contabilistas
2. História
Resumo: Traz a história do dia do contabilista, que começou a ser comemorada todos os anos no dia 25 de abril, inspiração do Senador João Lyra.
Exame de suficiência, educação continuada e valorização profissional
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Valorização da classe contábil
2. Profissão
3. Contabilidade
Resumo: Aborda a necessidade de maior valorização da profissão contábil,
através do aprimoramento técnico-cultural.
Imposto de renda: pessoas físicas:
tratamento dos rendimentos tributáveis
Autores: I. Arakaki, Marta
Assuntos: 1. Pessoa física
2. Imposto de renda
3. Rendimento tributável
Resumo: Refere-se ao tratamento dos rendimentos tributáveis, das pessoas
físicas para cálculo do Imposto de Renda.
Informática e contabilidade: modernização fundamental
Autores: I. Thompson, Carlors
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Informática
Resumo: Aborda a importância da informática para a contabilidade, iniciando um debate mais profundo sobre a questão.
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Legislação das microempresas no Brasil
Autores: I. Colissi, Maria Onira; II. Rodrigues, Marli Pety
Assuntos: 1. Legislação
2. Microempresa
Resumo: Dá conhecimento das principais disposição da Legislação Federal,
que trata das microempresas.
Limites conceituais do ativo circulante
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Conceitos
2. Ativo líquido
Resumo: Traz conceitos restritos do ativo circulante.
O uso da inteligência artificial na contabilidade
Autores: I. Souza, Antônio Arthur de; II. Antônio, Renato; III. Da, Flávio
Assuntos: 1. Inteligência artificial
2. Computadores
3. Contabilidade
Resumo: Apresenta um amplo estudo que objetiva revisar, descrever e incentivar o uso da inteligência artificial na Contabilidade, tratando principalmente dos sistemas especialistas, embora outros usos da inteligência artificial também sejam discutidos.
Palavra do presidente: código só do consumidor?
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Ivan carlos gatti
2. Consumidor
3. Código de proteção e defesa do consumidor
4. Lei nº 8.078 / 90
Resumo: Discute, de forma superficial, a influência exercida pelo novo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990) nas
atividades dos contabilistas.
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Perfil: um fenômeno chamado Francisco D
Autores: I. D´auria, Francisco
Assuntos: 1. Francisco D’Áuria (biografia)
2. Perfil
3. Biografia
Resumo: Apresenta a biografia de Francisco D’Áuria.
Receitas, despesas, perdas e ganhos
Autores: I. Nery, Débora Maurício; II. Mota, Edilvo; III. Carvalho, Iva
Nally Nogueira; IV. Crepaldi, Silvio Aparecido
Assuntos: 1. Renda
2. Ganhos de capital
3. Despesas
4. Receita
5. Capital
Resumo: Aborda as receitas, despesas, perdas e ganhos, dentro do contexto
teórico e da dinâmica empresarial, apresentando conceitos e princípios consagrados pela ciência contábil.
Utilização de saldos de exercício anterior
(superávit financeiro) e anulação de restos a pagar
Autores: I. Ferreira, Acy Castrillon
Resumo: Aborda a questão que envolve superávit e anulação de restos a
pagar.
Valorização profissional
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Assuntos: 1. Contador
2. Ciências contábeis
3. Valorização da classe contábil
Resumo: Aborda a necessidade da valorização do profissional contábil, importante no processo decisório.
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Nº 75 - abr/jun
A contabilidade ajuda ou atrapalha?
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Assuntos: 1. Balanço
2. Contabilidade
3. Crime
4. Brasil
5. Ética
Resumo: No Brasil, as “mentiras contábeis” prestam um desserviço aos administradores, credores, investidores e ao próprio governo.
A educação continuada e o conceito de profissão contábil
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Educação continuada
2. Educação permanente
3. Brasil
Resumo: Trata do tema educação continuada como outra alternativa para
uma situação onde o diploma escolar é o único documento a dar privilégio
de habilitação profissional.
A natureza jurídica dos conselhos de contabilidade
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Auditoria
2. Jurisprudência
3. Conselhos de contabilidade
4. Decreto-Lei nº 9.295 / 46
5. Lei nº 570 / 48
6. Lei nº 4.695 / 65
7. Decreto-Lei nº 968 / 69
8. Natureza jurídica
Resumo: Esclarece as várias vertentes jurídicas da questão dos Conselhos de
Contabilidade serem ou não autarquias. Adota, ainda, o posicionamento de
que os servidores dos conselhos de contabilidade qualificam-se como não
funcionários públicos.
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A quem pertence a riqueza criada na empresa
Autores: I. Luca, Márcia Martins Mendes de
Assuntos: 1. Empresas
2. Demonstração do resultado
3. Demonstrações do valor adicionado
Resumo: Aborda a demonstração do valor adicionado, que é um novo relatório contábil, mostrando num exemplo simplificado, como é elaborado.
Câmbio
Autores: I. Silva, José Rodrigues da
Assuntos: 1. Câmbio
Resumo: Traz a terminologia e os conceitos básicos relacionados às operações de câmbio.
Commercial paper
Autores: I. Moura, Ril
Assuntos: 1. Notas Promissórias
Resumo: Refere-se ao comercial papers ou notas promissórias comerciais,
ou simplesmente notas promissórias, abordando os assuntos: mercado internacional e nacional, emissão e registros, valor nominal, prazo de vencimento, índice de endividamento, vantagens e desvantagens do comercial papers.
Contabilidade e ecologia: uma exigência que se impõe
Autores: I. Carvalho , Nelson
Assuntos: 1. Ecologia
2. Contabilidade
Resumo: Mostra a razão de ser da combinação contabilidade raciocínio
no conceito-chave de que a divulgação tem o poder de mudar comportamentos e atitudes e buscando posicionar a importância do contabilista
neste contexto.
Contabilidade rural: o alicerce do campo
Autores: I. Crepaldi, Silvio Aparecido
Assuntos: 1. Agricultura
2. Contabilidade rural
Resumo: Analisa quais os melhores caminhos para a realização de um bom
trabalho contábil para as empresas rurais.

406

Evolução histórica da contabilidade
Autores: I. Silva, Helio da; II. Carli, Diderot; III. Pereira, Antônio Moacyr
Assuntos: 1. História
2. Contabilização
3. Desenvolvimento
Resumo: Analisa a evolução histórica da teoria contábil.
Margem operacional
Autores: I. Marques, José Augusto Veiga da Costa
Assuntos: 1. Quociente de rentabilidade
2. Lucros
3. Margem operacional
Resumo: Apresenta alguns aspectos ligados à análise do quociente lucratividade (ou margem) operacional e menciona as distorções causadas pelo
indicador obtido a partir da demonstração de resultados do exercício.
Novas teorias em contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Teoria contábil
Resumo: Apresenta a evolução contemporânea na ciência contábil.
O Brasil deve fechar para balanço
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos: 1. Brasil
2. Balanço
Resumo: Argumenta que o Brasil presisa ser fechado para um balanço com
intuito de se saber a real situação do País, e desse modo, criar melhores políticas e diretrizes que facilitem o resgate da cidadania.
O crédito especial não pode ser suplementado
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Crédito especial
2. Crédito suplementar
Resumo: Argumenta que suplementar crédito especial implica transgredir à
legislação em vigor há decênios no Brasil.
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O que o contribuinte deve fazer ao ser autuado
Autores: I. Santos, Márcio Trindade
Assuntos: 1. Tributo
2. Contribuinte
Resumo: Apresenta as providências que o contribuinte deve tomar ao receber um lançamento de qualquer tributo.
Palavra do presidente: congresso ecológico?
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Congresso brasileiro de contabilidade
2. Ecologia
Perfil: uma rara trajetória
Autores: I. Steinstrasser, Albino Mathias
Assuntos: 1. Albino Mathias Steinstrasser
2. Perfil
3. Biografia
Resumo: Traz a biografia de Albino Mathias Steinstrasser.
Presidente Collor recebe classe contábil em audiência especial
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Fernando Collor de Melo
Resumo: Trata da audiência dada a comitiva da classe contábil com o Presidente Fernado Collor, trazendo a pauta de reinvindicações e sugestões apresentadas ao Presidente da República.
Recomendações para o profissional iniciante
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Valorização da classe contábil
Resumo: Apresenta uma relação de sugestões que poderão servir de orientação, para o profissional iniciante de certos padrões de conduta e postura.
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Sistema tributário para pessoas jurídicas: propostas para
democratização da economia e retomada de crescimento do Brasil
Autores: I. Holand, Charles B.
Assuntos: 1. Sistema tributário nacional
2. Tributação
3. Pessoa jurídica
Resumo: Analisa detalhadamente todas as implicações do sistema tributário
para pessoas jurídicas e alerta sobre os riscos que a sociedade, os empresários e o governo estão correndo. e Apresenta propostas para democratização
da economia e retomada de crescimento no Brasil.
Uma palavra em prol do exame de ordem
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Exame de suficiência
2. Exame de ordem
3. Brasil
Resumo: O exame de ordem é o melhor mecanismo de controle da eficácia
e de proteção dos interesses da sociedade.

Nº 76 - jul/set
Como é vista a contabilidade no primeiro mundo
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Assuntos: 1. Usuário
2. Informação
3. Contabilidade
4. Países desenvolvidos
Resumo: Aborda como é vista a contabilidade nos países do primeiro mundo, e o interesse dos usuários das informações contábeis no constante aperfeiçoamento da contabilidade como linguagem universal dos negócios e da
própria administração pública.
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Conceito, determinação e implicações para a auditoria
Autores: I. Silva, Aloísio Rodrigues
Assuntos: 1. Auditoria
2. Materialidade
Resumo: Analisa quais são os aspectos conceituais e as problemáticas que
giram em torno da determinação e avaliação da materialidade, destacando
quais os fatores que poderão auxiliar os profissionais de auditoria.
Contabilidade: ciência, técnica ou arte?
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Técnica
3. Metodologia científica
4. Ciência
5. Arte
Resumo: Analisa a origem da supervalorização da técnica em detrimento da
ciência apresentando soluções para o problema. Mostra cada um dos conceitos de ciência, técnica e arte e define qual o enquadramento da contabilidade.
Evolução histórica da falência e concordata
e comentários sobre a legislação vigente no Brasil
Autores: I. Vasconlos, Nanci Pereira de
Assuntos: 1. Legislação
2. Falência
3. Concordata
4. Desenvolvimento
5. Brasil
Resumo: Apresenta a evolução histórica da falência e concordata e comentários sobre as leis que não adaptaram a realidade do País.
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Formação cultural e profissão contábil
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Profissões
3. Cultura
4. Educação permanente
Resumo: Aborda a má formação cultural, em consequência das deficiências
do ensino, vícios, mais costumes, etc. e para suprir essas deficiências, refere-se a algumas entidades de classe, que têm procurado realizar à educação
profissional continuada.
ICMS: drawback e a suspensão dos impostos federais
Autores: I. Martins, Valésio Lauro
Assuntos: 1. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS
2. Imposto federal
3. Imposto de importação
4. Importação
5. Valor aduaneiro
Resumo: Trata das operações de importação em “drauwback”, abordando
as modalidades de regimes aduaneiros especiais, ou seja: com isenção dos
impostos de competência da União e com a suspensão dos tributos federais.
Inexistência de conflitos entre contabilidade e o fisco
Autores: I. Oliveira, Adeildo Osório de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Fisco
3. Conflitos de valores
Resumo: Apresenta o ponto de vista do autor sobre a inexistência de conflitos entre contabilidade e o fisco, fruto da reflexão da Lei nº 1.598/77.
Insumos industriais e o crédito do ICM e IPI
Autores: I. Ronsoni, Zelindo
Assuntos: 1. IPI
2. Imposto sobre produtos industrializados
3. Imposto sobre circulação de mercadorias
4. ICM
5. Matéria-prima
Resumo: Aborda a razão da troca dos conceitos de matéria-prima e material
secundário por insumos industriais.
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Introdução à teoria das interações
das funções sistemáticas do patrimônio
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Patrimônio
2. Teoria
3. Funções sistemáticas
Resumo: Explica minuciosamente o processo de interações entre os sistemas, quanto à eficácia, apresentando as primeiras linhas sobre a teoria
das interações, que deriva da teoria das funções sistemáticas do patrimônio
aziendal.
Livros contábeis auxiliares são legalmente obrigatórios?
Autores: I. Mitsui, Jackson
Assuntos: 1. Escrituração
2. Livros contábeis
3. Livro caixa
4. Livro diário
5. Livro razão
Resumo: Esclarece os aspectos legais que definem a utilização dos livros:
Diário, Caixa, Razão, Fornecedores, Contas, Correntes entre outros.
No limar da indiferença
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos: 1. Economia
2. Inflação
3. Brasil
Resumo: Aborda os efeitos da inflação na economia do País e apresenta a
solução para alcançar níveis razoáveis de produtividade e modernização.
O currículo é importante, mas não é tudo
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Contabilista
2. Formação profissional
3. Currículo
4. Estrutura
Resumo: Afirma que a estrutura curricular é importante, mas não resolve
sozinha o problema central da formação do futuro profissional em contabilidade.
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Palavra do presidente: guerra à corrupção
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Corrupção
2. Brasil
Resumo: Trata da importância do papel desempenhado pelos contabilistas
num processo de retomada da dignidade, da honra e da ética.
Perfil: trabalho e fé
Autores: I. Nascimento, José Amado
Assuntos: 1. Perfil
2. Biografia
3. José Amado do Nascimento (biografia)
Resumo: Traz a bibliografia do contador José Amado Nascimento.
Prestação de contas na administração municipal
Autores: I. Silva, Lino Martins da
Assuntos: 1. Patrimônio
2. Prestação de contas
Resumo: Faz uma reflexão sobre o considerável atraso do sistema de informações do Governo, que ainda é gerador de demonstrativos pobres, inadequados e desatualizados, servindo apenas para cumprir aspectos legais.
Levantamento a necessidade dos profissionais da área de controle e contabilidade econômica encontrarem formas mais adequadas para evidenciar o
patrimônio público.
Rentabilidade sobre o ativo operacional: alguns aspectos relacionados
a sua avaliação pela legislação societária e sob correção integral
Autores: I. Marques, José Augusto Veiga da Costa
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Legislação societária
3. Correção integral
4. Rentabilidade
Resumo: Apresenta alguns aspectos ligados à análise do quociente Rentabilidade sobre o Ativo Operacional e comenta as distorções causadas pela
utilização do índice, tomando como base nas demonstrações financeiras elaboradas conforme os critérios estabelecidos pela Lei nº 4.76.
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Reportagem: CFC em Brasília: nova sede
Assuntos: 1. CFC
2. Obras de construção
3. Edifício-sede
Resumo: Relata a compra do terreno por parte do CFC junto a TERRACAP.

Nº 77 - out/dez
A contabilidade e o meio ambiente
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Meio ambiente
3. Ecologia
Resumo: Aborda a importância da contabilidade ambiental, a necessidade
de conscientização sobre a validade instrumental contábil, para divulgar as
informações relacionadas com as iniciativas de proteção ao meio ambiente.
A importância de investir no fator humano
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos: 1. Profissões
2. Pessoal
3. Planos de carreira
4. Eficiência
5. Planejamento de estímulos
Resumo: Aborda a importância do fator humano, relacionado com a qualidade e a produtividade, incentivando os planos de carreira bem dimensionados.
As lições da última CIC
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Conferência Interamericana de Contabilidade
Resumo: Trata da XIX Conferência Interamericana de Contabilidade, realizada em Buenos Aires.
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Correção monetária de balanço e efeito
fiscal decorrente do uso de indexador inadequado
Autores: I. Santana, Antônio Carlos de
Assuntos: 1. Lei 6.404/76
2. Correção monetária
3. Indexador
4. Balanço
Resumo: Apresenta o problema da utilização de um indexador inadequado.
Conclui que independentemente da estrutura patrimonial, a empresa perde
sempre quando utiliza um indexador que não reflete efetivamente a variação
dos índices gerais de preço.
Ética profissional e a responsabilidade civil
Autores: I. Machado, Sérgio Approbato
Assuntos: 1. Legislação
2. Ciências contábeis
3. Ética profissional
4. Profissional
Resumo: Analisa a necessidade de o Contabilista estar preparado para aplicar as normas contábeis com correção, zelo e saber.
Legislação profissional contábil
Autores: I. Oliveira, Edgar Saúl Corrêa de
Assuntos: 1. Legislação
2. Ética profissional
3. Ciências contábeis
4. Contabilidade
5. Profissional
Resumo: Apresenta um plano de ensino da matéria de Legislação da Profissão Contábil, no qual fornece subsídios aos professores desta disciplina,
servindo de um autêntico roteiro e orientação no processo ensino - aprendizagem.
O CFC e sua filiação à AIC
Assuntos: 1. Conselho Federal de Contabilidade
2. Associação Interamericana de Contabilidade - AIC
Resumo: Nota sobre a reunião plenária que decidiu pela filiação do CFC
junto à Associação Interamericana de Contabilidade - AIC.
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O processo de planejamento e a controladoria
Autores: I. Peleias, Ivan Ricardo; II. Nanni, Luiz Carlos Calcerelli; III.
Moura, Carlos Alberto
Assuntos: 1. Planejamento
2. Controladoria
Resumo: Aborda o processo de planejamento, respondendo as seguintes
questões: Como se caracteriza a participação da Controladoria no processo de planejamento? Como deve ser o processo de planejamento da
controladoria?
Os novos contadores: conhecimentos e comportamento
para fazer face às novas necessidades gerenciais
Autores: I. Leone, George S. Guerra
Assuntos: 1. Contador
2. Profissional
3. Futuro
4. Exame de suficiência
Resumo: Trata sobre o futuro do profissional contábil, ressaltando que o
ponto básico que deverá nortear os novos contadores será o esforço para
atender cada vez melhor o mercado.
Palavra do presidente: a construção e a destruição
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Presidente
2. CFC
Resumo: Trata da importância da união da classe contábil na busca de proteção e qualificação para a profissão.
Participação dos empregados nos lucros das empresas
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Empresas
2. Empregados
3. Lucros
4. Empresários
Resumo: Aborda a participação dos empregados nos lucros das empresas, contribuindo para atenuar os choques de interesses entre patrões e
empregados.
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Patrimonialismo, aziendalismo e a nova lei das sociedades anônimas
Autores: I. Serra, Luiz F.
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contas de resultado
3. Doutrinas
Resumo: Traz as discussões científicas sobre as doutrinas contabilísticas e
apresenta uma sugestão para separar as contas de resultado em dois grupos;
contas de gestão e contas de ajustes patrimoniais.
Perfil: uma vida dedicada à contabilidade
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Ynel Alves de Camargo (biografia)
2. Biografia
3. Perfil
Resumo: Traz a biografia do professor Ynel Alves de Camargo.
Reflexões e ensinos sobre sistemas de informações do meio ambiente
Assuntos: 1. Meio ambiente
2. Sistema de informação contábil - SIC
Resumo: Apresenta algumas reflexões sobre sistemas de informações no
meio ambiente.
Reportagem: concurso para projeto da nova sede do CFC
Assuntos: 1. Edifício-sede
2. CFC
3. Concurso
4. Projeto
Resumo: Nota sobre o lançamento do concurso nacional para escolha do
anteprojeto do edifício-sede do CFC.
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Um programa de privatização bem sucedido:
os contadores dão a sua contribuição
Autores: I. Cardozo, Júlio Sergio S
Assuntos: 1. Contador
2. Empresas públicas
3. Privatização
Resumo: Analisa qual será o papel dos consultores contábeis no processo
de privatização e como eles podem auxiliar na difícil tarefa de identificar
potenciais candidatos para as empresas privatizáveis.
Uma obra de cultura contábil, de 1363
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Escrituração
2. História
3. Partidas dobradas
4. Contabilidade
Resumo: Analisa o mistério que envolve o nascimento das partidas dobradas,
as hipóteses do processo, assim como os primórdios da literatura contábil.
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Ano 1992
Nº 78 - ano 21 - jan/mar
A tributação mensal dos lucros das empresas
Autores: I. Arakaki, Marta
Assuntos: 1. Mensal
2. Imposto de renda
3. Tributação
4. Tributo
5. Empresas
6. Pessoa jurídica
7. Lucro real
Resumo: Refere-se ao novo sistema de tributação, que exige que as empresas passem a apurar o lucro real mensal.
As indefinições do governo e seus reflexos
na contabilidade das empresas
Autores: I. Oliveira, Francisco Alves
Assuntos: 1. Empresas
2. Contabilidade
3. Política econômica
4. Reflexos
Resumo: Refere-se à falta de planejamento da política econômica brasileira
e os seus reflexos nas informações contábeis das empresas.
Estado controlado, inflação dominada
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Assuntos: 1. Inflação
2. Estado
3. Plano econômico
Resumo: Argumenta que com a estrutura-econômica financeira do País sob
controle, os planos do governo terão êxito.
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Globalização de mercados e harmonização das práticas contábeis
Autores: I. Martins, Eliseu
Assuntos: 1. Mercado de trabalho
2. Contabilistas
3. Prática contábil
4. Globalização
Resumo: Refere-se às mudanças no ambiente profissional dos contabilistas
pela gradativa globalização dos mercados, não só em termos de normas e
práticas, como também de conceitos e objetivos.
ICMS e o crédito nas prestações do serviço de transporte
Autores: I. Martins, Volésio L.
Assuntos: 1. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS
2. Crédito
3. Serviços de transporte
Resumo: Trata do sistema tributário relacionado com o ICMS e questiona à
mantença do crédito relativo aos serviços de transporte.
Informatização: um rumo à valorização
Autores: I. Bruneli, Trereza Cecília
Assuntos: 1. Automação
2. Contador
3. Fluxo de caixa
4. Contabilidade de custo
5. Indicadores
6. Sistema de informação contábil - SIC
7. Auditoria
8. Contabilidade
9. Informática
10. Escritório
Resumo: Trata da automação das atividades da área contábil e refere-se à
valorização do contador com o uso da informática.

420

Mercosul e a nova geografia mundial
Autores: I. Nardon, Nasi e Cia
Assuntos: 1. Mercado comum dos Países do Cone Sul
2. Mercosul
3. Relações internacionais
4. Dívida externa
5. Integração econômica
6. Intercâmbio comercial
Resumo: Trata do mercado comum dos Países do Cone Sul, o chamado Mercosul, referindo-se à integração, as relações internacionais, a estrutura do intercâmbio comercial, as diferenças legais, econômicas e sociais, bem como
as dívidas externas.
Nova sede do Conselho Federal de
Contabilidade: um projeto arrojado
Assuntos: 1. Projetos
2. CFC
3. Conselho federal de contabilidade
4. Concursos
5. Arquitetura
6. Edifício-sede
Resumo: Trata do concurso nacional para o anteprojeto de arquitetura da
nova sede do Conselho Federal de Contabilidade. Traz os anteprojetos apresentados, os critérios de julgamento, a premiação e as características do anteprojeto vencedor.
O contabilista e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Código do consumidor
2. Contabilistas
3. Código comercial
4. Contabilidade
5. Código de proteção e defesa do consumidor
6. Lei nº 8.078 / 90
Resumo: Trata das dificuldades naturais, oriundas da complexidade da Contabilidade sob o influxo da evolução do contabilista, quando se depara com
o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
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O papel do contador na conceituação do contrato de gestão
Autores: I. Fleury, Oswaldo Meyer
Assuntos: 1. Contador
2. Contratos
Resumo: Trata da importância da participação do profissional da área de
contabilidade na formulação do contrato de gestão.
O universitário e o mercado
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos: 1. Ensino superior
2. Mercado de trabalho
3. Profissional
Resumo: Apresenta algumas observações colhidas no mercado de trabalho,
sobre os profissionais recém - egressos dos cursos superiores.
Palavra do Presidente: Revista Brasileira de
Contabilidade volta a circular normalmente
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Revista Brasileira de Contabilidade - RBC
2. TCU
3. Ministério do Trabalho
Resumo: Trata sobre a decisão do TCU em dispensar exigência de que somente com autorização do Ministério do Trabalho poderia ser dada continuação à edição da RBC.
Participação dos empregados nos lucros das empresas
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Empresas
3. Norma contábil
4. Lucro contábil
5. Participação nos lucros
6. Participação dos trabalhadores
Resumo: Refere-se à participação dos empregados nos lucros das empresas,
analisando as dificuldades no que diz respeito à conceituação do lucro a ser
tomado como base para essa participação, bem como a determinação dos
princípios e normas contábeis para apuração desse lucro.
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Perfil: legado de um intelectual
Autores: I. Gilson, Iberê
Assuntos: 1. Iberê Gilson (biografia)
Resumo: Apresenta a biografia do contador Iberê Gilson.
Sim, princípios de contabilidade!
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Reforma
Resumo: Refere-se à necessidade de reforma dos princípios contábeis.
XIV Congresso Brasileiro de Contabilidade: o contador do ano 2000
Assuntos: 1. Congresso Brasileiro de Contabilidade
2. CBC
Resumo: Reportagem sobre o XIV Congresso Brasileiro de contabilidade, a
ser realizado em Salvador, de 18 a 23 de outubro de1992.

Nº 79 - abr/jun
A arbitragem: interna, trabalhista e internacional
Autores: I. Watanabe, Ippo
Assuntos: 1. Comércio
2. Arbitragem
3. Negociações internacionais
Resumo: Define arbitragem e aborda a possibilidade de arbitragem comercial interna (suscitada em anteprojeto do Ministério da Justiça), bem como a
arbitragem civil, trabalhista prevista na Constituição Federal, e a arbitragem
comercial internacional.
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A modernização estrutural e administrativa
dos conselhos de contabilidade
Assuntos: 1. Conselhos Regionais de Contabilidade - CRCS
2. Modernização
3. Obras de construção
4. Conselho Federal de Contabilidade - CFC
5. Estruturas (construção)
Resumo: Trata da modernização estrutural e administrativa dos vinte e três
Conselhos Regionais de Contabilidade de todo País e o do Conselho Federal
de Contabilidade, visando um melhor atendimento de seus usuários.
A reforma tributária
Autores: I. Machado, Sérgio Approbato
Assuntos: 1. Tributo
2. Reforma tributária
3. Ajuste contábil
Resumo: Analisa o projeto ajuste fiscal proposto pelo governo.
As dificuldades para a determinação da justa
participação dos empregados nos lucros das empresas
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Empresas
3. Empregados
4. Distribuição
5. Contabilistas
6. Profissional
7. Participação nos lucros
Resumo: Trata do problema de distribuição de lucros aos empregados, referindo-se ao papel do profissional de contabilidade.
Características e alcance da auditoria no setor governamental
Autores: I. Santos, Williams Almeida
Assuntos: 1. Controle interno
2. Auditoria
3. Controle externo
4. Setor público
5. Auditoria pública
Resumo: Refere-se à importância, função e característica da auditoria no
setor governamental.
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Código de ética
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Ética
2. Código
3. Reforma
Resumo: Refere-se à necessidade de reformular a estrutura e melhorar o
funcionamento do Código de Ética.
Comportamento do estudante
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos: 1. Estudantes
2. Atividade acadêmica
Resumo: Aborda alguns pontos relacionados com a atividade acadêmica do
aluno.
Ética profissional
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Código
3. Filosofia
4. Ética profissional
5. Código de ética
Resumo: Apresenta algumas considerações de ordem geral, sobre o código
de ética profissional sobretudo no campo filosófico.
Fundos especiais: nova forma de gestão de recursos públicos
Autores: I. Reis, Heraldo da Costa
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Controle
3. Orçamento
4. Administração de recursos
5. Fundos especiais
Resumo: Traz o conceito, objetivos, funções, características e contabilidade
dos fundos especiais. Apresenta alguns tipos de gestão dos recursos financeiros postas em prática.
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Os interesses da classe e a segmentação sindical
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Classe contábil
2. Sindicato
3. Contabilidade
Resumo: Trata da polêmica entre o Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre e o autodenominado Sindicato dos Contadores de Porto Alegre.
Palavra do presidente: recadastramento
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Classe contábil
2. Recadastramento
3. Decreto-Lei nº 9.295 / 46
Perfil: cinquenta anos de luta
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Alberto almada rodrigues
2. Biografia
Resumo: Apresenta a biográfia de Alberto Almada Rodrigues.
Princípios, normas, padrões e a ciência contábil
Autores: I. Porto, José de Sá
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Princípio (filosofia)
3. Padrão
4. Distinção
5. Normas
6. Contabilidade
Resumo: Apresenta a diferenciação entre o princípio, a norma e o padrão na
ciência contábil.
Transparência no processo de privatização
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Assuntos: 1. Privatização
Resumo: Refere-se ao processo de privatização, destacando diferentes formas que podem vir a ser utilizadas pelo governo no seu programa.
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Nº 80 - jul/set
As realidades do nosso ensino
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos: 1. Estruturas administrativas
2. Pedagogia
3. Ensino
Resumo: Analisa a estrutura pedagógica, comportamental e administrativa do ensino no Brasil.
Carta - resposta em defesa da classe
Autores: I. Carvalho, L. Nelson
Assuntos: 1. Legislação
2. Sociedades anônimas
3. Alteração
Resumo: Resposta aos comentários sobre o anteprojeto de lei que altera
a legislação das sociedades anônimas, feitas pelo então presidente da
ABERJ, Theóphilo de Azeredo Santos.
Carta de responsabilidade da administração
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos: 1. Auditoria
2. Papéis de trabalho
3. Carta de responsabilidade
Resumo: Trata da carta de responsabilidade da administração referindo-se aos objetivos, as normas, a forma de representação e aos elementos
básicos da carta apresenta um modelo da carta de responsabilidade da
administração.
Conselho Federal de Educação homologa reformulação dos cursos
de ciências contábeis
Autores: I. Conselho Federal de Educação
Assuntos: 1. Graduação
2. Resolução CFE nº 3 / 1992
3. Cursos
4. Contabilidade
5. Homologação
Resumo: Traz na íntegra o texto da Resolução nº 3, do Conselho Federal de Educação, de 05 de outubro de 1992, publicada no D.O.U. de 20
de outubro de 1992.
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Contabilidade pública: Custos:
um segmento organizacional importantíssimo
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Sistema de custo
3. Custos
4. Organizações (instituições)
Resumo: Analisa a questão dos custos, como um segmento fundamental nas
organizações.
Em busca da transparência na contabilidade governamental
Autores: I. Reis, Heraldo da Costa
Assuntos: 1. Déficit público
2. Contabilidade pública
3. Princípios contábeis
4. Avaliação do desempenho
5. Fundos especiais
Resumo: Trata da função da contabilidade, abordando as questões como o
deficit público e a produção de informações qualificadas para ajudar no processo decisório, no controle e na avaliação do desempenho governamental.
Harmonização dos princípios fundamentais da contabilidade
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Harmonização
3. Conciliação
Resumo: Refere-se a conciliação dos princípios contábeis do Conselho Federal de Contabilidade, da Comissão de Valores Mobiliários, do IBRACON,
chegando a uma listagem inicial de dez princípios.
Notícias: CFC receberá propostas para construção de sua nova sede
Assuntos: 1. Edifício-sede
2. CFC
3. Edital
4. Concorrência
Resumo: Apresenta aviso de edital de concorrência pública nº 2/92, relativo
às obras de construção do edifício-sede do CFC.
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O êxito do XIV Congresso
Assuntos: 1. Congresso Brasileiro de Contabilidade
Resumo: Traz breves relatos de alguns trabalhos apresentados no XIV Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado em Salvador (BA), de 13 a 18
de outubro de 1992.
O papel da profissão na regulação dos mercados
Autores: I. Martins, Eliseu
Assuntos: 1. Contador
2. Função
3. Contrato social
Resumo: Refere-se ao papel dos contadores nos contratos sociais para fins
externos e às formas pelas quais reguladores e contadores podem atingir
objetos comuns.
O princípio contábil da prudência e reservas ocultas
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Prudência
3. Reserva oculta
Resumo: Refere-se à prudência, como um dos fundamentos nos procedimentos contábeis, apresentando a conceituação, as lógicas do princípio
e sua aplicação.
Palavra do presidente: o ajuste fiscal
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Ajuste Fiscal
Resumo: Argumenta que se o nosso sistema tributário produzisse o que
pode, e se as nossas despesas já tivessem experimentado os cortes necessários, a última coisa que se precisaria seria de um ajuste fiscal.
Perfil: contadora é a nova reitora da UFMT
Autores: I. Guimarães, Luzia
Assuntos: 1. Luzia Guimarães (biografia)
Resumo: Traz a biografia da contadora Luzia Guimarães.
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Planejamento, orçamento e contabilidade:
uma visão crítica da ausência de integração na esfera estatal
Autores: I. Fleury, Oswaldo Meyer
Assuntos: 1. Planejamento
2. Contabilidade
3. Orçamento
4. Empresas
Resumo: Refere-se à falta de harmonia entre o planejamento, orçamento e
contabilidade nas empresas.
Por que contabilidade?
Autores: I. Coelho Neto, Pedro
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Controle
3. Patrimônio
4. Objetivos
Resumo: Traz a definição de contabilidade e sua finalidade.
Reforma fiscal: as múltiplas idéias que surgem
Assuntos: 1. Projetos
2. Reforma tributária
Resumo: Refere-se à reforma fiscal, apresentando uma sinopse dos principais projetos em tramitação no Congresso, a nova proposta do governo e a
proposta oficial do Conselho Federal de Contabilidade.
Sobre curiosa e grave contradição
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Ensino superior
2. Estrutura
3. Doutorados
4. Mestrados
Resumo: Refere-se à estrutura dos estudos em nível superior no Brasil, criticando a não exigência da graduação correspondente para ingressar nos cursos de mestrado e doutorado.
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Nº 81 - out/dez
A hora da serenidade
Autores: I. Nardon Filho, Arthur
Assuntos: 1. Brasil
2. Política econômica
3. Desenvolvimento
Resumo: Argumenta que somente com uma política econômica fiscal esteada na realidade, tendo como base a verdade, o Brasil pode realmente arrancar para o desenvolvimento.
Aprimoramento técnico e cultural
de professores e valorização profissional
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Ensino
2. Qualidade
3. Contabilistas
4. Profissional
5. Professores
6. Função
7. Valorização
Resumo: Discute a valorização profissional dos contabilistas e o papel dos
professores nessa valorização.
Contabilidade e cidadania
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Empresas
3. Função
4. Cidadãos
Resumo: Trata do papel da contabilidade, no Brasil, como instrumento para
promover seus usuários de informações úteis de natureza econômica e social
a respeito das entidades de um modo geral.
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Fenomenologia dos campos patrimoniais
e metodologia da análise contábil
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Análise contábil
2. Campos
3. Fenômeno patrimonial
Resumo: Trata da nova tendência da análise contábil no sentido do exame de
sistemas e agregados de fenômenos. Ressalta a necessidade de disciplinar as
qualidades dos campos de fenômenos e defende a verificação de forma sistemática, por funções, dos componentes patrimoniais. Apresenta a hierarquia
de campos e alguns exemplos empíricos.
O auditor do futuro
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos: 1. Auditor
2. Auditoria
3. Ética
4. Ensino profissional
5. Atividade profissional
6. Conjuntura econômica
Resumo: Refere-se à atividade profissional do auditor do futuro.
O conceito extensivo de verificação de haveres
e a delimitação da abrangência da perícia contábil
Autores: I. Palombo, Valder Luiz; II. Oliveira, Hélvio de;
III. Palombo, Vilder Francisco
Assuntos: 1. Teoria lógica
2. Fundamentos
3. Perícias contábeis
Resumo: Trata da área de atuação da perícia contábil e seus fundamentos
lógicos.
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O tratamento da ociosidade: análise das implicações contábeis e fiscais
Autores: I. Guerreiro, Rutnéa Navarro;
II. Christians, Raimundo Lourenço Maria
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Aspectos fiscais
3. Aspectos contábeis
4. Custo ocioso
Resumo: Refere-se ao tratamento técnico - contábil do custo de ociosidade
e seus aspectos fiscais.
Palavra do presidente: em 93 seremos melhores
Assuntos: 1. Classe contábil
2. CFC
3. Presidente
4. Sociedade
Resumo: Argumenta que a classe contábil está no caminho certo para que a
sociedade a reconheça como útil.
Perfil: uma mulher que ama e respira contabilidade
Autores: I. Cruz, Selma Gonçalves
Assuntos: 1. Selma Gonçalves Cruz (biografia)
Resumo: Traz a biografia de Selma Gonçalves Cruz.
Recapitulando: estejamos preparados para o balanço mensal
Assuntos: 1. Pessoa jurídica
2. Imposto de renda
3. Balanço
4. Mensal
Resumo: Discorre sobre os fundamentos da exigência de apresentação mensal de balanço para efeitos fiscais.
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Reflexos das alterações do imposto de renda
nas empresas: Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992
Autores: I. Arakaki, Marta
Assuntos: 1. Imposto de renda
2. Tributação
3. Balanço
4. Empresas
5. Reforma tributária
6. Pessoa jurídica
7. Lucro real
8. Mensal
9. Lucro presumido
10. Lei nº 8.541 / 92
Resumo: Refere-se à Lei nº 8.383/92, que intoduziu novas modificações na
tributação das pessoas jurídicas, exigindo a apuração mensal do imposto de
renda sobre os lucros e trata dos reflexos destas alterações nas empresas.
Reportagem: conselhos de profissões
regulamentadas não são autarquias típicas
Assuntos: 1. Conselhos contábeis
2. Autarquia
3. Autarquias
4. Profissões regulamentadas
Resumo: Trata do acórdão firmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da
2ª região, com sede na cidade de São Paulo. A referida corte firmou entendimento de que o Conselho Regional de Contabilidade do estado de São Paulo
não é autarquia.
Uma palavra a favor do reconhecimento à competência
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Universidades
2. Universidade pública
Resumo: Trata da problemática que envolve o processo de deterioração das
universidades.
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Ano 1993
Nº 82 - ano 22 - jan/mar
A contabilidade como instrumento gerencial
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Assuntos:1. Contabilidade
2. Gerência
Resumo: Aborda a contabilidade como instrumento para todos os fins empresariais.
A função suprimentos nas empresas estatais: uma forma de
administrar com transparência
Autores: I. Fleury, Oswaldo Meyer
Assuntos:1. Planejamento
2. Compra
3. Empresas públicas
Resumo: Retrata uma experiência de trabalho que alcançou grande sucesso
na reorganização do órgão de suprimentos de uma empresa estatal brasileira.
Análise da política de crédito e estruturas de custo
Autores: I. Marques, José Augusto Veiga da Costa
Assuntos:1. Avaliação
2. Crédito
3. Eficácia
4. Desenvolvimento
5. Política
6. Administrador
7. Custo
Resumo: Discute alguns aspectos inerentes à avaliação e eficácia do gerente de crédito e eficácia do gerente de crédito e da política de crédito
das empresas.
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Desarmonia de procedimentos contábeis
nos fundos de comércio ou aviamentos
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos:1. Aviamento
2. Procedimentos contábeis
3. Fundo do comércio
Resumo: Refere-se à desarmonia dos procedimentos contábeis, nos fundos
de comércio, nas diversas partes do mundo.
Dos limites da conciliação
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos:1. Ciência
2. Ciências sociais
3. Ciências sociais e humanas
4. Ciência contábil
É preciso preservar a renda para manter o patrimônio
Autores: I. Souza, Natólio de
Assuntos:1. Patrimônio
2. Tributação
3. Tributo
4. Planejamento
Resumo: Aborda a importância da institucionalização do planejamento tributário, para coibir o pagamento de tributos em escala superior ao determinado pelos fatos geradores, para manter o patrimônio.
Educação continuada: o contador do
ano 2000: uma classe mobilizada: (1ª parte)
Assuntos:1. Profissional
2. Contador
3. Educação permanente
4. Educação continuada
Resumo: Refere-se ao programa de educação continuada oferecido pelo sistema CFC / CRC’s, que possui como objetivo aperfeiçoar continuamente
os profissionais da área contábil, com vistas a melhor prepará-los para os
desafios do ano 2000.
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Formação educacional e profissional do contador
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos:1. Contador
2. Ensino profissional
3. Educação
4. Ensino de pós-graduação
Resumo: Refere-se à formação educacional, profissional e os cursos de pós-graduação do contador
O quingentenário do “ ractatus de computis
et scripturis” a obra de Luca Paciolo
Autores: I. Watanabe, Ippo
Assuntos:1. Contabilidade
2. Luca Paciolo
3. História
Resumo: Apresenta um apanhado da obra do Fra Luca Paciolo, Tratado de
Escrituração de Contas, impresso pela primeira vez em novembro de 1494.
O valor da empresa e os aspectos
contábeis decorrentes da sua negociação
Autores: I. Santana, Antônio Carlos de; II. Luca, Márcia Martins Mendes
de; III. Aquino, Wagner de
Assuntos:1. Preços
2. Valor de negociação
3. Empresas
4. Aspectos contábeis
Resumo: Traz apreciações sobre o valor de negociação da empresa e os aspectos contábeis que daí decorrem.
Obras da nova sede do CFC em ritmo acelerado
Assuntos:1. CFC
2. Obras de construção
3. Edifício-sede
Resumo: Nota sobre as obras de construção do novo edifício-sede do CFC.
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Orçamento flexível na gestão das empresas
Autores: I. Peleias, Ivam Ricardo
Assuntos:1. Empresas
2. Orçamentos
3. Gestão econômica
Resumo: Estuda a importância do orçamento dentro da gestão econômica,
e também apresenta um exemplo de aplicação desse instrumento de gestão
numa situação de ocorrência de alterações no ambiente situacional.
Palavra do presidente: momentos da classe
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos:1. CFC
2. Classe contábil
Resumo: Trata do bom momento vivido pela classe contábil em 1993.
Perfil: um pouco da história de um grande líder
Autores: I. Castro, Adauto César de
Assuntos:1. Adauto César de Castro
Resumo: Apresenta a bibliografia de Adauto César de Castro.
Qualidade total: o homem fator de sucesso
Autores: I. Drumond, Regina C.
Assuntos:1. Qualidade
2. Organização (processo)
3. Eficiência
Resumo: Aborda no processo de qualidade total, com definição do conceito
e ensinando como fazê-la.
Reflexões acadêmicas
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos:1. Curriculum
2. Ciências contábeis
Resumo: Traz reflexões sobre o novo currículum no curso de ciências
contábeis.
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Reportagem: o julgamento pela classe
Assuntos:1. Antônio lopes de sá
2. CFC
3. Revista Veja
Resumo: Protesto formulado pelo CFc e CRC’s junto a Revista Veja, sobre
matéria referente a Antônio Lopes de Sá, em 14 de abril de 1993.
Subindo a rampa da promoção
Autores: I. Marras, Jeam Pierre
Assuntos:1. Empresas
2. Treinamento no trabalho
3. Empregados
4. Promoção
Resumo: Refere-se a questão da formação de empregados na empresa, abordando os pré-requisitos necessários do empregado e da empresa.

Nº 83 - abr/jun
A classificação dos ativos e passivos circulantes precisa ser rediscutida
Autores: I. Floriani, Oldoni Pedro
Assuntos:1. Ativos
2. Passivo
3. Passivo circulante
Resumo: Busca o aperfeiçoamento da contabilidade, fazendo com que ela
se torne cada vez mais imprescidível para a tomada de decisões dos empresários.
A formação profissional
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos:1. Ensino profissional
2. Educação permanente
3. Contabilistas
Resumo: Aborda a formação profissional do contabilista, destacando alguns
fatores importantes na sua formação.
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A transparência das contas públicas
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Assuntos:1. Contas
2. Despesas públicas
3. Contabilidade
4. Empresas públicas
Resumo: Refere-se ao controle das contas públicas e à importância da contabilidade no desempenho desse papel.
Análise contábil: uma visão sistêmica
Autores: I. Fernandes, Pedro Onofre
Assuntos:1. Análise contábil
2. Funções sistêmicas
3. Equilíbrio patrimonial
Resumo: Ressalta a importância da análise contábil, identificando algumas
limitações dos dados contidos nas demonstrações contábeis e apresenta um
enfoque moderno de análise contábil, fundamentado na teoria das funções
sistemáticas.
Apreensão de mercadoria estrangeira
Autores: I. Nishitani, Paulo Yuji
Assuntos:1. Apreensão de mercadoria
2. Mercadoria apreendida
3. Mercadoria estrangeira
4. Importação
Resumo: Refere-se à jurisprudência sobre a compra de mercadoria estrangeira sem a prova de sua importação regular.
Considerações sobre a terceirização
Assuntos:1. Terceirização
2. Contratos
Resumo: Apresenta algumas considerações sobre terceirização, fazendo recomendações de uma série de cuidados na redação de um contrato de terceirização.
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Contrato coletivo e um novo modelo de relações do trabalho
Autores: I. Obino Filho, Flávio
Assuntos:1. Relações de trabalho
2. Contratos
3. Trabalho
Resumo: Aborda os aspectos que circundam o contrato coletivo de trabalho, no momento em que muito se debate um novo modelo de relações
de trabalho.
Deve a educação profissional continuada (EPC)
ser compulsória ou facultativa? por quê?
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos:1. Educação continuada
2. Educação permanente
3. Ensino profissional
4. Profissional
5. Contabilistas
Resumo: Aborda a educação profissional continuada (EPC), questionando a
sua prática na vida dos profissionais de contabilidade.
Diretrizes gerais da análise contábil
moderna do sistema dos resultados
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos:1. Análise contábil
2. Lucros
3. Resultados
Resumo: Aborda a análise do resultado, abrangendo as seguintes diretrizes:
a temporalidade do lucro; a especialidade do lucro; o aspecto qualitativo do
lucro; o aspecto quantitativo do lucro; a causalidade do lucro; o efeito do
lucro; a ambientalidade do lucro - endógena e exógena; a interacionalidade
funcional do lucro.
Educação continuada: o contador do ano 2000
Assuntos:1. Profissional
2. Educação continuada
3. Contador
4. Educação permanente
Resumo: Trata da educação continuada, divulgando o que tem sido realizado
no País.
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Empresas rurais: aspectos relevantes
Autores: I. Ramos, João Alfredo de Souza
Assuntos:1. Contabilidade rural
2. Empresas rurais
3. Empresas pecuárias
4. Empresas agrícolas
Resumo: Focaliza aspectos administrativos, culturais, criacionais, patrimoniais e fiscais da contabilidade rural.
Nova sede do CFC: andamento das obras
Assuntos: 1. CFC
2. Edifício-sede
3. Obras de construção
Resumo: Reportagem sobre os cem primeiros dias das obras de construção
do edifício-sede do CFC.
Obrigatoriedade, ou não, da escrituração comercial
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos:1. Escrita comercial
2. Escrituração contábil
Resumo: Traz esclarecimentos sobre a obrigatoriedade da escrituração
comercial.
Palavra do presidente: o milagre da educação
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos:1. Educação
2. Metodologia de ensino
3. Sociedade
Resumo: O presidente do CFC diz que por ser a educação uma função grande demais para o Estado, ela é uma tarefa para ser desenvolvida por toda a
sociedade, de forma mobilizada e permanente.
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Planejamento tributário - contábil estratégico
Autores: I. Santos, Márcio Trindade
Assuntos:1. Tributação
2. Pis
3. Fundo de investimento social
4. Imposto de renda
5. Tributo
6. Contribuição social
7. Planejamento
8. Planejamento estratégico
Resumo: Apresenta as decisões (acórdãos) do Supremo Tribunal Federal
sobre o FINSOCIAL(de 09/89 a 03/92), PIS e Adicional Estadual sobre o
Imposto de Renda.
Revisão Constitucional: uma nova esperança que nasce
Assuntos:1. Revisão
2. Constituição federal
3. Entrevista
4. Reforma
5. Constituição
Resumo: Apresenta uma série de entrevistas onde o tema é a revisão constitucional, assinalada no artigo 3º da CF 88: “revisão constitucional será
realizada após 5 anos, contados a partir da promulgação da constituição...”.
Sobre o corporativismo
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos:1. Corporativismo
2. Regulamentação
3. Profissão contábil
Um contador a serviço da classe
Assuntos:1. Luiz Fernando Mussoline (biografia)
Resumo: Traz a biografia de Luiz Fernando Mussolini.
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Vale-transporte: desrespeito à Lei Federal
Autores: I. Barros, José Geraldo Antônio de
Assuntos:1. Lei Federal
2. Ônibus
3. Vale-transporte
4. Transporte urbano
Resumo: Refere-se a cobrança incondicional da complementação dos vales.
Nº 84 - jul/set
A contabilidade está no seu dia-a-dia
Autores: I. Fernando Carneiro Motta
Assuntos:1. Fernando Carneiro Motta (biografia)
2. Biografia
Resumo: Traz a biografia do contador Fernando Carneiro Motta.
A docência das disciplinas de contabilidade
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos:1. Contador
2. Docência
3. Contabilidade
4. Ensino
Resumo: Faz um apelo aos contadores em funções de chefia nas universidades, comissões de carreira, comissões de admissão de docentes, etc,
que usem de todos os recursos, nos limites postos pela ética, para que o
magistério das disciplinas de contabilidade fique restrito a professores que
sejam contadores.
A revisão constitucional é necessária e urgente
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo
Resumo: O autor argumenta que a revisão constitucional é, não só necessária, como urgente.
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A tercerização no direito do trabalho
brasileiro: relações laborais triangulares
Autores: I. Santos, Silvana Martins
Assuntos:1. Terceirização
2. Prestação de serviço
3. Direito do trabalho
4. Brasil
Resumo: Aborda as relações laborais ou triangulares na terceirização, fazendo uma diferenciação dessas relações com prestação de serviços.
Auditoria independente: caminhos percorridos e perspectivas futuras
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos:1. Previsão
2. Avaliação
3. Auditoria independente
Resumo: Faz uma análise dos caminhos que a auditoria percorreu até
o momento, com previsão das perspectivas e desafios que deverão ser
enfrentados.
Consideração sobre os cursos de pós-graduação em contabilidade
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de; II. Marion, José Carlos
Assuntos:1. Contabilidade
2. Ensino de pós-graduação
Resumo: Apresenta considerações sobre os cursos de pós-graduação em
contabilidade. Além disso, este trabalho busca estimular debates sobre o
tema apresentado, considerado vital para o sucesso da profissão contábil
pelos autores.
Correção monetária: realidade ou ficção?
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Assuntos:1. Correção monetária
2. Inflação
3. Brasil
Resumo: Registrar os efeitos da inflação, referindo-se ao mecanismo da correção monetária como sendo uma forma de demonstrar o valor real da moeda.
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Deve a educação continuada (EPC)
ser compulsória ou facultativa? por quê? parte II
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos:1. Contabilistas
2. Profissional
3. Ensino permanente
4. Educação continuada
Resumo: Aborda a questão da educação profissional continuada (EPC), ser
obrigatória ou facultativa.
Licitações e contratos administrativos:
lei nº 8.666, de 21 de Junho de1993
Autores: I. Oliveira, Vera Rejane Gonçalves de
Assuntos:1. Licitação
2. Contratos
3. Legislação
4. Lei nº 8.666/93
5. Contrato administrativo
Resumo: Apresenta uma análise das novas normas traçadas sobre licitações
e contratos administrativos.
Nova sede do CFC: estágio atual
Assuntos:1. CFC
2. Edifício-sede
3. Obras de construção
Resumo: Apresenta o estágio em que se encontra as obras de construção, da
nova sede do CFC, em 31 de agosto de 1993.
O futuro da profissão
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos:1. Contabilidade
2. Planejamento estratégico
3. Profissões
4. Futuros possíveis
Resumo: Aborda o planejamento estratégico que a profissão contábil deve
adotar para atingir um futuro melhor.
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Palavra do presidente: um sonho vendido
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos:1. CFC
2. Gestão
Resumo: O Presidente relata a dificuldade encontrada durante o seu mandato, no sentido de alcançar o propósito de tornar a classe contábil a profissão
do século XXI.
Produtor rural pessoa física: situação fiscal e contábil
Autores: I. Ramos, João Alfredo de Souza
Assuntos:1. Contabilidade rural
2. Imposto de renda
3. Empresas rurais
4. Previdência social
5. Pessoa física
6. INSS
Resumo: Focalizar os principais aspectos relativos ao Imposto de Renda e à
Previdência Social, bem como as diversas formas de apuração dos resultados, no que tange ao produtor rural, pessoa física.
Reforma fiscal urgente
Autores: I. Arakaki, Marta
Assuntos:1. Reforma tributária
2. Administração fiscal
3. Tributação
4. Sistema tributário nacional
Resumo: Aborda a reforma fiscal, apresentando três propostas de reforma
tributária, com redução imediata da carga fiscal.
Revisão constitucional: qual o futuro que nos aguarda?
Assuntos:1. Revisão
2. Entrevistas
3. Constituição federal
Resumo: Traz opiniões sobre a Revisão Constitucional, visando um posicionamento da classe contábil junto ao Congresso Nacional.
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Nº 85 - out/dez
A construção da sede do CFC não pára
Assuntos:1. Edifício-sede
2. CFC
3. Obras
Resumo: Relata o ritmo das obras de construção da nova sede do CFC.
A delegação de autoridade e o conceito de área de responsabilidade
Autores: I. Peleias, Ivam Ricardo
Assuntos:1. Empresas
2. Negócios
3. Responsabilidade
4. Eficácia na gestão
5. Métodos administrativos
6. Gestão de negócios
Resumo: Estuda a delegação de autoridade e suas vantagens, apresentando a
inter-relação desta com o conceito de área de responsabilidade e os tipos de
área de responsabilidade que poderão ser utilizadas na gestão dos negócios
de uma empresa.
Análise crítica dos demonstrativos da receita: situação no Brasil
Autores: I. Silva, Lino Martins da; II. Santos, Williams Almeida
Assuntos:1. Demonstrações contábeis
2. Receita da união
3. Auditoria
4. Brasil
Resumo: Faz uma crítica das demonstrações financeiras governamentais
brasileiras, visando despertar o interesse pelo controle e auditoria das receitas públicas, para que se tenha sempre relatórios financeiros confiáveis.
Análise de balanços de empresas: uma visão
esquemática preliminar de aspectos fundamentais
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Análise de balanço
2. Empresas
Resumo: Traz esquemas preliminares dos aspectos fundamentais de análise
de balanços.
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As unidades físicas na contabilidade de custos
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Contabilidade de Custos
Resumo: Aborda as unidades físicas na contabilidade de custos.
Deve a educação profissional continuada (EPC) ser compulsória ou
facultativa? por quê? Parte III
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Profissional
3. Ensino permanente
4. Educação continuada
Resumo: Apresenta fatos que justificam a necessidade da Educação Profissional Continuada.
Especialização na empresa de contabilidade
Autores: I. Thomé, Ireneu
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Serviços
3. Especialização do trabalho
4. Especialização
Resumo: Aborda a especialização de um escritório de contabilidade, mostrando suas vantagens, desvantagens e as dificuldades que são encontradas
por quem optar pela especialização na prestação dos serviços contábeis.
Experiência na harmonização das normas de
auditoria no Brasil às normas internacionais de auditoria
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos: 1. Brasil
2. Normas
3. Contabilidade
4. Auditoria
5. Globalização
6. Normas internacionais
7. Mercosul
Resumo: Apresenta questões sobre a necessidade de globalização das normas de auditoria no Brasil às normas internacionais.
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Imobilizações imateriais e valor do capital
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Imobilização
2. Capital
3. Imobilizações imateriais
Resumo: Faz uma abordagem sobre as imobilizações imateriais, apresentando os temas: o imobilizado imaterial e o valor imaterial; a produtividade
e a eficácia do imaterial e a tempestividade e o material.
O contador no ano 2000
Assuntos: 1. Contador
2. Futuro
3. Profissional
Resumo: Apresenta algumas posições, caminhos e projeções de como deverá ser o contador do próximo milênio
O efeito bumerangue da Lei nº 8.682/93
Autores: I. Santos, Márcio Trindade
Assuntos: 1. Indice de preços ao consumidor
2. Índice de preços
3. Ipc
4. Legislação
5. Correção monetária
6. BTN
7. Balanço
8. Inflação
9. Bônus do tesouro nacional
Resumo: Trata da utilização do IPC (Indíce de Preços ao Consumidor) ao
invés do indexador BTN, nas demonstrações contábeis de 31/12/90 (exercício fiscal 1991).
O ensino da contabilidade e o fortalecimento da profissão
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Profissões
3. Ensino permanente
4. Educação continuada
Resumo: Aborda o ensino da contabilidade, com foco na educação contínuada.
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O futuro do contador está nas suas próprias mãos
Autores: I. Martins, Eliseu
Assuntos:1. Profissional
2. Futuro
3. Contador
Resumo: Aborda o futuro do contador, apresentando do argumentos que
procuram mostrar que esse futuro não é para se esperar, e sim para se fazer.
Os custos previdenciários e trabalhistas de uma empresa:
seu retorno para a sociedade e a revisão constitucional
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos:1. Custos
2. Encargos sociais
3. Encargos trabalhistas
4. Lei nº 7.787 / 89
5. Lei nº 8.154 / 90
Resumo: Apresenta um estudo dos encargos sociais e trabalhistas, com dados comparativos de antes e depois da Constituição Federal de 1988, com a
vigência das Leis nos 7.787 de 1989 e 8.154 de 1990, traçando os números
que demonstram os crescentes encargos sociais e trabalhistas que incidem
sobre a contraprestação dos serviços em geral.
Padronização das normas internacionais de contabilidade
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos:1. Contabilidade
2. Padrão
3. Normas internacionais
Resumo: Aborda a padronização de normas internacionais de contabilidade,
buscando harmonizar conceitos e, consequentemente, dos procedimentos
contábeis aplicáveis às demonstrações contábeis.
Palavra do presidente: prestando contas
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Prestação
2. Revista brasileira de contabilidade - RBC
3. Contas
4. CFC
Resumo: Apresenta a última fala do conselheiro Ivan Carlos Gatti como
presidente do CFC, que faz um relato de sua gestão.
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Possíveis contribuições profissionais para a verdadeira modernidade
Autores: I. Carvalho, L. Nelson
Assuntos: 1. Modernização
2. Contabilidade
3. Contabilistas
4. Profissões
Resumo: Apresenta questões sobre a ligação do crescimento profissional e
a modernidade.
Qualidade total na contabilidade
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Controle de qualidade
2. Contabilidade
3. Qualidade total
Resumo: Aborda a qualidade total na contabilidade, como meta das grandes
empresas para alcançarem ganhos elevados em produtividade.
Ser humano: fator crítico do sucesso organizacional
Autores: I. Drumond, Regina C.
Assuntos:1. Desenvolvimento
2. Recursos humanos
3. Organização (processo) administração
4. Pessoal
Resumo: Aborda o desenvolvimento organizacional, tendo o ser humano
como fator crítico de sucesso.
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Ano 1994
Nº 86 - ano 23 - jan/mar
A contabilidade sempre foi sua vocação
Autores: I. Silva, Ruy de Castro e
Assuntos: 1. Ruy de Castro e Silva (biografia)
Resumo: Traz a biografia do contador Ruy de Castro e Silva.
A empresa pública: uma síntese de pontos essenciais
Autores: I. Nascimento, José Olavo do; II. Nascimento, Elizabete Prates do
Assuntos: 1. Capital
2. Obrigação tributária
3. Atividade econômica
4. Patrimônio
5. Falência
6. Licitação
7. Empresas públicas
8. Fiscalização
9. Bens
10. Estatais
Resumo: Trata da administração das empresas públicas, fazendo uma síntese dos pontos principais.
A globalização do exercício profissional
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos: 1. Globalização
2. Contabilista
3. Exercício profissional
Resumo: Apresenta as principais propostas advindas da 12ª Reunião do Grupo Intergovernamental de especialistas em Normas Internacionais de Contabilidade e relatórios.
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A projeção da classe na sociedade
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Sociedade
3. Valorização
4. Profissional
5. Contabilista
Resumo: Aborda a questão da valorização do profissional de contabilidade
pela sociedade.
Ajustes e valorimetria contábil
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Valorimetria
2. Ajuste contábil
3. Contabilidade
4. Patrimônio
Resumo: Refere-se aos critérios de ajuste de valores, que tem como objeto
mensurar componentes e fatos patrimoniais. Apresenta dois critérios que as
normas internacionais consagram para os ajustes: o da variação específica e
do nível geral de preços.
Aplicação do valor presente na correção
monetária integral: pontos para debate
Autores: I. Szuster, Natan; II. Gonçalves, Paulo; III. Caldas, Sérgio
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Empresas
3. Valor
4. Ajuste contábil
5. Aplicações
6. Valor presente
7. Contabilidade
Resumo: Faz uma análise aprofundada do conceito de ajuste a valor presente, objetivando permitir sua aplicação por mais empresas brasileiras e de
forma aperfeiçoada.
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Conceito de contabilidade
Autores: I. Nascimento, José Amado do
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Conceitos
3. Método
4. Objeto
5. Definição
Resumo: Traz conceitos e definições sobre contabilidade.
Ecologia via contabilidade
Autores: I. Martins, Eliseu; II. Luca, Márcia M. Mendes de
Assuntos: 1. Auditoria
2. Contabilidade
3. Despesas
4. Empresas
5. Passivo
6. Ativo
7. Meio ambiente
8. Ecologia
Resumo: Aborda os aspectos inerentes à contabilidade ambiental. Define os
procedimentos contábeis dos itens de custos e despesas, dos ativos e passivos ambientais.
Estatais: patrimônio pouco remunerado
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo
Assuntos: 1. Privatização
2. Empresas públicas
3. Brasil
Resumo: Comenta sobre o processo de privatização e o esforço atual da SEPLAN em recuperar o controle das estatais.
O significado do trabalho consciente: reflexões
Autores: I. Drumond, Regina C.
Assuntos: 1. Trabalho
2. Significado
Resumo: Faz uma reflexão sobre o significado do trabalho.
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Palavra do presidente: a omissão pertence a um passado longínquo
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Contabilista
2. Tecnologia
3. Sociedade
Quinto centenário da obra de luca Paciolo
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Partidas dobradas
3. História
4. Luca Paciolo
Resumo: Trata de uma homenagem ao ilustre teólogo, matemático e professor, frade Luca Paciolo, por ter, há 500 anos, visualizado a importância do
método das partidas dobradas.
Será cabível juiz vistar balanço?
Autores: I. Brandão, Niuton da Costa
Assuntos: 1. Balanço
2. Balanço patrimonial
Terminologia técnica e invasão linguística
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Nomenclaturas
3. Tradução
4. Terminologia
5. Demonstrações contábeis
6. Linguística
Resumo: Trata dos problemas de traduções dos termos técnicos nos registros
e nas demonstrações contábeis.
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Um modelo de avaliação de desempenho em empresas de seguros
baseado nos conceitos da gestão econômica - GECON
Autores: I. Figueiredo, Sandra
Assuntos: 1. Contabilidade gerencial
2. Avaliação do desempenho
3. Gestão econômica
4. Modelo
5. Empresas de seguros
6. Gecon
Resumo: Faz uma análise crítica dos sistemas de contabilidade gerencial e
apresenta um modelo de avaliação de desempenho baseado nos moldes do
GECON (gestão econômica) para uma empresa de seguros.

Nº 87 - abr/jun
A chegada do real e a questão dos preços
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo
Assuntos: 1. Câmbio
2. Estabilização econômica
3. Inflação
4. Preços
5. Plano real
6. Depreciação
7. Taxa de câmbio
8. Real (moeda)
Resumo: Trata do plano real, objetivamente com relação a escolha entre um
regime de câmbio fixo ou flexível (flutuante), apresentando as vantagens e
desvantagens.
A Empresa em funcionamento: o princípio contábil da continuidade e
problemas conceituais de identificação
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Empresas
3. Conceitos
4. Atividade
5. Continuidade
Resumo: Trata do princípio contábil da empresa em funcionamento ou da
continuidade da atividade.
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A pós-graduação e os interesses maiores da classe
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Pós-graduação
2. Curso superior
3. Contabilidade
4. Classe contábil
Resumo: Trata da importância dos cursos de pós-graduação, como mestrado
e doutorado, para que a classe contábil desenvolva seu papel social.
Alto custo das obrigações tributárias
Autores: I. Luiz, Alicínio
Assuntos: 1. Brasil
2. Custo
3. Obrigação tributária
Resumo: Trata do alto custo das obrigações tributárias no Brasil.
Conflito entre normas contábeis nas sociedades
anônimas em estado de falência
Autores: I. Barbosa, Josias Correia
Assuntos: 1. Escrituração
2. Falência
3. Sociedade anônima
4. Norma contábil
5. Conflitos de trabalho
Resumo: Trata do conflito entre as regras de escrituração contábil nas sociedades anônimas em estado de falência.
Conselho Federal de Contabilidade firma
convênio com o IOB e a COAD
Assuntos: 1. CFC
2. COAD
3. IOB
4. Convênio
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Contabilidade nas micro e pequenas empresas
Autores: I. Rodrigues, Dário Rocha
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Escrituração
3. Microempresa
4. Pequena empresa
Resumo: Apresenta os fundamentos legais pelos quais a contabilidade das
empresas, de qualquer parte, sempre é obrigatória, sob pena de afronta às
Normas Brasileiras de Contabilidade - editadas pelo CFC e de infrigência às
leis comerciais, tributárias e previdenciárias.
Contabilidade real
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Plano real
3. Real (moeda)
4. Contabilidade
Resumo: Refere-se às mudanças na contabilidade com o Plano Real.
Contador: prepare-se para enfrentar melhor seu futuro
Autores: I. Holland, Charles B.
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Empresas
3. Profissões
4. Organização (processo)
5. Mudança estrutural
Resumo: Aborda algumas mudanças nas estruturas organizacionais das empresas que estão causando impacto na profissão contábil.
Controles internos
Autores: I. Cardozo, Júlio Sergio S
Assuntos: 1. avaliação
2. controle interno
3. auditoria
4. questionários
Resumo: Apresenta os principais aspectos envolvidos no exame e avaliação
do sistema de controles internos, com exemplos de questionários geralmente
usados pelos auditores para esta finalidade.
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Dados financeiros básicos: um modelo de demonstração
sintética, para controle e a tomada de algumas decisões
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. tomada de decisão
2. controle
3. demonstrações contábeis
Resumo: Apresenta um modelo de demonstração sintética, para controle e
tomada de decisões.
Distinção entre princípios contábeis e normas contábeis
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Norma contábil
3. Distinção
Resumo: Trata da distinção entre os princípios e as normas contábeis.
Ressalta a importância dessa distinção para que não se cometam erros
de avaliação.
Estratégia de ataque tríplice
Autores: I. Koehler, Robert W.
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Planejamento estratégico
3. Custeio direto
4. Custo baseado em atividades
5. Análise da contribuição de cobertura
6. Estratégia empresarial
Resumo: Refere-se à estratégia de ataque tríplice, por meio da combinação
do custeamento por atividades, do custeio direto e da análise de contribuição
de cobertura, proporcionando às empresas uma verdadeira visão de todo o
quadro de seus custos.
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Imposto de renda da pessoa jurídica por lucro presumido
Autores: I. Martins, Wagner
Assuntos: 1. Imposto de renda
2. Lucro presumido
3. Empresas
4. Pessoa jurídica
5. Lucro real
Resumo: Trata da apuração do Imposto de Renda da pessoa jurídica por
lucro real ou lucro presumido, enfocando os principais aspectos que a legislação fiscal vigente impõe às empresas em geral.
O exercício profissional no Mercosul
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos: 1. Profissão
2. Mercosul
3. Contabilidade
Resumo: Refere-se à hamonização do exercício profissional e das práticas
contábeis nos Países do Mercosul.
Palavra do presidente: ética e cidadania
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Cidadania
2. Ética
3. Sociedade
4. Contabilistas
5. Responsabilidade
6. Relações
Resumo: Aborda a participação do contabilista na luta pela cidadania e a sua
responsabilidade social.
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Por que as empresas chegam à bancarrota?
Autores: I. Carmo-Neto, Dionísio
Assuntos: 1. Capitalismo
2. Falência
3. Concordata
4. Empresas
5. Crise econômica
6. Concorrência econômica
7. Relações competitivas
Resumo: Aborda as questões que levam as empresas a terem insucesso comercial, num ambiente muito competitivo.
Princípios, normas, padrões e a ciência contábil
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ciências contábeis
3. Padrão
4. Normas contábeis
5. Princípios contábeis
Resumo: Define princípios, normas e padrões e faz uma relação entre eles.
Será o fim dos balanços mensais?
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Balanço
3. Plano real
4. Mensal
5. Real (moeda)
Resumo: Traz um parecer sobre o Plano Real e o seu reflexo na contabilidade.
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Nº 88 - jul/out
A contabilidade de custos: algo de novo sob o sol?
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Sistema de custo
2. Análise
3. Contabilidade de custo
4. Custeio
5. Atividade
Resumo: Apresenta algumas considerações sobre os métodos ou sistemas de
custos, analisando criticamente os procedimentos de alguns autores.
A gestão da fazenda estatal: uma apreciação preliminar
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Azienda pública
3. Gestão pública
Resumo: Refere-se às operações (ou gestão) da azienda pública.
A humanidade enobrece
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Princípios contábeis
3. Normas
Resumo: Trata do trabalho para a elaboração dos princípios, normas e padrões para a classe contábil.
A profissão contábil em uma economia
de mercado: a pedra angular da ética
Autores: I. Gruner, John W.
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contador
3. Ética
4. Código
5. Economia de mercado
6. Profissões
Resumo: Aborda o importante papel que a profissão contábil desempenha
em uma economia de mercado e trata do Código de Ética para contadores,
referindo-se ao Código da Federação Internacional de Contadores (IFAC).
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Auditoria: responsabilidade profissional e ética
Autores: I. Mula, Irineu de
Assuntos: 1. Auditoria
2. Ética
3. Responsabilidade
4. Profissional
Resumo: Trata dos aspectos éticos da auditoria, referindo-se à competência
e a habilitação técnica, que são dois dos requisitos éticos mais importantes
para o exercício da profissão.
Conceitos de uma nova empresa
Autores: I. Oliveira Neto, Walber de
Assuntos: 1. Empresas
2. Conceitos
Resumo: Apresenta um novo conceito de empresa, resultado de uma nova
concepção no tratamento do fator humano na gestão dos negócios.
Estudo sobre privatização
Autores: I. Fleury, Oswaldo Meyer
Assuntos: 1. Privatização
2. Brasil
Resumo: Analisa a privatização sob diversos ângulos, chamando a atenção
para algumas tendências sociais e fornecendo, também, alguns elementos,
políticas e estratégias que amenizaram seu impacto, tornando o processo
menos litigioso para os envolvidos.
Mulheres
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Mulheres
Resumo: Refere-se à presença das mulheres na contabilidade.
O real dá novo status à produção
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo
Assuntos: 1. Plano real
2. Empresas
Resumo: Argumenta que a perspectiva de uma nova moeda forte (Real),
numa economia estável, faz com que as empresas se voltem para o setor
produtivo, principalmente sob a ótica do consumidor.
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Os princípios contábeis da univesalidade e da unidade
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Demonstrações contábeis
3. Registro
4. Fenômeno patrimonial
Resumo: Trata do princípio da universalidade dos fenômenos patrimoniais e
o da unidade dos registros e das demonstrações, referindo-se à significação
e à importância.
Palavra do presidente: somos agentes da história
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Contabilista
2. História
Resumo: Fala da importância da classe contabilista fazer parte, como sujeito, no processo histórico.
Perspectivas do conhecimento contábil para o 3º milênio
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Desenvolvimento
2. História
3. Tendências
4. Contabilidade
Resumo: Apresenta a história da contabilidade e faz referências às novas
tendências contábeis.
Perspectivas profissionais do estudante de contabilidade
Autores: I. Campos, Silvia M
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Mercado de trabalho
3. Estudantes
Resumo: Faz uma análise das perspectivas profissionais do estudante de
contabilidade.
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Nº 89 - nov
A contribuição do CFC à reforma tributária
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo Moreira; II. Arakaki, Marta; III.
Moreira, Janir Adir; IV. Machado, Sérgio Aprobatto
Assuntos: 1. Sistema tributário nacional
2. Entrevistas
3. Reforma tributária
Resumo: Mostra uma síntese do pensamento da classe contábil, referente
à questão tributária no Brasil, apresentando sugestões à reforma tributária.
A função social da contabilidade
Autores: I. Mossolini, Luiz Fernando
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Desenvolvimento econômico
3. Participação política
4. Exercício profissional
5. Participação social
Resumo: Apresenta algumas considerações sobre à importância da contabilidade, seu contéudo técnico e prático, sua relevância no processo de desenvolvimento econômico. Traz alguns comentários a respeito do exercício da
profissão e do papel que cabe ao profissional desempenhar, das qualificações
requeridas e da sua participação política e social.
A reengenharia do ensino de contabilidade
Autores: I. Vaini, Luiz Carlos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ensino superior
3. Ensino
4. Reengenharia
5. Ensino técnico
Resumo: Analisa os problemas do ensino de contabilidade, referindo-se à
falta de identidade, que começa pela indefinição, falta de sincronismo e sequência entre os cursos de nível médio técnico e o curso superior de bacharel em ciências contábeis. Propõe aplicar o conceito de reengenharia no
ensino contábil.
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A reforma fiscal e a contabilidade
Autores: I. Braga, Adilson Votto
Assuntos: 1. Reforma fiscal
2. Reforma tributária
3. Contabilidade tributária
É preciso encarar de frente o processo de revisão
constitucional e a discussão sobre o sistema tributário
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Sistema tributário nacional
2. Reforma tributária
3. Constituição federal
4. Revisão
Resumo: Trata da necessidade de se fazer uma reforma tributária no Brasil.
Ecologia, meio ambiente e contabilidade
Autores: I. Tinoco, José Eduardo Prudêncio
Assuntos: 1. Auditoria
2. Contabilidade
3. Balanço
4. Passivo
5. Mensuração
6. Ativo
7. Meio ambiente
8. Ecologia
Resumo: Trata da contabilidade ambiental, referindo-se ao balanço, à auditoria e ao critério de mensuração dos ativos e passivos ambientais.
Informação é progresso
Autores: I. Holland, Charles B.
Assuntos: 1. Empresas
2. Informação contábil
Resumo: Trata da importância e da utilidade das informações contábeis para
os responsáveis por vendas, produção, finanças e administração.
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O Brasil já é um país adulto
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo
Assuntos: 1. Inflação
2. Mercado consumidor
Resumo: Trata dos problemas que envolvem a inflação e o mercado consumidor brasileiro.
Os custos de administração e controle dos estoques
Autores: I. Rocchi, Carlos Antônio de
Assuntos: 1. Controle
2. Custos
3. Avaliação
4. Contabilidade gerencial
5. Administração de estoque
Resumo: Demonstra os prejuízos que podem advir de uma incorreta administração de estoques, mediante a apresentação e discussão de vários casos
reais. Chama atenção para os custos gerados pelos estoques e propõe alguns
procedimentos que permitem evidenciar, controlar e reduzir tais gastos.
Palavra do presidente: a grande batalha
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Reforma tributária
Resumo: Trata da importância da participação dos contabilistas no processo
brasileiro de reforma tributária.
Projeto pedagógico do curso de ciências contábeis
Autores: I. Silva, Joaquim Alceu Leite
Assuntos: 1. Projetos
2. Ciências contábeis
3. Cursos
4. Mercado de trabalho
5. Resolução CFE nº 3/1992
6. Projeto pedagógico
Resumo: Apresenta a nova sistemática adotada pelo Conselho Federal de
Educação para a análise dos projetos relacionados com o curso de ciências
contábeis de acordo com a resolução nº 3, de 19 de outubro de 1992.
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Teoria das funções sistemáticas do patrimônio
aziendal: objetivos básicos da teoria
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Fenômeno patrimonial
2. Axiomas
3. Lógica matemática
4. Teoria da prosperidade
5. Teoria patrimonial aziendal
Resumo: Apresenta um novo critério de observação e uma estrutura lógica
para o estudo de todos os fenômenos patrimoniais aziendais.
Um imperativo na construção do futuro dos contadores:
a expansão dos cursos de mestrado e doutorado em contabilidade
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ensino de pós-graduação (mestrado)
3. Ensino de pós-graduação (doutorado)
4. Mestrados
5. Doutorados
Resumo: Refere-se à institucionalização dos cursos de pós-graduação
“Stricto Sensu” em contabilidade, nos países onde eles ainda não existem, e
sua expansão, no caso brasileiro.
Visto do advogado
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Sociedade
2. Ordem dos advogados do brasil
3. OAB
4. Estatuto
5. Contrato social
Resumo: Critica o novo estatuto da OAB, que estabelece que os contratos
sociais de constituição de sociedade devem ser feitos pelos advogados.
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Nº 90 - dez
A auditoria em empresas de países com
economia centralizadamente planejada
Autores: I. Menezes, Solival S.
Assuntos: 1. Socialismo
2. Economia de mercado
3. Controle
4. Empresas
5. Estrutura econômica
6. Auditoria
Resumo: Faz uma comparação entre uma situação preexistente (no âmbito
socialista) e sua congênere em economia de mercado. Apresenta aspectos
específicos do interior das organizações produtivas, elegendo a auditoria
como tema principal, analisa a realidade de um país do terceiro mundo interpretando o que ocorreu em Angola.
A gestão da fazenda pública sob o aspecto
financeiro: uma abordagem sinótica
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Administração financeira
3. Fazenda pública
4. Gestão
5. Sinótico
Resumo: Trata da administração financeira da azienda pública.
A participação social e política do contabilista
Autores: I. Antonaccio, Gaitano Laertes Pereira
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Participação social
3. Participação política
Resumo: Trata da participação social e política do contabilista.
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A perícia contábil no Brasil
Autores: I. Silva, Luíz Gustavo Cordeiro da
Assuntos: 1. Auditoria
2. Perícias contábeis
3. Contabilidade de custo
4. Fraudes
5. Análise de balanço
6. Contabilidade gestorial
7. Controle financeiro
Resumo: Comenta as cinco primeiras ramificações da contabilidade: controle financeiro, contabilidade de custo e gestorial, análise de balanços, auditoria e perícia contábil. Aprofunda no tema, perícia contábil referindo-se ao
campo de aplicação, conceito, filosofia, classificação e as fraudes.
Algumas reflexões sobre o ensino da contabilidade de custos
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Cursos
3. Contabilidade de custo
4. Ensino
Resumo: Apresenta algumas reflexões para a melhoria da disciplina de custos nos cursos de contabilidade.
CFC encaminha proposta a Fernando Henrique Cardoso
Assuntos: 1. Reforma tributária
2. CFC
3. Conselho Federal de Contabilidade
4. Fernando Henrique Cardoso
Resumo: Apresenta uma síntese das sugestões da classe contábil para a reforma tributária.
Construção do edifício-sede chega à fase final
Assuntos: 1. CFC
2. Edifício-sede
3. Inauguração
Resumo: Trata da inauguração do edifício-sede do CFC.
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Lucro inflacionário: expressão fantasiosa
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Lucro
2. Inflação
3. Lucro inflacionário
Resumo: O autor argumenta que lucro inflacionário é uma ficção, pois não
produz acréscimo de massa patrimonial e só gera resultado para o especulador.
Nota 10
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Lei 8.713/93
2. Bônus eleitorais
3. CFC
Resumo: Apresenta o quanto foi importante a Lei nº 8.713/93, que criou os
bônus eleitorais para controle da arrecadação de recursos e dos gastos de
campanha.
O marketing nos serviços contábeis e o código de ética
Autores: I. Castro, Antônio Marçal Pinto de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Empresas
3. Marketing
4. Ética
5. Profissional
Resumo: Apresenta um parecer sobre os aspectos éticos da utilização das
ferramentas do marketing por profissionais ou empresas prestadoras de serviços contábeis.
O público deve imitar o privado
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo
Assuntos: 1. Administração pública
2. Setor privado
3. Economia de mercado
4. Tecnologia
Resumo: Argumenta que com a abertura da economia, o setor privado brasileiro foi ágil em absorver o que a tecnologia colocou à sua disposição. Já
o setor público, manteve-se distante desse processo.

472

Palavra do presidente: a globalização da economia
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Globalização
2. CFC
3. Fernando Henrique Cardoso
4. Reforma tributária
Resumo: Discorre sobre a análise feita por um grupo de notáveis, encomendada pelo CFC, sobre a reforma tributária, e do envio dessa ao Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso.
Sistema de custos para administração de preços e
planejamento de lucro das empresas de contabilidade
Autores: I. Castro, Carlos José de Lima; II. Cardoso Neto, João da Silva
Assuntos: 1. Sistema de custo
2. Lucros
3. Planejamento
4. Indicadores econômico
5. Contabilidade
6. Empresas
7. Preços
8. Cone sul
9. Administração
Resumo: Apresenta o resumo de um projeto que está sendo desenvolvido
pelo SESCAPIPESP- Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa do Estado de São Paulo e
pela FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, por escopo o
desenvolvimento de um sistema inédito e relevantemente técnico de apuração de custos para administração de preços das empresas de serviços contábeis, estruturado para apuração de indicadores microeconômicos.
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Ano 1995
Nº 91 - ano 24 - jan/fev
A estrutura sindical liberal, no Brasil, na área contábil
Autores: I. Feijó, Francisco Antônio
Assuntos: 1. Profissional contábil
2. Contabilidade
3. Profissional liberal
4. Sindicatos
5. Brasil
Resumo: Aborda a estrutura dos sindicatos de contabilistas no Brasil.
A participação do ex-aluno no aperfeiçoamento
do ensino superior de contabilidade
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Ensino superior
3. Profissional
4. Ex-aluno
5. Egresso
Resumo: Apresenta considerações sobre a participação do ex-aluno na melhoria do ensino da contabilidade em nível universitário.
Administração financeira integrada no governo
Autores: I. Wesberry Junior, James P.
Assuntos: 1. Governo
2. Administração pública
3. Administração financeira
4. Sistemas de informação administrativa
Resumo: Aborda a importância em se ter um sistema de administração financeira pública integrado.
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Coerência, Colegas!
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ética
3. Fiscalização
4. Contabilistas
5. Profissional
Resumo: Traz comentários sobre a prática de cursos de especialização em
contabilidade por pessoas leigas e sobre o apoio que os órgãos de classe dão,
no campo de custos, a organismos que aceitem associados não contabilistas,
difundindo a ideia de atividade multidisciplinar.
Considerações sobre ética, legalidade e
legitimidade como princípio contábil
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Ética
3. Legalidade
Resumo: Apresenta considerações sobre os princípios da ética, da legalidade
e da legitimidade, como princípios contábeis.
Custeio baseado em atividades: mitos, falácias e possíveis verdades
Autores: I. Rocha, Welington
Assuntos: 1. Custos
2. Modelo ABC
3. Sistemas de informação administrativa
4. Custeio baseado em atividades - ABC
Resumo: Discute alguns aspectos relativos a argumentos controversos, largamente associados ao custeio baseado em atividades (ABC).
Essência, forma e fato contábil
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Fato contábil
2. Princípios contábeis
3. Fenômeno patrimonial
Resumo: Discorre em que lógica se fundamenta o princípio contábil, justificando o princípio da essência sobre a forma.
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Los mercados de valores del Cono Sur
ante los procesos de intergración regional
Autores: I. Oliveira, José Luis
Assuntos: 1. Conesul
2. Globalização
3. Harmonização
4. Valores mobiliários
5. Mercado financeiro
6. Integração regional
7. Mercosul
Resumo: Apresenta elementos que contribuem para compreender mais claramente, a importância da integração regional dos países do Conesul, descrevendo o atual grau de desenvolvimento de seus mercados de capitais,
centrando atenção ao mercado de valores.
Não foi por falta de aviso
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo
Assuntos: 1. Economia
2. Política
3. Crise
Resumo: Ideias dos economistas, parecer.
Os novos desafios das empresas de serviços contábeis
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Empresas
3. Serviços
Resumo: Argumenta que o escritório contábil não sobrevive nos dias de hoje
com um quadro de meros executores. Daí a necessidade em se promover
profundas mudanças nos atuais conceitos profissionais.
Palavra do presidente: a participação dos lucros
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Participação nos lucros
2. Lucros
Resumo: Aborda a importância da participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados das empresas.
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Procedimentos de auditoria
Autores: I. Cardozo, Júlio Sergio S
Assuntos: 1. Auditor
2. Auditoria
3. Prova
4. Evidência
5. Contábil
Resumo: Apresenta o arcabouço científico do processo de coleta de evidências de auditoria, básico para a formação do julgamento profissional do
auditor.
Qualidade total nas estatais: do mito à realidade
Autores: I. Fleury, Oswaldo Meyer
Assuntos: 1. Empresas públicas
2. Qualidade
3. Eficácia administrativa
Resumo: Refere-se ao programa de qualidade total como, ainda, um mito
para as Empresas Estatais.
Reflexão sobre o papel do professor na área contábil
Autores: I. Schwez, Nicolau
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Professores
3. Aprendizagem
Resumo: Aborda o papel do professor no curso de ciências contábeis, apontando suas dificuldades e, ainda, apresenta um quadro comparativo do ensino tecnicista e do ensino humanístico.
Tópicos contemporâneos em contabilidade: chamada para pesquisas
Autores: I. Gomes, Josir Simeone
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Pesquisa científica
Resumo: Apresenta alguns tópicos contemporâneos para pesquisas em contabilidade.
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Uma análise crítica do sistema “ABC - Activity Based Costing”
Autores: I. Catelli, Armando; II. Guerreiro, Reinaldo
Assuntos: 1. Custo baseado em atividades
2. Custos
3. Modelo ABC
4. Sistemas de informação administratiava
5. Administração da economia
6. Custeio baseado em atividades - ABC
Resumo: Apresenta o sistema “ABC - Activity Based Costing” como sendo
uma solução para as necessidades gerenciais decorrentes dos problemas empresariais do mundo moderno. Todavia, ao fazer uma análise crítica desse
sistema, conclui-se pela sua inadequação para os objetivos preconizados,
visto que ele não se concretiza nas soluções em termos informativos de que
as empresas necessitam.

Nº 92 - mar/abr
A contabilidade e a reforma do estado
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Estado
3. Setor público
4. Reforma
Resumo: Aborda a importância da reforma do Estado e o papel da contabilidade pública no fornecimento de dados confiáveis, transparantes sobre a
situação do patrimônio e das finanças públicas.
A festa que não houve
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Contabilista
2. Fernando Collor de Melo
Resumo: Apresenta um relato sobre o dia 25 de abril de 1991, onde um encontro com o então Presidente da República Fernando Collor de Mello houve.
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A realidade econômica internacional e a profissão contábil
Autores: I. Oscar Montaldo
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Mercosul
3. Civilização
4. América do sul
5. Contador
Resumo: Trata da importância da integração regional (destaque para América-Latina) tendo em vista as diferenças existentes entre as civilizações.
Ressalta o papel do contador latino-americano nesse processo de integração,
propondo que se converta em uma espécie de assessor de negócios, não mais
se limitando ao papel de auditor ou de assessor fiscal.
Balanço patrimonial: delineação de aspectos
basilares e um modelo de gráfico
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Balanço patrimonial
3. Empresas públicas
Resumo: Apresenta aspectos básicos e um modelo gráfico de balanço patrimonial nas contas públicas.
Desmistificando a auditoria em sistemas de computador
Autores: I. Silva, Luíz Gustavo Cordeiro da
Resumo: Apresenta uma abordagem de auditoria contábil e auditoria de computadores e seus aspectos relevantes, estabelecendo a diferença entre ambas.
La realidad economica internacional y la profesión contable
Autores: I. Oscar Montaldo
Assuntos: 1. Mercosul
2. Globalização
3. Harmonização
4. Cultura
5. Contador público
6. Integração regional
Resumo: Trata dos processos de integração regional, diante do choque entre
civilizações e do papel do contador público na globalização.
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Novas metodologias no ensino de custos?
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Metodologia científica
2. Contabilidade de custo
3. Ensino
4. Custos
Resumo: Discorda do uso do termo “ novas metodologias” no ensino da Contabilidade de Custos, discorrendo suas razões para a discordância do tema.
Palavra do presidente: a qualidade do profissional de nível superior
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Pós-graduação
2. Ensino superior
3. Qualidade
4. Profissional
Resumo: Aborda a questão da qualidade do profissional de ensino superior,
mencionando a necessidade de investimento nesse sentido.
Pela última vez (?): provando com dinheiro
que “lucro inflacionário” é lucro
Autores: I. Martins, Eliseu
Assuntos: 1. Inflação
2. Lucros
3. Lucro inflacionário
4. Correção monetária
Resumo: Apresenta um exemplo contábil, onde mostra que correção monetária nas desmonstrações contábeis é lucro.
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Quatro aspectos do levantamento da demonstração
do valor adicionado nos setores público e privado ...
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Demonstrações do valor adicionado
2. Valor adicionado
3. Setor público
4. Eficácia na gestão
5. Setor privado
Resumo: Apresenta quatro aspectos do valor adicionado nos setores públicos e privados. São eles: 1. medida da eficiência e eficácia da gestão; 2. base
para fixação de alíquotas para o imposto sobre o valor adicionado, a ser
criado numa reforma tributária; 3. apuração do PIB (Produto Interno Bruto),
pela contabilidade por partidas dobradas; e 4. participação dos empregados
nos índices de crescimento da empresa, no lugar da inviável participação
direta nos lucros, com graves reflexos na economia nacional.
Revolução informática e contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes
Assuntos: 1. Processamento de dados
2. Informática
3. Computadores
4. Contabilidade
Resumo: Refere-se à revolução da informática e seu efeito na contabilidade.
Treinar é dar importância às pessoas
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo
Assuntos: 1. Educação
2. Treinamento profissional
3. Pessoal
4. Treinamento
Resumo: Aborda a importância do treinamento de pessoal, citando experiência em alguns lugares do País.
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Um testemunho da evolução contábil
Autores: I. Frias, Darcy Nascimento
Assuntos: 1. Darcy Sarmento Frias (biografia)
Resumo: Traz a biografia do técnico em contabilidade e irmão jesuíta Darcy
Sarmento Frias, dando um testemunho da evolução contábil.

Nº 93 - mai/jun
A empresa é feita de inteligência: parecer
Autores: I. Souza, Natólio de
Assuntos: 1. Eficiência
2. Globalização
3. Empresa
Resumo: Argumenta que num mercado global a base para se competir é a
eficiência, derivada direta da inteligência.
A harmonização das normas contábeis no contexto regional
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Mercosul
2. Harmonização
Resumo: Trata da harmonização das Normas Contábeis de caráter técnico
no âmbito do Mercosul.
Ciências contábeis: da arte à ciência: 8000 anos de história
Autores: I. Drummond, Maria Helena Ferreira
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contador
3. Ciências contábeis
4. História
5. Objeto
6. Técnico em contabilidade
Resumo: Demonstra a importância da contabilidade no mundo atual e seu
engajamento como ciência, abordando os seguintes aspectos: o reconhecimento da contabilidade como ciências contábeis; seu objeto; a sua evolução
histórica; e a comparação entre o técnico e o cientista contábil.
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Como sobreviver aos juros altos
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo
Assuntos: 1. Desemprego
2. Taxa de juros
Resumo: Trata de como sobreviver às altas taxas de juros no Brasil.
Contabilidade e a gestão empresarial: a controladoria
Autores: I. Figueiredo, Sandra Maria Aguiar
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Empresas
3. Controladoria
4. Mensuração
5. Modelo
6. Sistema de informação contábil - SIC
Resumo: Trata da controladoria: orgão administrativo que tem por finalidade garantir informações adequadas ao processo decisório, colaborando com
os gestores na busca da eficácia gerencial.
El modelo ABC: uma nueva perspectiva en la contabilidad gerencial
Autores: I. Marambio Casanova, Ruth; II. Fabres Vargas, Domingo
Assuntos: 1. Modelo ABC
2. Marketing
3. Contabilidade
4. Contabilidade gerencial
5. Administração
6. Custeio baseado em atividades - ABC
Resumo: Trata de um estudo sobre o modelo ABC, que apresenta um novo
enfoque na atribuição dos custos, centrando sua aplicação nos gastos de
fabricação.
O modelo ABC: uma nova perspectiva na contabilidade gerencial
Autores: I. Marambio Casanova, Ruth; II. fabres Vargas, Domingo
Assuntos: 1. ABC
2. Contabilidade gerencial
3. Custo baseado em atividades
4. Custos
Resumo: Argumenta que o modelo ABC proporciona soluções aos problemas existentes na correta determinação dos custos.
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O novo papel pioneiro do contabilista
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Conceitos
2. Contabilistas
3. Parceria
4. Usuários
Resumo: O autor argumenta que cada época histórica possui seu paradigma.
Para a contabilidade atual, seu paradigma é a PARCERIA. Assim, o contabilista deve aliar-se ao usuário na busca das melhores alternativas para a
gestão dos diversos tipos de documentos.
Os conceitos de uma nova empresa
Autores: I. Oliveira Neto, Walber de
Assuntos: 1. Economia
2. Empresas
3. Conceitos
4. Mercado
5. Tomada de decisão
Resumo: Aborda os conceitos ideológicos e econômicos delineados como
sendo os da “nova empresa”.
Os recursos humanos e a privatização
Autores: I. Fleury, Oswaldo Meyer
Assuntos: 1. Recursos humanos
2. Estratégia
3. Política
4. Privatização
Resumo: Trata do processo de privatização, estudando a repercussão desse
no homem. Propõe algumas políticas e estratégias de recursos humanos para
a implementação desse processo.
Palavra do presidente: a nova ordem econômica
e os desafios para a contabilidade
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Empresas
2. Contabilidade
3. Função social
Resumo: Apresenta a contabilidade como um meio de provar a verdeira função social das empresas.
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Parecer sobre a Resolução nº 774/95
do Conselho Federal de Contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Conceitos
2. Contabilistas
3. Parceria
4. Usuários
5. Resolução CFC 774/95
Resumo: Apresenta um parecer do Professor A. Lopes de Sá sobre a resolução nº 774/95.
Quando julho chegar
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Reforma tributária
2. CLT
3. Tribunal Superior do Trabalho - TST
Resumo: Relato do contador Presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do RS.
Queremos um Estado que saiba gastar bem seus recursos
Autores: I. Filomena, Sérgio Fernando Elsenbruch
Assuntos: 1. Recursos
2. Gastos
3. Arrecadação
4. Administração pública
5. Controladoria
6. Controle de custo
7. Controle de gestão
Resumo: Argumenta que a falta de sistemas contábeis de acompanhamento
e controle dos programas de governo é um fator que dificulta a administração no setor público.
Resgatando a educação para o pensar
Autores: I. Sandinha, Isabel de Fátima Vinti de Andrade
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Empresas
3. Educação
4. Mudança sociocultural
Resumo: Trata da necessidade de adaptar a educação contábil às mudanças
da cultura empresarial.
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Nº 94 - jul/ago
A Associação Interamericana de Contabilidade - AIC: o aporte
substancial dos contadores da América
Autores: I. Juan Montaldo, Oscar
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contador
3. Associação Interamericana de Contabilidade - AIC
Resumo: Trata do suporte que a Associação Interamericana de Contabilidade (AIC) dá aos contadores da América.
A contabilidade, a entidade e o imposto
Autores: I. Anjos, Francisco Ferreira dos
Assuntos: 1. Tributo
2. Conceitos
3. Entidade pública
4. Contabilidade
5. Tributação
6. Imposto
7. Educação fiscal
Resumo: Aborda o objetivo da contabilidade, que é o patrimônio. A seguir
trata da entidade como organização jurídica, organização econômica, aspecto organizacional e social e, por último, refere-se à educação fiscal dos
contribuintes.
A independência e as responsabilidades
do contabilista nas demonstrações contábeis
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Mercosul
3. Contabilistas
4. Profissional
5. Escritórios
6. Contabilidade
Resumo: Trata sobre a responsabilidade e a independência profissional do
contabilista nas demonstrações contábeis.
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A prestação de contas do Estado:
desde Gustaf Vasa até o momento presente
Autores: I. Sandin, Alf
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Prestação de contas
3. Desenvolvimento
4. História
5. Gustaf Vasa
6. Suécia
7. Estado
Resumo: Sob o ponto de vista da história Sueca, o autor apresenta uma análise da evolução da contabilidade durante os últimos 450 anos. Além disso,
o autor argumenta que nesse período a contabilidade sofreu uma série de
mudanças para que pudesse cumprir o seu papel.
Aplicação do custeamento baseado em
atividades nas empresas de radiofusão
Autores: I. Londero, Renato Ilo; II. Luz, Odone Santos da;
III. Rocchi, Carlos Antônio de
Assuntos: 1. Modelo ABC
2. Sistemas de informação administrativa
3. Radiodifusão
4. Custos
5. Empresas
6. Custeio baseado em atividades - ABC
Resumo: Descreve a experiência de implantação de um sistema de aplicação
e análise de custo (SAAC) para uma empresa de radiodifusão.
Considerações em torno do conceito de crédito em contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Rédito
Resumo: Apresenta as origens conceituais em contabilidade da terminologia
crédito.
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É preciso acreditar um pouco mais no Brasil
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo
Assuntos: 1. Brasil
2. Estabilidade
Resumo: Argumenta que o momento pelo qual o Brasil atravessa (fim do
governo Itamar) é bom.
Falei com Militino
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Militino Rodrigues Martinez
2. Homenagem
Resumo: Traz uma homenagem ao ex-presidente do CFC (1986-1989) Militino Rodrigues Martinez.
Mercosul: como igualar desiguais na globalização da economia
Autores: I. Antonaccio, Gaitano Laertes Pereira
Assuntos: 1. Mercado Comum dos Países do Conesul
2. Mercosul
3. Harmonização
4. Economia
5. Globalização
6. América latina
7. América do sul
Resumo: Trata da globalização da economia nos países do MERCOSUL
(Mercado Comum dos Países do Conesul), apresentando o perfil de cada
país e as desigualdades regionais brasileiras. Propõe alternativas para o
Brasil.
O sistema de custos baseados em atividades (ABC) aplicado a bancos
Autores: I. Riccio, Edson Luiz; II. Gouveia, Joaquim José Francisco Aguiar
Assuntos: 1. Sistemas de informação administrativa
2. Acitvity based costing
3. Custos
4. Bancos
5. Modelo ABC
6. ABC
Resumo: Aborda as questões relativas à utilização de um sistema de custos
baseado em atividades (ABC) aplicadas a um banco. Esse trabalho foi apresentado por ocasião da XVII Jornada de Contabilidade, Economia e Administração do CONESUL.
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Os seminários interamericanos e o seu significado
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Integração regional
2. Seminários
Resumo: Trata da integração dos países interamericanos nos seminários de
contabilidade.
Palavra do presidente: a profissão contábil diante da nova economia
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Desenvolvimento econômico
2. Ciências contábeis
3. Profissões
4. Valorização
Resumo: Refere-se às novas oportunidades de trabalho para a classe contábil
diante do novo cenário econômico.
Teatro Brasil
Autores: I. Castro, Antônio Marçal
Assuntos: 1. Plano econômico
2. Brasil
3. Modelo econômico
Resumo: O autor faz uma crônica sobre a vinda do novo modelo econômico.

Nº 95 - set/out
A educação é somente um dos fatores condicionantes da
institucionalização do livre exercício profissional nas américas
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Educação
2. Ensino superior
3. Norma contábil
4. Harmonização
5. Mercosul
6. Mercado comum dos países do Conesul
7. Contabilidade
Resumo: Trata dos fatores que podem influenciar a institucionalização do
livre exercício profissional no Mercosul.
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A escalada do bom-senso
Autores: I. Braga, Adilson Votto
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Harmonização
3. Mercosul
Resumo: Trata da uniformização contábil nos países do Conesul.
A verdade contábil
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo
Assuntos: 1. Técnica contábil
2. Contabilidade pública
3. Competência
Resumo: Refere-se à técnica do regime de competência pela contabilidade
pública.
Abram espaço para os estudantes
Autores: I. Araújo, Flávio de Alburqueque e Mello Coelho de
Assuntos: 1. Estudantes
2. Formação
3. Profissional
Resumo: Comenta sobre a formação profissional e suas bases de sustentação.
Controladoria pública: modelo para o controle
interno integrado no setor público
Autores: I. Silva, Lino Martins da
Assuntos: 1. Controle interno
2. Controle externo
3. Controladoria
4. Setor público
Resumo: Trata da implantação da controladoria no setor público, permitindo
à contabilidade e à auditoria a independência e autonomia do pleno exercício de suas funções.

490

Da importância dos princípios fundamentais de contabilidade
na harmonização das normas e informações contábeis
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Informação contábil
3. Norma contábil
4. Harmonização
Resumo: Apresenta o significado dos termos princípio e norma, fazendo a
distinção entre eles. Refere-se à necessidade de harmonizar as normas contábeis em âmbitos regionais e internacional, destacando a importância dos
princípios fundamentais de contabilidade na harmonização.
O código de ética deve mudar?
Autores: I. Silva, Antonio Carlos Morais da
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ética
3. Ética profissional
4. Código
Resumo: Apresenta algumas reflexões sobre a necessidade de alterar o código de ética dos contabilistas.
O desafio do auditor diante da internacionalização dos mercados
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos: 1. Economia
2. Auditoria independente
3. Norma contábil
4. Exercício profissional
5. Mercado
6. Auditoria
7. Harmonização
8. Globalização
9. Normas
10. Contabilidade
Resumo: Analisa a situação atual no âmbito da auditoria independente. Refere-se aos problemas que vêm ocorrendo com a globalização da economia,
principalmente na área contábil, apresentando algumas soluções como a harmonização das normas contábeis, de auditoria e do exercício profissional.
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Palavra do presidente: o ensino da contabilidade
e as mudanças ambientais
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Mudança tecnológica
3. Ensino de graduação
Resumo: Refere-se à importância de adaptar o ensino universitário contábil
brasileiro às necessidades do mercado desta nova era.
Participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Empresas
2. Resultado
3. Participação nos lucros
4. Participação dos trabalhadores
Resumo: Trata sobre o posicionamento das empresas de serviços contábeis
quanto à questão da participação dos empregados nos lucros ou resultados
das empresas.
Razões conceituais sobre a falsidade do lucro inflacionário
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Correção monetária
2. Empresas
3. Princípios contábeis
4. Lucro inflacionário
5. Patrimônio
6. Inflação
7. Lucros
Resumo: Trata das razões que levam a contabilidade a recusar o denominado
lucro inflacionário.
Resultados do exercício: um gráfico elucidativo de seu apuramento
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Resultado
2. Exercícios
3. Gráficos
4. Lei nº 4.320/64
Resumo: Apresenta um gráfico educativo do apuramento dos resultados do
exercício.
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Uma visão integral dos fluxos contábeis das empresas
Autores: I. Braga, Roberto
Assuntos: 1. Empresas
2. Fluxo contábil
3. Contas
4. Demonstrações contábeis
5. Balanços sucessivos
6. Balanço
Resumo: Apresenta uma nova demonstração, que explica todos os fluxos
contábeis ocorridos nas contas patrimoniais e de resultado durante o período
compreendido entre dois balanços consecutivos.

Nº 96 - Nov/dez
Conceitos econômico e contábil de lucro: simetrias e arritmias
Autores: I. Iidícibus, Sérgio de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Lucros
3. Conceitos
4. Economia
5. Mensuração
Resumo: Apresenta o conceito econômico e contábil de lucro.
Contabilidade de gestão: uma abordagem qualitativa
Autores: I. Amat, Joan M; II. Gomes, Josir Simeone
Assuntos: 1. Empresas
2. Contabilidade gestorial
3. Contabilidade gerencial
Resumo: Trata da importância dos aspectos mais relevantes da contabilidade
de gestão, encontrados no cenário real das novas organizações, que emergem de um novo e desafiador ambiente mundial.
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Cultura fiscalista
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Escrituração
2. Fiscalização
3. Contabilidade
Resumo: Aborda a necessidade da escrituração fiscal e da escrituração
contábil.
Digressões sobre fluxos contábeis
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Patrimônio
2. Fluxo contábil
Resumo: Apresenta considerações e aspectos históricos sobre fluxos
contábeis.
Divulgação em demonstrações contábeis de companhias abertas
Autores: I. Falcão, Eduardo
Assuntos: 1. Controladoria
2. Empresas
3. Demonstrações contábeis
4. Capital aberto
Resumo: Destaca o nível de atendimento das recomendações legais por parte das companhias abertas do ramo industrial, em termos de divulgação nos
demonstrativos contábeis publicados.
Empréstimos públicos: alguns aspectos orçamentários e patrimoniais
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Dívida pública
2. Orçamento
3. Contabilidade pública
4. Empréstimos públicos
Resumo: Apresenta alguns aspectos orçamentários e patrimoniais de empréstimos públicos.
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O futuro da classe e as questões éticas irresolvidas, notadamente
diante da expansão do exercício profissional em regime de empresa
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Empresas
2. Contabilistas
3. Exercício profissional
4. Contabilidade
5. Serviços
6. Código
7. Ética profissional
Resumo: Trata das repercussões do trabalho profissional do contabilista em
um momento de grandes mudanças, que interferem nas relações do contabilista com os seus usuários, com os seus colegas de trabalho, bem como com
a sociedade em geral.
Palavra do presidente: a bibliografia brasileira
e a formação do profissional da contabilidade
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Bibliografia
2. Ensino profissional
3. Contabilidade
Resumo: Comenta a carência que sente o ensino profissional de contabilidade de bons e novos livros, e refere-se ao incentivo que o CFC está
disposto a promover para estimular a produção científica.
Perícia contábil na área da fiscalização estadual
Autores: I. Santos, Lúcia de Azevedo Brando dos
Assuntos: 1. Perícias contábeis
2. Fiscalização
3. Decreto-Lei nº 9.295/46
4. Resolução CFC nº 750/93
5. Princípios contábeis
Resumo: Aborda diversas situações onde empresas podem ser autuadas por
não observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade, consubstanciados na Resolução CFC nº 750/93.
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Ano 1996
Nº 97 - ano 25 - jan/fev
A declaração de exercício de atividade profissional
e a regulamentação do artigo 15 do Decreto-Lei nº 9.295
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Decreto-Lei nº 9.295/46
2. Atividade profissional
3. Fiscalização
4. Exercício profissional
5. Legislação
6. Regulamentação
7. Contabilidade
Resumo: Trata de um estudo no sentido de instituição de mecanismos eficazes na fiscalização do exercício da atividade contábil, mediante a “declaração do exercício de atividade profissional”.
A terceirização dos serviços contábeis:
aspectos éticos e mercadológicos
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos: 1. Ética
2. Serviços
3. Contabilidade
4. Mercado de trabalho
5. Terceirização
Resumo: Trata da terceirização dos serviços contábeis, abordando seus efeitos na profissão contábil. Refere-se aos aspectos éticos e mercadológicos da
terceirização.
Arbitragem e perícia contábil:
afinidades entre as funções pericial e arbitral
Autores: I. Alberto, Valder Luiz Palombo
Assuntos: 1. Perícias contábeis
2. Arbitragem
Resumo: Apresenta algumas considerações acerca da legislação e projetos
sobre arbitragem. Trata dos atributos a serem exercidos pelos contadores e
das afinidades entre as funções pericial e arbitral.
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Contabilidade: uma ciência exata
Autores: I. Rodrigues, Alberto Almada
Assuntos: 1. Ciência
2. Classificação das ciências
3. Débito
4. Contabilidade
5. Teoria contábil
6. Luca Paciolo
7. Crédito
Resumo: Conceitua ciência e expõe suas várias classificações. Demonstra
não ser a contabilidade uma ciência social, nem uma ciência humana, que
depende do “comportamento”. Ressalta o valor científico do tratado de contabilidade por partidas dobradas, de Frei Luca Pacioli, enfatizando a teoria
contábil do débito e do crédito. Conclui que a contabilidade é uma ciência
exata condenando a classificação que lhe foi dada no Brasil pelo CNPQ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - no conjunto das demais ciências.
Controle estratégico em um contexto competitivo
Autores: I. Gomes, Josir Simeone; II. Amat, Joan M
Assuntos: 1. Controle
2. Planejamento estratégico
3. Sistema de controle
4. Estrutura organizacional
Resumo: Aborda a vinculação do sistema de controle de gestão com a estratégia e a estrutura organizacional.
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Harmonização do princípio da competência
Autores: I. Silva, Luíz Gustavo Cordeiro da
Assuntos: 1. Harmonização
2. Contabilidade privada
3. Contabilidade pública
4. Princípios contábeis
5. Receita
6. Mensuração
7. Princípio da competência
8. Despesa
9. Competência
Resumo: Analisa o que é princípio, quais as suas características. Aborda a
discussão doutrinária sobre a terminologia “Princípio da Competência ou
Princípios da realização da receita e princípio da confrontação das despesas com receitas e períodos contábeis. Mostra a terminologia adotada por
alguns países, por organismos nacionais e internacionais e o interrelacionamento existente entre princípios da competência e os demais princípios
fundamentais de contabilidade editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Comenta a aplicação do princípio da competência à contabilidade pública e privada.
Inversão participativa dos elementos de custos
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Mudança tecnologica
2. Preços
3. Técnicas de produção
4. Custo
5. Análise de custo
Resumo: Trata dos novos critérios que se fizeram exigíveis para a determinação e análise de custos, consequentes da evolução tecnológica que modificou os processos de produção.
O que poucos sabem sobre a reforma da previdência
Autores: I. Stephanes, Reinhold
Assuntos: 1. Previdência social
2. Reforma
Resumo: Apresenta alguns aspectos da previdência social no Brasil, referindo-se à existência de privilégios e à necessidade de reforma.
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O verdadeiro significado de uma teoria
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Metodologia científica
3. Ensino
4. Teoria
Resumo: Refere-se à importância de entender bem o que é teoria, bem como
seus vários enfoques e metodologias.
Palavra do presidente: novos tempos
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Conselho Federal de Contabilidade
2. Globalização
3. Contabilistas
4. Classe contábil
5. Desenvolvimento
Resumo: Trata das novas conquistas que o Conselho Federal de Contabilidade vêm desenvolvendo para a integração, educação e modernização da
classe contábil.
Por quem os bancos quebram?
Autores: I. Santos, Williams Almeida
Assuntos: 1. Bancos
2. Sistema financeiro
3. Insolvência
4. Falência
Resumo: Trata da insolvência de um estabelecimento bancário, principalmente no modelo do sistema financeiro brasileiro, iniciando por alguns enfoques teóricos e acadêmicos.
Um modelo de razão auxiliar: controle analítico de fornecedores
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Controle analítico
2. Fornecedor
3. Razão analítico
4. Razão
Resumo: Apresenta um modelo de razão auxiliar: controle analítico de fornecedores.

499

Nº 98 - mar/abr
A ambiência filosófica da teoria das funções:
a razão ontológica das relações essenciais: (reflexões)
Autores: I. Nepomuceno, Valério
Assuntos: 1. Metafísica
2. Método
3. Teoria contábil
4. Filosofia
5. Fenomenologia
6. Teoria das funções
Resumo: Busca a contextualização da teoria contábil no ambiente filosófico atual, cortejando-a com as posições científico-filosóficas sustentadas por
Mario Bunge, Karl Popper, Luiypen, Paul Feierabend e outros, tendo em
vista a fenomenologia enquanto método. As reflexões acerca do tema visam,
também, abrir a apologética Contábil no terreno filosófico, sobretudo levando em conta as posturas emergentes na atualidade, como a Ontologia Social.
Apresenta aspectos gerais acerca da teoria das funções elaborada pelo Prof.
Lopes de Sá.
A contabilidade pública no Brasil: um histórico
resumido até a edição da Lei nº 4.320/64
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. História
2. Contabilidade pública
3. Brasil
4. Lei nº 4.320/64
5. Legislação contábil
Resumo: Apresenta uma síntese histórica das leis, da contabilidade pública
no Brasil, até o surgimento da Lei nº 4.320, em 1964.
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Armonización curricular para el ejercicio
de la profesión contable en las americas
Autores: I. Cáceres Rojas, Enrique V
Assuntos: 1. Harmonização
2. Contabilidade
3. Curriculum
4. Informação
5. Globalização
6. Exercício profissional
7. Mercosul
Resumo: Refere-se à harmonização curricular para o exercício da profissão
contábil nas Américas.
Contabilidade: ciência, técnica, arte ou bruxaria?
Autores: I. Braga, Adilson Votto
Assuntos: 1. Fraude
2. Auditoria
Resumo: Apresenta um parecer do contador Adilson Votto Braga, Presidente
do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, sobre a fraude e
o papel da auditoria.
Controladoria governamental: um enfoque municipal: estudo de caso
Autores: I. Peixe, Blênio César Severo
Assuntos: 1. Informação contábil
2. Controle social
3. Contabilidade social
4. Controle contábil
5. Controladoria governamental
6. Controle interno
7. Contabilidade
8. Fiscalização
9. Controle administrativo
Resumo: Trata sobre controladoria governamental, tendo como objeto de
estudo a Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro.
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Correção monetária: uma boa conversa antes, ou um susto depois?
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Correção monetária
3. Inflação
4. Correção integral
Resumo: Trata da correção monetária integral das demonstrações contábeis.
Os vários tipos de demonstrações de resultados
e a flexibilização da informação
Autores: I. Leone, Jorge S. Guerra
Assuntos: 1. Modelo
2. Demonstração do resultado
Resumo: Argumenta que os vários modelos de demonstrações de resultados
podem ser preparados sob medida, de acordo com os diferentes tipos de
usuários.
Palavra do presidente: auditoria e auditores:
condenação e julgamento
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Banco econômico
2. Banco nacional
3. Julgamentos
4. Condenações
5. Auditor
6. Auditoria
7. Bancos
Resumo: Refere-se à importância do princípio do contraditório, carro-chefe
do direito de defesa, no que diz respeito ao caso dos Bancos Econômico e
Nacional.
Sobre o comitê de educação da IFAC
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. IFAC
2. Internacional Federation of Accountants
3. Contabilidade
4. Comitê de educação
Resumo: Trata da participação do Brasil no comitê de educação do IFAC
(Internacional Federacion of Accountants).
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Vantagem do imposto menor
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo
Assuntos: 1. Alíquota
2. Impostos
3. Arrecadação
Resumo: Trata da possibilidade de arrecadar mais impostos com menores
alíquotas.
XV Congresso Brasileiro de contabilidade:
Fortaleza - Ceará - de 20 a 25 de outubro de 1996.
Assuntos: 1. Congresso Brasileiro de Contabilidade
2. Fortaleza
Resumo: Traz um breve roteiro turístico da cidade de Fortaleza, incluindo
informações específicas sobre o local que será realizado o evento. Dispõe,
ainda, das normas para a apresentação dos trabalhos.

Nº 99 - mai/jun
Cinquentenário da criação do CFC e CRCs:
história da contabilidade no Brasil
Autores: I. Watanabe, Ippo
Assuntos: 1. Contabilidade
2. História
3. Brasil
4. Conselhos regionais de contabilidade - CRCS
5. Conselho federal de contabilidade - CFC
Resumo: Apresenta as principais ações e movimentos da classe contábil que
antecederam a edição do Decreto-Lei nº 9.295/46.
Condenações antecipadas e responsabilidade da profissão
Autores: I. Godoy, José Antônio de
Assuntos: 1. Condenações
2. Contabilidade
3. Bancos
4. Profissões
5. Imprensa
Resumo: Trata dos prejulgamentos e condenações antecipadas por parte da
imprensa à profissão contábil, referente ao acontecido com os Bancos Nacional e Econômico.
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O ano do cinquentenário: um pequeno balanço
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Função
2. Profissões
3. Contabilistas
4. Sociedades
5. Problemas
6. Funcionamento
7. Desempenho
8. Desenvolvimento
9. Conselhos Regionais de Contabilidade - CRCS
10. Conselho Federal de Contabilidade - CFC
Resumo: Trata da importância, função e desempenho do Conselho Federal
de Contabilidade e dos Conselho Regionais de Contabilidade. Aborda os
problemas existentes, de natureza interna e externa, isto é, que dizem respeito tanto ao funcionamento dos Conselhos, quanto à profissão como tal e
sua posição na sociedade.
O fundo de comércio imaterial das sociedades de
prestação de serviços profissionais
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Fundo de comércio
2. Sociedade
3. Empresas
4. Qualidade
5. Aviamento
Resumo: Trata do fundo de comércio imaterial ou aviamento das empresas,
das sociedades de prestação de serviços profissionais.
Os aspectos da mensuração da empresa numa visão sistêmica
Autores: I. Nélo, Ana Maria
Assuntos: 1. Teoria dos sistemas
2. Contabilidade
3. Empresas
4. Mensuração
Resumo: Analisa os sistemas existentes para enquadrar as atividades empresariais na teoria dos sistemas, e também faz uma análise de como em outras
ciências é visto o sistema empresa, tais como a Psicologia, a Economia e a
Contabilidade.
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Palavra do presidente: as dimensões de um feito
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Regulamentação
3. Contabilidade
4. Profissões
Resumo: Trata da importância da regulamentação da profissão contábil.
Qualidade total do ensino na contabilidade
Autores: I. Schwez, Nicolau
Assuntos: 1. Eficiência
2. Contabilidade
3. Avaliação
4. Ensino
5. Qualidade
Resumo: Apresenta uma avaliação crítica do ambiente em que se encontra
o ensino na contabilidade. Enfoca aspectos essenciais, ressalta condições e
procura apontar diretrizes que possam facilitar a busca e o aprimoramento
da qualidade total do ensino na contabilidade.
Testemunhas da história
Autores: I. Gonzaga, Alexandre C.
Assuntos: 1. História
2. Contabilidade
3. Entrevistas
Resumo: Traz as entrevistas feitas com alguns profissionais veteranos (contador Américo Matheus Florentino, contador Manoel Faustino Carvalho,
Professor Alberto Almada Rodrigues e o contador Antônio Esmerino Pinto), que já exerciam a profissão à época da assinatura do Decreto-Lei nº
9295/46, pelo então Presidente Dutra.
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Um modelo de relatório de inventário
de estoques: contabilidade pública
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Lei nº 4.320/64
3. Almoxarifado
4. Relatórios
5. Inventário
6. Estoques
Resumo: Apresenta um modelo de relatório de inventário de estoques.
Valor agregado del informe de auditoría
en um escenario de libre comercio
Autores: I. Devaca Pavon, Angel
Assuntos: 1. Controle
2. Empresas
3. Auditor independente
4. Relatórios
5. Auditoria
Resumo: Discute o valor agregado da informação proveniente da auditoria
em um cenário de livre comércio.
XV CBC: um pouco de turismo não faz mal a ninguém
Autores: I. Castro, Antônio Marçal
Assuntos: 1. Fortaleza
2. Turismo
Resumo: Traz informações dos pontos turísticos da cidade de Fortaleza.
XV Congesso Brasileiro de Contabilidade:
Balanço Brasil: normas para apresentação de trabalhos
Assuntos: 1. Pesquisa científica
2. Normas
3. Metodologia científica
Resumo: Traz o prazo e locais para a entrega dos trabalhos, as normas para
apresentação dos mesmos e o temário analítico.
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XV Congresso Brasileiro de Contabilidade: programação
Assuntos: 1. Reuniões
2. Programação
3. Congresso brasileiro de contabilidade
Resumo: Traz a programação do XV Congresso Brasileiro de Contabilidade.

Nº 100 - jul/ago
A gestão estratégica de custos e sua interface com contabilidade
gerencial e teoria da contabilidade: uma análise sucinta
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de
Assuntos: 1. Teoria contábil
2. Gestão estratégica
3. Custos
4. Contabilidade gerencial
Resumo: Faz uma análise da utilização dos conceitos e técnicas de gestão
estratégica de custos na esfera gerencial.
A orçamentação da despesa: um roteiro metodológico
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Despesas
2. Orçamentação
3. Orçamentos
4. Metodologia
Resumo: Apresenta roteiro metodológico simplificado da orçamentação da
despesa.
A profissão contábil na África
Autores: I. Gathinji, Ndung’u
Assuntos: 1. África
2. Contabilidade
3. Desenvolvimento
4. Profissões
5. Contabilistas
Resumo: Faz um exame do papel da ECSAFA - Federação de Contadores da
África Oriental Central e do Sul profissão contábil na África.
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A publicidade dos serviços contábeis e o comportamento ético do
profissional da contabilidade: reflexão e proposta para sua delimitação
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos: 1. Marketing
2. Comportamento ético
3. Publicidade
4. Serviços contábeis
5. Auditoria
6. Contabilidade
7. Contabilistas
8. Profissional
Resumo: Trata da publicidade como instrumento de marketing dos serviços
contábeis e do comportamento ético do profissional da contabilidade.
Análise moderna do fenômeno patrimonial
Autores: I. Pires, Marco Antônio Amaral
Assuntos: 1. Relatórios contábeis
2. Fenômeno patrimonial
3. Variações
4. Demonstrações contábeis
5. Análise
6. Teoria contábil
7. Azienda
Resumo: Apresenta um breve histórico da evolução da observação dos relatórios contábeis elaborados na Idade Média e o surgimento de técnicas para
o acompanhamento, pelos usuários externos, das variações patrimoniais.
Estabelece pela teoria geral do conhecimento contábil, critérios lógicos e
científicos da adoção da análise do fenômeno patrimonial, desenvolvida na
atualidade, em especial aqueles que se utilizam de todos os demonstrativos
contábeis apresentados pelas Aziendas.
Bandeirantes e pioneiros
Assuntos: 1. Conselho Federal de Contabilidade
Resumo: Apresenta o edifício, nova sede do Conselho Federal de Contabilidade.
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Consultas e respostas
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Receita
3. Valorização
4. Princípio da oportunidade
5. Princípio da competência
6. Contabilista
Resumo: Apresenta duas consultas que foram formuladas ao contador Ynel
Alves de Camargo no encontro realizado em Vitória, Espírito Santo, por
ocasião das comemorações do 50º aniversário da instituição dos Conselhos
de Contabilidade e suas respostas.
Curso técnico em contabilidade à distância:
problema ou solução para a profissão contábil
Autores: I. Godoy, José Antônio de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Cursos
3. Ensino técnico
Resumo: Trata do problema do curso técnico em contabilidade à distância.
Entevista: Anya Ribeiro
Autores: I. Ribeiro, Anya
Assuntos: 1. Anya Ribeiro
2. Entrevistas
Resumo: Apresenta uma entrevista com a Secretária do Turismo do Estado
do Ceará Anya Ribeiro.
Entrevista: Raimundo Viana
Autores: I. Viana, Raimundo
Assuntos: 1. Raimundo Viana
2. Entrevistas
Resumo: Apresenta uma entrevista com o Secretário de Indústria e Comércio do Estado do Ceará Raimundo Viana.
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Formação no curso de ciências contábeis: um enfoque para reflexão
Autores: I. Silva, Edgar de Lima
Assuntos: 1. Ensino superior
2. Formação profissional
3. Ciências contábeis
Resumo: Questiona os cursos de graduação em Ciências Contábeis do Brasil.
O contador, a perícia e a prestação da justiça
Autores: I. Almeida, Mário Martins de
Assuntos: 1. Perícias judiciais
2. Peritos
3. Sociologia
4. Papéis
5. Perícias contábeis
6. Contador
7. Processo civil
Resumo: Refere-se ao papel social do contabilista, da importância desse
quando atua na especialidade profissional da perícia judicial contábil e respeitar os princípios éticos e morais.
O sistema orçamentário brasileiro
Autores: I. Santos, Williams Almeida
Assuntos: 1. Sistema orçamentário
2. Brasil
Resumo: Refere-se ao processo orçamentário hoje em vigor no Brasil.
Palavra do presidente: as reformas do Estado
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Reforma
2. Controle
3. Custos
Resumo: Comenta a necessidade de reformas do Estado a modernização da
máquina administrativa, a redução de seus custos e o aperfeiçoamento dos
controles.
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Princípios fundamentais de contabilidade - Resolução nº 750-93 do
Conselho Federal de Contabilidade - e a Lei nº 4.320-64
Autores: I. Reis, Heraldo da Costa
Assuntos: 1. Registro
2. Fato administrativo
3. Contabilidade pública
4. Princípios contábeis
5. Lei nº 4.320/64
6. Resolução CFC nº 750/93
Resumo: Questiona os procedimentos adotados nos registros dos fatos administrativos governamentais frente aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e, consequentemente, à evolução da ciência contábil. Discute os
Princípios da Entidade, da Continuidade, da Oportunidade, do Registro pelo
Valor Original, da Atualização Monetária, da Competência e da Prudência,
estabelecidos pela Resolução CFC nº 750/93.
RBC entrevista: Tasso Jereissati
Assuntos: 1. Entrevistas
2. Tasso Jereissati
Resumo: Apresenta uma entrevista com o Governador do Estado do Ceará
Tasso Jereissati.
Revista Brasileira de Contabilidade: 100ª edição
Autores: I. Gonzaga, Alexandre C.
Assuntos: 1. Revista brasileira de contabilidade - RBC
2. História
Resumo: Traz a história, dividida em três fases, da Revista Brasileira de
Contabilidade. Apresenta, ainda, a galeria dos Presidentes do CFC que editaram a RBC.
Teorema contábil da prosperidade perfeita
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Teoremas
2. Teoria contábil
3. Teoria da prosperidade
Resumo: Faz um estudo da Teoria da Prosperidade, derivada da Teoria das
Interações Sistemáticas das Funções Patrimoniais das Células Sociais.
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Uma questão crucial no exercício profissional:
as prerrogativas dos contadores e técnicos em contabilidade
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Contador
2. Exercício profissional
3. Atribuição
4. Técnico em contabilidade
5. Decreto-Lei nº 9.295/46
Resumo: Faz uma análise das prerrogativas dos contadores e técnicos em
contabilidade.
Un modelo contable globalizador:
el modelo de valores economico-contable
Autores: I. López Santiso, Horacio
Assuntos: 1. Harmonização
2. Avaliação contábil
3. Normas
4. Informação contábil
5. Globalização
Resumo: Refere-se à informação contábil e a sua relação com a globalização
da economia, busca uma harmonização das normas de apresentação e de
avaliação.

Nº 101 - set/out
A comprovação de competência e o exercício profissional
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Ensino superior
3. Exercício profissional
4. Competência
5. Avaliação
Resumo: Refere-se à avaliação de competência para o exercício profissional, no âmbito da formação superior.
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Ativos recebíveis
Autores: I. Gomes, Anailson Marcio; II. Vieira, Eduardo Tadeu
Assuntos: 1. Custos
2. Factoring
3. Duplicatas
4. Desconto
5. Sistema financeiro
6. Ativo recebível
7. Duplicatas a receber
8. Avaliação
9. Ativo
10. Título
11. Crédito
Resumo: Apresenta de maneira crítica os principais recebíveis, no que se
refere ao seu aspecto conceitual, discute as modalidades, vantagens e desvantagens e o custo do factoring, que se denomina como fomento comercial.
Auditoria interna: sinônimo de controle de gastos no setor público
Autores: I. Santos, Williams Almeida
Assuntos: 1. Auditoria interna
2. Gastos
3. Controle
4. Setor público
Resumo: Comenta a importância da auditoria interna na administração
pública.
Balanço financeiro: delineamento de aspectos
fundamentais e um modelo de gráfico
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Receita
2. Despesa
3. Balanço financeiro
4. Contabilidade pública
5. Orçamento
Resumo: Apresenta a estrutura e o conteúdo do balanço financeiro de acordo
com a Lei nº 4320/64.
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Contabilidade de custos para gestão do meio ambiente
Autores: I. Ferreira, Aracélia Cristina de Sousa
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contabilidade de custos
3. Meio ambiente
Resumo: Trata de como a contabilidade, principalmente a relativa aos custos
de produção, pode gerar informações aos gestores das empresas e ao governo para a questão ambiental.
Geração própria de recursos
Autores: I. Pires, Marco Antônio Amaral
Assuntos: 1. Informação contábil
2. Demonstração das origens e aplicações de recursos
3. Análise de balanço
4. Registro contábil
5. Demonstrativo
6. Doar
7. Demonstrações contábeis
8. Balanço patrimonial
Resumo: Apresenta as razões da adoção do método de extração de informação dos demonstrativos, em especial da demonstração das origens e aplicação de recursos, e a forma como se processa a compilação dos dados e os
resultados obtidos. A Técnica destina-se a uma análise econômico-financeira-patrimonial de usuários externos dos registros contábeis. Baseia-se na
montagem do que se denomina quadro de geração própria de recursos.
O Plano Real e os novos tempos
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Planejamento tributário
2. Plano Real
3. Competividade
4. Empresas
Resumo: Comenta a fase de adaptação que as empresas brasileiras estão
passando com o Plano Real e as novas formas de gestão.
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O princípio contábil “da atualização monetária” e a Lei nº 9.249/95
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Balanço financeiro
2. Contabilidade pública
3. Orçamento
4. Receita
5. Despesa
Resumo: Refere-se à extinção da correção monetária das demonstrações
contábeis estabelecidas pela Lei.
Palavra do presidente: um congresso inovador
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Congresso brasileiro de contabilidade
2. Desenvolvimento
3. Contabilistas
Resumo: Comenta o êxito do XV Congresso Brasileiro de Contabilidade em
Fortaleza.
Perito
Autores: I. Silva, Antonio Carlos Morais da
Assuntos: 1. Assistente técnico
2. Peritos
3. Função
4. Contabilidade
Resumo: Comenta a atuação do perito e do assistente técnico.
Uma nova linguagem de comunicação em contabilidade
Autores: I. Braga, Hugo Rocha
Assuntos: 1. Registro contábil
2. Informação contábil
3. Comunicação
4. Contabilidade
5. Demonstrativo
Resumo: Trata da importância do processo de comunicação, referindo-se à
comunicação na contabilidade e a nova linguagem contábil.
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XV Congresso Brasileiro de Contabilidade
Resumo: Reportagem sobre o XV CBC, realizado em Fortaleza em 20 de
outubro de 1996.

Nº 102 - nov/dez
A globalização dos mercados e a sua
influência nas normas de auditoria
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos: 1. Economia
2. Empresas
3. Globalização
4. Mercado financeiro
5. Normas
6. Auditoria
Resumo: Analisa alguns aspectos da globalização da economia, suas influências no mercado das empresas e, especialmente, os relativos às normas de
auditoria, tanto em nível nacional como o internacional.
A harmonização das normas para o exercício profissional no âmbito
dos países do Conesul: balanço das assimetrias e dos possíveis
caminhos para o seu equacionamento
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Harmonização
2. Mercosul
3. Mercado Comum dos Países do Conesul
4. Exercício profissional
5. Contabilidade
6. Normas
7. Conesul
Resumo: Trata da harmonização das normas para o exercício profissional
no âmbito dos países do Conesul. Apresenta inicialmente um exame das
assimetrias detectadas e, posteriormente, faz uma revisão das soluções já
alvitradas, examinando seis aspectos positivos e negativos, com vistas à
formação de juízo sobre suas possibilidades de aplicação, a curto e a longo
prazo.

516

A informação como suporte ao processo de avaliação
do desempenho da estratégia empresarial
Autores: I. Beuren, Ilse Maria
Assuntos: 1. Tomada de decisão
2. Avaliação do desempenho
3. Informação contábil
4. Empresas
Resumo: Analisa o papel da informação no processo de avaliação do desempenho da estratégia empresarial, enaltecendo a gestão da informação e
equiparando-a a qualquer outro recurso relevante existente na empresa.
Contabilidade gerencial e teoria das restrições:
interligando a contabilidade à produção
Autores: I. Cia, Joanília Neide de Sales
Assuntos: 1. Custos
2. Contabilidade gerencial
3. Custeio
4. Teoria das restrições
5. Método
6. Rateio
7. Custeio baseado em atividades - ABC
Resumo: Refere-se às práticas contábeis introduzidas pelos novos instrumentais colocados à disposição da contabilidade gerencial, em especial as
metodologias de rateio de custos de fabricação aos produtos desenvolvidos,
a partir dos anos 80: o custeio com base em atividades (Activity Based Costing, ABC) e o critério com base na contabilidade dos ganhos (Throughput
Accounting, TOC).
Harmonização de princípios ou de normas?
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Harmonização
2. Mercado comum dos países do cone sul
3. Mercosul
4. Normas
5. Contabilidade
6. Princípios contábeis
Resumo: Trata das dificuldades de harmonizar as normas e os princípios
contábeis nos países-membros do Mercosul.
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Nova sede do CFC: Conselho Federal
de Contabilidade inaugura edifício - sede
Autores: I. Conselho Federal de Contabilidade - CFC
Assuntos: 1. Edifício-sede
2. CFC
3. Inauguração
Resumo: Trata da inauguração do edifício-sede do CFC. Relata os eventos ocorridos nesse dia, entre eles: inauguração do Museu; da Galeria dos
Ex-Presidentes; da Biblioteca e do Espaço Cultural. Relata, ainda, sobre a
Mesa Diretora da sessão solene de inauguração (sua composição).
Orçamento - programa: uma síntese de enfoques preambulares
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Redução de custos
2. Planejamento
3. Orçamentos
4. Contabilidade pública
5. Custos
Resumo: Refere-se à técnica do orçamento-programa, apresentando alguns
pré-requisitos para a sua implantação e implementação.
Palavra do presidente: edifício-sede do CFC: objetivo alcançado
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. José Maria Martins Mendes
2. Discursos
3. CFC
4. Edifício-sede
Resumo: Traz o pronunciamento do contador José Maria Martins Mendes,
Presidente do CFC, na solenidade de inauguração do edifício-sede do CFC,
Brasília-DF, 20 de novembro de 1996.
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Tributos no mercosul
Autores: I. Silva, Manoel Rubim da
Assuntos: 1. Tributo
2. Impostos
3. Mercado Comum dos Países do Conesul
4. Mercosul
5. Sistema tributário
6. Harmonização
Resumo: Evidencia os principais aspectos constitucionais dos Poderes e dos
Tributos existentes nos países que integram o Mercosul. Analisa os impostos
vigentes na Argentina, Uruguai e Paraguai. Comenta as principais características dos sistemas tributários dos aludidos países, comparando-os com os
vigentes no Brasil. Destaca as vantagens e desvantagens dos sistemas e as
tentativas do Brasil em adequar sua estrutura aos demais países integrantes
do bloco. Finaliza com a preconização da harmonização tributária, em prol
do sucesso do Mercado Comum do Sul.
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Ano 1997
Nº 103 - ano 26 - jan/fev
A origem do anteprojeto de lei de criação do Conselho Federal de
Contabilidade e dos Conselhos Regionais de Contabilidade
Autores: I. Watanabe, Ippo
Assuntos: 1. História
2. Lei
3. Anteprojeto
4. Conselhos regionais de contabilidade - CRCS
5. Conselho federal de contabilidade - CFC
Resumo: Traz a história do anteprojeto de Lei de criação do CFC e dos
CRCs.
A suplementação de créditos especiais
Autores: I. Santos, Williams Almeida
Assuntos: 1. Crédito adicional
2. Crédito especial
3. Orçamentos
4. Legislação
Resumo: Enfoca a necessidade de fundamentação do entendimento de que
se pode suplementar créditos adicionais. Faz profundas digressões sobre o
ciclo orçamentário brasileiro, procedimentos e técnicas usuais.
As modificações na conta de resultados
Autores: I. Serra, Luiz F.
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Conta de resultado
Resumo: Apresenta uma nova configuração da conta de resultados.
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Conciliação entre a TIR e o ROI: uma abordagem
matemática e contábil do retorno do investimento
Autores: I. Kassai, José Roberto
Assuntos: 1. Taxa interna de retorno
2. TIR
3. Retorno do investimento
4. Análise de investimentos
5. Matemática financeira
6. ROI
7. TIR modificada
8. MTIR
Resumo: O autor sustenta que a análise do retorno de investimento baseia-se, efetivamente, nas informações geradas pela contabilidade.
Cursos de pós-graduação, educação profissional continuada e
valorização da profissão contábil
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Ensino profissional
2. Contabilidade
3. Ensino
4. Valorização
5. Profissional
6. Ensino de pós-graduação
Resumo: Trata da valorização profissional do contabilista que depende
significativamente da melhoria educacional; evidencia as diferenças entre
CPG. (Curso de Pós-graduação) e EPC (Educação Profissional Continuada).
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La profesion contable hoy y a futuro
Autores: I. Castilla Perez, Antonio
Assuntos: 1. Desenvolvimento econômico
2. Auditoria
3. Contabilidade
4. Controle
5. Educação
6. Globalização
7. Harmonização
8. Economia de mercado
9. Profissões
10. Contabilistas
Resumo: Trata das novas tendências da profissão contábil perante o desenvolvimento econômico e a globalização de mercados.
O equilíbrio orçamentário
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Equilíbrio orçamentário
2. Flutuações econômicas
3. Orçamentos
4. Empresas públicas
Resumo: Defende que o equilíbrio anual não é mais considerado o princípio
supremo em matéria orçamentária, firmando-se o entendimento de que o orçamento deve estabelecer uma orientação que vise a minimizar as flutuações
ao longo da tendência secular do crescimento.
O patrimônio líquido não é passivo
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Patrimônio líquido
2. Inventário
3. Passivo
4. Ativo
5. Balanço patrimonial
Resumo: Refere-se à forma de apresentação do patrimônio líquido no balanço.
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Palavra do presidente: 1997: um ano para crescer
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Discursos
2. José Serafim Abrantes
Resumo: Traz os votos de ano novo do Presidente em Exercício do Conselho Federal de Contabilidade Contador José Serafim Abrantes para o
ano de 1997.
Perícia contábil: só contador pode realizá-la
Assuntos: 1. Perícias contábeis
2. Decreto-Lei nº 9.295 / 46
3. Contador
4. Decisão
5. Judicial
Resumo: Refere-se à importante decisão judicial, já com trânsito julgado,
ocorreu recentemente no estado do Rio Grande do Sul, sobre a garantia do
direito da atividade pericial.
Subsistemas de funções patrimoniais e metodologia matricial da
análise do comportamento da riqueza.
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Análise
2. Comportamento patrimonial
3. Função patrimonial
4. Liquidez
Resumo: Trata dos subsistemas de funções patrimoniais e da metodologia
matricial da análise do comportamento da riqueza. O autor defende que os
estudos dos subsistemas de funções e, em decorrência, de matrizes, vêm
atender a essa exigência de se ampliar o campo de observação, para melhor
conhecimento sobre o comportamento patrimonial.
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Nº 104 - mar/abr
A abordagem sistêmica em contabilidade
Autores: I. Yoshitake, Mariano
Assuntos: 1. Pensamento sistemático
2. Pensamento filosófico
3. Contabilidade
4. Teoria contábil
5. Teoria dos sistemas
Resumo: Refere-se à importância da abordagem sistêmica em contabilidade e analisa alguns aspectos que possam contribuir no desenvolvimento da
teoria contábil.
A atividade governamental como suporte ao crescimento econômico
Autores: I. Santos, Williams Almeida
Assuntos: 1. Privatização
2. Crescimento econômico
3. Atividade
4. Ação governamental
5. Educação
6. Desenvolvimento
7. Terceirização
Resumo: Trata das atividades e funções desempenhadas pelo Estado Contemporâneo na luta pelo seu desenvolvimento econômico. Afirma que a
ação governamental ainda desponta como fundamental para cumprir metas
traçadas e promover o bem-estar social e econômico da comunidade.
A contabilidade: ontem, hoje e amanhã
Autores: I. Braga, Adilson Votto
Assuntos: 1. Contador
2. Prerrogativas profissionais
Resumo: Trata das prerrogativas profissionais do contador.
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As teorias da decisão, da mensuração
e da informação e a controladoria
Autores: I. Teles, Egberto Lucena; II. Vartanian, Grigor Haig
Assuntos: 1. Mensuração
2. Teoria
3. Controller
4. Teoria da informação
5. Controladoria
6. Tomada de decisão
Resumo: Trata da importância do CONTROLLER, gestor do sistema de informações, em conhecer as teorias da decisão, da mensuração e da informação. Esse conhecimento é fundamental para obtenção de uma visão sistêmica, fator facilitador para que o gestor estabeleça um estado harmônico entre
todas as áreas, objetivando um resultado global ótimo.
Balanço social
Autores: I. Perottoni, Marco Antônio; II. Cunha, Aromildo Sprenger da
Assuntos: 1. Valor adicionado
2. Demonstrações contábeis
3. Balanço social
4. Demonstração do valor adicionado
Resumo: Trata do tema Balanço social. Ressalta sua importância e os seus
benefícios. Apresenta o valor adicionado como um complemento do balanço
social. Nesse trabalho, o autor trata o balanço social como um conjunto de
informações econômicas e sociais, que tem por objetivo a divulgação de informações sobre o desempenho econômico e financeiro das empresas e sua
atuação em benefício da sociedade.
Conhecimento, ciência, metodologias científicas e contabilidade
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Metodologia científica
3. Ciência
4. Conhecimento
5. Classificação das ciências
6. Formas de pensamentos
Resumo: Traz as formas de conhecimento, a conceituação de ciência e sua
classificação, as características das ciências sociais, as abordagens científicas e comentários sobre a classificação da contabilidade como ciência.
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Contador Ivo Malhães de Oliveira:
uma vida dedicada à profissão contábil
Assuntos: 1. Biografia
2. Ivo Malhães de Oliveira
Resumo: Traz as realizações do contador Ivo Malhães de Oliveira durante a
sua gestão no Conselho Federal de Contabilidade.
Controle de gestão na era da globalização
Autores: I. Gomes, Josir Simeone
Assuntos: 1. Gerência
2. Globalização
3. Modelo
4. Controle de gestão
Resumo: Traz as mudanças ocorridas no meio ambiente mundial a partir da
década de oitenta que implicaram em transformações profundas nos modelos administrativos de todos os tipos de organização, principalmente quanto
aos aspectos relacionados com a formalização dos sistemas de controle e a
profissionalização progressiva da gerência.
Controle interno: um diagrama elucidativo
de algumas classes de controle
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Diagrama
2. Controle interno
Resumo: Apresenta um diagrama que contém resumo sugestivo de tipos de
controle.
Da responsabilidade civil do contador
na função de auditor independente
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Contador
2. Auditor independente
3. Responsabilidade
4. Função
Resumo: Trata da responsabilidade civil do auditor independente.

526

O exame de suficiência
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Contabilistas
2. Profissional
3. Contabilidade
4. Qualidade
5. Valorização
Resumo: Refere-se à realização do exame de suficiência, pelo sistema CFC/
CRCs para ingresso na profissão.
O que a sociedade precisa saber sobre os balanços
Autores: I. Souza, Natólio de
Assuntos: 1. Empresas
2. Informação contábil
3. Nota explicativa
4. Documentos publicados
5. Balanço
6. Contas
7. Demonstrações contábeis
Resumo: Trata da importância dos balanços serem publicados com anotações esclarecedoras para o público leitor das contas das empresas.
Perícia contábil em concordatas e falências
Autores: I. Almeida, Mário Martins de
Assuntos: 1. Falência
2. Concordata
3. Perícias contábeis
4. Atividade profissional
Resumo: Trata da perícia contábil em concordatas e falências, abordando os
aspectos técnicos e históricos e as normas legais a serem observadas nesse
ramo de atividade profissional.
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Sobre nosso sistema CFC/CRCs
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Classe contábil
3. Competência
4. Responsabilidade
5. Profissional
Resumo: Trata sobre o sistema CFC/CRCs e da sua responsabilidade no
exame de competência dos profissionais contábeis.
Teoria da contabilidade: comentários,
programa e metodologia de uma disciplina
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Teoria contábil
2. Disciplinas
3. Curriculum
Resumo: Apresenta as razões de um programa da disciplina Teoria da Contabilidade, sob a ótica científica e filosófica. Logo, não se preocupa com os
aspectos de aplicação particular da disciplina, nem com processos de registros e suas evidências.

Nº 105 - mai/jun
A colaboração entre a universidade e o sistema CFC/CRCs
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Curso de especialização
2. Universidade
3. Conselho Federal de Contabilidade - CFC
4. Conselhos Regionais de Contabilidade - CRCS
Resumo: Discute o problema das Universidades abrirem cursos de especialização em contabilidade a leigos.
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A demonstração do fluxo de caixa como forma de enriquecimento das
demonstrações contábeis exigidas por lei
Autores: I. Teles, Egberto Lucena
Assuntos: 1. FAS95
2. Demonstrações contábeis
3. Fluxo de caixa
4. Lei nº 6.404/76
5. Demonstração do fluxo de caixa - DFC
Resumo: Enfatiza a relevância informativa da demonstração do fluxo de caixa (DFC) e dá um enfoque novo a evidenciação da DFC em conjunto com
as demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 6.404/76.
A pane da informática na virada do milênio
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Problemas
2. Informática
3. Bug do milênio
Resumo: Trata da pane da informática na virada do milênio.
Arbitragem: um novo desafio para os contadores
Autores: I. Silva, Tania Moura da; II. Silva, Selia Grãbner da
Assuntos: 1. Economia
2. Mercado comum dos países do cone sul
3. Contador
4. Globalização
5. Mercosul
6. Abitragem
Resumo: Traz alguns aspectos da arbitragem internacional, dentro de uma
visão de economia globalizada.
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As finanças públicas e o “tecido social”
Autores: I. Santos, Williams Almeida
Assuntos: 1. Arrecadação
2. Sistema tributário
3. Fundo de estabilização fiscal
4. Finanças públicas
5. Orçamento público
6. Desempenho
Resumo: Traz o perfil das finanças públicas nacionais, e o que o Governo
tem divulgado das suas realizações, estabelece o que se define como relação
custo receita x despesas apurado no demonstrativo do desempenho econômico, financeiro e social da atual administração.
Dever ético da ajuda na prática de virtude
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Ética
2. Ética profissional
3. Ajuda profissional
Resumo: Traz um parecer sobre o dever ético da ajuda.
Fragmentos da teoria contábil
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Função
2. Ciência
3. Objeto
4. Contabilidade
5. Economia
6. Patrimônio
7. Teoria contábil
Resumo: Trata a Contabilidade como uma ciência, possuidora de um objeto
de estudo e de funções bem definidas.
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Os serviços prestados pelo auditor independente como instrumento
para uma gestão eficaz
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos: 1. Auditor independente
2. Auditoria independente
3. Prestação de serviços
4. Gestão
5. Eficácia
6. Auditoria
7. Valor agregado
Resumo: Apresenta os aspectos históricos do enfoque da auditoria independente. Faz uma análise crítica das informações fornecidas pelos auditores
independentes ao seus cliente nos últimos anos.
Palavra do presidente: os novos tempos e a valorização da classe
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Profissões
2. Contabilistas
3. Valorização da classe contábil
4. Desenvolvimento econômico
Resumo: Comenta as mudanças que o País vem sendo submetido, quase
sempre de ordem econômica e seu impacto sobre a profissão de contabilista:
refere-se à importância da classe contábil assumir cargos importantes.
Planejamento estratégico aplicado aos Conselhos Regionais de
Contabilidade: uma abordagem prática
Autores: I. Leitão, Jucileide Ferreira
Assuntos: 1. Estrutura
2. Administração participativa
3. Organização
4. Planejamento estratégico
5. Conselhos regionais de contabilidade - CRCS
Resumo: Apresenta orientações básicas para a elaboração de um planejamento estratégico nos Conselhos Regionais de Contabilidade, evidenciando
a influência desse tipo de planejamento no processo gerencial, que permite
levar-se em conta as variáveis distintas em função da realidade de cada Conselho Regional.
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Utilização, demanda e oferta de sistemas de custos
no município de fortaleza: o caso indústrias alimentícias
Autores: I. Oliveira, Marcelle Colares; II. Aguiar, Thereza Raquel Sales de
Assuntos: 1. Contabilidade de custo
2. Industria alimentar
3. Plano de contas
4. Sistema de custo
5. Município
6. Fortaleza
Resumo: Faz um levantamento de quantas indústrias de gênero alimentício
do município de Fortaleza mantêm sistema de contabilidade de custos que
atenda as exigências fiscais e societárias, bem como aos conceitos e princípios emanados da Contabilidade. Destaca, nas empresas pesquisadas, quem
mantêm sistema de contabilidade de custos inadequados. Mostra a utilidade
e necessidade de manutenção de um adequado sistema de custos.

Nº 106 - jul/ago
Aplicando o método de Terborgh na determinação do momento ideal
para substituição dos bens depreciáveis
Autores: I. Rocchi, Carlos Antônio de
Assuntos: 1. Bens depreciáveis
2. Método Terborgh
3. Custos
4. Tomada de decisão
5. Ativo
6. Pesquisa operacional
Resumo: Discute a aplicação prática de instrumentos utilizados para a determinação do momento ideal para substituição de máquinas e equipamentos.
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As universidades e o sistema CFC/CRCs
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Mestrados
2. Ensino de pós-graduação
3. Universidades
4. Exercício profissional
5. Regulamentação
6. Contabilidade
7. Doutorados
8. Ensino
Resumo: Refere-se ao problema das universidades permitirem o acesso aos
cursos de mestrado e doutorado aos egressos de todos os cursos de graduação; à regulamenteção da profissão contábil e propõe uma parceria entre as
entidades de ensino e o CFC/CRCs.
Contabilização e escrituração das demonstrações
contábeis de sociedades cooperativas: um enfoque social
Autores: I. Pereira, Anisio Candido
Assuntos: 1. Aspectos sociais
2. Contabilidade
3. Plano de contas
4. Escrituração
5. Demonstrações contábeis
6. Balanço patrimonial
7. Sociedade cooperativa
8. Ativo imobilizado
9. Cooperativismo
10. Fundo de assistência técnica educacional
11. Reserva de assistência técnica educacuional
12. FATES
13. RATES
Resumo: Mostra o mecanismo de controle pela contabilidade das sociedades
cooperativas, enfatizando o resultado de seus aspectos sociais por meio de
demonstrações contábeis.
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Contador, com todo respeito
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo
Assuntos: 1. Valorização
2. Contador
Resumo: Comenta o fato dos contadores não serem valorizados, socialmente, no Brasil.
Custos do ciclo de vida do produto: uma abordagem
teorica com ênfase na obtenção de vantagem competitiva
Autores: I. Beuren, Ilse Maria; II. Schaffer, Viany
Assuntos: 1. Planejamento
2. Custos
3. Empresas
4. Mensuração
5. Competitividade
6. Produto
Resumo: Identifica a composição e a mensuração dos custos do ciclo de
vida de um produto, com vista à obtenção de vantagem competitiva para a
empresa.
Demonstrações contábeis: um estudo sobre Argentina e Brasil
Autores: I. Ramlow, Débora Simoni; II. Silva, Guilherme Júlio
Assuntos: 1. Normas
2. Demonstrações contábeis
3. Balanço patrimonial
4. Mercosul
Resumo: Trata de uma reflexão das normas referentes às demonstrações
contábeis da Argentina e do Brasil.
O conceito mais moderno de atualização de balanço
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Balanço
2. Correção monetária
3. Inflação
Resumo: Apresenta as razões da atualização de balanços.
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O segmento da auditoria no quadro da organização no setor público
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Modelo
2. Organograma
3. Controle interno
4. Contadoria
5. Organização
6. Setor público
7. Auditoria interna
Resumo: Faz considerações sobre a auditoria interna no setor público. Opta
pelo segmento de auditoria inserido na estrutura da contadoria. Questiona a
independência do contador-auditor e sugere um modelo de organização para
a contadoria.
O uso da informação contábil pelos
administradores através dos tempos
Autores: I. Vasconcelos, Nanci de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Informação contábil
3. Sistema de informação contábil - SIC
4. Tomada de decisão
Resumo: Evidencia a interligação do pensamento contábil e administrativo.
Elucida a contabilidade como um sistema de informação contábil completo
e especificamente útil ao que se refere à tomada de decisão.
Palavra do presidente: balanço social: uma idéia milenar
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Empresas
2. Balanço social
3. Papel social
4. Responsabilidade social
Resumo: Comenta o papel social das empresas e a importância do balanço
social.
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Nº 107 - set/out
Perito judicial: impedimento, suspeição, escusa e recusa
Autores: I. Silva, Antonio Carlos Morais da
Assuntos: 1. Perícias judiciais
2. Perícias contábeis
Resumo: Refere-se às questões processuais, tais como arguições de suspeição, impedimento, escusa e recusa.

A auditoria integral com instrumento de uma gestão eficaz e voltada
para as novas exigências dos usuários: um desafio definitivo para o
auditor independente como agente do desenvolvimento empresarial
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos: 1. Auditoria integral
2. Demonstrações contábeis
3. Auditoria externa
4. Auditoria independente
5. Auditor independente
6. Valor agregado
Resumo: Analisa os cenários em que trabalhou o auditor independente no
século XX e quais os desafios diante das alterações substanciais por que
passam as empresas, os reflexos do rápido desenvolvimento da informática.
Identifica algumas áreas de operação das entidades onde os auditores independentes devem atuar, dentro do conceito de auditoria integral.
A contribuição provisória (!) ou permanente
sobre movimentações financeiras
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Imposto
2. CPMF
3. Contribuição provisória sobre movimentação financeira
Resumo: Discute a qualidade e a validade do retorno da carga fiscal brasileira na sociedade. Discorre sobre a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF e sua importância como imposto.
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Caduceu: o símbolo da profissão contábil
Autores: I. Echeverria, Ivan
Assuntos: 1. Caduceu
2. Contabilidade
3. Símbolo
Resumo: Analisa a simbologia do CADUCEU como representante do símbolo da profissão contábil.
Depende do Congresso
Autores: I. Santos, Gilmara
Assuntos: 1. Lei de falências
2. Lei de recuperação de empresas
3. Concordata
4. Recuperação judicial
Resumo: A nova lei de Falências pode perder seu objetivo principal caso o
projeto de lei que cria o parcelamento de débitos não seja aprovado, pois, os
especialistas acreditam ser essa essencial para a recuperação de empresas.
O “provão” e o curso de ciências contábeis
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Prova
2. Ensino
3. Contabilidade
Resumo: Comenta a formação acadêmica do Contador, e como essa categoria profissional pode contribuir para elaboração do Provão do Ministério da
Educação e dos Desportos.
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O ensino universitário, os exames de competência e a educação
continuada na busca da excelência e do exercício profissional pleno
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Exercício profissional
2. Educação permanente
3. Ensino de graduação
4. Competência
5. Exame de suficiência
6. Exame de ordem
7. Ensino superior
Resumo: Analisa os procedimentos operacionais acerca do exercício profissional, incluindo a formação acadêmica, as exigências em matéria de comprovação de competência, a educação continuada, além das questões pertinentes à própria estrutura da profissão.
O Simples e as empresas prestadoras de serviços
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições
das microempresas e empresas de pequeno porte
2. Prestação
3. Microempresa
4. Lei fiscal
5. Serviços
6. Simples
Resumo: Debate as implicações da Lei nº 9.317 que institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES em relação às empresas prestadoras
de serviços que não enquadraram essa categoria na Lei do Simples.
O verdadeiro sentido do conhecimento histórico em contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. História
2. Contabilidade
3. Filosofia da ciência
Resumo: Apresenta um estudo sobre a história da contabilidade dividindo
em dois grandes períodos: a História geral e a História das Doutrinas. Ressalta a importância da análise do pensamento científico, em contabilidade,
através do estudo da filosofia.
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Palavra do presidente: prestando contas
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Relatório
2. Discursos
3. Conselho Federal de Contabilidade
Resumo: Apresenta o pronunciamento do Presidente do CFC, Contador José
Maria Martins Mendes, quando do encerramento de sua gestão 1996-1997.
Prestação de contas anual: responsabilidade e julgamento
Autores: I. Silva Filho, Osvaldo Cipriano da
Assuntos: 1. Gestão financeira
2. Prestação de contas
3. Conta
4. Julgamentos
5. Competência
6. Conta pública
Resumo: Esboça as relações que existem entre a responsabilidade do gestor
público frente aos recursos colocados à sua disposição e a obrigatoriedade
de prestar contas dos atos de gestão ao Órgão de Contas, em decorrência
do uso, ou não, desses recursos. Trata da competência, do objeto, do período, da apresentação, da apreciação, da unicidade das contas, dos estágios
e da exoneração de responsabilidade do gestor público no julgamento das
contas públicas.
Relatório de atividades: planejamento
integrado do sistema CFC/CRCs
Autores: I. Conselho Federal de Contabilidade - CFC
Assuntos: 1. Conselho Federal de Contabilidade
2. Relatórios de atividades
Resumo: Apresenta uma síntese das atividades desenvolvidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade no período de 1994 a 1997, com foco no planejamento integrado do sistema CFC/CRCs.
Relatório de atividades: edifício sede do CFC: objetivo alcançado
Autores: I. Conselho Federal de Contabilidade - CFC
Assuntos: 1. Conselho Federal de Contabilidade
2. Sede
Resumo: Tem como assunto principal o novo edifício sede do CFC, inaugurado em 20 de novembro de 1996.
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Relatório de atividades (1994/1997)
Autores: I. Conselho Federal de Contabilidade - CFC
Assuntos: 1. Relatório
2. Atividades
3. CFC
Resumo: Trata dos seguints temas: 1. Plenário do CFC; 2. Consolidação do
sistema CFC/CRCs 3. Câmara técnica; 4. Publicações técnicas; 5. Registro
do Formando; 6. Comunicação social; 7. galeria de arte do CFC; 8. Biblioteca do CFC; 9. Museu Brasileiro de Contabilidade; 10. XII convenção anual
dos contabilistas.
Usando programação linear na contabilidade decisorial
Autores: I. Chagas, José Ferreira; II. Nossa, Valcemiro
Assuntos: 1. Excel
2. Informática
3. Contabilidade
4. Controle gerencial
5. Programação linear
Resumo: Focaliza a utilidade, eficiência e eficácia da técnica de programação linear no cotidiano dos profissionais que utilizam a contabilidade para
fins decisoriais. Ressalta a facilidade de uso e aplicabilidade da programação
linear em qualquer tipo de empresa, ou instituição, especialmente após o
surgimento das planilhas eletrônicas.
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Nº 108 - Nov/dez
A educação contábil no Brasil:
panorama, desafios e desenvolvimentos futuros
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ensino de pós-graduação (mestrado)
3. Doutorados
4. Ensino permanente
5. Exame de suficiência
6. Educação
7. Ensino superior
Resumo: Apresenta um quadro sintético e abrangente da profissão e da educação contábil em nosso País. Discute as questões relacionadas a organização profissional brasileira, na área contábil e o ensino da contabilidade em
nível superior (mestrado, doutorado), bem como a exigência do exame de
competência e a educação continuada obrigatória.
Análise de balanço no setor público
Autores: I. Fernandes, Pedro Onofre
Assuntos: 1. Análise vertical
2. Índices
3. Contabilidade pública
4. Demonstrações contábeis
5. Setor público
6. Análise de balanços
7. Análise horizontal
8. Quocientes
Resumo: Discorre sobre os principais métodos tradicionais de análise de
balanços no setor público, desenvolve processos específicos que possibilita
interpretar e analisar informações extraídas dos relatórios preparados pela
contabilidade governamental.
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Brasil, 500 anos
Autores: I. Castro, Antônio Marçal Pinto de
Assuntos: 1. Descobertas
2. Contador
3. Educação
Resumo: Trata da comemoração dos quinhentos anos do Brasil, aliada à iniciativa da classe contábil para preparação do Contador do Ano 2000.
Como elaborar e divulgar as demonstrações contábeis
Autores: I. Leitão, Jucileide Ferreira
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Informação contábil
3. Obrigações
4. Escrituração contábil
Resumo: Aborda a forma de estruturação, apresentação e legalidade das demonstrações contábeis apresentadas nos relatórios obrigatórios do sistema
de escrituração contábil.
Decisões sobre eventos e transações na gestão econômica
Autores: I. Silva, Alexandre dos Santos; II. Crozatti, Jaime
Assuntos: 1. Gestão econômica
2. Avaliação de desempenho
3. Sistema contábil
4. Balanço patrimonial
5. Informação contábil
6. Tomada de decisão
7. Mensuração
Resumo: Analisa a responsabilidade da contabilidade, como gestora do sistema de informação operacional/econômico, pela construção de modelos
que atendam a esta necessidade, bem como pela correta mensuração e informação dos impactos no patrimônio causados pelas decisões dos gestores,
como forma de monitoração para as decisões futuras.
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Ecos do XV Congresso Mundial de Contadores
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Congresso mundial de contadores
2. Contabilidade
3. Globalização
4. Meio ambiente
Resumo: Resumo dos principais tópicos debatidos no XV Congresso Mundial de Contadores em Paris de 9/10/97, sob o tema Contadores e Sociedade
servindo o interesse público.
Natureza jurídica dos conselhos de
fiscalização dos profissionais liberais
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Medida provisória
2. Conselhos de contabilidade
3. Fiscalização profissional
4. Exercício profissional
Resumo: Descreve sobre a natureza jurídica dos Conselhos de Fiscalização,
e a edição da Medida Provisória nº 9-36, de 06 de novembro de 1997, que
classifica os Conselhos de Profissionais Liberais como caráter privado, por
delegação do Poder Público.
O incentivo fiscal do audiovisual: o contabilista em cena
Autores: I. Silva, Manoel Rubim da
Assuntos: 1. Incentivo fiscal
2. Pessoa física
3. Imposto de renda
4. Pessoa jurídica
Resumo: Debate os aspectos jurídicos da Lei nº 8.685, de 20 de julho de
1993, que dispõe sobre os mecanismos de fomento à atividade audiovisual
em relação às pessoas jurídicas e do benefício por parte das pessoas físicas.
Ressalta a importância do papel do profissional da contabilidade no sucesso
do Incentivo Fiscal do Audiovisual.
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Palavra do presidente: obrigado!
Autores: I. Mendes, José Maria Martins
Assuntos: 1. Discursos
2. Conselho Federal de Contabilidade
Resumo: Apresenta o pronunciamento final do Presidente do Conselho Federal de Contabilidade Contador José Maria Martins Mendes agradecendo
a toda equipe que colaborou na sua gestão de 1994 a 1997 na presidência
do órgão.
Profilaxia contábil em empresas de serviços contábeis
Autores: I. Ripamonti, Alexandre
Assuntos: 1. Tomada de decisão
2. Avaliação de desempenho
3. Análise de balanço
4. Empresas
5. Desempenho
Resumo: Define nesse estudo o termo “Profilaxia Contábil” como a representação das medidas indispensáveis no combate à mortalidade precoce das
empresas. Apresenta uma contribuição para a prática da profilaxia contábil,
demonstrando os métodos utilizados, oferecendo subsídios para que as empresas de serviços contábeis, possam cumprir sua função social.
Reportagem: homenagem ao chanceler Edson Queiroz
Assuntos: 1. Conselho Federal de Contabilidade
2. Medalha de mérito contábil
3. Edson Queiroz
Resumo: Descreve a solenidade, de homenagem ao Chanceler Edson Queiroz, conferindo-lhe, in memoriam, a Medalha de Mérito Contábil.
Reportagem: criada a Fundação Brasileira de Contabilidade
Assuntos: 1. Fundação Brasileira de Contabilidade - FBC
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Transparência: incauta exposição ou marca de modernidade?
Autores: I. Souza, Natólio de
Assuntos: 1. Informação contábil
2. Realidade
3. Confiabilidade
Resumo: Expõe a função social da empresa na transparência em produzir
informações capazes de conduzir em alto nível o relacionamento empresa/
sociedade.
Uma bíblia da ética na contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Filosofia científica
2. Contabilidade
3. História
4. J. Dumarchey
Resumo: Descreve a obra do cientista francês da Contabilidade, J. Dumarchey, Theorie Positive di la Comptabilite, precursor da Epistemologia Contábil moderna.
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Ano 1998
Nº 109 - ano 27 - jan/fev
A programação não-linear aplicada
à contabilidade: um estudo exploratório
Autores: I. Silva, José Dionísio Gomes da
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Gerência
3. Métodos quantitativos
4. Redução de custos
5. Programação não linear
Resumo: Trata da importância da utilização de métodos quantitativos na
resolução de problemas gerenciais. Apresenta a origem e evolução desses
métodos na resoluções de questões administrativas.
A questão da qualidade do ensino na contabilidade:
os pequenos segredos de um bom desempenho do professor
Autores: I. Schwez, Nicolau
Assuntos: 1. Professores
2. Contabilidade
3. Desempenho
4. Ensino
5. Qualidade
Resumo: Apresenta alguns pequenos segredos de um bom desempenho do
professor para um melhor desenvolvimento do ensino da Ciência Contábil.
Considerações sobre a contabilidade social
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Contabilidade social
2. História
3. Balanço social
Resumo: Apresenta algumas considerações sobre a contabilidade social.
Traz as origens do balanço social.
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Contabilização
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Pequenas e médias empresas
Resumo: Refere à importância de ensinar aos pequenos e médios empresários a contabilização.
Demonstrações contábeis: um estudo sobre Argentina e Brasil: parte II
Autores: I. Ramlow, Débora Simoni; II. Silva, Guilherme Júlio da
Assuntos: 1. Normas
2. Demonstrações contábeis
3. Balanço patrimonial
4. Mercosul
5. Nota explicativa
Resumo: Faz uma comparação das demonstrações contábeis, inclusive as
notas explicativas.
Globalização da economia e as novas tendências da profissão
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Norma
3. Globalização
4. Harmonização
5. Mercosul
6. Futuro
7. Profissão contábil
8. Crescimento econômico
Resumo: Analisa os principais aspectos que dizem respeito à profissão contábil no cenário da globalização, tanto do ponto de vista mundial, como do
ambiente americano e regional, em especial o Mercosul.
O controle da gestão na atividade pública
Autores: I. Santos, Williams Almeida
Assuntos: 1. Relatórios
2. Prestação de contas
3. Setor público
4. Controle de gestão
Resumo: Refere-se à importância do controle na estrutura organizacional de
gestão do setor público.
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O papel de trabalho
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Papéis de trabalho
2. Auditoria permanente
3. Norma
Resumo: Apresenta um resumo das sugestões que foram propostas para exame e parecer do Grupo de Estudo das Normas de Auditoria.
Palavra do presidente: educação continuada: caminho obrigatório
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Educação continuada
2. Contabilista
3. Exame de competência
Resumo: Trata da importância da educação continuada na trajetória do contabilista.
Perfil nacional das instituições de ensino
superior de ciências contábeis
Autores: I. Serra Negra, Carlos Alberto
Assuntos: 1. Ensino superior
2. Instituições
3. Métodos de ensino
4. Curriculum
5. Ciências contábeis
Resumo: Mostra os resultados de uma pesquisa sobre cursos superiores de
ciências contábeis em nível institucional. São abordadas informações levantadas sobre a distribuição geográfica das instituições e dos cursos, sistema
de dependência administrativa das instituições se públicas ou particulares;
os regimes de matrícula adotados no País e considerações sobre o vestibular
e turno dos cursos.
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Nº 110 - mar/abr
Balanço social: liberdade ou obrigatoriedade
Autores: I. Perottoni, Marco Antônio
Assuntos: 1. Balanço social
Resumo: Refere-se à necessidade, ou não, de termos uma legislação que
obrigue as empresas a publicarem as informações ligadas a sua política e
atuação social.
Conceitos em contabilidade e harmonização para a globalização
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Harmonização
2. Conceitos
3. Nomenclaturas
4. Contabilidade
5. Globalização
Resumo: Trata da harmonização dos termos contábeis para a globalização.
Conhecimento, ciência, metodologias científicas e contabilidade
Autores: I. Iudícibus, Sérgio de
Assuntos: 1. Valor
2. Goodwill
3. Custos
4. Mensuração
5. Ativo
Resumo: Trata dos aspectos da mensuração, bem como procura estabelecer
um cenário dentro do qual a contabilidade poderia ampliar sensivelmente
seu âmbito e atuação.
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Ecos do XV Congresso Mundial de Contadores: parte II
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Computadores
2. Contabilidade
3. Informática
4. Tecnologia
5. Contador
6. Avaliação
7. Desenvolvimento
8. Informação
9. Qualidade
10. Planejamento estratégico
11. Currículo
12. Futuro
13. Profissão contábil
14. IFAC
15. Meio ambiente
16. Função
17. Formação de valor
18. Contador gerente
19. Educação contábil
Resumo: Dá continuidade às informações referentes ao XV CMC, especialmente sobre o papel do contador em redação no meio ambiente e ao desenvolvimento sustentado. O rápido avanço da tecnologia da informação: como
pode o contador acompanhá-la? O contador do século XXI: mudanças nas
tendências educacionais. O contador gerencial e a formação de valor.
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O uso de centros de responsabilidade como
suporte á gestão de empresas agroindustriais
Autores: I. Ducati, Erves
Assuntos: 1. Empresas
2. Produção
3. Resultado
4. Mensuração
5. Gestão
6. Preços de transferência
7. Centro de cargas
8. Desempenho
Resumo: Propõe um modelo de mensuração do resultado e desempenho dos
gestores dos centros de responsabilidade em uma empresa do ramo agrícola.
Orçamento e contabilidade: uma contribuição relevante ao redesenho
do controle interno na administração pública
Autores: I. Peixe, Blênio César Severo
Assuntos: 1. Planejamento
2. Controle interno
3. Contabilidade pública
4. Orçamento público
Resumo: Mediante a contabilidade verifica-se a consolidação do processamento das informações que fundamentam a execução do acompanhamento
orçamentário da organização, servindo de fonte de evidenciação na estrutura
do sistema, de controle na administração pública.
Palavra do presidente: o papel da informação num mundo globalizado
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Globalização
2. Harmonização
3. Demonstrações contábeis
4. Informação contábil
Resumo: Aborda a importância da informação contábil na economia globalizada e comenta os esforços na busca da uniformização, da padronização
das informações.
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Panorâmica do relacionamento entre
a auditoria externa (ou independente) e a interna
Autores: I. Araújo, Francisco José de
Assuntos: 1. Objetivos
2. Demonstrações contábeis
3. Controle interno
4. Auditoria externa
5. Auditoria independente
6. Avaliação
7. Auditoria interna
8. Função
9. Competência
Resumo: Trata dos principais aspectos do relacionamento do auditor externo, ou independente, com a auditoria interna. Focaliza as diretrizes que devem ser observadas pelo contador no desempenho da atividade de auditor,
para avaliar as funções de auditoria interna quando da realização de auditoria de demonstrações contábeis, objetivando otimizar recursos e prevenir a
duplicação de esforços.
Primeiro o possível, depois o ideal
Autores: I. Coelho, José Washington
Assuntos: 1. Auditoria
2. Empresas
3. Norma
4. Papéis de trabalho
5. Sigilo
Resumo: Refere-se à norma relativa aos papéis de trabalho, que determina
prévia autorização da entidade auditada, tem duplo objetivo: o primeiro resguadar o profissional; e, o segundo, resguadar o Conselho de eventual ação
da empresa auditada.
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Quem exige deve pagar
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Impostos
2. Empresas
3. Obrigações
4. Órgão público
5. Informações
6. Contribuições
Resumo: Trata da constante e crescente exigência dos poderes públicos direcionados às micro, pequenas e médias empresas, exigindo controles estatísticos e diversos formulários informativos.
Teoria da contabilidade: avaliação do ativo permanente
Autores: I. Echeverria, Ivan
Assuntos: 1. Ativo permanente
2. Ativo imobilizado
3. Ativo intangível
4. Ativo deferido
5. Demonstrações contábeis
6. Investimentos
7. Avaliação
8. Bens
9. Teoria contábil
Resumo: Trata da avaliação do ativo permanente, que é a parte estrutural da
entidade destinada à manutenção de suas atividades. Apresenta exemplos
práticos, objetivando um maior entendimento do ativo permanente.
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Nº 111 - mai/jun
A Competência administrativa jurisdicional do
Conselho Federal de Contabilidade na edição de
normas de contabilidade e de auditoria brasileiras
Autores: I. Rodrigues, Roberto Almada
Assuntos: 1. CFC
2. Origem
3. América latina
4. Competência administrativa
5. Normas
6. Auditoria
7. Contabilidade
8. Conselho Federal de Contabilidade
9. Harmonização
10. Estados Unidos
Resumo: Refere-se à competência administrativa jurisdicional do
Conselho Federal de Contabilidade para editar normas e procedimentos de contabilidade.
A relevância da contabilidade e o controle
orçamentário do ponto de vista empresarial
Autores: I. Silva, Claudecy da
Assuntos: 1. Controle de gestão
2. Controle orçamentário
3. Orçamento
4. Globalização
5. Informática
6. Gastos
7. Contabilidade
8. Profissional
9. Futuro
Resumo: Traz da importância da contabilidade como ferramenta de controle
de gestão empresarial, apresentando-a como peça fundamental na economia
globalizada e procurando mostrá-la como instrumento de comunicação entre o patrimônio e suas mutações.
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Auditoria das disponibilidades
Autores: I. Cardozo, Julio Sérgio de Souza
Assuntos: 1. Ativo
2. Disponilidade
3. Controle interno
4. Auditoria
5. Demonstrações contábeis
6. Fundos
Resumo: Examina os aspectos contábeis, controles internos e procedimentos de auditoria específicos, de modo que o contador, no exercício de suas
funções de auditoria, possa desenvolver com segurança o exame das disponibilidades.
Auditoria para as incorporadoras de imóveis
Autores: I. Silva, Daniel Salgueiro da
Assuntos: 1. Incorporações
2. Fiscalização
3. Imobiliária
4. Auditoria
Resumo: Comenta a importância do controle e fiscalização contábil-financeira das empresas de incorporação imobiliária.
Ecos do XV Congresso Mundial de Contadores: parte III
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Informação contábil
2. Contabilidade
3. Iasc
4. Globalização
5. Harmonização
6. Profissão contábil
7. Ifac
8. Usuários
9. Normas
10. Auditoria
11. Mercado de capitais
Resumo: Comenta os temas discutidos no XV CMC, que são: O interesse público internacional e nacional: podem as agências regulamentadoras
globais servir a ambos? A expansão na fixação de normas está ela criando
harmonia ou confusão? Grupos econômicos regionais: uma ponte entre o
interesse público nacional e global. Habilitação Internacional e Reconhecimento mútuo de qualificações, esses objetivos realistas?
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Inteligência emocional e ética profissional
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Ética profissional
Resumo: Comenta a importância do controle das emoções para o bom desempenho ético profissional.
O contador e a justiça do trabalho
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Contador
2. Justiça do trabalho
Resumo: Refere-se à importância da presença do contador na Justiça do
Trabalho.
O ensino da contabilidade de custos no Brasil
Autores: I. Coelho, Cassius Regis Antunes; II. Chagas, José Ferreira;
III. Nossa, Valcemiro
Assuntos: 1. Qualidade
2. Professores
3. Bibliografia
4. Ensino
5. Metodologia
6. Avaliação
7. Contabilidade de custo
Resumo: Apresenta os resultados de uma pesquisa sobre o status do ensino
de contabilidade de custo no Brasil, referindo-se à qualidade do ensino, as
técnicas metodológicas, a bibliografia, o processo de avalição de aprendizagem e os recursos instrucionais empregados.
O parecer
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Auditoria independente
2. Parecer
Resumo: Apresenta algumas considerações sobre o parecer dos auditores
independentes.
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Palavra do presidente: o futuro da contabilidade e do contabilista
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Informática
3. Telecomunicações
4. Globalização
5. Contabilistas
6. Futuro
Resumo: Apresenta algumas reflexões a respeito do futuro do contabilista e
da contabilidade na virada do milênio.

Nº 112 - jul/ago
A liquidez efetiva
Autores: I. França, José Antonio de
Assuntos: 1. Liquidez
2. Indicadores
3. Balanço
4. Análise financeira
5. Índices
Resumo: Discute sobre a validade e utilidade dos indicadores de liquidez
das entidades econômicas e trata especificamente dos índices de liquidez
corrente e liquidez geral, bem como do Índice de Posicionamento de Atividade. Propõe uma metodologia alternativa de cálculo desses indicadores
capaz de efetuar correções na metodologia tradicionalmente utilizada na literatura de análise financeira de balanços.
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Ecos do XV Congresso Mundial de Contadores: parte IV
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Harmonização
2. Auditor
3. Fraude
4. Globalização
5. Profissão contábil
6. Benchmark
7. Normas internacionais
8. Educação
9. Mercado de capitais
Resumo: Aborda os discursos proferidos na segunda sessão plenária e os
trabalhos apresentados em Workshops que são: O interesse público, as normas de referência (benchmark) e o atendimento das expectativas, Mercado
de Capitais de Taiwan e alta tecnologia. Quais as razoáveis expectativas do
interesse público?
Investigacion en contabilidad de gestion:
estudio comparativo brasileño / español
Autores: I. Gomes, Josir Simeone; II. Ripoll Feliu, Vicente
Assuntos: 1. Contabilidade gerencial
Resumo: Faz uma reflexão da evolução atual da contabilidade gerencial no
Brasil e na Espanha, através de uma investigação bibliográfica realizada nos
periódicos contábeis mais importantes destes dois países, durante os anos
de 1991 a 1996.
Mais de dois mil anos de teoria da contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Teoria contábil
2. História
Resumo: Aborda a evolução da teoria da contabilidade.
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Mediação e arbitragem: uma questão de ousadia
Autores: I. Silva, Tania Moura da; II. Silva, Selia Grãbner da
Assuntos: 1. Arbitragem
2. Julgamentos
3. Mercosul
4. Mediação
Resumo: Propõe a Mediação e a Arbitragem como solução dos conflitos
que podem surgir das relações comerciais ou econômicas, principalmente
no âmbito do Mercosul.
O contador e a justiça eleitoral
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Prestação de contas
2. Eleições
3. Legislação
Resumo: Trata das prestações de contas dos candidatos e partidos políticos
relativa às eleições.
O provão e os cursos de ciências contábeis (ll)
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Provão
2. Ciências contábeis
3. Avaliação
Resumo: Aborda a importância do provão do Ministério da Educação e do
Desporto, buscando avaliar o sistema educacional, a fim de atualizá-lo e/ou
ajustá-lo naquilo que for preciso.
Palavra do presidente: tribuna fortalece imagem do contabilista
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Presidente
2. CFC
Resumo: Comenta a participação do Presidente do Conselho Federal de
Contabilidade no programa Tribuna Independente, da Rede Vida de televisão, mostrando a sociedade uma nova imagem do contabilista.
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Sebastião Ferreira Soares: um contador no Império
Autores: I. Pinheiro, Júlio César da Paz; II. Pinheiro, Ana Virgínia
Assuntos: 1. Sebastião Ferreira Soares
2. História
3. Contabilidade
4. Biografia
Resumo: Resgata os registros da obra do Contador Sebastião Ferreira Soares, comprovando que a ciência contábil já se fazia presente no Brasil-Império.
Sistemas de informações e a controladoria
Autores: I. Teles, Egberto Lucena; II. Vartanian, Gricor Haag
Assuntos: 1. Sistema de informação
2. Controladoria
3. Gerenciamento
Resumo: Apresenta um modelo conceitual para o sistema de informações
gerenciais e discorre sobre o papel da controladoria em relação ao sistema
de informações.

Nº 113 - set/out
A contabilidade e os custos indiretos
Autores: I. Pederiva, João Henrique
Assuntos: 1. Contabilidade gerencial
2. ABC
3. Custo indireto
4. Gestão
5. Reengenharia
6. Custeio baseado em atividade
7. Total quality control
8. TQC
Resumo: Trata dos custos indiretos e a sua representação contábil, ou seja,
a estrutura de custos. Ilustra técnicas e conceitos do interesse para a gestão
dos custos indiretos de forma articulada.
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A Prova pericial
Autores: I. Silva, Antonio Carlos Morais da
Assuntos: 1. Concordata
2. Perícias contábeis
3. Falência
4. Prova pericial
Resumo: Aborda o direito à prova pericial, sua importância e, especialmente, sua força probante.
Balanço social: uma demonstração da responsabilidade social,
ecológica e gestorial das entidades
Autores: I. Kroetz, Cesar Eduardo Stevens
Assuntos: 1. Balanço social
2. História
Resumo: Trata da importância da demonstração da responsabilidade social
das entidades públicas e/ou privadas, por meio do balanço social.
Ecos do XV Congresso Mundial de Contadores: parte V
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Auditor
2. Auditoria
3. Harmonização
4. Responsabilidade legal
5. Responsabilidade civil
Resumo: Comenta os trabalhos relativos ao item 2.2 do XV CMC, que são:
Às tendências recentes na responsabilização legal de auditores “e o interesse
público está sendo atendido?”.
Informação e explicação: informática e contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Profissão contábil
2. História
3. Futuro
4. Contabilidade
5. Informática
6. Ética
7. Ciências contábeis
Resumo: Trata da influência da informática nos domínios da contabilidade,
fato que vem alterando a tradicional forma de processar tarefas contábeis e
exigindo uma nova postura do profissional contabilista.
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O Estatuto dos Conselhos de Contabilidade: Resolução CFC nº 825/98
Assuntos: 1. Estatuto
2. Conselhos de contabilidade
Resumo: Traz na íntegra o texto do Estatuto dos Conselhos de Contabilidade, aprovado pela Resolução CFC nº 825/98, de 30 de junho de 1998,
publicado no D.O.U. de 27/07/1998.
O Impacto da modalidade de tributação
no fluxo de caixa das empresas
Autores: I. França, José Antonio de
Assuntos: 1. Lucro presumido
2. Planejamento tributário
3. Lucro real
4. Imposto de renda
5. Tributação
6. Fluxo de caixa
7. Simples
8. Pessoa jurídica
Resumo: Trata do impacto do pagamento dos tributos no fluxo de caixa das
empresas em função da escolha da modalidade de tributação do imposto de
renda das pessoas jurídicas. Demonstra a economia de caixa das empresas
no pagamento desses tributos quando se institui o planejamento tributário.
O profissional da contabilidade e o governo
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Governo
2. Função
3. Importância
4. Objetivos
5. Contabilidade
Resumo: Trata da importância da contabilidade para o empresário, grande,
médio, pequeno ou micro. Aborda o descaso do governo em relação ao profissional da contabilidade.
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Os princípios éticos e a ética profissional
Autores: I. Silva, Tania Moura da; II. Speroni, Valdemar
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contador
3. Ética
Resumo: Trata da importância dos princípios éticos para o exercício profissional do contabilista.
Palavra do presidente: planejamento na hora do voto
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Eleições
2. Votação
3. Reforma tributária
Resumo: Aborda a importância da votação nas eleições e comenta a luta do
Conselho Federal de Contabilidade pela reforma tributária.
São Mateus: padroeiro dos contabilistas
Assuntos: 1. São Mateus
2. Biografia
Resumo: Apresenta um resumo da vida de São Mateus e traz a data em que
foi proclamado patrono dos contabilistas.
Todos nós somos contabilistas:
harmonização das normas, não dos princípios
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Princípios
2. Harmonização
3. Normas
4. Globalização
Resumo: Refere-se aos desencontros entre regras e preceitos contábeis que
ocorrem entre países na era da globalização e comenta sobre o problema da
harmonização.
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Nº 114 - nov/dez
A contabilidade gerencial no contexto
operacional de atual economia globalizada
Autores: I. Kraemer, Maria Elisabeth Pereira
Assuntos: 1. Contabilidade gerencial
2. Economia
3. Globalização
4. Mudança tecnológica
Resumo: Aborda a globalização da economia, as mudanças de nível tecnológico, os reflexos dessas mudanças na gestão empresarial e as implicações
das mudanças na contabilidade gerencial.
A mensuração dos custos da qualidade
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Mensuração
2. Custo da qualidade
Resumo: Refere-se à mensuração do custo de qualidade que pode ser efetuada mediante relatórios contábeis, mostrando os diferentes tipos de custos
da qualidade, associados a indicadores gerais de desempenho da empresa.
A prova pericial: segunda parte
Autores: I. Silva, Antonio Carlos Morais da
Assuntos: 1. Prova pericial
2. Responsabilidade
3. Perícias contábeis
4. Peritos
5. Processo judicial
Resumo: Aborda a atuação do perito quando na busca da prova , a responsabilidade perante o Juiz e as Partes, bem como os apenamentos a que está
sujeito o perito, em consonância com as disposições expressas no Código de
Processo Civil e Código Penal Brasileiro.
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Aplicação da teoria geral dos sistemas á contabilidade
Autores: I. Kroetz, Cesar Eduardo Stevens; II. Matos, Wilson Castro de;
III. Fontoura, José Roberto de Arújo
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Sistema de informações
3. Teoria geral dos sistemas
Resumo: Aborda a evolução histórica da teoria geral dos sistemas, com seus
respectivos conceitos e propósitos. Enfoca a aplicação do pensamento sistêmico nas diversas áreas do conhecimento e, principalmente, na contabilidade e demonstra a contabilidade como um sistema de informação interligando com o ambiente e com a organização, a que presta serviços.
Auditoria interna: o quê e para quê?
Autores: I. Araújo, Francisco José de
Assuntos: 1. Auditoria interna
2. Função
3. Responsabilidade
Resumo: Esclarece o que e para que serve a Auditoria Interna no contexto
da atual dinâmica empresarial. Focaliza os modernos propósitos e conceitos
incorporados pela Auditoria Interna, suas responsabilidades e amplitude de
suas funções.
Contas de despesas e os fenômenos contábeis e sociais
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Conta de despesa
2. Fenômenos contábeis
3. Fenômenos sociais
4. Informação contábil
5. Plano de contas
6. Registro contábil
Resumo: Trata das contas de despesas e os fenômenos contábeis e sociais.
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Ecos do XV Congresso Mundial de Contadores: parte VI
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Auditor
2. Auditoria
3. Bolsa de valores
4. Estados Unidos
5. Estrutura
6. França
7. Gerência
8. Importância
9. Japão
10. Mercado de capitais
11. Corporate Governance
12. Definição
Resumo: Comenta os trabalhos apresentados no XV congresso Mundial de
contadores relativos ao grupo de trabalho 2.3: Corporate Governance e o
Inter-Relacionamento entre o Auditor, a Gerência e a Diretoria, e os papéis
de cada um.
Mercosul: a profissão contábil no Brasil e na Argentina
Autores: I. Silva, Tania Moura de
Assuntos: 1. Evolução
2. Mercosul
3. Prerrogativas profissionais
4. Profissão contábil
Resumo: Refere-se à profissão contábil e a possibilidade de equivalência de
diplomas, de qualificação profissional para o desempenho na área da contabilidade, tendo como base os profissionais argentinos e brasileiros.
O profissional da contabilidade e a nova legislação
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Conselhos de contabilidade
2. Legislação
3. Profissional contábil
Resumo: Comenta a nova Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998 que muda a
natureza dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas.
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O suporte do sistema de informações
para o processo de tomada de decisões
Autores: I. Souza, Vilma; II. França, José Antonio de;
III. Lima, Albino Ferreira de
Assuntos: 1. Produção
2. Sistema de informações
3. Tomada de decisões
4. Controle interno
Resumo: Evidencia as contribuições de um sistema de informações para
subsidiar o processo de tomada de decisões. Enfoca os fluxos e processos do
setor de expedição de uma empresa revendedora de materiais de construção,
utilizando a metodologia do diagrama de fluxo de dados (DFD).
Reeleições significa cobrança
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Reeleição
Resumo: Manifesta o apoio dos contabilistas brasileiros ao Presidente da
Republica reeleito, Fernando Henrique Cardoso.
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Ano 1999
Nº 115 - ano 28 - jan/fev
À procura de um elo entre os conceitos contábeis
e econômicos de renda nos negócios
Autores: I. Leão, Luciano de Castro Garcia;
II. Fernandes, Washington Maia
Assuntos: 1. Fatores de produção
2. Renda
3. Teoria da entidade
4. Salário
5. Valor adicionado
6. Capital
7. Conceitos
8. Custo de oportunidade
Resumo: Analisa as implicações sobre o conteúdo empírico contábil advindas de modificações nos processos econômicos, mais especificamente o
tratamento das Rendas, ou Remunerações dos Fatores de Produção ( terra,
trabalho, capital e capacidade empresarial) - um dos problemas mais persistentes na contabilidade das corporações.
Aos peritos contábeis
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Normas
2. Perícias contábeis
Resumo: Aborda a importância da participação dos peritos contábeis na reformulação das normas NBC - T - 13 - Perícia Contábil e NBC - P - 2 - Perito Contábil, mediante a remessa de sugestões.
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As mudanças estruturais nas entidades e o comportamento dos custos
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Custo indireto
2. Princípio da causação
3. Sistemas de custeio
4. Apropriação
5. Contabilidade de custos
6. Custo direto
Resumo: Faz uma revisão de conceitos relacionados à área de custos, abordando: O princípio da causação e a classificação dos custos, a natureza dos
custos, os sistemas de custeio e o respeito à causação, a apropriação integral
e as bases de apropriação.
Balanço social
Autores: I. Ribeiro, Maisa de Souza; II. Lisboa, Lázaro Plácido
Assuntos: 1. Meio ambiente
2. Recursos humanos
3. Responsabilidade social
4. Valor adicionado
5. Balanço social
Resumo: Trata do balanço social, como instrumento para demonstrar o lado
social e humano das empresas, sua responsabilidade social e seu compromisso com as gerações presentes e futuras.
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Ecos do XV Congresso Mundial de Contadores: parte VII
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. GAAP
2. IASC
3. Importância
4. Informação contábil
5. NIC
6. Normas
7. Normas internacionais de contabilidade
8. Auditoria
9. Fraude
10. Função
11. Contabilidade
12. Demonstrações contábeis
Resumo: Comenta os trabalhos apresentados no XV CMC, relativo ao item
2.4 - Normas contábeis relevantes: O interesse do público por melhores informações e ao item 2.5 - A Auditoria das demonstrações contábeis: O modelo tradicional é útil?
Ética da perfeição e contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Ética profissional
2. Contabilidade
Resumo: Refere-se à busca da perfeição por parte dos profissionais da área
contábil.
Nada é para sempre na construção do conhecimento
Autores: I. Souza, Natólio de
Assuntos: 1. Mercado de trabalho
2. Professor
3. Construção do conhecimento
4. Ensino
Resumo: Trata da nova conduta profissional exigida pelo mercado de trabalho e da necessidade de mudança no ensino, principalmente a visão do
professor.
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O crescente domínio da matemática
no desenvolvimento da contabilidade
Autores: I. Florentino, Américo Matheus
Assuntos: 1. Informática
2. Contabilidade
3. História
4. Matemática
Resumo: Analisa a evolução da base matemática da contabilidade, dos seus
primórdios até a época atual da informática.
Palavra do Presidente: mais ação e menos discurso
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Tecnologia
2. Ajuste fiscal
3. Educação
Resumo: Aborda os problemas da educação, da pesquisa e da tecnologia no
Brasil.
Resenha bibliográfica: demonstração do valor adicionado:
do cálculo da riqueza criada pela empresa ao valor do PIB.
Autores: I. Serra Negra, Carlos Alberto
Assuntos: 1. Balanço social
2. Resenha bibliografica
3. Valor adicionado
Resumo: Apresenta os comentários do contador Carlos Alberto Serra Negra,
Pós - Graduado em contabilidade pela PUC - MG, Professor dos cursos de
Administração e Ciências Contábeis do ICMG, sobre a obra “Demonstração
do Valor Adicionado do cálculo da riqueza criada pela empresa ao valor do
PIB”, Auditora Márcia Mendes.
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Riscos, qualidade, ética e responsabilidade social do auditor externo
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos: 1. Importância
2. Qualidade
3. Responsabilidade social
4. Auditoria
5. Ética profissional
Resumo: Aborda os riscos a que estão sujeitos os contadores, quando no desempenho da Auditoria, a importância da qualidade do trabalho, bem como
a responsabilidade do Auditor perante aos usuários, a sociedade e a profissão contábil. Apresenta algumas propostas objetivando a crescente valorização do trabalho do Auditor.
Tendências pedagógicas no curso
de ciências contábeis no Distrito Federal
Autores: I. Lima, Albino Ferreira de
Assuntos: 1. Pedagogia
2. Tendência
3. Contabilidade
4. Ensino
Resumo: Apresenta, de forma sumarizada, os resultados da pesquisa de
campo realizada nas instituições de ensino superior no Distrito Federal que
oferecem o curso de Ciências Contábeis, visando identificar se há a predominância de alguma tendência pedagógica específica a orientar o ensino da
contabilidade.
Valorização da prestação de serviços contábeis
Autores: I. Spinelli, Enory Luiz
Assuntos: 1. Cliente
2. Contabilidade
3. Prestação de serviço
4. Escritório
Resumo: Demonstra apartir do Diagrama de Ishikawa, em forma de espinha
de peixe, as questões críticas enfrentadas dentro de um escritório prestador
de serviços contábeis.
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Nº 116 - mar/abr
As informações contábeis em entidades
sem fins lucrativos não-governamentais
Autores: I. Beuren, Ilse Maria
Assuntos: 1. Contabilidade por fundos
2. Demonstrações contábeis
3. Entidade sem fins lucrativos
4. Informação contábil
5. Organização não-governamental - ONG
Resumo: Analisa os tipos de informações contábeis nas entidades sem fins
lucrativos não-governamentais, demonstrações contábeis cabíveis e aspectos relacionados a mensuração contábil.
Auditoria do balanço social
Autores: I. Kroets, Cesar Eduardo Stevens
Assuntos: 1. Auditoria
2. Balanço social
3. Contabilidade
4. Metodologia
Resumo: Apresenta a importância do balanço social para a evolução da contabilidade, e propõe uma metodologia para a auditoria do balanço social.
Custeio baseado em atividades (ABC)
vs. métodos tradicionais de custeio
Autores: I. Capasso, Carmelo M; II. Granda, Fernando E.; III. Smolje,
Alejandro R.
Assuntos: 1. Sistemas de custos
2. ABC
3. Análise
4. Custeio baseado em atividades - ABC
5. Metodologia
Resumo: Trata do método de custeio ABC, descrevendo conceitos, metodologias e fazendo um comparativo com outros métodos de custeio.
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Ecos do XV Congresso Mundial de Contadores: parte VIII
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Código de ética
2. Contabilidade
3. Cultura
4. Ética
5. Internacional
Resumo: Debate sobre o código de ética internacional e seus pontos de conflito, é proposta uma harmonização desse código, que vise o interesse público e leve em consideração as diversidades culturais.
Joaquim Silvério dos Reis: aspectos contábeis de uma traição
Autores: I. Pinheiro, Júlio César da Paz;II. Pinheiro, Ana Virgínia
Assuntos: 1. Império
2. Contabilidade pública
3. Minas Gerais
4. Tributos
5. Demonstrações financeiras
6. Gestão pública
Resumo: Aborda os aspectos contábeis de gestão do bem público pelo contratador Joaquim Silvério dos Reis, denunciante da Conjuração Mineira.
O desafio da arbitragem: desafio do Contador
Autores: I. Yagamaguchi, Achiles
Assuntos: 1. Legislação
2. Arbitragem
3. Contabilidade
4. Contabilista
Resumo: Fala do profissional contábil enquanto árbitro e da importância
desse profissional estar bem preparado para uma solução mais rápida e eficiente nas decisões arbitrais.
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Os exames de estado e de competência e a profissão contábil
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Contabilista
2. Exame de competência
3. Exame de suficiência
4. Exercício profissional
Resumo: Aborda a questão do exame de suficiência profissional e do programa de Educação Continuada para a manutenção do registro profissional, que
agora são de responsabilidade do CFC.
Palavra do presidente: nota explicativa
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Conselhos de contabilidade
2. Estatização
3. Estatuto
4. Legislação
5. Privatização
Resumo: Os conselhos de contabilidade através da Lei nº 9.649/98 e o Estatuto dos conselhos de contabilidade, saem das amarras da burocracia pública.
Perícia contábil em juízo
Autores: I. Alberto, Valder Luiz Palombo
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Prova técnica pericial
3. Norma contábil
4. Perícia contábil
Resumo: Trata dos atos que ofendem os Princípios Fundamentais de Contabilidade na perícia contábil judicial.
Tomada de contas especial:
responsabilidade civil e julgamento das contas
Autores: I. Silva Filho, Osvaldo Cipriano da
Assuntos: 1. Agente público
2. Conduta lesiva
3. Patrimônio público
4. Prestação de contas
5. Responsabilidade civil
6. Tomada de contas especial
Resumo: Ensaio que apresenta a Tomada de Contas Especial - TCE : forma
do Erário buscar reparação de danos causados ao patrimônio público pelo
agente público, e julgar as contas desses agentes.
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Nº 117 - mai/jun
A capacidade informativa da demonstração de origens e aplicações de
recursos (DOAR) e da demonstração de fluxos de caixa (DFC)
Autores: I. Afonso, Roberto Alexandre Elias
Assuntos: 1. Procedimentos contábeis
2. Sociedade por ações
3. Doar
4. Globalização
5. Padronização
6. Demonstração de origens e aplicações de recursos
7. Demonstração do fluxo de caixa - DFC
Resumo: Com a padronização dos procedimentos contábeis em todo o mundo, abre-se no Brasil o debate sobre a substituição da (DOAR) pela (DFC),
já ocorrida em outros países.
Controle dos gastos com desperdícios
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Mensuração
2. Concorrência
3. Desperdício
4. Empresas
Resumo: Com a diminuição das barreiras de mercado, a concorrência entre
empresas de todo o mundo aumentaram e para que essas consigam se manter competitivas, devem aprimorar serviços e produtos, e principalmente
eliminar os desperdícios.
Ecos do XV Congresso Mundial de Contadores : parte IX
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Auto-regulamentação
2. Conduta profissional
3. Consultoria
4. Supervisão reguladora
5. Contabilidade
6. Independência
7. Auditoria
Resumo: Aborda os debates realizados no XV Congresso Mundial de contadores, nesta parte, trata da independência e objetividade do Auditor e da
Autorregulamentação e do padrão de conduta profissional.
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Exame de suficiência: um passo adiante
Autores: I. Coelho, José Martônio Alves
Assuntos: 1. Ensino
2. Estatuto
3. Exame de suficiência
4. Avaliação
5. Contabilidade
Resumo: Com a aprovação do Estatuto de Contabilidade, surgem várias mudanças para a profissão contábil, dentre elas, a exigência do Exame de Suficiência, que trará um maior controle e a melhoria do profissional contábil.
Honorários periciais
Autores: I. Silva, Antonio Carlos Morais da
Assuntos: 1. Perícia judicial contábil
2. Peritos
3. Honorários
4. Laudo pericial
Resumo: Trata dos honorários periciais, sua importância, e dá algumas
orientações sobre decisões a serem seguidas pelos peritos.
Marca: um dos ativos mais valiosos
Autores: I. Santos, Odilanei Morais dos; II. Silva, Paula Danyelle Almeida da
Assuntos: 1. Marcas comerciais
2. Patentes
3. Patrimônio intangível
4. Ativo intangível
5. Contabilidade
6. Empresa
Resumo: Um estudo que trata da importância das marcas para as empresas e
a sociedade em geral, aspectos jurídicos e a visão contábil das marcas.
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Metodologia para o ensino contábil: o uso de artigos técnicos
Autores: I. Serra Negra, Carlos Alberto
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Ensino superior
3. Metodologia de ensino
4. Artigos técnicos
5. Artigos científicos
Resumo: Sugere a elaboração de artigos técnicos e científicos, por alunos e professores, como possibilidade metodológica no ensino de Ciências Contábeis.
O capital intelectual e a contabilidade:
o grande desafio no alvorecer do 3º milênio
Autores: I. Paiva, Simone Bastos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Informação
3. Mensuração
4. Patrimônio intangível
5. Ativo intangível
6. Capital intelectual
7. Conhecimento
Resumo: O grande desafio da contabilidade nesse fim de século é encontrar
uma metodologia para a mensuração de um dos bens mais valiosos das empresas: O Capital Intelectual.
O controle interno no contexto da modernização
do Estado: a experiência das empresas de auditoria externa
Autores: I. Nasi, Antônio Carlos
Assuntos: 1. Contas públicas
2. Controladoria governamental
3. Controle interno
4. Gestão pública
5. Auditoria externa
Resumo: Trata do controle da gestão pública, e propõe a integração.
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Os conhecimentos indispensáveis ao contador
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Currículo
2. Ensino superior
3. Contabilidade
Resumo: Sugere uma mudança no currículo universitário do contador, dando-lhe uma maior abordagem interdiciplinar.
Palavra do presidente: em busca do contador global
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Globalização
2. Norma contábil
3. Padronização
4. Serviços contábeis
Resumo: A padronização das normas contábeis é fator fundamental para a
qualidade dos serviços contábeis e consequentemente o crescimento da credibilidade dos países emergentes.

Nº 118 - jul/ago
A responsabilidade social da empresa: um enfoque ao balanço social
Autores: I. Santos, Odilanei Morais dos; II. Silva, Paula Danyelle Almeida da
Assuntos: 1. Empresa
2. Meio ambiente
3. Responsabilidade social
4. Balanço social
5. Ecologia
Resumo: Aborda as questões sociais de uma empresa, suas responsabilidades e obrigações, bem como questões ambientais e por fim traz as principais
características do Balanço Social.
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Avanços e estratégias da harmonização
contábil no âmbito internacional
Autores: I. Gruner, John
Assuntos: 1. Profissão contábil
2. Contabilidade
3. Desenvolvimento
4. Harmonização
5. IFAC
Resumo: Fala da harmonização contábil geral em todo o mundo, e da necessidade de uma maior participação dos países na IFAC, bem como a parceria
com organismos regionais e grandes organismos de desenvolvimento.
Desafios do mercado de capitais e da profissão contábil e o impacto do
Euro na Europa e na economia mundial
Autores: I. Harding, Frank
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Desenvolvimento
3. Mercado de capitais
4. Moeda estrangeira
5. Profissão contábil
Resumo: Artigo que trata dos desafios da profissão contábil por parte do
mercado de capitais, da necessidade de um desenvolvimento contábil mundial e a contabilidade.
Ecos do XV Congresso Mundial de Contadores: parte X
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. China
2. Contabilidade
3. Desenvolvimento
4. Normas contábeis
5. Países emergentes
6. Reforma contábil
Resumo: Continuação do Congresso Mundial de Contabilidade que apresenta a preocupação com a credibilidade da profissão contábil, visando o
desenvolvimento das economias em países emergentes, a harmonização
contábil e o interesse público.
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Ética e globalização
Autores: I. Zamorano Garcia, C. P. Enrique
Assuntos: 1. Ética
2. Globalização
3. Harmonização
4. Meio ambiente
5. Normas
6. Profissão contábil
7. Ensino
Resumo: Aborda vários aspectos da harmonização da profissão contábil, tais
como a ética, concorrência profissional, meio ambiente e outros aspectos
que influenciam na mudança social e profissional que está acontecendo.
Harmonização contábil e de auditoria:
uma visão das economias emergentes
Autores: I. Carvalho, L. Nelson
Assuntos: 1. Auditoria
2. Blocos econômicos
3. Contabilidade
4. Globalização
5. Gestão econômica
6. Harmonização
Resumo: Trata da ideia da harmonização contábil e de auditoria, seus fatores
importantes e suas perspectivas, dando um enfoque importante nas economias emergentes.
Metodologia científica: um enfoque
sobre a estrutura da pesquisa contábil
Autores: I. Nélo, Ana Maria
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Ensino
3. Metodologia científica
4. Pesquisa científica
Resumo: Apresenta um estudo sobre a pesquisa científica e suas metodologias, trata do conhecimento, métodos de pesquisa, abordagens metodológicas e todos esses aspectos inseridos na pesquisa contábil.
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Palavra do presidente: linha direta para
o equilíbrio social: contabilistas apresentam
em Brasília sua elogiada proposta de reforma tributária
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Projeto
2. CFC
3. Conselho Federal de Contabilidade
4. Reforma tributária
Resumo: Proposta de Reforma Tributária feita por contabilistas, que busca
simplificar e tornar mais eficiente o Sistema Tributário Nacional.
Quanto vale um serviço: o que considerar
na hora de estabelecer o preço de um serviço
Autores: I. Schnorrenberger, Darci
Assuntos: 1. Cliente
2. Custo
3. Honorários
4. Mercado
5. Preços
6. Prestação de serviços
Resumo: Com o crescimento no setor de prestação de serviço, surgem vários questionamentos na hora de identificar o tipo de serviço a ser oferecido
e a que preço. Neste artigo o autor propõe três estratégias para resolver o
problema, que são: de custo; tempo de relacionamento com o cliente; e satisfação do cliente.
Um modelo de sistema de caixa único para governos estaduais e
também para os municipais: um modelo de administração de caixa
Autores: I. Costa Neto, João Vicente
Assuntos: 1. Administração de recursos
2. Contabilidade pública
3. Governo
4. Sistema de caixa
Resumo: Propõe um estudo de um modelo de administração de caixa governamental, aponta os pontos fracos dos sistemas atuais e indica novos
caminhos para a criação de sistemas mais eficazes, dinâmicos e que possam
produzir melhores informações sobre a movimentação de recursos.
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Nº 119 - set/out
Arbitragem e perícia
Autores: I. Yamaguchi, Achiles
Assuntos: 1. Perícia
2. Regulamento
3. Arbitragem
4. Câmara de arbitragem
5. Código de processo civil
6. Juízo arbitral
7. Legislação
8. Prova pericial
Resumo: Trata da Lei nº 9.307/96, sobre arbitragem, suas características
e principalmente as melhorias que esse processo traz nas resoluções de
conflitos.
As diretrizes curriculares e a formação dos contadores
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. MEC
2. Diretrizes curriculares
3. Ensino superior
4. CFC
5. Contabilidade
Resumo: Artigo que examina as Diretrizes Curriculares editadas pelo MEC,
através do relatório da comissão específica do CFC. Apresenta também sugestões para aprimoramento de tais Diretrizes, visando sempre um exercício
profissional pleno.
Contribuição ao estudo do sistema
de custeamento na Administração Pública
Autores: I. Silva, Lino Martins da
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Sistema de custo
3. Contabilidade de custos
4. Orçamento público
Resumo: Questiona a constante falta de integração nos processos de planejamento, orçamento e execução em projetos da administração pública,
o presente artigo sugere a implantação de um sistema de custeamento que
tenha como preocupação principal o cumprimento das metas estabelecidas
no encaminhamento das propostas orçamentárias.
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Ecos de XV Congresso Mundial de Contadores: XI parte
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Países estrangeiros
2. Setor privado
3. Técnico em contabilidade
4. Características
5. Educação
6. Funções
7. Legislação
8. Mercados emergentes
9. Privatização
10. Setor público
Resumo: Apresenta mais uma parte do Congresso Mundial de Contadores,
desta vez traz dois grupos de trabalho, o primeiro grupo tratando dos técnicos de contabilidade de uma forma geral e completa; o segundo, trata da importância da parceria entre o setor público e privado nos países emergentes,
principalmente por meio das privatizações.
Empresas de serviços contábeis virtuais
Autores: I. Ripamonti, Alexandre
Assuntos: 1. Internet
2. Comércio virtual
3. Contabilidade
4. Empresa
5. Informática
6. Serviços contábeis
Resumo: Aborda os crescentes avanços tecnológicos, principalmente a Internet que vem tornando cada vez mais comuns os serviços virtuais, aparece
então, para os profissionais da contabilidade, uma grande oportunidade de
oferecer seus serviços a lugares dos mais distantes, beneficiando assim a
sociedade como um todo.
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Palavra do presidente: em busca da excelência profissional
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Educação continuada
2. Ensino
3. Excelência
4. Profissional
5. Contabilidade
Resumo: Artigo que analisa um importante passo para que o profissional
contábil chegue a excelência profissional: A educação continuada, seja ela
pela participação de eventos e/ou cursos de pós-graduação.
Relatórios gerenciais para empresas
varejistas com ênfase na margem de contribuição
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Relatórios gerenciais
2. Administração de empresas
3. Contabilidade gerencial
4. Empresas varejistas
5. Margem de contribuição
Resumo: Aborda a questão da necessidade de um maior controle do desempenho das lojas por parte de seus administradores, o artigo então, propõe
relatórios gerenciais que enfatizem a margem de contribuição, fator esse, de
grande apoio decisorial no segmento varejista.
Teoria das restrições: medidas de alcance da meta da empresa
Autores: I. Padoveze, Clóvis Luís
Assuntos: 1. Demonstrativos contábeis
2. Teoria das restrições
3. Mensuração
4. Análise de investimentos
5. Contabilidade de custos
6. Medidas de desempenho
Resumo: Trata da teoria das restrições e suas propostas para a contabilidade
de custos, apresenta um exemplo para elaboração de medidas de mensuração de desempenho e faz uma análise de alguns Demonstrativos contábeis.
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Vocação moderna da contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Mercado econômico
2. Concorrência
3. Contabilidade
4. Evolução
5. Modernização
Resumo: Analisa a questão da modernidade e do grande crescimento dos
mercados mundiais, fatos que impõe que a contabilidade repense os critérios informativos bem como enquadrar tais mudanças e evoluções em suas
doutrinas científicas.

Nº 120 - nov/dez
A contabilidade de custos no final do segundo milênio:
reflexões em torno de algumas manifestações
recentes sem conteúdo histórico e científico
Autores: I. Leone, George S. Guerra
Assuntos: 1. Serviço
2. Produto
3. Custo indireto
4. Custo real
5. Custo variável
6. Medidas de desempenho
7. Método de custeio
Resumo: Aborda a contabilidade de custos de uma forma crítica, analisando
uma série de conceitos em divulgação e fazendo reflexões práticas sobre
alguns temas da contabilidade de custos.
Carta aberta às Entidades contábeis e aos Contabilistas
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Princípios
2. Normas
3. CFC
4. Fiscalização profissional
Resumo: Trata do anteprojeto de alteração da Lei nº 6.404/76, que dispõe
a sociedade por ações, apresentado pela CVM ao Governo, bem como da
competência da emissão de normas e princípios relacionados a contabilidade.
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Contabilidade social
Autores: I. Kroetz, Cesar Eduardo Stevens
Assuntos: 1. Informações contábeis
2. Especializações
3. Teoria da economicidade
4. Balanço social
5. Contabilidade
6. Contabilidade social
7. Demonstrações contábeis
Resumo: Faz uma análise da contabilidade social e suas ferramentas, dentre
elas, o Balanço Social, do qual é apresentado no artigo seu conceito e metodologia, além de tratar das tendências das informações contábeis.
Decisões racionais na movimentação dos capitais
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Controle
2. Tomada de decisão
3. Contabilidade gerencial
4. Movimentação financeira
Resumo: Aborda as funções de empresários relativas a tomada de decisões,
formulações de juizo e também ao controle na contabilidade gerencial, principalmente no que diz respeito a movimentação de capitais.
Ecos do XV Congresso Mundial de Contadores: parte XII
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Setor público
2. Países emergentes
3. Agricultura
4. Bancos de desenvolvimento
5. Normas profissionais
6. Formação profissional
7. Educação
Resumo: Artigo do Congresso Mundial de Contadores composto por dois
grupos de trabalho, o primeiro tratando das normas internacionais de contabilidade nos países emergentes, suas influências nas areas educacionais,
no setor público e na formação profissional do contador; o segundo grupo
aborda a importância da ação conjunta entre contadores e os bancos de desenvolvimento em benefício do interesse público.
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O conceito contábil de “circulante” e “longo prazo”
Autores: I. Cavalcante, Paulo Roberto Nóbrega
Assuntos: 1. Ativo
2. Circulante
3. Informações contábeis
4. Longo prazo
5. Balanço
6. Demonstrações contábeis
7. Lei nº 6.404/76
8. Passivo
Resumo: Faz uma análise dos conceitos: Circulante e Longo prazo, aplicados nas demonstrações contábeis. Para tanto, tais conceitos são analisados
sob o ponto de vista dos Princípios e Normas de contabilidade e da Lei
nº 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações.
O ensino da contabilidade: em busca da interdisciplinaridade
Autores: I. Paiva, Simone Bastos
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Interdisciplinaridade
3. Métodos de ensino
4. Metodo cartesiano
5. Ensino superior
Resumo: Analisa a questão da interdisciplinaridade como proposta para o
desenvolvimento do conhecimento, que vem como oposto do método cartesiano, que enfatizava a fragmentação. É abordada no artigo a questão da
interdisciplinaridade frente ao ensino da contabilidade.
O exame de suficiência e as prerrogativas profissionais
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Prerrogativas profissionais
2. Exame de competência
3. Profissional contábil
4. Exercício profissional
5. Contabilidade
6. Exame de suficiência
Resumo: Artigo que discute a questão do exame de suficiência, seu conceito, razões de sua existência, conteúdo, além de tratar também, sobre as
prerrogativas profissionais do contador e das características do exame de
competência.
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O vendedor de sonhos
Autores: I. Marion, José Carlos
Assuntos: 1. Perspectivas
2. Profissão contábil
3. Ensino
4. Prerrogativas profissionais
Resumo: Aborda as perspectivas presentes e futuras da profissão contábil e o
grande campo profissional que surge a cada dia. Para isso, o autor apresenta
uma série de artigos de revistas e jornais conceituados, que comprovam tais
perspectivas.
Os conceitos e concepções de custos da qualidade
Autores: I. Werke, Rodney
Assuntos: 1. Empresa
2. Custo de qualidade
3. Gerência
4. Conceitos
Resumo: Trata dos custos da qualidade, elementos de grande importância na
tomada de decisões gerenciais, principalmente em conjunto com programas
de qualidade ou melhoria contínua. O artigo aborda conceitos e concepções
distintas dadas pelos americanos e japoneses sobre o tema
Os modelos de precificação de ativos CAPM e APT
e os derivativos: os problemas para sua contabilização
Autores: I. Toledo Filho, Jorge Ribeiro de
Assuntos: 1. CAPM
2. Ativos
3. Metodologia
4. Aplicação
5. ATP
6. Derivativos
7. Modelos
Resumo: Trata da mensuração de ativos e derivativos, como os modelos
CAPM e ATP, abordando seus aspectos conceituais, metodológicos e suas
aplicações, principalmente no Brasil.

589

Que sistema tributário está sendo pensado para o Brasil?
Autores: I. França, José Antonio
Assuntos: 1. Cálculo
2. Reforma tributária
3. Metodologia
4. Sistema tributário
5. Impostos
6. Produtos
7. Serviços
Resumo: Analisa a metodologia de cálculos de vários impostos sobre bens e
serviços, demonstrando o grande percentual da carga tributária no custo de
produção e do preço final ao consumidor.
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Ano 2000
Nº 121 - ano 29 - jan/fev
A estrutura do balanço patrimonial e o passivo a descoberto
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Balanço patrimonial
2. Estrutura
3. Equação patrimonial
4. Passivo a descoberto
5. Nomenclatura
6. Demonstrações contábeis
7. Modelagem espacial
Resumo: Examina alguns aspectos da NBC T. 3, referentes a conceitos e
nomenclaturas das demonstrações contábeis, bem como diferenças no tratamento da situação patrimonial.
A modernidade dos custos de produção
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Mercado
2. Produção
3. Produtividade
4. Sistema de custos
5. Contabilidade
6. Contabilidade de custos
Resumo: Aborda aspectos dos custos de produção em vista das mudanças
dos mercados, mudanças essas que fazem necessário algumas alterações e
análises mais modernas nos regimes contábeis de custos.
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A perícia contábil: reflexões sobre
seu verdadeiro significado e importância
Autores: I. Pires, Marco Antônio Amaral
Assuntos: 1. Objetivo
2. Perito contábil
3. Perícia contábil
4. Requisitos
5. Características
6. Competência
7. Laudo
Resumo: Faz uma análise sobre diversos aspectos da perícia contábil, sua
finalidade, seu significado e as características que o perito precisa ter para
realizar seu trabalho com eficácia.
As empresas de serviços contábeis no ano 2000
Autores: I. Gatti, Ivan Carlos
Assuntos: 1. Clientes
2. Empresas
3. Escritórios
4. Estrutura
5. Informática
6. Mercado de trabalho
7. Qualificação profissional
8. Serviços contábeis
Resumo: Aborda diversos aspectos das empresas de serviços contábeis,
como: planejamento, propaganda, o mercado, o profissional contábil, tendo
em vista as mudanças socio-econômicas e tecnológicas ocorridas nos últimos anos.
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Currículo flexível: evolução e competência
Autores: I. Silva, Tania Moura da
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Competitividade
3. Currículo
4. Desempenho profissional
5. Ensino
6. Ensino superior
7. Flexibilidade
8. Professores
Resumo: Trata da formação do profissional contábil frente as mudanças
ocorridas nas últimas décadas e as novas exigências do mercado, e para
tanto, indica o ensino continuado e uma reestruturação do currículo contábil.
Desmistificando o capital intelectual na contabilidade
Autores: I. Santos, Antônio dos
Assuntos: 1. Empresas
2. Mensuração
3. Ativo intangível
4. Capital intelectual
5. Contabilidade patrimonial
Resumo: Analisa um dos grandes problemas atuais da contabilidade, a contabilização do goodwill gerado através dos recursos humanos das empresas.
Discute também a tangibilidade do capital intelectual.
Do outro lado do mundo: a mesma face da moeda
Autores: I. Nepomuceno, Valério
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Economia
3. Empresas
4. Mercado
5. Normas contábeis
6. Reformas
7. Transição
Resumo: Faz uma análise dos processos de transição na China, estes, na área
econômica, empresarial e principalmente a transição das normas contábeis.
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Ecos do XV Congresso Mundial dos Contadores: última parte
Autores: I. Franco, Hilário
Assuntos: 1. Problemas
2. Profissão contábil
3. Serviços contábeis
4. Contabilidade
5. Mudanças
6. Mercado econômico
Resumo: Apresenta os discursos proferidos por Frank Harding, presidente
da IFAC e Jacques Chirac, presidente da República da França, nos quais
tratam das mudanças de mercado, qualidade dos serviços contábeis e das
perspectivas futuras da profissão.
Influência dos controles internos no trabalho do auditor independente
Autores: I. Araújo, Francisco José de
Assuntos: 1. Auditor independente
2. Auditoria
3. Avaliação
4. Controle interno
5. Normas de auditoria
Resumo: Aborda a influência exercida pelos controles internos sobre as auditorias de demonstrações contábeis nas empresas, e trata também do estudo
e avaliação de um sistema de controle.
Navegando nas tormentas do processo de avaliação na
relação ensino-aprendizagem: aflições e preocupações
Autores: I. Schwez, Nicolau
Assuntos: 1. Modelos de avaliação
2. Técnicas
3. Princípios
4. Aprendizagem
5. Avaliação
6. Ensino
7. Mensuração
Resumo: Analisa os meios e processos de avaliação em vista da aprendizagem, para tanto, aborda alguns fatores como sua função, defeitos, instrumentos de avaliação entre outros.
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Normas éticas na perícia contábil: princípios fundamentais: respeito
ao código de ética profissional do contabilista
Autores: I. Camargo, Ynel Alves de
Assuntos: 1. Normas
2. Perícia contábil
3. Perito
4. Princípios contábeis
5. Profissional contábil
6. Código de ética
Resumo: Trata das normas na Perícia Contábil, das atribuições e da questão
hierárquica do Perito.
O papel do profissional contábil no contexto organizacional
Autores: I. Kraemer, Maria Elisabeth Pereira
Assuntos: 1. Perspectivas
2. Mercado de trabalho
3. Profissional contábil
4. Contexto organizacional
Resumo: Fala dos novos papéis que o profissional contábil precisa exercer
com a modernização dos mercados, bem como a necessidade de constante
atualização por esse profissional.
Palavra do presidente: em sintonia com o mercado
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Profissional contábil
2. Ensino
3. Contabilidade
4. Capacitação profissional
5. Exame de suficiência
Resumo: Trata dos exames de capacitação profissional, principalmente o
Exame de Suficiência Profissional que será adotado pelo Conselho Federal
de Contabilidade para possibilitar que os profissionais atendam as necessidades de mercado.
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Valor economico adicionado (EVA)
Autores: I. Wernke, Rodney; II. Lembeck, Marluce
Assuntos: 1. Lucro
2. Indicador de valor
3. Valor econômico adicionado
4. Capital
5. Gestão de empresas
6. Acionista
Resumo: Apresenta o Valor Econômico Adicionado (EVA), como forma de
medir a real lucratividade em um empreendimento, bem como demonstra
suas aplicações, seu conceito e forma de cálculo.

Nº 122 - mar/abr
A evolução da contabilidade de custos até a era da globalização
Autores: I. Guimarães, Klícia Maria Silva
Assuntos: 1. Globalização
2. História
3. Contabilidade de custos
4. Ensino
Resumo: Observa contabilidade de custos frente a globalização, abordando
a sua evolução e a importância da utilização de algumas ferramentas principalmente no setor público.
A relevância da evidenciação do crédito tributário decorrente de
adições intertemporais de prejuízo fiscal nas demonstrações contábeis
Autores: I. França, José Antonio de
Assuntos: 1. IRPJ
2. Lucro presumido
3. Lucro real
4. Balanço patrimonial
5. CSLL
6. Demonstrações contábeis
7. Demonstração do resultado
Resumo: Estuda o reconhecimento de créditos tributários oriundos do
imposto de renda e de prejuízo fiscal nas demonstrações contábeis, pois
os mesmos devem estar de acordo com os Princípios Fundamentais de
Contabilidade.
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Analisando a demonstração do valor adicionado
Autores: I. Laureano, Wagner Deodato
Assuntos: 1. Balanço social
2. Demonstração do valor adicionado
3. Modelo
4. Análise horizontal
5. Análise setorial
6. Análise vertical
Resumo: Propõe um modelo de demonstração do valor adicionado criado
pela FIPECAFI que seria de adoção universal e ao mesmo tempo uma base
para a mensuração do PIB.
Balanço social: o poder da difusão da informação
Autores: I. Peixe, Blênio César Severo
Assuntos: 1. Brasil
2. Difusão de informação
3. Empresa
4. Legislação
5. Recursos humanos
6. Responsabilidade fiscal
7. Selo de cidadania
8. Balanço social
Resumo: Aborda a questão da difusão de informações sobre políticas de proteção social (meio ambiente, trabalhador, etc.) e o que está sendo feito para
que as empresas tenham um crescimento sustentábel.
Considerações gerais sobre a contabilidade
aplicada ao meio ambiente natural
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Contabilidade ambiental
2. Sociedade
3. Balanço ambiental
4. Empresa
Resumo: Aborda aspectos inerentes nas relações entre empresas e o meio
ambiente, bem como da responsabilidade da ciência contábil em tratar de
assuntos ligados aos fenômenos ambientais.
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Do outro lado do mundo: a mesma face da moeda
Autores: I. Nepomuceno, Valério
Assuntos: 1. Procedimentos contábeis
2. Socialismo
3. URSS
4. Capitalismo
5. Contabilidade
6. Estrutura contábil
Resumo: Estuda a estrutura contábil da URSS com base em um relatório da
ONU realizado antes da queda da União Soviética, que apresenta procedimentos e padrões contábeis adotados naquele País.
Mensuração de intangívies
Autores: I. Wernke, Rodney; II. Lembeck, Marluce
Assuntos: 1. Valor
2. Recursos humanos
3. Capital intelectual
4. Marca
5. Meio ambiente
6. Ativo intangível
7. Goodwill
8. Custo da qualidade
9. Mensuração
Resumo: Apresenta os componentes patrimoniais de natureza intangível,
bem como sua importância para as empresas e como se pode mensurar esses
ativos e custos intangíveis.
O peer review e a fiscalização do exercício profissional no Brasil
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Mercado de valores mobiliários
2. Peer Review
3. Controle de qualidade externo
4. Auditoria independente
5. Fiscalização
6. Exercício profissional
Resumo: Trata da Instrução Normativa CVM n.º 308 que dispõe sobre o
exercício do profissional Auditor Independente e dos deveres e responsabilidades das entidades auditadas. Aborda também, a aplicabilidade do Peer
Review no Brasil.
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O profissional da contabilidade e o mercado de trabalho
Autores: I. Echeverria, Ivan
Assuntos: 1. Prerrogativas profissionais
2. Profissão contábil
3. Profissional contábil
4. História
5. Mercado de trabalho
Resumo: Trata da história da profissão contábil, das funções que o contador
pode exercer em uma instituição e das novas perspectivas do mercado para
o contador.
Palavra do presidente: ajudando a construir uma sociedade mais justa
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Profissão contábil
2. Conselho federal de contabilidade
3. Ensino contábil
4. Excelência
5. Função social
Resumo: Apresenta o pronunciamento do presidente do CFC, contador José
Serafim Abrantes na posse de seu segundo mandato. No pronunciamento é
feito um relatório das realizações de seu mandato, como a implantação do
exame de suficiência, realização de cursos de pós-graduação, sugestões na
reformulação do curriculo dos cursos de Ciências Contábeis, entre outros.
Qualidade na auditoria interna
Autores: I. Raupp, Elena Hahn
Assuntos: 1. Gestão de qualidade
2. Sistemas de auditoria
3. Auditoria de qualidade
4. Auditoria interna
5. Critérios de excelência
Resumo: Trata da auditoria interna sob o ponto de vista da qualidade, para
tanto, utiliza-se das normas ISO 9000 e os critérios de excelência do Prêmio
Nacional da Qualidade utilizados nas gestões de algumas empresas.
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Redimensionamento da história da contabilidade
Autores: I. Florentino, Américo Matheus
Assuntos: 1. Apuração de resultados
2. História
3. Operações mercantis
4. Valores monetários
5. Computador
6. Contabilidade
Resumo: Faz uma análise da história da contabilidade através das suas fases
e dos meios de trabalho utilizados no decorrer dos tempos.

Nº 123 - mai/jun
A auditoria contábil e a criminalística
Autores: I. Figueiredo, Sandoval N.
Assuntos: 1. Criminalística
2. Auditoria contábil
3. Auditor
4. Documentoscopia
5. Técnicas profissionais
Resumo: Estuda a auditoria contábil e o auxílio que a criminalística pode
exercer sobre ela.
A contabilidade gerencial num contexto de mudanças: formulações
estratégicas mediante inovações teecnológicas e organizacionais
Autores: I. Raupp, Elena Hahn
Assuntos: 1. Inovação
2. Indicadores de desempenho
3. Dinâmica de mercado
4. Contabilidade gerencial
5. Tecnologia
6. Gestão estratégica
7. Gestão de qualidade
Resumo: Estuda a importância da mudança organizacional das empresas
brasileiras, tendo como base para tais mudanças a contabilidade gerencial e
outros métodos de gestão empresarial.
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A perícia contábil
Autores: I. Fonseca, Alice Aparecida da Silva; II. Cruz, Elio Cardoso da;
III. Ayres, Magna Lenise Flores da Mota; IV. Nascimento, Maria
Aparecida Mota
Assuntos: 1. Perícia contábil
2. Contador
3. Legislação
4. Perito
5. Perícia judicial
6. Honorários
7. Parecer
8. Laudo pericial
9. Prova pericial
Resumo: Apresenta a nova redação das normas que regulamentam a perícia
contábil, no código de processo civil, legislação trabalhista e das normas do
Conselho Federal de Contabilidade.
Aspectos sobre a utilização do método do caso no ensino da
contabilidade - uma abordagem inicial
Autores: I. Souza, Edmar Aparecido; II. Marion , José Carlos
Assuntos: 1. Dimensões do caso
2. Processo de aprendizagem
3. Metodologia de ensino
4. Estudo de caso
5. Ensino contábil
Resumo: Questiona as metodologias atuais no ensino da contabilidade e
aponta as novas tendências para tal, principalmente a utilização do método
do caso, instrumento educacional que coloca o estudante frente a frente com
situações reais.
Balanços especiais: fusões e incorporações
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Resumo: Fala da importância da contabilidade nos processos de fusão, para
que as empresas possam ter informações para tomada de decisões.
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Custos ambientais: uma abortagem teórica
com ênfase na obtenção de vantagem competitiva
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Vantagem competitiva
2. Meio ambiente
3. Empresas
4. Contabilidade
5. Custos ambientais
Resumo: Aborda a importância para a empresa em adequar-se às exigências
ambientais, bem como o papel da contabilidade nesse processo.
Do outro lado do mundo: a mesma face da moeda - A transição
Húngra e sua contabilidade “socialista”
Autores: I. Nepomuceno, Valério
Assuntos: 1. China
2. Contabilidade
3. Rússia
4. Hungria
5. Demonstrações contábeis
6. Legislação
7. Europa
Resumo: Aborda as características da contabilidade na Hungria, que é considerada uma contabilidade socialista. Faz uma comparação entre a contabilidade na China, Russia e Hungria.
Finalidade e utilidade do parecer de auditoria
independente para os investidores
Autores: I. Araújo, Francisco José de
Assuntos: 1. Parecer
2. Demonstrações contábeis
3. Auditoria independente
4. Investidores
5. Relatórios
6. Mercado de capitais
7. Empresas
Resumo: Trata da importância do parecer do auditor independente sobre as
demonstrações contábeis no contexto do mercado de capitais.

602

Fronteiras entre circulante e longo prazo
Autores: I. Andrade, Ivan Dantas de
Assuntos: 1. Longo prazo
2. Circulante
3. Ativo
4. Passivo
5. Normas contábeis
6. Legislação
7. Conceitos
Resumo: Apresenta os conceitos que tratam dos bens, direitos e obrigações,
quanto à realização e exigibilidade nos agrupamentos circulantes e de longo
prazo.
Mudanças no perfil do profissional contábil no Mercosul
Autores: I. Kraemer, Maria Elisabeth Pereira
Assuntos: 1. Mercosul
2. Perfil profissional
3. Profissão contábil
4. Contador
5. Contabilidade
Resumo: Trata das responsabilidades do contador perante a sociedade, bem
como as prerrogativas que ele deve possuir para que possa interagir de forma significativa no mercosul.
O processo decisório e a informação contábil:
entre objetividades e subjetividades
Autores: I. Paiva, Simone Bastos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Objetividade
3. Subjetividade
4. Informação contábil
5. Tomada de decisão
6. Gestão de empresas
7. Processo decisório
Resumo: Explica como a contabilidade pode ajudar no processo decisório
organizacional, enriquecendo as informações gerenciais.
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O uso do orçamento por atividades
para melhorar o desempenho da empresa
Autores: I. Lunkes, Rogério João
Assuntos: 1. Planejamento
2. Empresas
3. Produção
4. Custos
5. Gestão
6. Orçamento
7. Contabilidade
Resumo: Indica o orçamento por atividades como instrumento chave para
que a empresa diminua riscos de previsões orçamentárias e aumente a capacidade na tomada de decisões.
Palavra do presidente: estamos fazendo a nossa parte
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Reforma tributária
2. Desenvolvimento econômico
3. Brasil
4. Profissão contábil
5. Desenvolvimento social
Resumo: Aborda a situação econômico-financeira do País, o que pode e o
que já está se fazendo para melhorar a situação nacional.
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Nº 124 - jul/ago
A contabilidade e a nova economia
Autores: I. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Balanço patrimonial
2. Grupos econômicos
3. Comércio virtual
4. Bolsa de valores
5. Internet
6. Ativo intangível
7. Mercado de ações
8. Empresas
9. Contabilidade
Resumo: Questiona como a contabilidade deve se comportar frente as novas
tecnologias e as mudanças no mercado financeiro e principalmente em relação a avaliação patrimonial das empresas de tecnologia. Trata também do
índice Nasdaq, bolsa americana de empresas virtuais.
A contabilidade e as inovações tecnológicas recentes
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Gestão estratégica de custos
2. Inovação tecnológica
3. Comércio eletrônico
4. Internet
5. Mercado econômico
6. Contabilidade
Resumo: Demonstra as influências das novas tecnologias e tendências econômicas sobre a contabilidade. Cita as mais recentes inovações tecnológicas
sob a ótica contábil.
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A contabilidade e os ativos que agregam vantagens superiores e
sustentáveis de competitividade - O capital intelectual
Autores: I. Straioto, Dilza Maria Goulart Tredezini
Assuntos: 1. Ativo intangível
2. Contabilidade
3. Capital intelectual
4. Capital humano
5. Competitividade
6. Valor agregado
7. Empresas
8. Balanço patrimonial
Resumo: Aborda o Capital Intelectual como fator de suma importância nas
empresas. Apresenta um modelo de mensuração e gerência do Capital Intelectual a partir do nível de escolaridade dos funcionários de uma empresa.
A legislação profissional e o incentivo ao exercício ilegal das
prerrogativas dos contabilistas
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Magistério
2. Prerrogativas profissionais
3. Exame de competência
4. Ensino
5. Ética profissional
6. Contabilidade
7. Legislação profissional
8. Pós-graduação
9. Graduação
Resumo: Comenta a legislação profissional do contador e, principalmente, o
perigo que o magistério de conhecimentos especializados de contabilidade
pode trazer para a profissão.
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Análise do índice de liquidez sob o conceito
de avaliação econômica da empresa
Autores: I. Padoveze, Clóvis Luís
Assuntos: 1. Índices
2. Administração financeira
3. Indicadores
4. Liquidez
5. Modelo Fleuriet
6. Empresas
7. Balanço patrimonial
8. Lucro
9. Valor econômico
10. Valor contábil
11. Avaliação econômica
Resumo: Questiona a capacidade de solvência e a estaticidade dos índices
de liquidez, e indica modelos e formas adequadas de apresentação dos indicadores nas mensurações contábeis.
Entrevista: José Roberto Rodrigues Afonso: atuação dos contabilistas
é fundamental para a execução da Lei de Responsabilidade Fiscal
Autores: I. Afonso, José Roberto Rodrigues; II. Nóbrega, Maria do Carmo
Assuntos: 1. Conselho Federal de Contabilidade
2. Legislação
3. Fiscalização
4. Administração pública
5. Poder executivo
6. Imposto
7. Responsabilidade fiscal
Resumo: Apresenta uma entrevista com o superitendente da Secretaria para
Assuntos Fiscais do BNDES, na qual ele explica a Lei de Responsabilidade
Fiscal.
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Operações com cheques pré-datados
Autores: I. Andrade, Ivan Dantas de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Cheque pré-datado
3. Patrimônio
4. Jurisprudência
5. Direito comercial
6. Atividade mercantil
7. Legislação
Resumo: Apresenta os vários tratamentos dados ao cheque pré-datado, bem
como ele pode influenciar o patrimônio de uma forma geral.
Palavra do presidente
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Modernização
2. Revista brasileira de contabilidade - RBC
Resumo: Apresenta a nova Revista Brasileira de Contabilidade.
Preço de transferência na empresa de prestação de serviços
Autores: I. Berti, Anélio
Assuntos: 1. Fusão
2. Preço de transferência
3. Conceitos
4. Legislação
5. Importação
6. Exportação
7. Incorporação
8. Métodos
9. Administração de empresas
Resumo: Comenta as várias características relacionadas a questão do preço
de transferência, principalmente nos grupos decorrentes de fusões e incorporações. Faz comparações com os métodos do EUA e OECD (Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico).
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Sistema de gestão permite reduzir custos de empresas
Autores: I. Kraemer, Maria Elizabeth
Assuntos: 1. Serviços
2. Produção
3. Custeio baseado em atividades - ABC
4. Empresa
5. Gestão estratégica
6. Contabilidade de custos
7. Tomada de decisão
Resumo: Indica um sistema de avaliação de custos e desempenho que reconheça os custos das atividades indiretas, custos associados à agregação de
valores e principalmente, forneça informações para a tomada de decisões e
otimize o valor econômico de produtos e serviços da empresa
Um estudo sobre a pesquisa em custos no Brasil
Autores: I. Riccio, Edson Luiz; II. Sakata, Marici Cristine Gramacho;
III. Segura, Liliane Cristina
Assuntos: 1. Artigos de periódico
2. Custos
3. Contabilidade de custos
4. Brasil
5. Trabalhos acadêmicos
6. Classificação temática
Resumo: Faz uma análise temática dos trabalhos científicos na área de custos no período compreendido entre 1967 a 1999.
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Nº 125 - set/out
A contabilidade atual atende à imposição
do desenvolvimento econômico do País?
Autores: I. Pires, Luiz Gonzaga Barbosa
Assuntos: 1. Formação profissional
2. Competitividade
3. Ensino
4. Contabilidade
5. Empresa
6. Lucro
Resumo: Questiona os novos meios de lucratividade das empresas brasileiras após o Plano Real, bem como, o papel do profissional contábil no auxílio
a obtenção de lucros.
Ativo intangível e potencialidades dos capitais
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Valor
3. Ativo intangível
4. Lucro
5. Capital
6. Mensuração
7. Patrimônio
Resumo: Trata dos ativos intangíveis das empresas, bem como, tais empresas administram esse capital. Explica as peculiariedades e a formação desse
tipo de riqueza.
Contabilidade, aliada importante no combate à corrupção
Autores: I. Salgueiro, Daniel
Assuntos: 1. Lei da responsabilidade fiscal
2. Corrupção
3. Sociedade
4. Contabilidade
Resumo: Aborda a questão da corrupção no Brasil, e a necessidade de que o
profissional contábil coloque seus conhecimentos em prol da defesa social.
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Entrevista: profissional contábil é fundamental para assegurar
legalidade: reforma tributária deve ser votada em outubro
Autores: I. Temer, Michel.; II. Varella, Márcio.
Assuntos: 1. Sistema tributário
2. Profissão contábil
3. Governo
4. Sociedade
5. Emenda constitucional
Resumo: Traz a entrevista com o presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, sobre a sua visão da contabilidade e principalmente, sobre o
andamento do projeto de reforma tributária.
Estratégias na gestão de organizações contábeis
Autores: I. Spinelli, Enory Luiz
Assuntos: 1. Organização contábil
2. Globalização
3. Tecnologia
4. Gestão
5. Qualidade
6. Serviços
7. Ética
8. Sucesso
9. Processo integrado
Resumo: Aborda questões da valorização do profissional contábil no mercado de trabalho, bem como, o enfoque do relacionamento entre organização
e cliente na questão de oferta de serviços.
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Ética, cidadania e dignidade nos 500 anos do Brasil
Autores: I. Peixe, Blênio César Serevo
Assuntos: 1. Mídia
2. Valor
3. Contabilidade
4. Política
5. Filosofia
6. Princípios
7. Ética
8. Juízo
9. Moral
Resumo: Comenta a ética atual e quais seus benefícios em vários campos,
principalmente na área profissional.
Geração, comunicação e utilização das informações de custos
Autores: I. Robles Jr., Antonio; II. Marion, José Carlos
Assuntos: 1. Just-in-time
2. Célula de produção
3. Benchmarking
4. Total quality control
5. Planejamento
6. ABC
7. Orçamento
8. Contabilidade gerencial
9. Contabilidade de custos
10. Análise estratégica
Resumo: Faz uma avaliação dos instrumentos e ferramentas de apoio à gestão de empresas de Campinas e São Paulo, bem como, indica uma maior
interdisciplinariedade nos cursos de Ciências Contábeis, para que esses se
adequem as necessidades reais do mercado.
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Normas brasileiras de perícia contábil:
nova redação, melhorias substanciais
Autores: I. Amorim, Ginaira Lene de
Assuntos: 1. Normas contábeis
2. Perícia
3. Contabilidade
4. Código de processo civil
5. Legislação
6. Profissional
Resumo: Comenta as Normas Brasileiras de Perícia Contábil editadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, que tratam da atuação profissional do
perito, bem como, técnicas dessa especialidade.
O ensino da contabilidade: uma proposta curricular
Autores: I. Mazzotti Filho, Walter
Assuntos: 1. Ensino superior
2. Multidisciplinariedade
3. Diretriz curricular
4. Formação profissional
5. Contabilidade
Resumo: Faz uma análise do ensino de Ciências Contábeis, com base em
seus conteúdos programáticos e metodologia de ensino. Propõe também, um
novo método mais interdisciplinar.
Palavra do presidente: coragem para mudar, agora
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Reforma tributária
2. Sociedade
3. Profissão contábil
Resumo: Trata da necessidade de conscientização por parte do contador, em
relação a sua profissão e as questões sociais que dependem, em parte, do seu
auxílio.
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Políticas de arquivos contábeis: uma tentativa
de preservação da memória institucional
Autores: I. França, José Antonio de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Arquivologia
3. Instituição
4. Documentos contábeis
5. Informação contábil
6. Metodologia
Resumo: Estuda a questão da preservação de documentos relativos à área
contábil. Propõe uma política de arquivos que visa o acesso a documentos
importantes e a sua segurança.
Ponto de equilíbrio: considerações e comentários
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Flexibilidade
2. Economia
3. Finanças
4. Valor
5. Custos
6. Ponto de equilíbrio
Resumo: Estuda o ponto de equilíbrio, mostrando tipos, benefícios e limitações dessa ferramenta de suma importância na tomada de decisões da gestão
empresarial.
Reportagem: XVI Congresso Brasileiro de Contabilidade: mudar a
linguagem para consolidar a democracia e combater a corrupção
Autores: I. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Ensino
2. Profissão
3. Congresso
4. Democracia
5. Sociedade
6. Profissional contábil
Resumo: Coloca em discurssão assuntos que cercam o Congresso Brasileiro
de Contabilidade, bem como, a mudança de linguagem por parte do contador e, principalmente, o lema do XVI Congresso: “Profissão Contábil: fator
de proteção da sociedade”.
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Uma contribuição para a melhoria da qualidade do ensino em ciências
contábeis: uma abordagem sistêmica
Autores: I. Vasconcelos, Nanci Pereira de
Assuntos: 1. Legislação
2. Informação contábil
3. Tomada de decisão
4. Contabilidade
5. Ensino superior
Resumo: Propõe uma nova metodologia de ensino de contabilidade que aumente significamente sua qualidade.
Nº 126 - nov/dez
A ciência contábil e a Era da informação
Autores: I. Vasconcelos, Yumara Lúcia
Assuntos: 1. História
2. Contabilidade
3. Globalização
4. Informação
5. Conhecimento
6. Perfil profissional
Resumo: Apresenta um histórico da contabilidade e a sua atual situação perante as mudanças de mercado e as perspectivas futuras da economia.
A instrumentalidade contábil no contexto
da tese neoliberal de Von Mises
Autores: I. Nepomuceno, Valério
Assuntos: 1. Setor privado
2. Lucro
3. Mercado
4. Contabilidade
5. Neoliberalismo
6. Sociedade
7. Riqueza
8. Economia
9. Setor público
Resumo: Faz uma análise da obra de Ludwig Von Mises sobre o sistema
neoliberal, tendo em vista aspectos contábeis no contexto capitalista e como
a contabilidade se relaciona a tese de Mises.
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Análise crítica do ABC sob a ótica de diferentes visões
Autores: I. Eller, Rosilene
Assuntos: 1. Contabilidade gerencial
2. Custo
3. Empresa
4. Produção
5. Metodologia
6. Tomada de decisão
7. Custeio baseado em atividades - ABC
8. Gestão
Resumo: Apresenta a evolução do método de custeio ABC e várias opiniões
de estudiosos sobre as vantagens e desvantagens desse método.
Aplicações do conceito de valor presente na Contabilidade gerencial
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Valor presente
3. Taxas
4. Compra
5. Custo de oportunidade
6. Prazo
7. Capital de giro
8. Tomada de decisão
Resumo: Demonstra a interrelação da contabilidade com outros campos do
conhecimento; em especial com a Matemática Financeira, da qual incorpora
conceitos úteis para o gerenciamento empresarial.
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Avaliação do capital intelectual: um caso prático
Autores: I. Souza, Almir Dias de ... (et al.); II. Barbosa, Eduardo Jorge Pyrrho; III. Souza, Evaldo Vieira de; IV. Paiva, Jorge Pinto
Assuntos: 1. Informação
2. Capital intelectual
3. Funcionários
4. Ativo intangível
5. Empresa
6. Eficiência
7. Gestão
8. Estrutura
9. Mensuração
10. Competência
11. Conhecimento
Resumo: Apresenta um estudo de caso sobre administração do capital intelectual de uma empresa, através de um modelo de avaliação desse ativo
desenvolvido por Karl Erik Sueiby.
Contabilidade pública: preliminares
Autores: I. Nascimento, José Olavo do
Assuntos: 1. Eficiência
2. Economia
3. Contabilidade pública
4. Orçamento público
5. História
6. Azienda
7. Gestão
8. Administração pública
Resumo: Trata da contabilidade pública (Lei n.º 4.320), sua aplicabilidade,
seus direcionamentos e os pontos mais importantes a serem atualizados.
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Cursos sequenciais e a profissão contábil: um estudo crítico
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Curso sequencial
2. Formação profissional
3. Legislação
4. Ensino
5. Contabilidade
6. Diploma
7. Curso superior
8. Nível médio
9. Instituições de ensino
10. Registro profissional
Resumo: Faz uma análise detalhada sobre os cursos sequenciais, presentes
na Lei n.º 9.394/96 - Diretrizes e Bases da Educação. Apresenta as influências que tais cursos podem gerar na profissão contábil.
Entrevista: o aperfeiçoamento da profissão começa agora
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Responsabilidade social
3. Profissão contábil
4. Reforma tributária
Resumo: Apresenta a entrevista concedida pelo presidente do Conselho Federal de Contabilidade a RBC, na qual ele faz um balanço do Congresso
Brasileiro de Contabilidade e da modernização do CFC.
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O papel da controladoria como suporte
ao processo de gestão empresarial
Autores: I. Moura, Verônica de Miglio; II. Beuren, Ilse Maria
Assuntos: 1. Avaliação
2. Gestão
3. Controller
4. Empresa
5. Planejamento
6. Controladoria
7. Informação
Resumo: Estuda a controladoria e o seu papel fundamental no suporte informacional aos gestores no momento de tomada de decisão, bem como, analisa
o papel da controladoria como gestora de um sistema de informação contábil.
Palavra do presidente: XVI CBC: vitória maiúscula
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Sociedade
2. Profissão contábil
3. Contabilidade
Resumo: Faz uma pequena análise do XVI Congresso Brasileiro de Contabilidade, destacando as importantes conquistas do evento.
Reintegração funcional dos capitais:
teoremas básicos e evidências informativas
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Recursos
2. Empresa
3. Contabilidade
4. Fundo de reintegração
5. Despesa
6. Receita
7. Patrimônio
8. Capital
Resumo: Aborda a questão da reintegração dos capitais e das transformações e movimentações da riqueza, trazendo teoremas da contabilidade para
seu entendimento.
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Reportagem: balanço do XVI Congresso Brasileiro de Contabilidade:
o contabilista ganha uma bússola social
Autores: I. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Sociedade
3. Lei de responsabilidade fiscal - LRF
4. Democracia
5. Corrupção
6. Contador
7. Responsabilidade social
8. Perfil profissional
Resumo: Faz um balanço do XVI Congresso Brasileiro de Contabilidade,
trazendo os principais pontos do evento e trechos de alguns palestrantes,
como: Aloizio Mercadante (Deputado), Antoninho Marmo Trevisan (Consultor), Antônio Carlos Nasi (Presidente da AIC) e Martus Tavares (Ministro
do Planejamento, Orçamento e Gestão). Traz também a íntegra da mensagem enviada ao XVI CBC pelo presidente da República Fernando Henrique
Cardoso.

620

Ano 2001
Nº 127 - ano 30 - jan/fev
A importância do controle interno para o êxito das empresas
Autores: I. Guimarães, Rafaela dos Santos
Assuntos: 1. Auditoria
2. Metodologia
3. Contabilidade
4. Empresa
5. Controle interno
Resumo: Traça os aspectos de importância e influência que o controle interno podem exercer sobre a auditoria interna e externa, bem como, sua importância para a empresa em si.
A universidade frente ao problema da
formação intelectual no curso de Ciências Contábeis
Autores: I. Vasconcelos, Yumara Lúcia
Assuntos: 1. Ensino superior
2. Conhecimento
3. Educação
4. Contabilidade
5. Universidade
Resumo: Aborda a questão da formação intelectual nas universidades, principalmente no que diz respeito aos cursos de ciências contábeis, são abordados assuntos como a pesquisa, as metodologias de ensino e os exames de
capacitação.
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A utilização dos métodos quantitativos pela contabilidade
Autores: I. Figueiredo, Sandra; II. Moura, Heber
Assuntos: 1. Tomada de decisão
2. Tecnologia
3. Goodwill
4. Empresa
5. Balanço
6. Patrimônio
7. Capital
Resumo: Propõe a utilização de modelos contábeis baseados nos métodos
quantitativos, que propiciam informações com um nível mais elevado de
certeza e auxiliando as tomadas de decisões das organizações.
Balanço social e responsabilidade técnica
Autores: I. Spinelli, Enory Luiz
Assuntos: 1. Sociedade
2. Controle
3. Estado
4. Informação
5. Balanço social
6. Prestação de contas
7. Iniciativa privada
8. Corrupção
9. Contabilidade
Resumo: Enfoca a utilização da contabilidade como meio eficiente e transparente para que se resgate a credibilidade e a qualidade dos investimentos
públicos e privados, econômicos e sociais.
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Caminhos da perícia judicial
Autores: I. Yamaguchi, Achiles
Assuntos: 1. Honorários
2. Prerrogativas
3. Profissionais
4. Nomeação
5. Laudo pericial
6. Perícia judicial
7. Legislação
8. Audiência
Resumo: Trata dos aspectos gerais da perícia judicial, seus campos de atuação, características e objetivos. Aponta também, quesitos importantes para o
ingresso no mercado como perito.
Conceitos contábeis de resultados e o princípio de competência
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Lucro suspenso
2. Ativo
3. Contas
4. Lucro acumulado
5. Caixa
6. Terminologia
7. Passivo
8. Conceito
9. Contabilidade
Resumo: Estuda a questão da conceituação de alguns termos contábeis, principalmente os que se referem aos resultados e do princípio de competência.
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Contabilidade: instrumento de segurança social contra corrupção
Autores: I. Souza, Fernando de Jesus
Assuntos: 1. Contas
2. Contabilidade
3. Legislação
4. Sociedade
5. Corrupção
6. Ética
7. Controle
Resumo: Trata da corrupção, no meio público e privado e as formas pelas
quais a contabilidade pode conseguir (e já vem conseguindo) combater a
corrupção em seus vários aspectos. Apresenta o exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal como ferramenta a ser utilizada pelos contabilistas.
Entrevista: provão vai avaliar os cursos de ciências contábeis
Autores: I. Souza, Paulo Renato; II. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Ensino superior
2. Contabilidade
3. Universidade
4. Pós-graduação
5. Ensino privado
6. Ensino fundamental
7. Paulo Renato Souza
8. Ministro da educação
9. Educação
Resumo: Apresenta uma entrevista com o Ministro da Educação Paulo Renato de Souza, na qual ele faz uma análise da educação no Brasil, dando
ênfase a questões como: Provão (Exame Nacional de Cursos), aplicado aos
cursos de contabilidade, o incentivo na criação de faculdades particulares e
as perspectivas do ensino superior brasileiro.
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Gestão estratégica de custos: o alcance
de vantagem competitiva por meio da gestão de custos
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Competitividade
2. Produção
3. Empresa
4. Mercado
5. Internet
6. Comércio eletrônico
7. Valor
8. Custos
9. Gestão estratégica
Resumo: Demonstra as mudanças de mercado e como as empresas podem
utilizar a gestão estratégica de custos para se obter vantagem competitiva
perante a grande concorrência mundial. Apresenta casos de empresas de
e-commerce que se beneficiam de tal modelo de gestão.
O professor de contabilidade no contexto de novas exigências:
um entendimento do trabalho como categoria para
apreender a prática do ensino de contabilidade
Autores: I. Laffin, Marcos
Assuntos: 1. Pedagogia
2. Contabilidade
3. Pesquisa
4. Educação continuada
5. Doscência
6. Ensino
7. Metodologia
Resumo: Aborda questões metodológicas ao professor de contabilidade,
bem como, a postura perante as novas exigências da sociedade e os objetivos do processo educacional.
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O profissional da contabilidade frente à tomada de decisão
Autores: I. Berti, Anélio
Assuntos: 1. Comércio eletrônico
2. Internet
3. Empresa
4. Contabilidade
5. Tomada de decisão
Resumo: Aborda o processo de tomada de decisão, suas categorias e como o
profissional contábil se insere nesse contexto. Apresenta também, o processo decisório na economia digital.
Palavra do presidente: mudanças à vista
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Resumo: Apresenta os assuntos presentes na edição n.º 127 da Revista Brasileira de Contabilidade.
Reportagem: contabilistas conquistam
mais espaços nas administrações municipais
Autores: I. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Administração pública
2. Lei de responsabilidade fiscal - LRF
3. Legislação
4. Imposto
5. Prefeitura
Resumo: Traz a repercusão nas novas prefeituras brasileiras sobre a nova
Lei de Responsabilidade Fiscal que trava um maior controle e transparência
das contas públicas. Apresenta os principais pontos da Lei tratados no Guia
LRF do CFC.
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Nº 128 - mar/abr
A contabilidade e o valor das empresas
mediante indentificação dos valores internos
Autores: I. Raupp, Elena Hahn
Assuntos: 1. Motivação
2. Vantagem competitiva
3. Capital intelectual
4. Gestão estratégica
5. Empresa
6. Recursos humanos
7. Ativo intangível
8. Balanço
9. Educação
Resumo: Estuda as tendências da contabilidade na mensuração e gestão do
Capital Intelectual.
A influência da auditoria interna na tomada de decisões
Autores: I. Eller, Rosilene
Assuntos: 1. Tomada de decisão
2. Normas de auditoria
3. Auditoria externa
4. Planejamento
5. Auditoria interna
6. Contabilidade
Resumo: Apresenta as atividades que caracterizam a auditoria externa e a
auditoria interna, diferenciando-as e identificando a função e a importância
das mesmas para a organização.

627

A unificação de patrimônios: essência versus forma em Contabilidade
Autores: I. Leão, Luciano de Castro Garcia; II. Leão, Odson;
III. Leão, Vanir Garcia
Assuntos: 1. Empresa
2. Ações
3. Patrimônio
4. Ativo
5. Fusão
6. Consolidação
7. Incorporação
8. Contabilização
Resumo: Estuda as controvérsias e características contábeis para a unificação de empresas, tratando tanto da essência do evento econômico, quanto
do processo e evidenciação.
Dilatação e concentração de capitais sob
a ótica neopatrimonalista da contabilidade
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Capital
2. Empresa
3. Neopatrimonialismo
4. Riqueza
5. Dilatação
6. Patrimônio
Resumo: Aborda questões relacionadas aos procedimentos contábeis relevantes ao relacionamento das empresas com o mercado.
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Expectativas de mudanças na contabilidade governamental brasileira:
Projeto de Lei Complementar nº 135/96 e Lei de Responsabilidade
Fiscal versus Lei Federal nº 4.320/64
Autores: I. Bezerra Filho, João Eudes; II. Moreira, Stênio da Silva
Assuntos: 1. Dívida pública
2. Despesa
3. Orçamento
4. Administração pública
5. Controle
6. Recursos
7. Receita
8. Planejamento
9. Contabilidade governamental
Resumo: Apresenta as mudanças que a LRF faz a Lei nº 4.320/64 e as possíveis mudanças que poderam ocorrer se o PLC nº 135/96 for aprovado pelo
Congresso Nacional.
Palavra do presidente: lições de democracia
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Democracia
Resumo: Faz uma apresentação e alguns comentários sobre os artigos e reportagens da RBC n.º 128.
Reportagem: receita pronta para quebrar sigilo bancário
Autores: I. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Legislação
2. Poder executivo
3. CPMF
4. Sonegação fiscal
5. Justiça federal
6. Sigilo bancário
Resumo: Aborda a questão da quebra do sigilo bancário pela Receita Federal, dos contribuintes que são suspeitos de sonegarem impostos. Apresenta
opiniões dos que aprovam e dos que desaprovam a medida pretendida pelo
Governo.
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Só uma grande reforma política pode salvar o País
Autores: I. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Ensino
2. Reforma tributária
3. Contabilidade
4. Sociedade
5. Reforma política
6. Sistema judiciário
Resumo: Apresenta uma entrevista com o recém empossado presidente do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o advogado
Rubens Approbato Machado, na qual ele fala sobre a necessidade de uma
reforma do Estado, a qualidade do ensino no País, sobre cursos de pós-graduação para os advogados, entre outros temas.
Tendências e desafios globais para a tributação do comércio eletrônico
Autores: I. Aguiar, Arinélia Oliveira de; II. Lemos, José Silvério;
III. Silveira, Rogério Zanon da
Assuntos: 1. Sistema tributário
2. Comércio eletrônico
3. Administração tributária
4. Empresa
5. Internet
Resumo: Trata de questões sobre a tributação do e-commerce, principalmente o papel do governo nessa questão e a necessidade de uma harmonização
das decisões e tratados globais a respeito desse tema.
Uma abordagem teórica do gerenciamento de custos e avaliação do
desempenho na Administração Pública
Autores: I. Guimarães, Klicia Maria S.
Assuntos: 1. Gestão
2. Empresa
3. Custeio
4. Desempenho
5. Tomada de decisão
6. Administração pública
Resumo: Demonstra os meios estratégicos desenvolvidos por empresas privadas que influenciaram os novos conceitos de gestão pública.
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Nº 129 - mai/jun
A projeção do lucro como fator determinante para
implementação de uma estratégia de negócio
Autores: I. Silva, José Dionísio Gomes da
Assuntos: 1. Lucro
2. Empresa
3. Administração financeira
4. Orçamento
5. Estratégia de negócio
Resumo: Aborda conceitos e características relativas às metodologias de
avaliação de desempenho e resultados econômicos, e propõe um modelo
que se baseie no lucro como melhor indicador de eficácia organizacional.
Balanço social: uma proposta de normatização
Autores: I. Kroetz, Cesar Eduardo Stevens
Assuntos: 1. Gestão
2. Demonstrações contábeis
3. História
4. Responsabilidade social
Resumo: Estuda o balanço social, suas características e sua evolução, trata
também, de uma proposta de normatização dos procedimentos desse ramos
contábil.
Cidadania empresarial: aspectos sociais e contábeis
Autores: I. Paiva, Simone Bastos
Assuntos: 1. Sociedade
2. Empresa
3. Cidadania
4. Responsabilidade social
5. Balanço social
6. Contabilidade
Resumo: Estuda os novos papéis que as empresas vem assumindo, na defesa
do desenvolvimento econômico, político e social do País e enfatiza a importância da contabilidade nesse processo.
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Conceitos e responsabilidades profissionais nas previsões,
planejamentos e orçamentos
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Patrimônio
2. Orçamento
3. Balanços
4. Economia
5. Contabilidade
Resumo: Trata de diversos conceitos relativos à contabilidade, administração e economia, principalmente no que diz respeito aos métodos de estudo
orçamentário.
Consolidação de balanços públicos como instrumento de melhoria no
tratamento das informações contábeis para o processo decisório
Autores: I. Costa Neto, João Vicente
Assuntos: 1. Administração pública
2. Sistema de informação
3. Balanço
4. Demonstrações contábeis
5. Contabilidade pública
Resumo: Aborda a consolidação de balanços como peça de auxílio à tomada
de decisão, através de informações precisas e transparentes.
Deputados colocam o Conselho no Comitê de Padrões Contábeis,
criado pela nova lei das S.A.
Assuntos: 1. Sociedades anônimas
2. Mercado de capitais
3. Política
4. Contabilidade
5. Legislação
Resumo: Apresenta a conquista da classe contábil com o reconhecimento
do Conselho Federal de Contabilidade pela Câmara dos Deputados, através
da aprovação da nova Lei das S.A. que traz o CFC como membro oficial do
Comitê de Padrões Contábeis (CPC).
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Dimensões da responsabilidade social da empresa
Autores: I. Araújo, Francisco José de
Assuntos: 1. Responsabilidade social
2. Empresa
3. Sociedade
4. Meio ambiente
5. Balanço social
6. Contabilidade
Resumo: Trata das dimensões da responsabilidade social dentro de uma empresa e a relação desta com as questões sociais e ambientais.
Entrevista: CFC ajuda a restabelecer a
tranparência das contas, a ética e a cidadania
Autores: I. Grajew, Oded
Assuntos: 1. Responsabilidade social
2. Lei de responsabilidade fiscal - LRF
3. Prefeitura
4. Sociedade
5. Contabilidade
6. Empresa
Resumo: Traz a entrevista do presidente do Instituto Ethos, Oded Grajew,
sobre a criação do Certificado de Gestão Fiscal Responsável, que irá premiar
as prefeituras que melhor aplicarem a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Metodologia de ensino da contabilidade geral - algumas considerações
Autores: I. Molina, Fábio Sanches
Assuntos: 1. Educação
2. Aprendizagem
3. Didática
4. Gestão
5. Empresa
6. Profissão contábil
Resumo: Aborda os métodos, técnicas e posturas utilizados pelos professores de ciências contábeis, principalmente no que diz respeito a contabilidade
geral.
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O papel da contabilidade gerencial no
processo empresarial de criação de valor
Autores: I. Padoveze, Clóvis Luís
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Produção
3. Empresa
4. Lucro
5. Goodwill
6. Eva
7. Capital
8. Custo
Resumo: Trata da contabilidade gerencial e os sistemas contábeis que criam
valor através do fornecimento de informação (financeira e operacional) para
a gestão organizacional.
Palavra do presidente: a responsabilidade
social começa a mostrar resultados positivos
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Profissão contábil
2. Gestão fiscal
3. CFC
4. Lei de responsabilidade fiscal - LRF
5. Responsabilidade social
Resumo: Apresenta os ganhos obtidos pela classe contábil após o XVI Congresso Brasileiro de Contabilidade.
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Nº 130 - jul/ago
Balanço social abrangente: ferramenta contábil eficaz para
mensuração do papel social das empresas
Autores: I. Freire, Fátima de Souza; II. Botelho, Ducineli Régis;
III. Nunes, Florisval Mareco
Assuntos: 1. Indicador social
2. Empresa
3. Gestão
4. Responsabilidade social
5. Auditoria
6. Balanço social
Resumo: Estuda os modelos de balanço social no mundo e no Brasil, identificando seus pontos fracos e fortes. Propõe o Balanço Social Abrangente
(BSA) como modelo de maior eficiência no feedback dos agentes econômicos em relação à performace social das empresas.
Entrevista: TCU moderniza trabalho de fiscalização
e julgamento de gestores públicos: mas quer
um controle interno eficiente e acesso às informações
Autores: I. Souto, Humberto; II. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Lei de responsabilidade fiscal - LRF
2. Gestão pública
3. Controle interno
4. Fiscalização
5. Corrupção
6. Tribunal de Contas da União
7. Contabilidade
8. Sigilo
Resumo: Traz a entrevista do presidente do TCU, Ministro Humberto Souto,
na qual ele trata da reforma do Tribunal, controle interno, informações de
quebras de sigilo fiscal e bancário, entre outros.
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Intensidade funcional eficaz da riqueza e análise contábil sobre a
continuidade dos empreendimentos
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Continuidade
2. Empresa
3. Patrimônio
4. Eficácia
5. Contabilidade
Resumo: Traz uma análise contábil sobre os fatores básicos da continuidade
dos empreedimentos, gerados pela eficácia e também pela intensidade funcional com a qual se realizam as utilizações dos meios patrimoniais.
Novos rumos para a auditoria governamental
Autores: I. Nascimento, Roberto Sérgio do
Assuntos: 1. Prestação de contas
2. Auditoria pública
3. Controle
4. Administração pública
5. Fiscalização
6. Contas públicas
Resumo: Apresenta novos procedimentos de auditoria governamental, as
prerrogativas do auditor governamental e a busca de instrumentos mais adequados no controle das contas públicas.
Palavra do presidente: a chance de reescrever a história do Brasil
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. CFC
2. Contas públicas
3. Responsabilidade fiscal
Resumo: Aborda a questão do descaso do País com as contas públicas e
faz uma apresentação sobre a reportagem da campanha promovida pelo
CFC para a premiação dos gestores públicos e a entrevista com o Ministro
Humberto Souto.
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Perspectivas para a profissão contábil num mundo globalizado - “um
estudo a partir da experiência brasileira”
Autores: I. Cosenza, José Paulo
Assuntos: 1. Futuro
2. Profissão contábil
3. Contador
4. Globalização
5. História
6. Partida dobrada
Resumo: Traz uma visão histórica da atividade contábil, mostrando a importância do desenvolvimento e crescimento do perfil profissional dos contadores devido a evolução acelerada da sociedade com a globalização.
Reportagem: certificado ajuda a fixar LRF na cultura brasileira
Autores: I. Varella, Márcio; II. Soares, José
Assuntos: 1. Orçamento público
2. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
3. Responsabilidade social
4. Prefeitos
5. Gestão fiscal
Resumo: Aborda a questão do Certificado de Gestão Responsável, que será
entregue pelo CFC e o Instituto Ethos às prefeituras que melhor cumprirem
a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Responsabilidade social: meta e desafio do
profissional da contabilidade para o próximo milênio
Autores: I. Schwez, Nicolau
Assuntos: 1. Responsabilidade social
2. Profissão contábil
3. Qualidade
4. Inovação
5. Globalização
6. Informação contábil
7. Futuro
Resumo: Aborda a questão do aprimoramento contínuo dos profissionais
contábeis diante do avanço global.
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Tributação dos provedores de acesso à internet
Autores: I. Cursi, Marcel Souza de
Assuntos: 1. Prestação de serviços
2. Internet
3. Tributos
4. Comunicação de dados
Resumo: Trata sobre a incidência de impostos como o ICMS ( Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços) ou ISSQN ( Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza) na prestação de serviços de provimento de acesso à
Internet.
Um breve resumo histórico da padronização
contábil das ferroviais brasileiras
Autores: I. Moraes, Adelino Ribeiro de; II. De Rocchi, Carlos Antônio
Assuntos: 1. Plano de contas
2. Contabilidade
3. Ferrovia
4. Brasil
5. Contas públicas
6. Planejamento
7. Harmonização
Resumo: Apresenta um resumo dos planos das contas das ferrovias brasileiras e enfatiza o fato de se manterem como exemplo de contabilidade
padronizada.

Nº 131 - set/out
A integração, a harmonização e a regulamentação da profissão
contábil em um mundo globalizado: panorama das dificuldades
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Normas
3. Harmonização
4. Formação profissional
5. Registro contábil
6. Exame de suficiência
Resumo: Trata da amplitude do exercício da profissão contábil em termos
mundiais.
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A perícia contábil no processo de falências e concordatas
Autores: I. Eller, Rosilene
Assuntos: 1. Falência
2. Concordata
3. Perícias contábeis
Resumo: Aborda noções sobre a prova pericial contábil no processo falimentar, concordata e falências.
Conceito e responsabilidades profissionais
nas previsões, planejamentos e orçamentos
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Previsão
2. Contabilidade
3. Estratégia
4. Gestão
Resumo: Trata do aumento das responsabilidades, quanto às prospecções
contábeis, que necessitam ensejar modelos de prevenção compatíveis com
o volume de riscos.
Contabilidade para a nova economia
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Empresa
2. Contabilidade
3. Economia
4. Ativo tangível
5. Ativo intangível
6. Contabilidade gerencial
7. Capital intelectual
Resumo: Aborda problemas enfrentados pela ciência contábil quanto a nova
característica econômica, no qual o valor é criado por bens intangíveis.
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Contrato de gestão: instrumento fundamental na implantação do
modelo gerencial na administração pública brasileira
Autores: I. Gonçalves, Pedro Moreira
Assuntos: 1. Administração pública
2. Reforma
3. Modelo de gestão
4. Gerência
Resumo: Traz um novo modelo gerencial para a administração pública que
atenda aos anseios e às demandas da sociedade, chamado contrato de gestão.
Custeio Baseado em Atividades (ABC) aplicado a empresas
prestadoras de serviços contábeis
Autores: I. Fabro, Jaime
Assuntos: 1. Recursos
2. Custeio baseado em atividades - ABC
3. Técnicas
4. ABC
5. Custos
Resumo: Traz a aplicação do método ABC numa empresa contábil, e a facilidade que este dá ao cálculo dos custos da empresa por atividade.
Entrevista: aprovar a lei das S.A. para acabar com a desconfiança
dos investidores: economia forte se constrói com ensino de qualidade,
ciência e tecnologia
Autores: I. Kapaz, Emerson; II. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Sociedade anônima
2. Governo
3. Lei
4. Brasil
5. Ensino superior
6. Comércio exterior
7. Mercado financeiro
8. Responsabilidade social
Resumo: Traz a entrevista com o deputado federal Emerson Kapaz, que
fala sobre a nova Lei das S.A. e também sobre questões sociais, políticas
e financeiras.
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O CFC tem competência para fixar o valor da anuidade
Autores: I. Conselho Federal de Contabilidade - CFC
Assuntos: 1. Lei
2. Profissão contábil
3. Anuidade
4. Conselho Federal de Contabilidade
Resumo: Trata sobre a validade jurídica da responsabilidade do CFC em
fixar o valor das taxas de anuidade.
O custo da internação de pacientes de AIDS - um estudo de caso
Autores: I. Figueiredo, Sandra; II. Fernandes, Francisca Macedo
Assuntos: 1. Contabilidade hospitalar
2. Estudo de caso
3. Custos
Resumo: Traz um estudo de caso, realizado com o objetivo de identificar o
custo de internação de um paciente portador do vírus HIV, no hospital São
José, localizado no Ceará.
Palavra do presidente
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Revista Brasileira de Contabilidade - RBC
Resumo: Trata sobre a preocupação do CFC com a qualidade do ensino das
instituições que oferecem o curso de ciências contábeis, dando uma introdução ao assunto abordado pela revista e, ainda, cita a entrevista do deputado
federal Emerson Kapaz.
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Reportagem: exame nacional de cursos vai avaliar
mais de 400 cursos a partir de 2002: provão fortalece
a qualidade do ensino de contabilidade
Autores: I. Varella, Márcio; II. Soares, José
Assuntos: 1. Avaliação
2. Ciências contábeis
3. Exame de suficiência
4. Ensino superior
5. Qualidade
6. Educação
7. Prova
Resumo: Trata sobre a inclusão do curso de ciências contábeis no Exame
Nacional de Cursos, promovido pelo MEC, com a opinião de alguns contadores importantes.

Nº 132- nov/dez
Como utilizar o orçamento flexível para
melhorar o processo orçamentário
Autores: I. Lunkes, Rogério João
Assuntos: 1. Custos variáveis
2. Gestão empresarial
3. Orçamento flexível
4. Custo fixo
5. Lucro operacional
Resumo: Trata sobre a implementação do orçamento flexível nas empresas
e sua contribuição na melhoria da gestão empresarial e das informações,
frente ao orçamento estático.
Desafios e possibilidades para o contabilista
no ambiente dos sistemas integrados
Autores: I. Peleias, Ivam Ricardo
Assuntos: 1. Sistema integrado
2. Contabilidade
3. Contabilistas
4. Controle interno
Resumo: Apresenta um trabalho com base na análise dos impactos causados
à contabilidade pelos sistemas integrados baseados na filosofia Enterprise
Resources Planning (ERP).
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Entrevista: a nova Lei das S.A. foi o primeiro passo para a
modernização da economia: “o segundo passo será a reforma do
sistema tributário”
Autores: I. Kandir, Antônio; II. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Lei das sociedades anônimas
2. Acionista
3. Comissão de valores mobiliários - CVM
4. Comissão de valores mobiliários
5. CFC
6. Mercado de capitais
7. Reforma tributária
8. Responsabilidade social
9. Empresas
10. Dívida externa
11. Distribuição de renda
Resumo: Aborda questões sobre a opinião de Antônio Kandir quanto a aprovação da Lei das S.A, a atuação da equipe econômica do Governo Federal, a
nova economia do País e o crescimento das empresas brasileiras.
Melhorando a qualidade da informação no Balanço Social
Autores: I. Vasconcelos, Yumara Lúcia
Assuntos: 1. Planejamento
2. Balanço social
Resumo: Propõe um modelo de balanço social onde se expressa as relações entre a empresa e seus parceiros sociais, como empregados, acionistas,
clientes, o governo e a comunidade de modo geral.
O processo orçamentário em empresas brasileiras: estudo de caso
Autores: I. Gomes, Josir Simeone; II. Martinewski, André Luis
Assuntos: 1. Planejamento
2. Orçamento
3. Empresa
4. Controle gerencial
Resumo: Apresenta um estudo sobre o processo orçamentário de uma empresa do ramo industrial, a fim de verificar o grau de proximidade ou afastamento deste processo em relação aos sistemas de controle gerencial referenciados como eficazes.
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Palavra do presidente
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Responsabilidade social
2. Lei das sociedades anônimas
3. CFC
4. Sistema tributário
Resumo: Trata sobre a aprovação da Lei das S.A. no congresso, a reforma
do sistema tributário e a importância da ética profissional para o crescimento
empresarial. Temas abordados com mais ênfase na RBC, de n.º 132.
Reportagem: mudanças conceituais ajudam
no crescimento das empresas contábeis
Assuntos: 1. Empresas
2. Informação
3. Tecnologia
4. Conhecimento
5. Empresas contábeis
Resumo: Trata sobre a mudança de conceitos relativos à administração, necessários ao crescimento empresarial.
Responsabilidade fiscal: o enfrentamento de uma cultura perversa
Autores: I. Castro, Domingos Poubel de
Assuntos: 1. Orçamento público
2. Gestão fiscal
3. Controle social
4. Contabilidade pública
5. Auditoria pública
6. Custos
7. Responsabilidade fiscal
8. Administração pública
9. Lei de responsabilidade fiscal - LRF
Resumo: Traz uma visão da realidade da administração pública brasileira,
com os principais aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Uma análise contábil da Lei de Responsabilidade Fiscal sob a ótica da
teoria da gestão econômica
Autores: I. Ribeiro Filho, José Francisco
Assuntos: 1. Gestão econômica
2. Ciência contábil
3. Responsabilidade social
4. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
5. Administração pública
Resumo: Traz uma visão da Lei Complementar n.º 101, com elementos teóricos da Ciência Contábil, de forma a contribuir com a discussão em torno
das possibilidades operacionais no âmbito das entidades da administração
pública brasileira.
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Ano 2002
Nº 133 - ano 31 - jan/fev
A gestão dos mecanismos básicos para a cobrança de tributos de
competência municipal
Autores: I. Reitz, Adejaime; II. Beuren, Ilse Maria
Assuntos: 1. Tributos
2. Receita pública
3. Brasil
4. Governo
5. Cobrança
6. Município
7. Gestão
Resumo: Trata sobre os mecanismos básicos para a cobrança de tributos
municipais que compreende o aparelhamento técnico dos municípios.
A globalização da economia resgata método de custeio
Autores: I. Berti, Anélio
Assuntos: 1. Custos
2. Custeio por absorção
3. Custeio direto
4. ABC
5. Custeio pleno
6. Método de custeio
7. Globalização
8. Economia
9. Empresas
10. Contabilidade
Resumo: Pretende mostrar como a globalização da economia obriga os gestores empresariais a resgatarem o método de custeio.

646

A nova realidade contábil e a concepção
científica do neopatrimonialismo como ação
intelectual além da inteligência artificial
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Neopatrimonialismo
2. Inteligência artificial
3. Informação
4. Informatização
5. Tecnologia
Resumo: Trata da contabilidade frente às novas tecnologias e ao neopatrimonialismo.
Alguns aspectos da alavancagem operacional
como instrumento de controle
Autores: I. Leone, George S. Guerra; II. Leone, Rodrigo José Guerra
Assuntos: 1. Custo fixo
2. Custo variável
3. Contabilidade gerencial
4. Contabilidade de custos
5. Custos
6. Lucros
7. Controle
8. Alavancagem
Resumo: Faz um estudo em torno das limitações das relações custo, volume
e lucro relacionados a alavancagem operacional.
Contabilidade: exercício e atitudes de profissionais
e clientes, PMEs optantes pelo Simples - Lei nº 9.317/96
Autores: I. Figueiredo, Sandra Maria Aguiar de
Assuntos: 1. Simples
2. Contabilidade
3. Microempresas
4. Desempenho profissional
5. Serviços
Resumo: Faz uma pesquisa no segmento empresarial de Fortaleza, que pretende conhecer os fatores que afetam a opção pelo simples e seu impacto
nos procedimentos de informalidade nas pequenas e microempresas.
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Contabilidade ambiental como sistema de informações
Autores: I. Kraemer, Maria Elisabeth Pereira
Assuntos: 1. Contabilidade ambiental
2. Empresas
3. Produtos
4. Capital
5. Meio ambiente
6. Auditoria
7. Procedimentos contábeis
8. Balanço social
9. Despesas
10. Receitas
11. Custos
12. Investimentos
13. Ativos
14. Risco
Resumo: Aborda a necessidade da contabilidade em desenvolver e incorporar em seus conceitos e métodos, formas de registrar e mensurar os eventos
econômicos relativos ao meio ambiente.
Entrevista: investir em educação é fundamental para o crescimento
econômico: “o imposto único poderia moralizar o sistema tributário”
Autores: I. Cintra, Marcos; II. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Investimentos
2. Bancos
3. Sistema tributário
4. Impostos
5. Empresas
6. Sonegação
7. CPMF
8. Simples
9. Receita federal
10. INSS
11. Reforma tributária
12. Educação
13. Brasil
14. Desenvolvimento econômico
Resumo: Trata sobre os aspectos da educação no desenvolvimento econômico do Brasil, o imposto único, o simples, a reforma tributária e a fiscalização
dos bancos por parte da Receita Federal.
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Palavra do presidente
Autores: I. Abrantes, José Serafim
Assuntos: 1. Simples
2. Ensino
3. Empresas
4. Economia
5. Governo federal
6. Mandato
7. CFC
8. Revista Brasileira de Contabilidade - RBC
9. Reforma
10. Sistema tributário
11. Imposto único
Resumo: Traz os agradecimentos e os comentários do ex-presidente do CFC,
José Serafim Abrantes, sobre a entrevista com o deputado Marcos Cintra à
RBC, que abrange os assuntos sobre o sistema tributário.
Reportagem: fora da internet, a salvação fica quase impossível
Autores: I. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Internet
2. Economia
3. Contabilista
4. Comércio eletrônico
5. Brasil
6. Mercado
7. Consumidores
Resumo: Trata sobre o comércio online e os seus resultados no Brasil.
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Nº 134 - mar/abr
A evolução da Contabilidade:
da idade média à regulamentação americana
Autores: I. Hansen, Jens Erik
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Evolução
3. História
Resumo: Aborda alguns períodos importantes que marcaram a história da
contabilidade.
Auditoria como instrumento de gestão
Autores: I. Cordeiro, Cláudio Marcelo Rodrigues
Assuntos: 1. Auditoria de gestão
2. Tomada de decisão
3. Auditoria interna
4. Empresas
5. Avaliação
6. Planejamento
Resumo: Aborda a evolução da auditoria com base em conceitos mais avançados, que permitem às organizações minimizar os riscos relativos a sua
administração e garantindo a perpetuação de seus negócios.
Balanço social: responsabilidade, padronização e obrigatoriedade
Autores: I. Perottoni, Marco Antônio
Assuntos: 1. Responsabilidade social
2. Balanço social
3. Empresas
4. Informação contábil
5. Padronização
Resumo: Aborda a importância da responsabilidade para a elaboração do
balanço social, a não obrigatoriedade de sua elaboração e publicação pelas
empresas e a padronização de sua elaboração e publicação pelas empresas.
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Determinação do lucro cessante para
a fixação de indenização de perdas e danos
Autores: I. Lopes, José Livino Pinheiro
Assuntos: 1. Perícia contábil
2. Cálculo
3. Lucro cessante
4. Apuração
Resumo: Aborda algumas metodologias para determinação do lucro cessante, em conjunto com alguns enfoques jurídicos comentados que facilite o
desenvolvimento da perícia contábil.
Entrevista: o reajuste da CSLL é inaceitável e mostra que o sistema
tributário é desiquilibrado
Autores: I. Eugênio, Pedro; II. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Arrecadação
2. Imposto de renda
3. Cargos
4. Contador
5. Simples
6. Empresas
7. Serviços
8. Lucro líquido
9. Sistema tributário nacional
Resumo: Trata sobre a questão da extensão do simples às empresas de serviços, o ajuste da tabela do imposto de renda das pessoas físicas e a majoração
da CSLL pelo Governo Federal.
Evidenciação: forma e qualidade
Autores: I. Vasconcelos, Yumara Lúcia; II. Viana, Aurelina Laurentina
Assuntos: 1. Eficiência
2. Balanço social
3. Evidenciação
4. Demonstrações contábeis
5. Usuários
6. Informação
7. Qualidade
8. Conhecimento
9. Eficácia
Resumo: Trata sobre a qualidade da evidenciação contábil.
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Palavra do presidente
Autores: I. Barbosa, Alcedino Gomes
Assuntos: 1. Responsabilidade social
2. Simples
3. Imposto de renda
4. Classe contábil
5. CSLL
Resumo: Trata sobre a importância do compromisso político da categoria
contábil, as questões abordadas na entrevista com o deputado Pedro Eugênio e da necessidade de mudança do “modus operandi” da classe contábil.
Proposta para avaliação de ativos intangíveis
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Ativo intangível
2. Balanced scorecard - BSC
3. Método de avaliação
4. Scoreboard
Resumo: Aborda a avaliação dos ativos intangíveis de forma extracontábil,
utilizando essas informações no sentido exclusivamente gerencial e não com
a finalidade informacional financeira ou estritamente contábil.
Provão: desafio na qualidade e
avaliação dos cursos de Ciências Contábeis
Autores: I. Kraemer, Maria Elisabeth Pereira
Assuntos: 1. Qualidade
2. Ciências contábeis
3. Avaliação
4. Estudantes
5. Ensino superior
6. Exame nacional de cursos
Resumo: Trata sobre a implantação, pressupostos, instrumentos, utilização
dos resultados e atribuição dos conceitos contábeis avaliados pelo Exame
Nacional de Cursos.
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Reportagem: nova gestão do CFC defende maior
participação social e política dos contabilistas
Autores: I. Conselho Federal de Contabilidade - CFC
Assuntos: 1. Conselho Federal de Contabilidade
2. Gestão
3. Auditor
4. Classe contábil
5. Associação Interamericana de Contabilidade - AIC
6. Harmonização
7. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
8. Reforma tributária
9. Exame de suficiência
10. Fiscalização
Resumo: Trata sobre os problemas relativos à harmonização e modernização
das normas contábeis, a fiscalização de auditores, a importância da participação social e política dos contadores e novas mudanças anunciadas pela
nova gestão do Conselho Federal de Contabilidade.

Nº 135 - mai/jun
A atitude científica como necessidade profissional e o emprego das
práticas de campo no ambiente acadêmico
Autores: I. Vasconcelos, Yumara Lúcia
Resumo: Aborda a atitude científica como necessidade do profissional em
seu segmento de atuação. Discute o papel do professor nesse processo e
trata, ainda, da estratégia de prática de campo.
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A contabilidade e as novas tecnologias
de informação: uma aliança estratégica
Autores: I. Paiva, Simone Bastos
Assuntos: 1. Sistema de informações
2. Gestão
3. Tecnologia da informação
4. Contabilidade
5. Planejamento estratégico
Resumo: Comenta sobre as inovações tecnólogicas nas áreas de informação
e comunicação, afetando sobremaneira os rumos das organizações. Diante
desta nova realidade, aborda os novos desafios da Contabilidade: desde a
necessidade de incorporação das novas tecnologias de informação pelas empresas contábeis até a compreensão dos efeitos dessas tecnologias sobre as
organizações e, em particular, sobre o seu patrimônio.
A universalização da linguagem contábil: contadores de todo o mundo
lutam para harmonizar as normas que trarão mais transparência aos
balanços, mais empregos e geração de renda aos países
Autores: I. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Harmonização
2. Normas contábeis
3. IFAC
Resumo: A reportagem trata da importância da harmonização mundial das
normas contábeis. Contadores especialistas no assunto, como o Contador e
presidente do Ibracon, Guy Almeida Andrade e Nelson Carvalho, membro
do Comitê de Normas Contábeis Internacionais (IASB), afirmam que, para
o Brasil, a principal consequência desta harmonização seria criármos condição concreta de aumentar o nível de emprego e geração de renda no País.
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Avaliação de empresas: como determinar o valor de uma empresa
utilizando o método do fluxo de caixa descontado
Autores: I. Almeida, Dalci Mendes; II. Straioto, Dilza Maria Goulart
Tredezini
Assuntos: 1. Avaliação
2. Empresas
3. Método
4. Fluxo de caixa descontado
5. Valor
Resumo: Trata do método do Fluxo de Caixa Descontado, considerado por
muitos estudiosos como o método mais preditivo quando se pretende chegar
ao valor de uma empresa.
Balanços social: balanço da transparência corporativa e da
concertação social
Autores: I. Tinoco, João Eduardo Prudêncio
Assuntos: 1. Balanço social
2. Demonstração do valor adicionado
3. Responsabilidade social
4. História
Resumo: Evidencia os aspectos econômicos, sociais e de responsabilidade pública que dizem respeito à atividade desempenhada pelas entidades
econômicas. Aborda a importância do balanço social como instrumento de
gestão e informação que visa demonstrar, da forma mais transparente possível, informações econômicas, ambientais e sociais do desempenho das
entidades, aos mais diferenciados usuários.
Entrevista: o CFC contribui para o desenvolvimento ao promover
campanhas voluntárias
Autores: I. Negri, Barjas II. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Entrevistas
2. Responsabilidade social
3. Saúde
4. Plano de saúde
Resumo: Traz a entrevista do ministro Barjas Negri, da Saúde, que falou
sobre a dengue, o Sistema Único de Saúde, os planos de saúde e, principalmente, sobre a responsabilidade social das classes profissionais.
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Fluxo de caixa - instrumento de planejamento
e controle financeiro e base de apoio ao processo decisório
Autores: I. Rosa, Paulo Moreira da Silva; II. Almir Teles da
Assuntos: 1. Fluxo de caixa
2. Planejamento
3. Controle
Resumo: Mostra o fluxo de caixa como peça fundamental do planejamento
e controle financeiro, apresentando-se como instrumento imprescindível na
gestão empresarial. Evidencia o valor informativo do fluxo de caixa em forma de demonstração contábil.
Palavra do presidente
Autores: I. Barbosa, Alcedino Gomes
Assuntos: 1. Harmonização
2. Normas contábeis
Resumo: Defende a harmonização mundial das normas contábeis.
Perdas por outro ângulo
Autores: I. Nogueira, Silas Passos
Assuntos: 1. Perdas
2. Despesas
3. Custos
Resumo: Expõe sobre a natureza contábil de uma despesa a partir da análise e considerações feitas sobre o enquadramento contábil das perdas patrimoniais; sugere nova definição para as despesas a partir da ideia de que
elas nem sempre estão vinculadas a uma receita e persegue com maior lucidez na busca de guarida científica para o tratamento contábil das perdas
patrimoniais.
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Nº 136 - jul/ago
Análise do índice de liquidez sob o conceito
de avaliação econômica da empresa
Autores: I. Padoveze, Clóvis Luís
Assuntos: 1. Empresas
2. Valor contábil
3. Valor econômico
4. Mensuração
5. Balanço patrimonial
6. Indicadores
7. Liquidez
8. Administração financeira
9. Contabilidade
10. Lucro
Resumo: Faz uma análise do valor econômico de uma empresa e a utilidade
dos indicadores de liquidez, sob as diversas abordagens que podem ser dados ao balanço patrimonial.
Divulgação de informações contábeis via internet
Autores: I. Wernke, Rodney II. Lembeck, Marluce
Assuntos: 1. Internet
2. Contabilidade
3. Informação contábil
4. Informação financeira
5. Tecnologia da informação
6. IASC
7. FASB
Resumo: Aborda as características técnicas da Internet, mostra as vantagens
da divulgação de informações financeiras por intermédio da web e comenta
algumas iniciativas dos órgãos normatizadores dessas divulgações.
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EBITDA como instumento de avaliação de empresas
Autores: I. Vasconcelos, Yumara Lúcia
Assuntos: 1. Lucro operacional
2. Fluxo de caixa
3. Avaliação
4. Empresas
5. Despesas
6. Receitas
7. Estoques
8. Gastos
9. Instituições financeiras
10. Indicador financeiro
Resumo: Traz aspectos de um indicador contábil pouco trabalhado na literatura especializada nacional chamado EBITDA, utilizado nas análises empresariais.
Em cerimônia no palácio do Itamaraty, com a presença do presidente
Fernando Henrique, CFC premia os melhores prefeitos do País
Autores: I. Soares, José; II. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
2. Administração pública
3. Investimentos
4. Prefeitura
5. CFC
6. Profissão contábil
7. Gestão fiscal
Resumo: Aborda a premiação promovida pelo Conselho Federal de Contabilidade às prefeituras que melhor aplicaram a Lei de Responsabilidade
Fiscal em seus municípios, com a presença do Presidente da República.
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Entrevista: Câmara vota reforma tributária neste semestre
Autores: I. Neves, Aécio; II. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Democracia
2. Sociedade civil
3. Impostos
4. Sistema tributário nacional
5. Reforma tributária
6. CFC
7. Mercosul
Resumo: Aborda os trabalhos da Câmara dos Deputados, a reforma tributária e alguns problemas sociais de ordem nacional e internacional.
Estudo sobre a integração entre balanced scored e o orçamento
Autores: I. Lunkes, Rogério João
Assuntos: 1. Orçamento
2. Empresas
3. Estratégia
4. Balanced scored
Resumo: Aborda as origens, o conceito e as principais características do orçamento e do balanced scored e a utilização conjunta dessas duas filosofias
de gestão.
Normas contábeis internacionais: uma visão para o futuro
Autores: I. Leite, Joubert da Silva Jerônimo
Assuntos: 1. Mercado de capitais
2. Harmonização
3. Normas contábeis
4. Normas internacionais
5. FASB
6. Usuários
7. Informações contábeis
Resumo: Aborda os conflitos de interesses existentes entre organismos contábeis e países no processo de fixação de normas contábeis internacionais.
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O uso da contabilidade por atividades nas universidades:
modelo conceitual de um sistema de custeio
Autores: I. Santos, Edemir Manoel dos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Sistemas de custeio
3. Sistema de custos
4. Universidades
5. Ensino superior
Resumo: Aborda o uso de um sistema de custeio nas universidades, fundamentado nos princípios de contabilidade como instrumento de auxílio na
tomada de decisões dessas organizações.
Palavra do presidente
Autores: I. Barbosa, Alcedino Gomes
Assuntos: 1. Classe contábil
2. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
3. Gestão fiscal
4. CFC
5. Responsabilidade social
Resumo: Aborda a participação da classe contábil na vida social e política
do Brasil através da primeira edição do Prêmio CFC de Gestão Fiscal Responsável e da Campanha Nacional de Doação de Sangue, promovida pela
profissão contábil em parceria com o Ministério da Saúde.
Reportagem: os municípios que ganharam
o prêmio CFC de Gestão Fiscal responsável
Autores: I. Soares, José; II. Varella, Márcio
Assuntos: 1. CFC
2. Gestão fiscal
Resumo: Cerimônia de premiação do prêmio de Gestão Fiscal Responsável.

660

Nº 137 - set/out
Avaliação de ativos: uma análise crítica
Autores: I. Vasconcelos, Yumara Lúcia; II. Silva, Cleide Carneiro Alves da
Assuntos: 1. Mensuração
2. Ativos
3. Avaliação
Resumo: Apresenta um visão crítica acerca do ativo e de alguns de seus métodos de mensuração, promovendo uma análise de conhecidas definições.
Mostra que o método de avaliação de ativos mais adequado é aquele que se
insere no modelo de decisão utilizado na gestão do negócio.
Considerações acerca dos métodos de avaliação do capital intelectual
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Capital intelectual
2. Mensuração
3. Ativo intangível
Entrevista: Luiz Leonardo Contidiano, presidente da CVM
Autores: I. Cantidiano, Luiz Leonardo; II. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Reforma
2. Comissão de Valores Mobiliários
3. Harmonização
4. Empresas
5. Sociedade anônima
6. Fraude
7. Normas contábeis
8. Mercado financeiro
9. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
10. Lei
11. Auditoria
Resumo: O presidente da CVM, Luiz Leonardo Cantidiano, aborda a necessidade da harmonização internacional das normas contábeis e discute
assuntos relacionados às atividades de contabilidade e auditoria no País, especialmente face aos recentes acontencimentos que ocorreram nos Estados
Unidos e em alguns países da Europa, as fraudes contábeis.
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Palavra do presidente
Autores: I. Barbosa, Alcedino Gomes
Assuntos: 1. Empresas
2. Falência
3. Fraude
4. Prevenção
Resumo:Aborda a precupação do CFC na prevenção da fraude corporativa.
Reportagem: contabilidade brasileira
discute novas regras para evitar fraudes e corrupção
Autores: I. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Normas contábeis
2. Harmonização
3. Falência
4. Fraude
5. Corrupção
6. Empresas
Resumo: Diante dos escândalos provocados por fraudes contábeis, como
o caso Enron, as entidades contábeis de todo o mundo discute a necessidade de se apressar a harmonização das normas contábeis, tendo em vista
a transparência e a honestidade das contas públicas e privadas. Apresenta depoimentos de especialistas sobre o assunto, como: Antoninho Marmo
Trevisam, Antônio Lopes de Sá, Deputado Emerson Kapaz, José Antonio de
Godoy, Guy Almeida Andrade, Eliseu Martins, Luiz Claudio Fontes e Lino
Martins da Silva.
Tecnologia da educação: análise envolvendo experimentos a distância
e presenças em disciplinas de cursos de Contabilidade
Autores: I. Cornachione Júnior, Edgard Bruno; II. Silva, Matheus da
Assuntos: 1. Ensino
2. Informática
3. Cursos
4. Ensino contábil
5. Contabilidade
6. Internet
Resumo: Apresenta considerações e análises sobre experimentos realizados
desde 1998, em cursos de graduação e pós-graduação em Contabilidade e
Controladoria, abordando aspectos da tecnologia da educação e seus impactos no ensino e aprendizagem relativos à nossa área do conhecimento: a
Contabilidade.
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Um estudo dos procedimentos metodológicos
de ensino utilizados nos cursos de Ciência Contábeis
Autores: I. Romanowsky, Luiz Roberto; II. Beuren, Ilse Maria
Assuntos: 1. Metodologia científica
2. Ciências contábeis
3. Professor
4. Ensino
5. Qualidade
Resumo: Faz um diagnóstico dos procedimentos metodológicos utilizados
pelos professores que atuam nas disciplinas de conhecimentos obrigatórios
de formação profissional específica nos cursos de Ciências Contábeis e propõem pontos norteadores para desenvolver uma metodologia de ensino que
relacione a teoria à prática.

Nº 138 - nov/dez
A mensuração do ativo intangível
Responsabilidade Social Empresarial
Autores: I. Frey, Irineu Afonso; II. Frey, Márcia Rosane
Assuntos: 1. Mensuração
2. Capital intelectual
3. Ativo intangível
4. Responsabilidade social empresarial
Resumo: Aborda a necessidade de estabelecer critérios de mensuração do
valor que uma empresa socialmente responsável agrega pela prática de Responsabilidade Social Empresarial.
Entrevista: SEBRAE ajuda a transformar
o contabilista em assessor gerencial
Autores: I. Moreira, Sérgio II. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Globalização
3. Pequena empresa
4. Sistema tributário
5. Microempresa
Resumo: Sergio Moreira explica, com detalhe, o Programa Contabilizando
o Sucesso e toda a experiência do Sebrae no setor.
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Gestão estratégica de custos: análise da metodologia da aeronáutica
Autores: I. Farias, Helder Alexandre de Ávila
Assuntos: 1. ABC
2. Sistema de custos
3. SIAFI
4. Custo baseado em atividades
Resumo: Verifica as características da gestão estratégica de custos na Aeronáutica Brasileira, por meio da análise de processos implantados e já
em execução na Base Aérea da Santa Maria (BASM). A análise metodológica do sistema de apropriação de custos demonstrou que os dados são
captados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal - SIAF.
O balanço social na gestão das instituições de ensino superior
Autores: I. Serra Negra, Carlos Alberto; II. Teixeira, Fabrícia Souza;
III. Carmo, Rosemeyre Francisca do
Assuntos: 1. História
2. Ensino superior
3. Instituições de ensino
4. Balanço social
Resumo: Resgata os aspectos históricos e contextualizados do balanço social
no Brasil, sugere um modelo que se adapte às instituições de ensino superior.
O setor público administrativo e a gestão pública
Autores: I. Marques, Maria da Conceição da Costa
Assuntos: 1. Gestão pública
2. Administração pública
3. Portugal
Resumo: Aborda a gestão pública em sentido geral, para depois centrarmos
a nossa atenção na gestão pública em Portugal, em especial no subsetor financeiro administração central.
Palavra do presidente
Autores: I. Barbosa, Alcedino Gomes
Assuntos: 1. Educação continuada
2. Valorização profissional
3. Profissão contábil
Resumo: Comenta os projetos que o Sistema CFC/CRCs implantou na busca
pela valorização profissional e qualificação.
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Reportagem: programa de educação continuada chega aos auditores
independentes
Autores: I. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
2. Estados Unidos
3. Auditor independente
4. CFC
5. Brasil
6. Educação continuada
Resumo: Comenta o Programa de Educação Continuada (PEC) para os auditores independentes.
Sistema de custeio baseado em atividades : análise de um paradoxo
Autores: I. Guerreiro, Reinaldo
Assuntos: 1. ABC
2. Psicologia
3. Custeio baseado em atividades - ABC
4. Eficácia
Resumo: A aceitação o sistema ABC no meio acadêmico e empresarial, apesar de sua insuficiência informativa, explica-se pela existência de paradigmas mentais, semelhantes ao conceito de arquétipos da corrente junguiana
da psicologia, incorporados ao inconsciente de grupo de pessoas ligadas à
área contábil.
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Ano 2003
Nº 139 - ano 32 - jan/fev

Nº 139
Ano 2003

A verdadeira utilidade dos balanços consolidados: uma análise crítica
Autores: I. Souza, Paulo Cezar Ferreira de Bezerra; II. André Araújo
Assuntos: 1. Informação contábil
2. Usuários
3. Contabilidade
4. Consolidação
5. Demonstrações financeiras
6. Balanços
Resumo: Faz uma análise crítica da utilidade das consolidações de balanços
financeiros.
Bases das escolas européias e norte-americanas,
perante a cultura contábil e a proposta neopatrimonialista
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de
Assuntos: 1. Neopatrimonialismo
2. Conhecimento
3. Escola contábil
4. Ciências contábeis
Resumo: Aborda as bases das escolas científicas européias e norte-americanas de contabilidade e traz as bases da nova corrente científica do neopatrimonialismo de origem brasileira.
Classificação contábil dos convênios no balanço
patrimonial das entidades do terceiro setor
Autores: I. Cardoso, Klauber Guedes; II. Lima, Márcio Jonison Souza de
Assuntos: 1. Terceiro setor
2. Classificação contábil
3. Convênios
4. Balanço patrimonial
5. Ativo circulante

666

Compreensão do parecer do auditor independente no Brasil
Autores: I. Araújo, Fransisco José
Assuntos: 1. Auditoria independente
2. Parecer
3. Usuários
4. Demonstrações contábeis
5. Auditor
Resumo: Trata sobre o grau de compreensão do parecer de auditoria independente por parte dos principais usuários externos das demonstrações
contábeis publicadas no Brasil.
Contribuição de linguagem interativa à divulgação de informações
internacionais financeiras e contábeis
Autores: I. Serra Negra, Elizabete Marinho
Assuntos: 1. Informação contábil
2. Informação financeira
3. Linguagem
4. Internet
5. Sistema financeiro
Resumo: Traz a importância do uso da linguagem interativa XBRL (linguagem extensiva de publicação de negócio) como meio de utilização de troca
de informações contábeis no mercado financeiro internacional.
Entrevista: a importância do incentivo à pesquisa: como os deputados
que apóiam as micro e pequenas empresas pretendem lutar e
incentivar o incremento aos investimentos na área e a redução da
carga tributária
Autores: I. Nardes, Augusto; II. Assis, Letícia
Assuntos: 1. Reforma tributária
2. Impostos
3. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
4. Tributação
5. Código civil
6. Finanças
7. Simples
Resumo: Traz a entrevista com o deputado Augusto Nardes, que fala sobre
a reforma tributária e sobre a expectativa com relação ao trabalho do novo
Governo e do Congresso Nacional em 2003.
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O alvorecer do capital intelectual
Autores: I. Schnorrenberger, Darci
Assuntos: 1. Capital intelectual
2. Avaliação
3. Modelos
4. Ativo intangível
5. Valor de mercado
6. Valor contábil
7. Capital humano
Resumo: Traz os principais modelos de avaliação e as formas de representação do capital intelectual, incluindo o capital estrutrural, capital humano e
o capital do cliente.
Palavra do presidente
Autores: I. Barbosa, Alcedino Gomes
Assuntos: 1. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
2. Gestão fiscal
3. Contabilistas
4. Prêmio CFC
Resumo: Faz comentários à respeito do Prêmio CFC de Gestão Fiscal Responsável e de outras ações sociais promovidas pelos contabilistas.
Reportagem: Prêmio CFC de Gestão Fiscal Responsável destaca os
melhores indicadores sociais do Brasil
Autores: I. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Prêmio CFC
2. Gestão fiscal
3. Governo
4. Municípios
5. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
Resumo: Traz os novos critérios de avaliação do Prêmio CFC de Gestão
Fiscal.
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Nº 140 - mar/abr
A descentralização de créditos na administração pública
Autores: I. Montagna, Valdo Ângelo
Assuntos:1. Legislação
2. Administração pública
3. Crédito
4. Governo
Resumo: Apresenta legislação regedora, desvela procedimentos operacionais e enuncia alguns fatores favoráveis relacionados com a descentralização de créditos.
Auditando o balanço social
Autores: I. Araújo, Francisco José de
Assuntos:1. Auditoria
2. Auditor independente
3. Balanço social
4. Avaliação
Resumo: Trata de um modelo de auditagem, que pode ser utilizado pelo
auditor independente no exame do balanço social, aspectos relevantes desta
nova peça contábil, bem como a importância e os benefícios proporcionados
pela auditoria.
Contabilidade e ciclo de vida organizacional:
uma contribuição recíproca
Autores: I. Borinelli, Márcio Luiz; II. Beuren, Ilse Maria
Assuntos:1. Contabilidade
2. Empresas
3. Demonstrações contábeis
4. Sistema de informação
5. Organização
Resumo: Apresenta a relação entre contabilidade e ciclo de vida organizacional, abordando os objetivos da contabilidade, com ênfase à contabilidade
gerencial; o ciclo de vida organizacional e modelos de ciclos; e a contribuição recíproca entre esses dois.
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Entrevista: A reforma tributária permitirá a redução da taxa de juros,
diz o relator da proposta na Câmara
Autores: I. Guimarães, Virgílio; II. Varella, Márcio
Assuntos:1. IPI
2. ITR
3. Reforma tributária
4. Taxa de juros
5. Impostos
6. Economia
7. CPMF
8. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
9. IVA
Resumo: Trata do tema reforma tributária - considerando impostos CPMF,
ICMS, ITR, IPI, entre outros - para permitir redução da taxa de juros, conforme declarado pelo deputado federal Virgílio Guimarães (PT-MG).
O impacto dos avanços da tecnologia e a gestão dos recursos
tecnológicos no âmbito da atividade contábil
Autores: I. Deitos, Maria Lúcia de Souza
Assuntos: 1. Tecnologia
2. Contabilidade
3. Tecnologia da informação
4. Gestão
5. Recursos
6. Competitividade
7. Inovação
8. Inventário
9. Avaliação
10. Otimização
11. Patrimônio
Resumo: Trata da análise da importância da tecnologia e da introdução de
inovações tecnológicas para a manutenção da competitividade das organizações de serviços contábeis e do estudo de funções que possam nortear o
delineamento de um sistema de gestão dos recursos tecnológicos no âmbito
da atividade contábil.
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O perito, a perícia contábil e as disposições
do Código de Processo Civil
Autores: I. Sousa, Edmilson Patrocínio de
Assuntos:1. Perícia contábil
2. Código de processo civil
3. Perito
4. Perícia
Resumo:Trata da disseminação das definições e das determinações - sobre
perícia, perito - do Código de Processo Civil (CPC), buscando aplicá-las à
Perícia Contábil.
O processo de medições de desempenho organizacional
e o método de custeio baseado na atividade (ABC)
Autores: I. Zanetti, Amilson Carlos
Assuntos:1. Desempenho
2. Custeio
3. Serviços
4. Organização
5. Atividades
6. ABC
Resumo:Aborda a importância do método do custeio baseado na atividade
como ferramenta de apoio e de melhoria das informações no processo de
medição de desempenho organizacional, para a tomada de decisões por parte dos gestores.
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Palavra do presidente
Autores: I. Barbosa, Alcedino Gomes
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Legislação
3. Contas
4. Prestação de contas
5. Contabilista
6. Profissão contábil
7. CFC
8. Brasil
9. Esporte
10. Congresso nacional
11. Torcedor
12. Confederação Brasileira de Futebol - CBF
Resumo: Trata da atuação da contabilidade na atividade esportiva brasileira,
para a prestação de contas, de acordo com legislação específica aprovada
pelo Congresso Nacional em 2003.
Qual é a massa atômica de uma unidade de custo?
Autores: I. Nepomuceno, Valério
Assuntos: 1. Custo
2. Contabilidade
3. Socialidade
4. Ciências naturais
Resumo: Aborda alguns questionamentos sobre a manipulação dos instrumentos e aparelhos científicos das ciências naturais, realizada por inúmeros
pesquisadores contábeis.
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Reportagem: norma do CFC moraliza
contabilidade das entidades esportivas
Autores: I. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Legislação
3. Torcedor
4. Futebol
5. Sociedade comercial
6. Auditor
7. INSS
8. Medida provisória
9. Brasil
10. Normas
11. Fiscalização
12. Fiscais
13. Esporte
Resumo: Trata da situação contábil atual dos clubes de futebol e da lei, aprovada pelo Congresso Nacional, que obriga os clubes a publicarem suas demonstrações financeiras, mostrando com clareza a situação patrimonial da
entidade. Aborda também, a questão da sonegação e fraudes contra o INSS
(por federações, clubes e empresas patrocinadoras do futebol) e de nova lei
que protege o torcedor.
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Nº 141 - mai/jun
A utilização do custo-alvo nas empresas como esperança de obter
vantagem competitiva
Autores: I. Linhares, Robson de Souza
Assuntos: 1. Custo
2. Preço
3. Lucro
4. Indústria
5. Competitividade
6. Concorrência
7. Planejamento estratégico
8. Método
Resumo: Apresenta referencial teórico sobre este tipo de vantagem competitiva e faz uma abordagem do custo-alvo visando estudar a colaboração deste
método na obtenção de vantagem competitiva.
Análise de rentabilidade do investimento em empresa
prestadora de serviços: estudo de caso utilizando
o conceito EVA (Economic Value Added)
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Empresa
2. Controle interno
3. Capital
4. Valor
5. EVA
Resumo: Apresenta um estudo de caso em que foi demonstrada a aplicabilidade prática do EVA em empresa prestadora de serviços de pequeno porte.
São evidenciados os detalhes das etapas necessárias como a coleta dos dados e respectivas fontes, os cálculos pertinentes e, são comentados os resultados encontrados e as vantagens e limitações da metodologia empregada.
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Avaliação do professor de contabilidade: algumas considerações
Autores: I. Strassburg, Udo
Assuntos: 1. Avaliação
2. Professor
3. Contabilidade
4. Ensino
Resumo: Apresenta avaliação do professor destacando os tipos de professores de nível superior, e, na sequência, foi feito um paralelo com a atual situação dos professores dos cursos de Ciências Contábeis. Foi descrito também
o perfil esperado do professor de contabilidade, destacando as características e habilidades necessárias para este, confrontando com as particularidades dos cursos de Ciências Contábeis.
Despesas públicas: reflexos da inscrição de restos a pagar no balanço
orçamentário do Governo Federal
Autores: I. Silva, Maurício Corrêa da
Assuntos: 1. Governo Federal
2. Balanço orçamentário
3. Despesas públicas
Resumo: Apresenta estudo cujo objetivo é evidenciar os reflexos da inscrição de restos a pagar no Balanço Orçamentário da União e propor um
tratamento para este tipo de despesa pública.
Elementos operacionais e não-operacionais nas demonstrações
contábeis
Autores: I. Padoveze, Clóvis Luís; II. Gideon Carvalho de Benedicto
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Despesas
3. Equivalência patrimonial
4. Resultados
5. Juros
6. Balanço patrimonial
7. Gestão financeira
Resumo: Apresenta o conceito de operacionalidade ligado às atividades empresariais, e o conceito de operacionalidade ligado à análise da rentabilidade
do investimento, mostrando que o conceito de operacionalidade pode ser
visto de forma diferente, se adotados pontos referenciais diferentes.
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Entrevista: “Teremos de modificar o projeto
de reforma tributária em plenário”
Autores: I. Gabrielli, Gerson; II. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Reforma tributária
2. Brasil
3. CFC
4. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
5. Impostos
Resumo: Trata das questões referentes à reforma tributária no Brasil.
Orçamento como ferramenta de controle
para micro e pequenas empresas
Autores: I. Felisbino, Samuel Carlos
Assuntos: 1. Empresas
2. Microempresa
3. Pequena empresa
4. Controle
5. Orçamento
Resumo: Trata dos problemas enfrentados pelas micro e pequenas empresas
no Brasil. Traz dados atualizados da Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina, que mostra os números referentes a abertura e fechamento de empresas no Estado. Aborda, também, críticas de autores como Josir Simeone
Gomes e Joan M. Amat Salas, sobre a não-inclusão, por parte dos grandes
autores da área, das micro, pequenas e médias empresas, além das instituições sem fins lucrativos, em suas obras.
Os mitos derrubados pela crise de credibilidade
Autores: I. Koliver, Olívio
Assuntos: 1. Auditoria externa
2. Empresas
3. Usuários
4. Normas contábeis
5. Contabilidade
6. Auditoria
Resumo: Apresenta considerações que demonstram, de maneira sintética, as
razões intrínsecas que conduziram à queda dos grandes mitos, estabelecidos
e divulgados pelos interessados na área de auditoria externa, a exemplo do
que aconteceu com diversas empresas norte-americanas.
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Palavra do presidente
Autores: I. Barbosa, Alcedino Gomes
Assuntos: 1. Corrupção
2. CFC
3. Gestão fiscal
Resumo: Aborda a participação da profissão contábil nas questões sociais
como combate à corrupção.
Reportagem: duas mil prefeituras deverão concorrer ao Prêmio CFC
de Gestão Fiscal/2004: segurança e combate à corrupção poderão ser
os novos critérios
Autores: I. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Gestão fiscal
2. CFC
3. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
Resumo: Trata do Prêmio CFC de Gestão Fiscal, seu incentivo ao combate
à corrupção, e das prefeituras premiadas.
Uma contribuição à formação de preços de venda
Autores: I. Lunkes, Rogério João
Assuntos: 1. Preços
2. Método
3. Custo
4. Valor
5. Produtos
6. Serviços
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Nº 142 - jul/ago
A perícia contábil e a competência profissional
Autores: I. Figueiredo, Sandoval Nunes
Assuntos: 1. Qualidade
2. Competência
3. Perícia contábil
4. Irregularidades
5. Profissional
6. Contador
7. Laudo pericial
Resumo: Trata da perícia contábil, da competência profissional de quem a
executa, da ética relacionada ao trabalho, entre outros pontos.
Análise do processo educacional contábil sob o prisma de seus
elementos de maior relevância
Autores: I. Rollo, Lúcia Fransolin; II. Pereira, Anisio Candido
Assuntos: 1. Educação contábil
2. Brasil
3. Contabilidade
4. Ensino
5. Qualidade
6. Graduação
7. Formação
8. Professor
9. Aprendizagem
Resumo: Apresenta análise de algumas variáveis inerentes aos elementos
de maior relevância no processo ensino-aprendizagem na área contábil
no Brasil: o professor de Contabilidade e o aluno do curso de Ciências
Contábeis.
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Avaliação do capital intelectual:
considerações sobre os métodos mais recentes
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Capital intelectual
2. Método
3. Conceitos
4. Características
5. Avaliação
6. Indicadores
7. Modelo
Resumo: Aborda o capital intelectual enfocando os conceitos, características, resumindo os métodos de avaliação mais conhecidos e destina especial
atenção a três metodologias de mensuração recentemente propostas : “The
Value Explorer”, “Intellectual Capital Benchmarking System” e “The Value
Chain Scoreboard”.
Contabilidade gerencial estratégica: o uso da contabilidade gerencial
como suporte ao processo de gestão estratégica
Autores: I. Veiga, Walmir da Fonseca
Assuntos: 1. Contabilidade gerencial
2. Gestão estratégica
3. Conceito
4. Relatório
5. Contabilidade estratégica
Resumo: Apresenta os principais vínculos existentes entre a Contabilidade
Gerencial e o processo de Gestão Estratégica. Foram nominados doze exemplos de relatórios gerenciais que podem ser elaborados pela Contabilidade
Gerencial Estratégica, evidenciando suas finalidades e possíveis decisões
estratégicas a partir destes por parte das organizações.
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Controladoria e cultura organizacional: um estudo de caso
Autores: I. Andrade, Inacilma Rita Silva; II. Peleias, Ivam Ricardo
Assuntos: 1. Controladoria
2. Cultura organizacional
3. Estudo de caso
4. Gestão
5. Modelo
Resumo: Apresenta trabalho cujo objetivo foi diagnosticar a cultura dominante na área de Controladoria de uma determinada empresa e verificar a
existência de interdependência entre a cultura organizacional da empresa e
a missão da área de Controladoria.
Demonstração do valor adicionado: evidenciando
a distribuição da riqueza gerada pela empresa
Autores: I. Sousa, Edmilson Patrocínio de
Assuntos: 1. Demonstração do resultado do exercício
2. Demonstração do valor adicionado
3. Dva
4. Empresa
5. Balanço social
6. DRE
7. Riqueza
8. Lucro
9. Evidenciação
Resumo: Apresenta a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) como uma
das peças componentes do Balanço Social, a qual tem como objetivo evidenciar toda a riqueza gerada pela empresa, ampliando e mudando o foco da
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) que enfatiza não somente a
parcela destinada aos sócios. A DVA possui ainda, o mérito de unir informações de cunho social, econômico e financeiro. Contudo, a DVA não substitui
nem invalida a DRE, posto que são informações distintas para diferentes
propósitos.
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Entre a práxis e a teoria: os equívocos
da pesquisa contábil empírica nos EUA
Autores: I. Nepomuceno, Valério
Assuntos: 1. Pesquisa contábil
2. Estados Unidos
3. Capital
4. Ética
5. Cultura
6. Moeda
7. Manutenção
8. Valor
9. Fluxo de caixa
10. Modelos
Resumo: Apresenta, de forma sintética, argumentos a respeito das pesquisas
empíricas estadunidenses, focalizando neste trabalho a análise das ideias
em torno da manutenção física do capital, proposta pelos norte-americanos
na década de 80, no seio de uma Estrutura Conceitual (David Solomons e
outros, 1982). Após uma breve contextualização histórica, são discutidas
as posições empíricas de Robert Sterling (1982), Carsberg (1982), Revsine
(1982), Butterworth (1982), contrapostas àquelas teorizadas pelo brasileiro
Antônio Lopes de Sá (1992).
Entrevista: “A prática da responsabilidade social é fruto de um
amadurecimento da iniciativa privada”
Autores: I. Trevisan, Antoninho Marmo; II. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Fome
2. Responsabilidade social
3. Organização não-governamental - ONG
4. Governo Federal
5. Profissão contábil
6. Ética
7. Contabilista
8. Brasil
9. Empresas
Resumo: Apresenta entrevista com Antoninho Marmo Trevisan, presidente
da ONG Apoio Fome Zero, na qual são abordadas questões relativas ao Programa Fome Zero e responsabilidade social das empresas.
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Palavra do presidente
Autores: I. Barbosa, Alcedino Gomes
Assuntos: 1. Tributos
2. Corrupção
3. Conselhos Regionais de Contabilidade - CRCS
4. Prefeitura
5. Brasil
6. CFC
7. Recursos públicos
8. Sonegação fiscal
9. Carga tributária
10. Organização não-governamental - ONG
Resumo: Trata da participação do profissional contábil no combate à corrupção no Brasil e das medidas tomadas pelo CFC e CRCs nesse processo.
Reportagem: contabilista participa do trabalho
de recuperação social do Brasil
Autores: I. Varella, Márcio
Assuntos: 1. Brasil
2. Organização não-governamental - ONG
3. CFC
4. Conselhos regionais de contabilidade - CRCS
5. Fome
6. Responsabilidade social
7. Contabilista
Resumo: Trata da associação do CFC à ONG Apoio Fome Zero e dos efeitos
dessa adesão. Aborda também, questões relativas à criação da ONG e da
campanha contra a fome no Brasil.
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Nº 143 - set/out
A auditoria da contabilidade criativa
Autores: I. Cosenza, José Paulo; II. Grateron, Ivan Ricardo Guevara
Assuntos: 1. Auditoria
2. Ética
3. Auditor
4. Responsabilidade
5. Contabilidade
6. Fraude
7. Parecer
Resumo: Apresenta e analisa, sob diversas perspectivas, os principais fatos associados ao tema contabilidade criativa, earnings management, na
terminologia anglo-saxônica. Também interpreta determinados aspectos
causados por tais práticas, principalmente a visão que teriam os auditores
sobre esse fenômeno e a expectativa que a maioria dos usuários tem em
relação ao papel do auditor na detecção e divulgação desses fatos em seu
parecer de auditoria.
Entrevista: “O Brasil é, rigorosamente,
uma vergonha em matéria de cadastro”
Autores: I. Maciel, Everardo; II. Passos, William
Assuntos: 1. Administração pública
2. Cadastro
3. Empresas
4. Impostos
5. Brasil
6. Sistema tributário
7. Reforma tributária
Resumo: Trata do atual sistema tributário nacional, recrimina a burocracia nas administrações públicas, aponta algumas deficiências e sugere
algumas mudanças no sistema de abertura e fechamento de empresas,
além de fazer uma análise da reforma tributária que está tramitando no
Congresso Nacional.
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O impacto da contabilidade no sistema de gestão fiscal
Autores: I. Kraemer, Maria Elisabeth Pereira
Assuntos: 1. Brasil
2. Gestão
3. Despesas
4. Contabilista
5. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
6. CFC
7. Governo
8. Profissional contábil
Resumo: Apresenta, o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, sua aplicação
e a importância do profissional contábil no auxílio aos gestores.
O perito como auxiliar na justiça, suas atribuições e prerrogativas no
processo pericial contábil
Autores: I. Nascimento, Roberto Sérgio do; II. Nascimento, José Herisberto
Pedrosa do
Assuntos: 1. Perícia contábil
2. Contador
3. Perito
4. Responsabilidade
5. Justiça
Resumo: Trata das atrituições e prerrogativas do perito como auxiliar na
justiça, no processo pericial contábil.
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O uso de ferramentas gerenciais financeiras por empresas do sul
de Santa Catarina: pesquisa realizada nos segmentos cerâmico,
moldureiro, plástico e metalúrgico
Autores: I. Rodney, Wernke
Assuntos: 1. Sistema de custos
2. Gestão
3. Balanced Scorecard - BSC
4. Qualidade
5. Eva
6. Gerência
7. Custos
8. Empresas
9. ABC
10. UEP
Resumo: Relato de pesquisa desenvolvida em empresas de quatro segmentos
(cerâmico, moldureiro, plástico e metalúrgico), localizadas no sul de Santa
Catarina, com o objetivo de verificar a utilização de ferramentas gerenciais
da área financeira. Dentre as constatações proporcionadas pelo estudo estão
a baixa utilização dos sistemas de custos como apoio às decisões gerenciais cotidianas, o desconhecimento por parte dos gestores entrevistados e
o consequente não-uso de metodologias modernas de gestão como o EVA
(Economic Value Added) e o Balanced Scorecard.
Orçamento contínuo: uma alternativa ao processo orçamentário
Autores: I. Lunkes, Rogério João
Assuntos: 1. Empresas
2. Orçamento
3. Orçamento contínuo
Resumo: Apresenta o orçamento contínuo - definição, características, forma
de elaboração e vantagens - como um processo orçamentário que acompanha as mudanças do ambiente e auxilia os gestores na implementação dos
planos e objetivos.
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Os efeitos da legislação tributária na preparação e análise das
demonstrações contábeis: tributação dos lucros auferidos no exterior
Autores: I. Santana Filho, Nilson Correia de
Assuntos: 1. Legislação societária
2. Legislação
3. Lucros
4. Legislação tributária
5. Ciência contábil
6. Contador
7. Tributos
8. Demonstração contábil
9. Legislação fiscal
10. Tratamento contábil
Resumo: Analisa um dos conflitos existentes entre a legislação tributária
e a Ciência Contábil: lucros provenientes do exterior - sua contabilização
e tributação. Também analisa as consequências na preparação e análise do
balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício.
Palavra do Presidente
Autores: I. Barbosa, Alcedino Gomes
Assuntos: 1. Reformas
2. Política
3. Economia
4. CFC
5. Brasil
Resumo: Trata das reformas que têm sido feitas pelo Governo Federal, a fim
de superar o processo de estagnação da economia e a falta de recursos para
investimentos, e das contribuições do CFC a essas reformas.
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Reportagem: CFC acompanha as principais mudanças nos cenários
políticos e econômico do País
Autores: I. Passos, William
Assuntos: 1. Lei das sociedades anônimas
2. Brasil
3. Economia
4. Governo
5. Política
6. Reforma tributária
7. Reforma política
8. CFC
Resumo: Trata das reformas tributária e previdenciária, da proposta de reforma política e das ações do CFC sobre a reforma política e a Lei das S. A.

Nº 144 - set/out
A importância do contador nas prefeituras municipais após a
implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal
Autores: I. Militz, Talita; II. Velásquez, Maria Dolores Pohlmann
Assuntos: 1. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
2. Prefeitura
3. Contabilidade
4. Contador
Resumo: Interpreta, analiticamente, a importância do contador nas prefeituras municipais após a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os
municípios pesquisados, em número de quatro, pertencem à região de Santa
Maria / RS.
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Bases conceituais para implementação
de um sistema de informação contábil
Autores: I. Facci, Nilton; II. Moribe, Ademir Massahiro
Assuntos: 1. Objetivo
2. Tecnologia da informação
3. Hardware
4. Contas
5. Resultados
6. Software
7. Plano de contas
8. Sistema de informação contábil - SIC
Resumo: Apresenta os conceitos do SIC, Sistema de Informação Contábil,
seguindo seus objetivos, ambiente, limites, recursos necessários à administração, critérios de integração, os procedimentos para implementação e as
considerações finais.
E-learning na contabilidade
Autores: I. Kraemer, Maria Elisabeth Pereira
Assuntos: 1. E-learning
2. Competitividade
3. Ensino
4. Tecnologia
5. Contabilidade
Resumo: Trata do e-learning, o que é, quais as vantagens, sua aplicação na
área da educação, seu papel como ferramenta de educação a distância, e suas
contribuições para a área de contabilidade.
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Entrevista: “Parte fundamental do trabalho da AIC é ajudar e
facilitar a elevação do perfil do profissional contábil”
Autores: I. Rodríguez, Leonardo; II. Passos, William
Assuntos: 1. Conferência
2. Contabilidade
3. Brasil
4. NIC
5. Perfil profissional
6. Projeto
7. Norma contábil
8. Associação interamericana de contabilidade - AIC
Resumo: Traz uma avaliação dos resultados da 25ª Conferência Interamericana de Contabilidade, ocorrida em 2003, no Panamá, feita pelo atual presidente da AIC, Leonardo Rodriguez, que fala de suas expectativas para a
próxima edição do evento, prevista para 2005, na cidade brasileira de Salvador (BA). Rodriguez faz também uma análise das mudanças na contabilidade mundial, após os escândalos financeiros que envolveram duas grandes
empresas norte-americanas: Enron e Worldcom.
Fraudes e tecnologia da informação: análise das influências em
sistemas contábeis e empresariais
Autores: I. Cunha, Jacqueline Veneroso Alves da; II. Cornachione Júnior,
Edgard Bruno
Assuntos: 1. Fraudes
2. Tecnologia da informação
3. Sistemas contábeis
4. Biometria
Resumo: Critica, aponta e discute algumas considerações sobre fraudes,
especialmente na era da tecnologia da informação. O ambiente escolhido
para a abordagem é o organizacional e, especificamente, o dos sistemas de
informações contábeis e empresariais. Apresenta conceitos e discorre sobre
as diversas formas e técnicas de fraudes existentes, incluindo as realizadas
em computadores.
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Orçamento de base zero - OBZ
Autores: I. Lunkes, Rogério João; II. Vertuoso, Olinto Melo
Assuntos: 1. Orçamento
2. Conceitos
3. Base zero
Resumo: Explora a semântica do Orçamento Base Zero apresentado, as
origens, o conceito, formas de elaboração e utilização e vantagens e desvantagens.
Palavra do presidente
Autores: I. Barbosa, Alcedino Gomes
Assuntos: 1. Participação política
2. Brasil
3. Resolução
4. Processo eleitoral
5. CFC
6. Eleições
Resumo: Aborda alguns pontos relativos ao processo eleitoral, de 13 de
novembro de 2003, do CFC e dos CRCs, além de comentar mudanças na
composição das chapas, conforme descritas nas Resoluções CFC nº 970/03
e nº 971/03.
Reportagem: contabilistas entram na era da certificação digital
Autores: I. Passos, William
Assuntos: 1. Assinatura digital
2. Brasil
3. Contabilistas
4. Tecnologia
5. Normas
Resumo: Aborda assuntos relativos à era digital, como assinatura ou certificação digital, além de apontar o envolvimento da contabilidade nessa
área (NBC T 18 - Assinatura Digital) e do reconhecimento judicial sobre a
questão.
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Ano 2004
Nº 145 - ano 33 - jan/fev
Contabilidade no império do sol
Autores: I. Serra Negra, Carlos Alberto; II. Serra Negra, Elizabete
Marinho
Assuntos: 1. Cultura
2. Incas
3. Sistema tributário
4. Kipus
5. Contabilidade
6. Registros contábeis
Resumo: Reúne aspectos históricos quanto à formação do império Inca e
uma breve descrição dos aspectos culturais deste povo. Do ponto de vista
da abordagem contábil, procurou-se ênfase na forma dos registros contábeis
deste povo, por intermédio dos Kipus e da importância dos seus contabilistas - os Kipucamayocs, na cultura e na construção do império Inca.
Enfoque prático dos modernos instrumentos de controle gerencial
Autores: I. Berbel, José Divanil Spósito
Assuntos: 1. Eva
2. Valor agregado
3. Gerência
4. Lucro
5. Valor de mercado
6. Empresa
7. Ebitda
8. Balanced scorecard - BSC
Resumo: Trata do enfoque prático dos modernos instrumentos de controle
gerencial ( EVA, MVA, EBITDA ou LAJIDA, Balanced Scorecard).
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Entrevista: “Acho que a contabilidade no Brasil
tem um grande serviço a prestar ao País”
Autores: I. Alencar, José; II. Passos, William
Assuntos: 1. CPMF
2. Brasil
3. Administração pública
4. Imposto
5. Governo
6. Contabilidade
7. Reforma tributária
Resumo: O vice-presidente da República propõe uma parceria com os contabilistas brasileiros e fala de sua proposta revolucionária: a adoção, no Setor
Público, de uma Contabilidade nos moldes da Contabilidade Empresarial.
Execução orçamentária e financeira e a Lei de Responsabilidade Fiscal
Autores: I. Nascimento, Roberto Sérgio do
Assuntos: 1. Contabilidade governamental
2. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
3. Finanças públicas
4. Empenho
5. Sistema financeiro
6. Brasil
Resumo: Apresenta, a partir da edição da peça orçamentária, aspectos das
dificuldades enfrentadas pelos gestores estatais em equacionar embolsos e
desembolsos.
Implementação do processo orçamentário
nas organizações: uma abordagem prática
Autores: I. Vasconcelos, Yumara Lúcia
Assuntos: 1. Gestão
2. Desempenho
3. Cultura
4. Empresa
5. Orçamento
6. Controle
Resumo: Apresenta um roteiro para a implementação de um sistema orçamentário, destacando-se os benefícios gerenciais assim como as limitações
inerentes. Trata-se de uma abordagem prática dirigida à aplicação na área de
consultoria contábil.
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Intensificar o papel da auditoria no Setor Público:
uma oportunidade para reforço da eficiência nas organizações
Autores: I. Almeida, José Joaquim Marques de; II. Marques, Maria da
Conceição da Costa
Assuntos: 1. Setor público
2. Administração pública
3. Auditoria
4. Eficiência
5. Controle interno
6. Relatório
7. Controle externo
8. Gestão
Resumo: Aborda a função auditoria e traça o respectivo enquadramento
no contexto do Setor Público, referenciando o que em Portugal se faz
nesta área.
Palavra do presidente
Autores: I. Coelho, José Martônio Alves
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Fraude
3. Fiscalização
4. Brasil
Resumo: Aborda a situação da contabilidade diante dos acontecimentos de
fraude financeira, destacando algumas iniciativas do Sistema Contábil Brasileiro para garantir segurança aos investidores.
Reportagem: rodízio traz agitação ao mercado
das empresas de auditoria no Brasil
Autores: I. Passos, William
Assuntos: 1. Norma
2. Auditoria
3. Comissão de valores mobiliários - CVM
Resumo: Trata da mudança imposta pela Instrução Normativa nº 308, de 14
de maio de 1999, editada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a
qual estabelece que todo Auditor Independente - pessoa física ou jurídica,
registrado na CVM e que tenha algum cliente, seja ele companhia aberta ou
qualquer outra instituição subordinada à fiscalização da autarquia, terá que
abrir mão deste para o qual presta serviço, a cada cinco anos.
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Nº 146 - mar/abr
Administração financeira, economia e contabilidade: uma abordagem
da relação existente no processo empresarial de gestão de caixa e lucro
Autores: I. Benedicto, Gideon Carvalho de;
II. Leite, Joubert da Silva Jerônimo
Assuntos: 1. Câmbio
2. Informação contábil
3. Balanço patrimonial
4. Taxa de juros
5. Administração financeira
6. Economia
7. Contabilidade
8. Gestão
9. Controladoria
10. Empresa
11. Contabilidade financeira
12. Inflação
13. Correção monetária
Resumo: Evidencia a relação existente entre as finanças corporativas com
fatores econômicos e contábil-financeiros no processo de gestão e análise
financeira empresarial de caixa e lucro, por meio da aplicação sistêmica da
controladoria operacional e estratégica.
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Breve discussão sobre a qualidade total em serviços periciais
Autores: I. Santos, Creusa Maria Alves dos; II. Mello, Onice Maria de
Assuntos: 1. Perícia contábil
2. Qualidade total
3. Prestação de serviço
4. Perícia judicial
5. Perícia extrajudicial
6. Planejamento
7. Contador
8. Perito
9. Implantação
10. Cliente
11. Atributo
12. Gráfico de pareto
13. Capacidade técnica
Resumo: Aborda a implementação da qualidade total em uma das áreas de
atuação do contabilista denominada “perícia”.
Contabilidade aplicada à gestão baseada em valor
Autores: I. Assaf Neto, Alexandre; II. Araújo, Adriana Maria Procópio de
Assuntos: 1. Economia
2. Contabilidade
3. Lucro
4. Valor
5. Gestão
6. Valor agregado
7. VBM
Resumo: Relata a importância da contabilidade na moderna administração
empresarial. Apresenta os fundamentos de um modelo de gestão baseada no
valor, comparativamente aos procedimentos tradicionais de administração
focada nos lucros. Constata a relevância da informação contábil sob a ótica
da essência econômica e checa, num exemplo hipotético, o cálculo de uma
medida de lucro sob essa condição.
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Contabilidade governamental:
uma abordagem sobre mensuração da receita
Autores: I. Azevedo, Rodrigo Neri de
Assuntos: 1. Mercado
2. Receita pública
3. Contabilidade governamental
4. Imposto
5. Valor
6. Mensuração
7. Oportunidade
Resumo: Verifica, por meio de exposições práticas e teóricas, a melhor forma de se mensurar as receitas públicas, se pelo defendido pela teoria contábil ou o que se encontra disposto em legislação específica.
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Entrevista: “é preciso fazer uma reforma tributária ampla, com
redução do número de tributos, ampliação da base contributiva,
redução da carga tributária e simplificação da metodologia de
arrecadação”
Autores: I. Coelho Neto, Pedro; II. Passos, William
Assuntos: 1. Contabilista
2. Fisco
3. Impostos
4. Tributos
5. CFC
6. Serviços contábeis
7. Empresa
8. Cadastro único
9. Fundação brasileira de contabilidade - FBC
10. Lucro presumido
11. Sistema tributário
12. Microempresa
13. Pequena empresa
14. Simples
15. Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis
e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas - FENACON
16. Reforma tributária
17. Receita federal
18. Arrecadação
19. Governo
20. Brasil
21. Carga tributária
22. Burocracia
Resumo: Contém auto-avaliação de Pedro Coelho Neto da sua gestão à frente da presidência da FENACON, e a crítica dele a respeito da alta carga
tributária e a burocracia brasileira.
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Balanço social como uma ferramenta gerencial no processo de
transparência entre universidade e sociedade
Autores: I. Petrelli, Cristina Melim
Assuntos: 1. Responsabilidade social
2. Balanço social
3. Universidade
4. Sociedade
5. Terceiro setor
6. Cidadania
7. Ensino superior
8. Instituição
Resumo: Demonstra a relevância de uma maior divulgação das ações sociais
desenvolvidas pela universidade, por meio da elaboração e da divulgação de
seu Balanço Social, instrumento que permitirá à sociedade tomar ciência do
verdadeiro papel exercido por essa instituição.
Palavra do presidente
Autores: I. Coelho, José Martônio Alves
Assuntos: 1. Governo
2. Brasil
3. Prestação de contas
4. Eleição
5. Reforma política
6. Contabilista
7. Demonstrações contábeis
8. CFC
9. Conselhos regionais de contabilidade - CRCs
10. Reforma tributária
Resumo: Comenta a relevância da participação dos contabilistas, e sistema
CFC/CRCs, nas reformas eleitoral e tributária, diante de recentes denúncias
envolvendo o governo e o sistema eleitoral brasileiro.
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Reportagem: exame de suficiência se consolida perante a sociedade,
mas índice de reprovação preocupa especialistas
Autores: I. Passos, William
Assuntos: 1. Avaliação
2. Desempenho
3. Ética
4. Exame de suficiência
5. Contabilidade
6. Faculdade
Resumo: Trata do Exame de Suficiência, que foi criado em 2000. Traz ainda
o relato de quem foi aprovado, de professores e diretores de curso, sobre
esse exame, que é o único mecanismo para quem pretende obter o registro
profissional na área.

Nº 147 - mai/jun
A ética e o profissional de contabilidade no novo milênio
Autores: I. Pereira, Anísio Candido (Coord.)
II. Rodriguez, Gregório Mancebo
III. Penha, José Carlos
IV. Luiz Cezar Giacomazi, Osmir Marcolino,
Solange Maria da Silva
Assuntos: 1. Ética
2. Contabilidade
3. Auditoria
4. Legislação
5. Ética profissional
6. Responsabilidade social
7. Perícia contábil
Resumo: Apresenta os dilemas que o profissional de contabilidade do novo
milênio se depara, causados por uma conduta pautada pela ética versus as
pressões adversas recebidas no exercício de sua profissão.
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Algumas considerações sobre os aspectos
conceituais dos modelos EVA, Gecon e BSC
Autores: I. Maroni Neto, Ricardo
Assuntos: 1. Gestão econômica
2. Eva
3. Balanced scorecard - BSC
Resumo: Faz uma breve descrição das características estruturais dos
modelos Economic Value Added (EVA), Gestão Econômica (GECON)
e Balanced Scorecard (BSC), identificando os aspectos positivos e negativos de cada um. Com isto, elabora-se um painel de atributos dos
modelos, cuja finalidade é identificar os principais aspectos conceituais
que os gerentes devem conhecer no processo de escolha e implantação
de um sistema gerencial.
Aspectos relevantes da avaliação dos controles
internos na auditoria governamental
Autores: I. Nascimento, Roberto Sérgio do
Assuntos: 1. Controle interno
2. Auditor
3. Auditoria interna
4. Auditoria governamental
5. Setor público
6. Fraude
Resumo: Propõe uma discussão sobre os aspectos relevantes da avaliação
dos controles internos, quando em pauta a execução de trabalhos de auditoria no setor público, além de abordar alguns mecanismos de avaliação que
podem ser utilizados pelo auditor (independente, interno ou governamental), tais como: relatórios de situação, questionário, memorando de descrição e fluxograma. Ao final, apresenta algumas considerações a respeito da
prevenção de fraudes.
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Entrevista: “A previdência complementar é uma modalidade de
investimento que tem por finalidade a busca de um futuro tranqüilo”
Autores: I. Eduardo Bom Angelo; II. Passos, William
Assuntos: 1. Previdência complementar
2. Renda
3. Brasil
4. Contabilista
5. Aposentadoria
Resumo: Explica as vantagens para o profissional da contabilidade, ao aderir ao plano de previdência privado. Entre elas, estão o valor e o tempo de
contribuição, que ficam a critério do adquirente.
Gerenciamento de intangíveis: sonho ou realidade?
Autores: I. Ensslin, Leonardo; II. Schnorrenberger, Darci
Assuntos: 1. Gerenciamento
2. Características
3. Ativo tangível
4. Ativo intangível
Resumo: Faz uma breve contextualização para, em seguida, ingressar na
investigação das peculiaridades e resistências enfrentadas para a formalização destes ativos. Na seqüência, realiza uma releitura da proposta para
a identificação dos ativos intangíveis, apresentada por Lev (2001). Realiza
também, uma análise de suas potencialidades, seguida de uma proposição
para o registro destes ativos. Por fim, apresentam-se as constatações feitas
ao longo do artigo, bem como a opinião dos autores sobre o assunto.
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Governança corporativa e sua influência na gestão da qualidade
Autores: I. Silva, Edson Cordeiro da; II. Zotes, Luiz Peres
Assuntos: 1. Responsabilidade
2. Brasil
3. Legislação societária
4. Governança corporativa
5. Modelo
6. Estados Unidos
7. Legislação
8. Administrador
Resumo: Aborda a Governança Corporativa na qual se acha intríseca a Gestão da Qualidade Total. São apresentados alguns conceitos, evolução histórica da Governança Corporativa, o Código de Práticas de Governança e
as principais iniciativas de estímulo e aperfeiçoamento do modelo de Governança das empresas no Brasil. Foi elaborado um quadro comparativo da
experiência dos EUA e do Brasil, bem como são citados alguns casos de
empresas que aderiram aos novos modelos de gestão. Apresenta também,
alguns modelos de Governança no mundo. Por fim, apresenta uma visão
para o século XXI e a conclusão.
Palavra do presidente
Autores: I. Coelho, José Martônio Alves
Assuntos: 1. Sistema tributário
2. Governança corporativa
3. Setor público
4. Responsabilidade social
5. Terceiro setor
6. CBC
7. Medalha João Lyra
Resumo: Faz comentários sobre o 17º Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC).
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Reportagem: com boa rentabilidade e amplo
mercado, a contabilidade para condomínios
é nicho de mercado ainda pouco explorado no Brasil
Autores: I. Passos, William
Assuntos: 1. Universidade
2. Contabilidade
3. Gestão
4. Graduação
5. Brasil
6. Condomínios
Resumo: Traça um panorama do mercado de contabilidade para condomínios no Brasil.

Nº 148 - jul/ago
Balanced Scorecard com ênfase
na informação de natureza corporativa e social
Autores: I. Zeus
Assuntos:1. Balanced scorecard - BSC
2. Responsabilidade social
3. Meio ambiente
4. Desempenho
5. Modelo
Resumo: Propõe um modelo de Balanced Scorecard que permite uma leitura
acerca da responsabilidade social de uma entidade.
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Entrevista: “O entrosamento da comissão de valores mobiliários
(CVM) com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) é antigo e
tem rendido bons frutos “
Autores: I. Trindade, Marcelo; II. Passos, William
Assuntos:1. Informação contábil
2. Normas contábeis
3. Auditoria
4. Comissão de valores mobiliários - CVM
5. CFC
Resumo: O novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
Marcelo Trindade, fala da parceria entre as duas entidades - CVM e CFC - e
antecipa algumas metas da sua gestão à frente da CVM.
Estratégias de ensino mais utilizadas pelos professores
de graduação em Ciências Contábeis
Autores: I. Cunha, Patrícia Vasconcelos Boavistada
Assuntos:1. Ciências contábeis
2. Ensino
3. Professores
4. Didática
5. Estudo de caso
6. Interdisciplinaridade
7. Internet
Resumo: Apresenta relatório baseado em um levantamento realizado durante o III Fórum Nacional de Professores de Ciências Contábeis, realizado em
julho de 2002, na FECAP - SP. Tem como tema, estratégias utilizadas pelos
professores de cursos de graduação em Ciências Contábeis, entendendo estratégias como escolhas de ação ou de não-ação. Levanta também, estratégias desejadas, porém não realizadas.
Palavra do presidente
Autores: I. Coelho, José Martônio Alves
Assuntos:1. Contabilidade
2. Educação continuada
3. Projetos
Resumo: Trata do “Programa Excelência na Contabilidade”.
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Projeto político-pedagógico nos cursos de ciências contábeis
Autores: I. Laffin, Marcos
Assuntos:1. Ciências contábeis
2. Ensino
3. Planejamento
4. Projeto
5. Currículo
6. Avaliação
7. Cursos
Resumo: Apresenta reflexões sobre a elaboração do Projeto Político-pedagógico para o curso de Ciências Contábeis, destacando o currículo em ação
como um de seus princípios norteadores de construção coletiva e de revisão
contínua no processo ensino-aprendizagem.
Reportagem: raio-x do plano real:
uma análise crítica dos dez anos de sua implantação
Autores: I. Passos, William
Assuntos:1. Plano real
2. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
3. Novo código civil
4. Juros
5. Contabilidade
6. Brasil
7. Carga tributária
Resumo: Analisa os dez anos de implantação do plano real.
Utilização do custo anual uniforme equivalente na substituição de
frota em empresas de transporte de passageiros
Autores: I. Vey, Ivan Henrique; II. Rosa, Robson Machado da
Assuntos:1. Custo
2. Transporte
3. Ativo fixo
4. Investimento
5. Valor
Resumo: Propõe uma ferramenta de análise de substituição de frota (de
transporte coletivo urbano), utilizando o método do custo anual uniforme
equivalente (CAVE).
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Utilização do target costing, um estudo exploratório
em municípios de Santa Catarina
Autores: I. Ono, Koki
Assuntos:1. Custo
2. Empresa
3. Método de custeio
4. Preço de venda
5. Preço de mercado
6. Target costing
Resumo: Aborda o referencial teórico sobre o Sistema de Gerenciamento
de Custos, denominado Target Costing, desenvolvido pelos japoneses, nos
anos sessenta, que adotaram a técnica norte-americana chamada Engenharia
de Valor. A pesquisa objetivou levantar dados e conhecer, por meio da pesquisa exploratória descritiva, métodos, sistemas ou técnicas de custeio, utilizados pelas empresas de médio e grande porte, localizadas em municípios
do Estado de Santa Catarina.

Nº 149 - set/out
A importância da auditoria interna no processo decisório das empresas
Autores:I. Vasconcelos, Yumara Lúcia; II. Pereira, Anisio Candido
Assuntos: 1. Auditoria interna
2. Responsabilidade social
3. Demonstrações contábeis
4. Auditor interno
5. Auditor
6. Risco
Resumo: Aborda conceito, características, aplicações, importância da auditoria interna, bem como a expectativa dos utentes da informação contábil
gerada com sua prática. Traz ainda como recorte temático o papel e responsabilidade social do auditor interno no contexto organizacional contemporâneo. Oferece resposta às seguintes indagações: quais os riscos e potenciais
fontes de erros inerentes à atividade de auditoria interna? Que variáveis determinam sua eficácia? Quais as reais atribuições de um auditor interno?
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A qualidade dos serviços contábeis como ferramenta
de gestão para os escritórios de contabilidade
Autores:I. Shigunov, Tânia Regina Zunino
Assuntos: 1. Serviços
2. Gestão
3. Qualidade
4. Informação contábil
5. Usuário
6. Características
7. CFC
8. Resolução
9. TQC
10. Programa 5 S
Resumo: Aborda tema sobre qualidade nos serviços contábeis. Procura verificar quais as ações promovidas pelos escritórios de contabilidade para a
busca da melhoria o atendimento aos clientes e a expectativa dos clientes em
relação à qualidade dos serviços prestados.
Entendimento do art. 72 da Lei de
Responsabilidade Fiscal: uma visão comentada
Autores:I. Andrade, Marcelo Ferreira de
Assuntos: 1. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
2. Responsabilidade fiscal
3. Despesa
4. Gestão fiscal
Resumo: Comenta o art. 72 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Entrevista: “ninguém conhece mais o problema
fiscal e o burocrático do que os contabilistas”
Autores:I. Trevisan, Antoninho Marmo; II. Passos, William
Assuntos: 1. Pequena empresa
2. Tributos
3. Contabilistas
4. Burocracia
5. Governo
6. Auditoria
7. Exame
8. Brasil
9. Microempresa
Resumo: Antoninho Marmo Trevisan fala sobre o levantamento que fez para
o Governo sobre as dificuldades encontradas pelas micro e pequenas empresas no País.
ICMS: o crédito nas aquisições de materiais para uso e consumo
Autores:I. Schmidt, Helmuth Wieland
Assuntos: 1. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS
2. Consumo
3. Contabilidade
4. Neopatrimonialismo
5. Direito tributário
Resumo: Apresenta um método capaz de definir a correta classificação dos
materiais adquiridos para Uso e Consumo propiciando o correto aproveitamento dos créditos em consonância com o princípio constitucional de não-cumulatividade.
Indicadores para análise de demonstração do valor adicionado
Autores: I. Dalmácio, Flávia Zóboli
Assuntos: 1. DVA
2. Demonstração do valor adicionado
3. Informação
4. Usuários
5. Indicadores
6. Contabilidade
7. Análise
Resumo: Sugere indicadores que possam facilitar a análise e interpretação
das informações contidas na DVA.
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Palavra do presidente
Autores:I. Coelho, José Martônio Alves
Assuntos: 1. Eleições
2. Brasil
3. Tribunal Superior Eleitoral - TSE
4. Impostos
Resumo: Trata das eleições, e algumas características do processo eleitoral,
no Brasil.
Reportagem: 17º Congresso Brasileiro de Contabilidade:
tudo pronto para o maior evento nacional de contabilidade
Autores:I. Passos, William
Assuntos: 1. CBC
2. Divulgação
3. Trabalho
4. Internet
5. Programação
6. Hotel
7. Transporte
8. Medalha João Lyra
9. Homenagem
10. História
11. Imprensa
Resumo: Contém informações sobre o 17º Congresso Brasileiro de Contabilidade.
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Nº 150 - nov/dez
Contabilidade a valor justo nas instituições financeiras brasileiras
Autores:I. Furlani, Jose Reynaldo de Almeida
Assuntos:1. Contabilidade
2. Instituições financeiras
3. Brasil
4. Estados unidos
5. Regulamentação
6. Títulos e valores mobiliários - TVM
Resumo: Identifica o nível de aderência das instituições financeiras brasileiras ao critério do valor justo (ou de mercado, conforme denominação adotada na regulamentação existente) para avaliação de suas carteiras de TVMs,
mediante uma comparação entre a forma como estas distribuíram aqueles
ativos entre as categorias de TVMs criadas pela nova regulamentação, em
relação à maneira como suas congêneres dos EUA realizaram o mesmo procedimento.
Controller - o perfil atual e a necessidade do mercado de trabalho
Autores:I. Calijuri, Mônica Sionara Schpallir
Assuntos:1. Controller
2. Perfil
3. Mercado de trabalho
4. Controladoria
5. Funções
6. Qualificação
Resumo: Analisa os resultados de pesquisa realizada junto aos controllers
para compreender alguns aspectos relativos ao exercício do cargo, tais como,
funções desempenhadas, habilidades requeridas e formação acadêmica, ao
mesmo tempo em que tece comparações com o referencial teórico consultado. Também enfoca os requisitos que o mercado de trabalho está exigindo
deste profissional, fazendo uma análise sobre os anúncios de recrutamento
de controllers.
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Entrevista: “Se tivéssemos mais contabilistas nas atividades, tanto no
Legislativo como no Executivo, certamente, não teríamos tantos erros
e tantos desacertos (no governo).”
Autores:I. Sá, Arnaldo Faria de; II. Passos, William
Assuntos:1. Exame de suficiência
2. Contabilista
3. Governo
4. CBC
5. Economia
6. Empresas
7. Projeto de Lei
Resumo: Trata da credibilidade do Exame de Suficiência e faz uma avaliação crítica dos cenários político e econômico do País.
Governança corporativa ou gerenciamento de resultados?
Autores:I. Cardoso, Ricardo Lopes
Assuntos:1. Governança corporativa
2. Resultados
3. Teoria dos jogos
4. Pesquisa
5. Trade-off
6. Gerenciamento de resultados
7. Custo de transação
8. Teoria da agência
9. Contratos
Resumo: Apresenta o problema da transparência como um trade-off entre
Governança Corporativa e Gerência de Resultados. Trata do que é a Governança Corporativa e a racionalidade econômica desse trade-off; o que é
Gerenciamento de Resultados e algumas pesquisas sobre o tema. Apresenta,
também, um caso hipotético para ilustrar como os conceitos apresentados
anteriormente podem ser trabalhados em conjunto. Faz comentários sobre
a Lei nº 6.404/76 e seu impacto na dúvida: Governança Corporativa ou Gerenciamento de Resultados.
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Harmonização de normas contábeis:
um estudo sobre as divergências entre normas
contábeis internacionais e seus reflexos na contabilidade brasileira
Autores: I. Madeira, Geová José
Assuntos: 1. Normas contábeis
2. Harmonização
3. Brasil
4. CFC
5. Comissão de valores mobiliários - CVM
6. Banco central do brasil
7. Secretaria da receita federal
8. Mercosul
Resumo: Apresenta as inúmeras diferenças estruturais e culturais entre as
normas internacionais e as divergências nos processos de regulamentações
adotados em vários países e órgãos emissores de padrões contábeis. Além
disso, aborda algumas alternativas apresentadas nos processos de regulamentação contábil brasileiro e suas evoluções na busca por uma confluência
com os padrões internacionais na viabilização do processo de harmonização
e na inserção da contabilidade como veículo propulsor de credibilidade e
comparabilidade das informações no processo decisório.
Normas internacionais de contabilidade para o setor público e o
modelo contábil adotado no Brasil
Autores: I. Macêdo, Maurício Ferreira de
Assuntos: 1. Normas internacionais
2. Setor público
3. Brasil
4. Modelo contábil
5. Harmonização contábil
6. Contabilidade pública
7. Demonstrações contábeis
8. Receita
9. Despesa
Resumo: Mostra alguns aspectos da situação em que se encontra o Brasil
em relação ao tipo de contabilidade preconizado pelas NICSPs. Trata do
conjunto de Demonstrações Contábeis elaboradas, embora nenhuma delas
seja examinada em detalhes, e de procedimentos utilizados para o registro
de fatos modificativos da situação líquida, o que enseja a necessidade de se
distinguir receita orçamentária e despesa orçamentária dos termos receita e
despesa utilizados no âmbito empresarial e pelas NICSPs.
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Palavra do presidente
Autores: I. Coelho, José Martônio Alves
Assuntos: 1. revista brasileira de contabilidade - RBC
2. CBC
3. congresso
Resumo: Trata da comemoração da edição n.º 150 da Revista Brasileira de
Contabilidade (RBC), além de comentar o conteúdo desta edição, que registra um balanço do 17º Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado
entre os dias 24 e 28 de outubro de 2004, na cidade de Santos- SP.
Reportagem: 17º Congresso Brasileiro de Contabilidade:
contabilistas levantam a bandeira a favor da cidadania
Autores: I. Mota, Andréa; II. Santos, Fabrício
Assuntos: 1. CBC
2. Contabilidade
3. Medalha João Lyra
4. Eventos
5. Terceiro setor
Resumo: Trata das atividades do 17º Congresso Brasileiro de Contabilidade,
realizado entre os dias 24 e 28 de outubro de 2004.
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Ano 2005
Nº 151 - ano 34 - jan/fev
A mensuração e análise do valor adicionado através da DVA - um
estudo de caso
Autores: I. Rodrigues Júnior, Manuel Salgueiro
Assuntos:1. DVA
2. Estudo de caso
3. Análise
4. Balanço social
Resumo: Identifica e analisa o comportamento do Valor Adicionado nas indústrias pesquisadas. Foram elaboradas as DVAs de duas empresas do setor
têxtil, do ramo de Fiação e Tecelagem no Estado do Ceará, caracterizando
o estudo de caso.
Ajustando o foco da contabilidade pública
Autores: I. Castro, Domingos Poubel de
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Finanças públicas
3. Plano de contas
4. SIAFI
5. Controle interno
6. Objetivo
7. Lei
Resumo: Trata da importância do resultado, da visão de objetivos e da necessidade de simplificar o trabalho e reduzir o tempo de elaboração dos demonstrativos, colocando uma lógica no próprio Excel para fazer registros
automáticos e mostrar como funciona o SIAFI, além de propor uma mudança nos métodos de ensino.
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DRE gerencial alternativa:
uma nova forma de evidenciação dos resultados
Autores: I. Teixeira, Fabrícia Souza; II. Hansen, Jens Erik; I
II. Santos, Paulo Cezar Consentino dos
Resumo: Apresenta a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), com
uma nova roupagem, que permite a visualização da margem de contribuição
e do ponto de equilíbrio.
Entrevista: “Tem empresário falando que vai fechar a empresa antes
mesmo de saber se a MP nº 232 vai ser aprovada no Congresso”.
Autores: I. Castro, Carlos José de Lima; II. Passos, William
Assuntos:1. Medida provisória
2. CSLL
3. Imposto de renda
4. Empresas contábeis
5. Carga tributária
6. Exame de qualificação
7. Certificação digital
Resumo: Trata do impacto da MP nº 232/04 sobre as empresas contábeis,
além do projeto de gestão à frente da FENACON.
Os efeitos proporcionados pelo não-reconhecimento da correção
monetária de balanço: o caso da Unicafé
Autores: I. Nossa, Valcemiro; II. Hoffmann, Edvaldo Paulo Tetzner
Assuntos: 1. Balanço
2. Correção monetária
3. Demonstrações contábeis
4. Imposto de renda
5. Estudo de caso
Resumo: Demonstra o impacto da inflação nos demonstrativos contábeis
com a correção monetária de balanço, comparando-os com os demonstrativos publicados sem a correção nos últimos sete anos.
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Palavra do presidente
Autores: I. Coelho, José Martônio Alves
Assuntos: 1. Democracia
2. Medida provisória
3. Imposto de renda
Resumo: Discute a Medida Provisória nº 232/2004.
Planejamento e políticas contábeis:
instrumento de apoio à gestão da informação
Autores: I. França, José Antonio de
Assuntos: 1. Planejamento contábil
2. Arquivo contábil
3. Políticas de controle
4. Política contábil
Resumo: Aborda aspectos relevantes da aplicação da contabilidade relacionados com o planejamento contábil e o foco na definição de sistemas, políticas contábeis, políticas de arquivo e políticas de controle.
Reportagem: auditores independentes têm
alto índice de aprovação no 1º Exame de Qualificação Técnica
Autores: I. Nóbrega, Maria do Carmo; II. Passos, William
Assuntos: 1. Auditoria
2. Banco central
3. Auditor independente
4. Exame de qualificação técnica
Resumo: Trata do resultado do 1º Exame de Qualificação Técnica para registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) do CFC,
realizado em novembro de 2004.
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Nº 152 - mac/abr
A utilização do data warehouse na
geração de informações para tomada de decisão
Autores: I. Caddah Neto, Elias Dib
Assuntos: 1. Sistema de informação
2. Banco de dados
3. Empresa
4. Data warehouse
5. Data mart
6. Data mining
Resumo: Investiga, por meio de pesquisa bibliográfica, a viabilidade e a
aplicabilidade do Data Warehouse como instrumento capaz de promover a
integração dos dados produzidos pelas empresas acerca das transações efetuadas, com a eficácia desejada.
Ensaio sobre cultura e diversidade contábil
Autores: I. Martins, Eliseu; II. Lisboa, Lázaro Plácido
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Cultura
3. Direito
4. História
5. Sociedades anônimas
6. International accounting standards board - iasb
7. Imposto de renda
8. Brasil
9. Contabilidade tributária
10. União Européia
11. Estados Unidos
Resumo: Aborda a influência da cultura de um País sobre sua contabilidade,
o que explica tanta diversidade contábil no mundo.
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Entrevista: “Tenho certeza de que quando esta Lei estiver valendo
(120 dias após publicação), já no primeiro ano de sua vigência,
teremos, se forem muitas, 450 falências durante um ano”
Autores: I. Biolchi, Osvaldo; II. Passos, William
Assuntos: 1. Lei
2. Falência
3. Empresas
4. Brasil
5. Medida provisória
6. Microempresas
7. Pequena empresa
Resumo: Trata do projeto que regula a recuperação judicial e extrajudicial, e
a falência do empresário e da sociedade empresarial, do qual o parlamentar
foi relator.
Modelos de mensuração do resultado da qualidade
Autores: I. Alencar, Roberta Carvalho de; II. Guerreiro, Reinaldo
Assuntos: 1. Qualidade
2. Mensuração
3. Modelos
4. Custo de qualidade
5. Custos
Resumo: Evidencia as características de dois macromodelos de mensuração:
o primeiro baseia-se na mensuração dos custos da qualidade, e o segundo,
na mensuração dos reflexos sobre o fluxo de receitas futuras, denominando
ROQ - Return on Quality. Efetua uma comparação entre os dois, acrescentando, sempre que oportuno, o resultado da pesquisa empreendida no Brasil.
Palavra do presidente
Autores: I. Coelho, José Martônio Alves
Assuntos: 1. Falência
2. Empresa
3. Lei
Resumo: Trata da nova Lei de Falências, n.º 11.101, de 9/2/05, que tem
como novidade e prioridade assegurar a sobrevivência da empresa.
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Reportagem: V ENMC: contagem regressiva para
o início de um dos eventos mais esperados do ano
Autores: I. Santos, Fabrício; II. Nóbrega, Maria do Carmo;
III. Passos, William
Assuntos: 1. Contabilista
2. Mulheres
3. Organização
4. Programação
5. Mulher
6. Encontro
Resumo: Trata da preparação do V Encontro Nacional da Mulher Contabilista
- ENMC, marcado para os dias 19 e 21 de maio de 2005, em Aracaju (SE).
Responsabilidade social - um diferencial competitivo para as empresas
Autores: I. De Luca, Márcia Martins Mendes
Assuntos: 1. Responsabilidade social
2. Balanço social
3. Contabilidade
4. Empresa
Resumo: Trata da responsabilidade social como um diferencial competitivo
para as empresas.
Um estudo empírico da percepção dos alunos de contabilidade sobre as
habilidades de comunicação adquiridas na graduação
Autores: I. Cornachione Junior, Edgard B.; II. Trombetta, Maria Rosa
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Comunicação
3. Aluno
4. Habilidades
5. Aprendizagem
Resumo: Investiga a percepção dos alunos do curso de graduação de contabilidade quanto ao desenvolvimento de suas habilidades de comunicação
decorrentes do curso.
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Nº 153 - mai/jun
Contabilidade ambiental: aplicação das diretrizes
recomendadas pelo ISAR/UNCTAD no setor de mineração
Autores: I. Calixto, Laura
Assuntos: 1. Contabilidade ambiental
2. Relatórios contábeis
3. Evidenciação
4. Meio ambiente
5. Mineração
6. Normas internacionais
Resumo: Apresenta a verificação do nível de utilização das diretrizes recomendadas pelo Intergovernamental Working Group of Experts on International Standards of Accountng and Reporting (ISAR) para evidenciação de
informações sobre o meio ambiente nos relatórios anuais das dez maiores
companhias do setor de mineração. Foram analisados os relatórios anuais
disponibilizados no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da
Securities Exchange Commission (SEC). Verificou-se que o conjunto de diretrizes das melhores práticas de divulgação de informações ambientais foi
utilizado por todas as empresas.
Entrevista: “A classe contábil pode, por exemplo, contribuir muito
para a definição de um modelo fiscal mais coerente e ajudar a
aperfeiçoar as ferramentas de controle na administração pública”
Autores: I. Cavalcanti, Severino; II. Mota, Andréa
Assuntos: 1. Empresas
2. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
3. Controle
4. Microempresário
5. Contabilistas
6. Administração pública
Resumo: Trata de assuntos relevantes a classe contábil que são em questão
na Câmara dos Deputados. Na entrevista o presidente Severino Cavalcanti
expõe sua opinião a respeito de diversos assuntos.

720

Fontes de financiamento das necessidades líquidas de capital de giro
em cooperativas agropecuárias: aplicações do modelo dinâmico de
análise financeira
Autores: I. Gimenes, régio Marcio Toesca; II. Gimenes, Fátima Maria
Pegorini; III. Campos, Gervaldo Rodrigues
Assuntos: 1. Cooperativismo
2. Agropecuária
3. Análise financeira
4. Capital de giro
5. Financiamento
6. Cooperativa
Resumo: Trata do cooperativismo agropecuário, nos ramos da sua atuação
e no crescimento destas organizações, sobretudo pela verticalização de suas
operações. O objetivo primordial do artigo é realizar uma investigação sobre
as fontes de financiamento das necessidades líquidas de capital de giro para
as cooperativas agropecuárias.
Os escândalos financeiros e os mecanismos de controle
Autores: I. Lopes, Hilton de Araújo
Assuntos: 1. Estados Unidos
2. Empresas
3. Administração de empresas
4. Contabilidade
5. Crise econômica
6. Fraude
7. Controle
8. Governança corporativa
9. Auditoria
10. Economia
Resumo: Aborda, sob a ótica da contabilidade, três eventos marcantes no
mundo corporativo, com reflexos em diferentes áreas do conhecimento
humano: a crise de 1929, o estouro da bolha do milênio e a concordata da
Parmalat. São apresentados seus antecedentes, as fraudes contábeis efetuadas e as providências tomadas pelo governo e pela classe contábil. A
proposta desse trabalho é mostrar a relação entre essas crises financeiras e
a ausência de mecanismos efetivos de controle, que compreendem o papel
dos órgãos reguladores, o trabalho das firmas de auditoria externa e a governança corporativa.
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Palavra do presidente
Autores: I. Coelho, José Martônio Alves
Assuntos: 1. Classe contábil
2. Contabilidade
3. Contabilistas
4. Mulheres
Resumo: Apresenta breve comentário do autor sobre a entrevista do
presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti, concedida à
RBC, e também, comentários a respeito do V - Encontro Nacional da Mulher
Contabilista (V - ENMC).
Reflexões sobre o ensino da contabilidade
Autores: I. Kraemer, Maria Elisabeth Pereira
Assuntos: 1. Organizações
2. Contabilista
3. Formação profissional
4. Gestão
5. Educação
6. Ensino
7. Aprendizagem
8. Contabilidade
9. Ciências contábeis
10. Professores
11. Qualidade
12. Educação continuada
Resumo: Apresenta uma discussão a respeito da formação do professor de
contabilidade, que poderá contribuir para a visualização do ensino da contabilidade como mediador, entre a nova base da realidade social e as exigências de profissionais especializados, para atuarem na gestão de negócios da
organização.
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Reportagem: V - ENMC: mulheres vão a Aracaju para discutir
políticas públicas, qualidade de vida, ascensão profissional, relação
com os clientes e visão empresarial
Autores: I. Mota, Andréa
Assuntos: 1. Mulheres
2. Contabilidade
3. Profissão
4. Clientes
5. Empresas
Resumo: Trata das atividades realizadas no V Encontro Nacional da Mulher Contabilista, realizado em Aracaju (SE), nos dias 19, 20 e 21 de maio
de 2005.

Nº 154 - jul/ago
A contabilidade societária como mecanismo de acompanhamento
da gestão pública: um modelo de reestruturação das demonstrações
patrimoniais
Autores: I. Macedo, Adelbã de Cunha; II. Oliveira, Jeanderson Geraldo
Mendonça de
Assuntos: 1. Gestão pública
2. Contabilidade pública
3. Setor público
4. Balanço patrimonial
5. Demonstração das variações patrimoniais
6. Sociedades anônimas
7. Sociedades
8. Cidadania
9. Lei
10. Contabilidade societária
Resumo: Propõe a construção de um novo modelo de representação do patrimônio público, a partir da elaboração das Demonstrações Patrimoniais
infocando o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais da esfera municipal, tomando como parâmetro os critérios aplicáveis à
Contabilidade das Sociedades Anônimas.
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Análise da pesquisa sobre contabilidade ambiental no Brasil
Autores: I. Calixto, Laura
Assuntos: 1. Contabilidade ambiental
2. Brasil
3. Empresas
4. Mensuração
5. Gasto ambiental
6. Contabilidade
7. Legislação
8. Gestão ambiental
9. Sociedades por cotas
Resumo: Objetiva analisar as publicações brasileiras que abordaram a questão ambiental na literatura contábil no período de 1991 a 2004. Para esse
fim, além da revisão bibliográfica, foi feita uma classificação quanto ao tipo
de pesquisa e proposta de cada autor, procurando verificar se a tendência de
publicações desse assunto está em consonância com o que tem sido publicado em outros países.
Entrevista: Patrícia Saboya Gomes, Senadora
Autores: I. Gomes, Patrícia Saboya; II. Mota, Andréa; III. Santos, Fabrício;
IV. Nóbrega, Maria do Carmo
Assuntos: 1. CFC
2. Contabilistas
3. Lei
4. Corrupção
5. Desigualdade social
6. Codigo penal
7. Mulher
8. Responsabilidade social
9. Contabilidade
10. Direito da criança e do adolescente
Resumo: A entrevista aborda vários temas de grande interesse para a classe contábil como a Lei nº 11.160/05, a atual crise econômica no País, traz
também as propostas feitas pela Senadora para mudança no Código Penal,
entre outras missões que ela lutou em sua vida pública como o direito das
mulheres, e das crianças e dos adolescentes, etc.
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Importância da participação do contador no processo de implantação
de sistemas integrados de gestão: um estudo de caso
Autores: I. Oliveira, Célio Roberto I.; II. Vasconcelos, Mércia Fernandes
Assuntos: 1. Tecnologia
2. Mercado
3. Empresas
4. Enterprise Resource Planning - ERP
5. Sistema Integrado de Gestão - SIG
6. Contador
7. Contabilidade
8. Tomada de decisão
9. Gestão de empresas
Resumo: Apresenta inicialmente uma revisão bibliográfica, em que se verificaram os principais aspectos relacionados a esses tipos de sistemas e, em
seguida, foi realizado um estudo de caso em empresa que implantou o ERP.
O balanço social como instrumento de evidenciação de
responsabilidade social: um estudo no Estado de Santa Catarina
Autores: I. Pinto, Anacleto Laurino; II. Ribeiro, Maisa de Souza
Assuntos: 1. Balanço social
2. Evidenciação
3. Responsabilidade social
4. Demonstrações contábeis
5. Riqueza
6. Meio ambiente
7. DVA
8. Santa catarina
Resumo: Trata do Balanço Social que fornece dados aos usuários da informação contábil à respeito de vários assuntos sociais ligados a empresa.
Mostra a elaboração desse balanço no Brasil, principalmente no caso das
maiores indústrias do Estado de Santa Catarina.
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Os mais recentes desenvolvimentos
da contabilidade pública em Portugal
Autores: I. Almeida, José Joaquim Marques de;
II. Marques, Maria da Conceição da Costa
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Portugal
3. Setor público
4. Lucro
5. Mercado
6. Custos
7. Eficiência
8. Eficácia
9. Organizações
10. Economia
11. Sistemas contábeis
Resumo: Mostra que, num curto espaço de tempo, as mudanças na informação contábil do Setor Público, pois enquanto se passa de uma Contabilidade
Pública rígida e formal, para uma contabilidade dinâmica, de características
mais abrangentes.
Palavra do presidente
Autores: I. Coelho, José Martônio Alves
Assuntos: 1. Corrupção
2. Política
3. Brasil
4. Contabilista
5. Cidadão
Resumo: Trata dos recentes episódios de corrupção no País. O presidente
afirma que é preciso acreditar no Brasil e mostra o papel do contabilista
diante dessa crise econômica.
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Reportagem: contabilizando o sucesso avança
Autores: I. Nóbrega, Maria do Carmo
Assuntos: 1. Microempresa
2. Pequena empresa
3. Contabilistas
4. Empresas
5. Responsabilidade social
6. Contabilizando o sucesso
7. Demonstração do resultado
8. CFC
Resumo: Traz o Comitê Gestor do Contabilizando o Sucesso que esteve, recentemente, reunido na Sede do Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
para alinhavar os primeiros passos da reestruturação e da ampliação do Programa. Mostra as avaliações de instrutores, coordenadores e participantes.

Nº 155 - set/out
Entrevista: Nilcéa Freire, Ministra da Secretaria Especial de Políticas
Públicas para as mulheres, da Presidência da República
Autores: I. Freire, Nilcéa; II. Mora, Andréa
Assuntos: 1. Política
2. Mulher
3. Mulher contabilista
Resumo: Trata da gestão da ministra e principalmente de uma das suas principais ações que é defender políticas que interfiram e possam mudar o cotidiano das mulheres no País. Trata também do Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres e das opiniões da ministra a respeito de temas diversos.
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Formação acadêmica e treinamento profissional
em auditoria no DF: uma análise crítica
Autores: I. Dias, Marilene Helena; II. Mendes, Paulo César de Melo
Assuntos: 1. Ensino contábil
2. Treinamento
3. Auditoria
4. Auditor
5. Ciências contábeis
6. Metodologia
Resumo: Analisa a formação acadêmica, demandada pelos profissionais advindos das Instituições de Ensino Superior e o programa de treinamento
dado pelas empresas de auditoria para os profissionais em início de carreira,
analisando-os comparativamente nos pontos cabíveis.
Juros tabela Price - discussão no âmbito da perícia contábil
Autores: I. Pires, Marco Antônio Amaral; II. Serra Negra, Elizabeth Marinho
Assuntos: 1. Tabela price
2. Amortização
3. Contabilidade
4. Perícia contábil
5. Matemática financeira
Resumo: Trata da Tabela Price. Procura evidenciar que a fundamentação
que se alicerça toda a doutrina jurídica na identificação da capitalização de
juros parte do pressuposto da utilização de expressão matemática que se
utiliza juro composto.
O desenvolvimento de sistema de gestão por meio do tableau de bord
Autores: I. Lunkes, Rogério João
Assuntos: 1. Tabela de bordo
2. Sistema de gestão econômica
3. Gestão estratégica
4. Gestão operacional
Resumo: Possui o propósito de contribuir com estudos sobre gestão estratégica e operacional. Aborda o desenvolvimento de sistemas de gestão holísticos principalmente o sistema conhecido como Tableau de Bord em sua
origem, evolução, conceitos, características, condições para implementação,
etapas de desenvolvimento, vantagens e as limitações.
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Palavra do presidente
Autores: I. Coelho, José Martônio Alves
Assuntos: 1. Governo
2. Economia
3. Política
4. Administração pública
5. Crise
Resumo: Aborda as grandes questões do quadro político-econômico atual
vivido pelo governo brasileiro.
Proposta de metodologia de ensino para a disciplina teoria da
contabilidade no curso de bacharel em ciências contábeis
Autores: I. Facci, Nilton; II. Silva, Ângelo Alves da
Assuntos: 1. Metodologia
2. Ensino
3. Teoria da contabilidade
4. Ciências contábeis
5. Ensino contábil
6. Curso superior
Resumo: Apresenta uma proposta de ações metodológicas para a disciplina
Teoria da Contabilidade contendo: ementa, metodologia, objetivos, bibliografia e critérios de avaliação.
Reportagem: auditores independentes brasileiros contam com um
diferencial inédito e garantem sua importância no cenário nacional
Autores: I. Mota, Andréa; II. Nóbrega, Maria do Carmo
Assuntos: 1. Educação continuada
2. Auditoria
3. Auditor independente
4. Exame de competência
Resumo: Trata da Auditoria Independente e da sua relação com o Programa
de Educação Profissional Continuada do CFC.
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Vinte anos de discussão sobre o balanço social
Autores: I. Calixto, Laura
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Trabalhos acadêmicos
3. Balanço social
4. Trabalho empírico
Resumo: Analisa as pesquisas divulgadas na literatura contábil que abordaram como tema o Balanço Social nos últimos vinte anos.

Nº 156 - nov/dez
Ativos fiscais diferidos sobre prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social e os principios fundamentais de contabilidade:
prudência, competência e continuidade
Autores: I. Araújo, Paolo Giuseppe Lima de
Assuntos: 1. Princípios contábeis
2. Prudência
3. Competência
4. Continuidade
5. Normas internacionais
6. Ativo
7. Imposto
Resumo: Discute os critérios para a contabilização de imposto de renda e
contribuição social diferidos ativos sobre prejuizos fiscais e base negativa
de contribuição social, de acordo com a NBC T 19.2.
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Balanço de resultados
Autores: I. Kroetz, Cesar Eduardo Stevens
Assuntos: 1. Balanço de resultados
2. Crédito
3. Código civil
4. Contabilidade
5. Modelos
6. DRE
7. Rédito
Resumo: Aborda o tema Balanço de Resultados sob vários aspectos. Trata
do crédito ou resultado, da metodologia empregada para o cálculo do resultado e também do novo Código Civil Brasileiro. Traz modelos históricos do
Balanço de Resultados.
Comunicação em contabilidade: estudo comparativo do nível de
percepção de usuários da informação contábil em Florianópolis (SC) e
Recife (PE) sobre a utilidade das representações gráficas no processo
de evidenciação
Autores: I. Pereira, Cláudia Catarina; II. Fragoso, Adriana Rodrigues
III. Ribeiro Filho, José Francisco
Assuntos: 1. Informação contábil
2. Evidenciação
3. Teoria da comunicação
4. Contabilidade
5. Empresas
6. Demonstrações contábeis
7. Florianópolis
8. Recife
9. Comunicação contábil
Resumo: Procura comparar o nível de percepção dos usuários das informação contábil em Florianópolis (SC) e Recife (PE) sobre a utilidade das
representações gráficas no processo de evidenciação.
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Conciliação entre VPL e o EVA®: abordagem
matemática e contábil do lucro econômico
Autores: I. Kassai, José Roberto
Assuntos: 1. Economic value added - Eva
2. Eva
3. Demonstrações contábeis
4. Balanço patrimonial
5. Lucro líquido
6. Fluxo de caixa
7. DRE
Resumo: Objetiva estabelecer a conciliação entre o valor presente líquido
(VPL), calculado nas análises financeiras de projetos, com o Economic Value Added (EVA®), apurado nas Demonstrações Contábeis.
Entrevista: Lúcia Vânia, Senadora
Autores: I. Vânia, Lúcia; II. Nóbrega, Maria do Carmo
Assuntos: 1. Política
2. Projetos
3. Estatuto
4. Crianças
5. Adolescência
6. Mulher
7. Senado
8. Trabalho infantil
9. Goiás
Resumo: Apresenta entrevista com a Senadora Lúcia Vânia abordando os
principais projetos já realizados e os atuais, trata também das metas da Senadora para 2006.
Palavra do presidente
Autores: I. Coelho, José Martônio Alves
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Revista brasileira de contabilidade - RBC
3. Política
Resumo: Discorre a respeito da Revista Brasileira de Contabilidade, falando
da importância dos assuntos abordados por ela e trata com maior destaque
ao ano de 2005 fazendo uma pequena retrospectiva.
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Reportagem: a transformação da contabilidade
em papel para a contabilidade digital
Autores: I. Santos, Fabrício; II. Silva, Gustavo Cordeiro da
Assuntos: 1. Processamento de dados
2. Contabilista
3. Contabilidade
4. Tecnologia
5. Escrituração
6. Nota fiscal
7. Escrituração digital
8. Nota fiscal eletrônica
Resumo: Aborda a evolução tecnológica frente aos escritórios contábeis e
ao dia-a-dia do contabilista. Traz algumas das mais recentes tecnologias no
campo da contabilidade.
Um estudo da transparência nas demonstrações
contábeis das agências reguladoras
Autores: I. Ferreira, Aracéli de Souza; II. Bufoni, André Luiz;
III. Monteiro, Paulo Roberto A.; IV. Fernandes, Leonardo Pitanga
Assuntos: 1. Evidenciação
2. Agência
3. Contabilidade pública
4. Demonstrações financeiras
5. Casos
6. Gestão
7. Demonstrações contábeis
Resumo: Verifica a transparência das agências reguladoras federais nacionais, principalmente na questão das Demonstrações Contábeis desses agentes públicos.
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Ano 2006
Nº 157 - ano 35 - jan/fev
Algumas considerações sobre as técnicas para análise da
demonstração das mutações do patrimônio líquido ( DMPL )
Autores: I. Maroni Neto, Ricardo; II. Costa, João Carlos Dias da
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. DMPL
3. Demonstração das mutações do patrimônio líquido
4. Balanço patrimonial
5. Patrimônio líquido
Resumo: A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL),
dentro do conjunto das Demontrações Contábeis estabelecido pela
Lei nº 6.404/76, propondo algumas técnicas específicas para análise da
DMPL com a utilização de pesquisa bibliográfica e estudo exploratório.
As pequenas e médias empresas e a questão das fraudes
Autores: I. Davis, Marcelo David
Assuntos: 1. Auditoria
2. Pequena empresa
3. Média empresa
4. Controle interno
5. Fraude
Resumo: Estudo que busca orientar os pequenos e médios empresários, normalmente alheios a importância dos controles internos e da auditoria, que
visam abrir ou manter seu negócio protegido contra a crescente ameaça de
fraudes presente no mundo contemporâneo.
Auditoria de desempenho: uma abordagem metodológica alternativa
Autores: I. Sousa, Rossana Guerra de; II. Cruz Júnior, Lairton Lira
Assuntos: 1. Auditoria de desempenho
2. Avaliação do desempenho
3. Qualidade
4. Metodologia
Resumo: Artigo baseado em pesquisa bibliográfica que propõe a experimentação de novos caminhos metodológicos para a auditoria de desempenho,
construídos a partir de uma abordagem qualitativa como condutora dos trabalhos de campo na fase de levantamentos e análise dos dados, na busca de
evidências e proposições de melhorias.
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Entrevista: Arthur Virgílio, senador (PSDB - AM)
Autores: I. Virgílio, Arthur; II. Nóbrega, Maria do Carmo
Assuntos: 1. Carga tributária
2. Política econômica
3. Mercado de trabalho
4. Fraude
5. Corrupção
6. Fiscalização contábil
Resumo: Entrevista acerca de diversos assuntos de fiscalização contábil,
fraudes, ética e corrupção; sobre a carga tributária das microempresas, e
arrecadação tributária; crítica à política econômica do governo Lula e participação feminina no mercado de trabalho. Arthur Virgílio é considerado
forte opositor do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e peça importante
na articulação do PSDB para a próxima campanha presidencial (líder do
partido no Senado).
Métodos de sucesso no ensino da contabilidade
Autores: I. Passos, Ivan Carlin; II. Martins, Gilberto de Andrade
Assuntos: 1. Ensino profissional
2. Aprendizagem
3. Métodos de ensino
4. Ciências contábeis
Resumo: Identificação e análise de procedimentos, técnicos e métodos de
ensino utilizados por professores do curso de ciências contábeis de quatro
escolas da grande região de São Paulo, através da utilização de um formulário aplicado pelos autores em 2003.
Palavra da Presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. Projetos
2. Educação continuada
3. Gestão
Resumo: Primeiras palavras da recente Presidente Maria Clara Cavalcante
Bugarim, demonstrando sua imensa admiração pela revista, além de levar
aos leitores seus pensamentos e objetivos no início de sua jornada.
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Reportagem: gestão de José Martonio Alves Coelho é marcada pelo
fortalecimento profissional e político da classe contábil
Autores: I. Nóbrega, Maria do Carmo
Assuntos: 1. Gestão
2. CFC
3. Conselho federal de contabilidade
4. Relatório
Resumo: Atuação política do ex presidente do CFC José Martonio Alves
Coelho à frente do CFC, no biênio 2004/2005 além de diversos depoimentos
dos ex vice-presidentes e uma breve retrospectiva das ações mais significativas do CFC nos dois últimos anos.

Nº 158 - mar/abr
A gestão da tecnologia da informação
nas organizações de serviços contábeis
Autores: I. Deitos, Maria Lúcia Melo de Souza
Assuntos: 1. Serviços contábeis
2. Internet
Resumo: Estudo da utilização da tecnologia da informação nas organizações
de serviços contábeis com objetivo de compreender a importância do uso da
tecnologia da informação -TI na atividade contábil, bem como, refletir sobre
os principais recursos de TI utilizado na área contábil.
Da informação ao conhecimento contábil:
um salto qualitativo na contabilidade
Autores: I. Paiva, Simone Bastos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Gestão da informação
3. Informação
Resumo: Discussões acerca de dados, informações e conhecimento, visando
compreender, mediante um modelo conceitual, o reflexo desses elementos
no objetivo da contabilidade.
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Entrevista: José Thomas da Silva Nonô Netto, vice-presidente da
Câmara dos Deputados
Autores: I. Nonô Netto, José Thomas da Silva; II. Santos, Fabrício;
III. Nóbrega, Maria do Carmo
Assuntos: 1. Sistema tributário
2. Política
3. Ética
4. Contador
5. Exame de suficiência
Resumo: Entrevista sobre o Sistema Tributário Nacional, a política brasileira, o papel do contabilista e a importância de exame de suficiência. Segundo
o entrevistado a “Carga tributária pesada, juros altos, excesso de burocracia
e ausência de regras estáveis formam um coquetel nefasto para a economia
nacional, afastando as possibilidades de investimento produtivo”.
Figuras do resultado: um experimento para avaliar decisões
relacionadas com a obtenção de resultados operacionais positivos
Autores: I. Ribeiro Filho, José Francisco; II. Viana, Arthur Freire Tabosa;
III. Vasconcelos, Marco Tullio de Castro
Assuntos: 1. Demonstrações contábeis
2. Gestão
3. Pesquisa
4. Empresa
Resumo: Descrição do impacto causado, em processos decisórios voltados para a otimização do resultado operacional, por estruturas de demonstrações contábeis que evidenciam a formação analítica do resultado
final de empresas.
Normas internacionais de auditoria: esforços internacionais para sua
elaboração e sua eventual adoção pelo direito europeu
Autores: I. Richter, Thomas
Assuntos: 1. Auditoria
2. Normas
Resumo: Análise dos aspectos que dificultam alcançar a equivalência internacional das auditorias para, num segundo momento, explicar as condições
de introdução de tais regras no ambiente jurídico europeu.
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Palavra da Presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Planejamento tributário: ferramenta estratégica da gestão empresarial
Autores: I. Corrêa, Alan Cesar Monteiro
Assuntos: 1. Planejamento tributário
2. Empresa
3. Tributos
Resumo: Pesquisa que procura evidenciar, em modelos práticos, como o
estudo sobre as opções oferecidas na legislação tributária pode permitir a
implementação de ações que propiciem a redução de seu ônus tributário.
Reportagem: seminário define diretrizes
para a fiscalização nacional do sistema CFC / CRCs
Autores: I. Santos, Fabrício
Assuntos: 1. Política
2. Ética
3. Fiscalização
4. Educação
Resumo: Análise do seminário de vice-presidentes e chefes de fiscalização
do Sistema CFC/CRCs que teve como objetivo estabelecer as diretrizes e
políticas para a área da fiscalização, centradas nas palestras da educação
continuada e em ações produtivas ligados aos segmentos de atuação privada
e pública.

Nº 159 - mai/jun
A qualidade do laudo pericial elaborado pelo perito contador na visão
de magistrados do Rio de Janeiro e Brasília
Autores: I. Medeiros, Thaís Alves; II. Neves Júnior, Idalberto José das
Assuntos: 1. Laudo pericial
2. Perícia contábil
3. Magistrado
Resumo: Os magistrados verificam a qualidade dos trabalhos desenvolvidos
pelos peritos contadores.
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Considerações acerca da avaliação da produtividade dos ativos
Autores: I. Wernke, Rodney; II. Lembeck, Marluce
Assuntos: 1. Ativos
2. Valor agregado
3. Investimento
Resumo: Trata da relevância da avaliação da produtividade dos ativos e
como esse exame pode ser efetuado por intermédio de três indicadores: 1.
ROI ( Return on Investiment - Retorno sobre o investimento); 2. ROA (Return on Assets - Retorno sobre Ativos); 3. EVA (Economic Value Added
- Valor econômico Agregado). Chega a conclusão que esses parâmetros podem ser utilizados para orientar os administradores que desejam otimizar os
recursos disponibilizados para investimentos.
Definição e formas de avaliação e registro de ativos ecológicos
Autores: I. Jung, Luiz Willibaldo
Assuntos: 1. Ativos
2. Ativo ecológico
Resumo: Apresenta definição para ativos ecológicos e os avalia sob os seguintes critérios: valor original ou histórico, valor original corrigido pelo
poder aquisitivo da moeda, valor de mercado, equivalência patrimonial; fluxo de caixa descontado a valor presente e valor econômico total.
Divulgação e transparência de informações ambientais
Autores: I. Cavalcante, Carmem Haab Lutte
Assuntos: 1. Balanço social
2. Meio ambiente
Resumo: Estuda como as empresas siderúrgicas relatam e divulgam as informações relativas ao meio ambiente. Pesquisa as principais siderúrgicas
nacionais por meio de informações retiradas de suas páginas na internet
(site) - grande parte no ano de 2004. Constata que o principal meio de divulgação dessas empresas se dá em forma de relatório anual, comtemplando
pelo balanço social.
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Entrevista: Renan Calheiros, presidente do Senado Federal
Autores: I. Santos, Fabrício
Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Reportagem: contabilidade redesenha seus métodos e aprimora os
conceitos de ensino com o programa excelência na contabilidade
Autores: I. Santos, Fabrício; II. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Contabilidade

Nº 160 - jul/ago
A contabilidade como ferramenta gerencial na gestão financeira
das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs): necessidade e
aplicabilidade
Autores: I. Lacerda, Joabe Barbosa
Assuntos: 1. Balanço
2. Pequena empresa
3. Plano de contas
4. Fluxo de caixa
5. Centro de custos
6. Contabilidade gerencial
Resumo: Trata da problemática que é gerenciar pequenas empresas, tendo
em vista sua fragilidade administrativa e sua carência em informações gerencias. Apresenta ferramentas para o sucesso da pequena empresa, contruídas sob o enfoque da Contabilidade gerencial.
Entrevista: Geraldo Alckmin, candidato pelo PSDB
Autores: I. Alckmin, Geraldo; II. Santos, Fabrício; III. Girotto, Maristela
Resumo: Entrevista com o candidato a presidente pelo PSDB Geraldo
Alckmin.
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Entrevista: Luiz Inácio Lula da Silva, candidato pelo PT
Autores: I. Silva, Luiz Inácio Lula da; II. Santos, Fabrício;
III. Girotto, Maristela
Mensuração e divulgação do capital intelectual das demonstrações
contábeis : teoria e empiria
Autores: I. Pacheco, Vicente
Assuntos: 1. Capital intelectual
2. Demonstrações contábeis
Resumo: Trata da problemática da mensuração e divulgação dos ativos
intangíveis passíveis de serem apropriados como capital intelectual das
empresas.
Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. Conselho Federal de Contabilidade
Resumo: Faz o editorial da revista dando enfoque no momento político brasileiro e ressaltando a entrevista com os presidenciáveis Lula e Alckmin.
Perfil da relação profissional entre as empresas de serviços contábeis
(ESC) e a micro e pequena empresa (MPE): uma pesquisa de campo
na cidade de Unaí (MG)
Autores: I. Palma, Daniel Azevedo
Assuntos: 1. Pequena empresa
2. Microempresa
3. Serviços contábeis
4. Pesquisa
Resumo: Trata da problemática da mensuração e divulgação dos ativos intangíveis passíveis de serem apropriados como capital intelectual das empresas.
Terceiro setor - aspectos tributários e incentivos fiscais
Autores: I. Martins, Orleans Silva
Assuntos: 1. Terceiro setor
2. Incentivo fiscal
3. Tributo
Resumo: Trata da importância do Terceiro Setor e da dificuldade desse em
conseguir gozar dos incentivos e benefícios fiscais oferecidos pelo Governo.

741

Nº 161 - set/out
A utilização da abordagem qualitativa nas pesquisas acadêmicas em
contabilidade
Autores: I. Paiva, Simone Bastos
Assuntos:1. Pesquisa
2. Ciência
3. Contabilidade
Resumo: Trata da importância das pesquisas qualitativas para as temáticas nas
quais ainda não existem teorias consolidadas. Ressalta que essas propiciam
uma maior liberdade teórico-metodológica na realização da pesquisa sem abdicar do rigor científico, que exige uma sistematização e imparcialidade.
Entrevista: Heloísa Helena, candidata pelo PSOL
Autores: I. Carvalho, Heloísa Helena Lima de Moraes; II. Santos, Fabrício;
III. Girotto, Maristela;
Assuntos: 1. Presidente
2. Brasil
3. Eleição
Resumo: A candidata fala sobre gastos públicos, educação, segurança pública, convocação de uma nova Assembléia Nacional Constituinte, economia,
profissional contábil.
Entrevista: Cristovam Buarque, candidato pelo PDT
Autores: I. Buarque, Cristovam; II. Santos, Fabrício; III. Girotto, Maristella
Assuntos:1. Presidente
2. Brasil
3. Eleição
Gestão ambiental e rentabilidade de empresas siderúrgicas
Autores: I. Rodrigues, Ana Cristina Miranda;
II. Ferreira, Roberto do Nascimento
Assuntos:1. ISO 14001
2. Gestão ambiental
3. Siderurgia
4. Empresa
Resumo: Analisa os resultados de rentabilidade econômica de empresas siderúrgicas brasileiras que obtiveram a certificação ISO 14001.
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O futuro da riqueza: análise da tendência patrimonial
Autores: I. Herckert, Werno; II. Silva, Rodrigo Antônio Chaves da
Resumo: Defende que as informações contábeis podem transmitir conhecimento sobre comportamentos de riqueza, incluindo os estados futuros, notoriamente fatores importantes e decisivos para a continuidade do patrimônio.
Assim, como toda prospecção analítica da ciência contábil baseia-se em métodos totalmente racionais e lógicos, comuns a uma ciência autônoma com
qualidade e estrutura teórica e explicativa, a ciência contábil, devido ao seu
alto grau epistemológico, pode, por meio de métodos e tecnologia, anunciar
os comportamentos futuros da riqueza, de maneira a prever riscos e permitir
a continuidade do patrimônio.
Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos:1. Democracia
2. Brasil
3. Eleição
Resumo: Trata do momento político brasileiro e da importância do voto para
se construir um legado futuro, digno das novas gerações.
Terminologia e limites da dívida pública do Brasil
Autores: I. Cruz, Flávio da; II. Platt Neto, Orion Augusto
Assuntos:1. Dívida pública
2. Terminologia
3. Brasil
Resumo: Trata da terminologia, ou seja, identifica os principais termos relacionados à dívida externa, apresentando os seus conceitos e definições legais, além dos limites e das condições existentes para o montante da dívida e
para a realização de operações de crédito no setor público estatal brasileiro.
Este estudo se baseia numa revisão de literatura e numa consulta às bases
legais que regulam a dívida e as finanças públicas.
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Nº 162 - nov/dez
A relação entre a escala e o custo médio por aluno
no ensino superior privado de Belo Horizonte
Autores: I. Souza, Carlos Alberto
Assuntos: 1. Ensino superior
2. Ensino privado
3. Custos
4. Gastos
5. Aluno
6. Projeções
Resumo: Objetiva verificar se existem economias de escala na atividade privada de ensino superior de Belo Horizonte. Analisa os dados a partir dos
efeitos-escala e organizacional. Evidencia a possibilidade de se avaliar a
relação entre a escala e o custo médio por aluno de uma instituição de ensino
superior de cunho privado, de forma a produzir que resulte em um melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis e em uma maior eficiência na alocação desses mesmos recursos.
Contribuição à estruturação de sistemas de
informações de controladoria estratégica
Autores: I. Santos, André Ricardo Ponce dos; II. Padoveze, Clóvis Luís
Assuntos: 1. Controladoria
2. Administração estratégica
3. Sistema de informação estratégica
4. Controladoria estratégica
Resumo: Objetiva analisar um modelo de estruturação dos sistemas de informações estratégicas que podem ser gerados ou disponibilizados pela controladoria e demonstrar a função da mesma no suporte à estratégia. Apresenta
um modelo de estruturação dos sistemas de informações de controladoria
estratégica, que parte da definição de quatro subsistemas: gestão de riscos,
cenários empresariais, acompanhamento do negócio e o BSC.
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Entrevista: Graham Ward: ex-presidente do IFAC
Autores: I. Ward, Graham
Assuntos: 1. IFAC
Resumo: Em entrevista à RBC, Graham Ward faz um balanço e comenta os
principais fatos ocorridos na IFAC durante sua gestão. Trata sobre o lançamento do IFACnet. Revela que um objetivo-chave da IFAC tem sido trabalhar para a aceitação das International Standards on Auditing (ISAs). Aborda
também as reformas adotadas pela entidade e cita, como resultados dessas
reformas, o estabelecimento da junta de supervisão do interesse público e a
implantação do programa de conformidade dos organismos membros.
Entrevista: Exame de Qualificação Técnica: auditores independentes
conquistam credibilidade
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Auditor independente
2. IBRACON
3. Exame de qualificação técnica
Resumo: Trata da importância da comprovação da qualificação técnica para
os Auditores Independentes, abordando os tipos de benefícios para a sociedade sob o ponto de vista de dirigentes da Comissão de Valores Imobiliários
(CVM), do Banco Central do Brasil (BCB) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). O IBRACON, Instituto dos Auditores Idependentes
do Brasil também apresenta sua versão sobre a importância da certificação.
Traz ainda, um histórico do surgimento do Exame de Qualificação Técnica,
instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com o apoio do
IBRACON.
Modelo de planilha para análise dos custos e formação de preço dos
serviços contínuos a serem terceirizados na Administração Pública
Autores: I. Andrade, Cássia Pereira de
Assuntos: 1. Administração pública
2. Terceirização
3. Serviços
4. Formação de preços
5. Análise de custos
Resumo: Objetiva apresentar um modelo de planilha que identifica e demonstra os custos vinculados à formação de preço, considerando todos so
aspectos essenciais, desde as convenções coletivas de trabalho, leis trabalhistas, previdenciárias e tributárias, até as retenções em nota fiscal.

745

O contador na função pericial e as fraudes contábeis
Autores: I. Figueiredo, Sandoval N.
Assuntos: 1. Função pericial
2. Perícia judicial contábil
3. Normas
4. Profissional contábil
5. Fraude
Resumo: Tem por finalidade proceder a uma abordagem de aspectos importantes na execução do trabalho pericial contábil, com vistas a evitar que o
profissional que esteja executando o trabalho pericial não seja iludido por
fraudes bem elaboradas.
O empirismo e a contabilidade: uma abordagem histórica
Autores: I. Marques, Vagner Antônio
Assuntos: 1. Empirismo
2. Contabilidade
3. Conhecimento científico
4. Histórico
Resumo: Aborda a moderna disputa entre as correntes empíricas e científica
sob ponto de vista da contabilidade. Pretende, sucuntamente, dissertar sobre
o empirismo e a contabilidade por meio de uma retrospectiva histórica.
Palavra da Presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. Presidente
2. Conselho Federal de Contabilidade
3. Editorial
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Ano 2007
Nº 163 - ano 36 - jan/fev
Contabilidade condominial: um novo horizonte para o profissional de
contabilidade
Autores: I. Carmo, Adriano da Silva do; II. Junior, Fabiano Torres;
III. Lopes, Márcio Pereira
Assuntos: 1. Condomínios
2. Contabilidade
3. Contabilidade condominial
Resumo: Faz uma análise de um nicho de mercado que vem crescendo para
a classe contábil: a contabilidade condominial.
Contribuição à estruturação de sistemas
de informações de controladoria estratégica
Autores: I. Santos, André Ricardo Ponce dos; II. Padoveze, Clóvis Luís
Assuntos: 1. Controladoria
2. Sistema de Informação Contábil - SIC
3. Empresas
4. Tomada de decisão
5. Planejamento estratégico
6. Controle
Resumo: Analisa um modelo de estruturação dos sistemas de informações de
controladoria estratégica, que parte da definição de quatro subsistemas: gestão
de riscos, cenários empresariais, acompanhamento do negócio e o BSC.
Fermín Del Valle: presidente da IFAC
Autores: I. Del Valle, Fermín
Assuntos: 1. IFAC
2. Federação internacional de contadores
3. Normas internacionais
4. Normas internacionais de contabilidade
5. Código de ética
6. Qualidade
7. International federation of accountants
Resumo: Em entrevista concedida aos repórteres da RBC, Fermín Del Valle
afirma a importância de se fazer tudo para assegurar que a IFAC seja reconhecida como a entidade que estabelece as normas internacionais de auditoria, ética, educação e de contabilidade do setor governamental.
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Nível de atividade: ficção ou realidade contábil
Autores: I. Macêdo, Francisco das Chagas Avelino de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Profissionais
3. Tomada de decisão
4. Gestão
5. Informações contábeis
Resumo: Demonstra o grande potencial que pode ser explorado pelo profissional de contabilidade em oferecer instrumentos gerenciais indispensáveis
à tomada de decisões aos usuários de informações contábeis.
Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. Desenvolvimento econômico
2. Editorial
3. Brasil
Resumo: Trata do compromisso assumido pelo atual presidente da república, Lula, de retomar o desenvolvimento econômico, a geração de empregos
e uma distribuição mais justa da renda nacional.
Pesquisa identifica os autores mais
produtivos na área de contabilidade
Autores: I. Leite Filho, Geraldo Alemandro
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Produção científica
3. Artigos
4. Brasil
Resumo: Reportagem com o autor do artigo PADRÕES DE PRODUTIVIDADE DE AUTORES EM PERIÓDICOS E CONGRESSOS NA ÁREA
DE CONTABILIDADE NO BRASIL : UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO.
Nesse artigo, Geraldo Alemandro estudou as publicações brasileiras na área
de contabilidade, incluindo os tipos de publicações, características dos autores, tipos de citações e vários outros itens relacionados à produção científica.
Resenha: a evolução da contabilidade
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Evolução
Resumo: Resenha sobre o livro A evolução da contabilidade, de Antônio
Lopes de Sá.
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Uma visão de profissionais de contabilidade sobre capital intelectual
Autores: I. Lucena, Silvana Cândido de
Assuntos: 1. Capital intelectual
2. Contabilidade
3. Profissionais
Resumo: Faz uma abordagem sobre o capital intelectual relacionado com
as percepções dos profissionais de Contabilidade. Dois grupos diferentes de
profissionais foram analisados: funcionários de empresas e os atuantes em
escritórios.

Nº 164 - mac/abr
Contabilidade e auditoria aplicada às entidades esportivas:
um estudo sobre os clubes de futebol no Brasil
Autores:I. Russano, Alessandro; II. Marino Júnior, João
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contabilidade esportiva
3. Auditoria
4. Esporte
5. Futebol
6. Entidade esportiva
7. Clube de futebol
8. Lei nº 9.615 / 98
Resumo: Investigou a qualidade da informação contábil prestada por dez clubes de futebol e suas demonstrações contábeis por força da Lei n.º 9.615/98,
relacionada à mensuração e ao critério de amortização do passe dos atletas.
A análise dos aspectos contábeis e de auditoria aplicados aos clubes de futebol permitiu se chegar à conclusão de que existem aspectos contábeis nos
balanços dos clubes que precisam ser aperfeiçoados e que os clubes deveriam ser auditados por firmas de auditoria independentes.
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Custos na área pública: custos de tratamento
e distribuição da água em Itapiranga - SC
Autores: I. Cavalcante, Carmem Haab Lutte; II. Schmitz, Marli
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contabilidade pública
3. Lei nº 4.320/64
4. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
5. Itapiranga
Resumo: Esse estudo tem como objetivo apurar os custos reias do tratamento e a distribuição de água do município de Itapiranga, em Santa Catarina,
no exercício de 2005.
Eficácia probatória dos documentos
digitais no âmbito da auditoria tributária
Autores:I. Meio, Rita de Cássia Lube de
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Documento eletrônico
3. Documento digital
4. Medida Provisória
5. MP nº 2.200-2
Resumo: Pretende demonstrar que os auditores fiscais podem utilizar o documento eletrônico com assinatura digital, regulamentado pelo direito brasileiro em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, atualmente
em vigor, para proporcionar maior agilidade e confiabilidade aos resultados
de auditoria e fiscalização, empregando dados digitais na execução de suas
atividades.
Em debate: a formação dos profissionais contábeis
Autores:I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Formação contábil
2. Contabilidade
3. Contador
4. Formação profissional
Resumo: Apresenta a opinião de Coordenadores, professores dos cursos de
Ciências Contábeis, gestores e dirigentes pedagógicos das Instituições de
Ensino Superior - IESS que debateram sobre a formação dos profissionais
contábeis e o consequente futuro da profissão no país, no II Encontro nacional de Coordenadores do Curso de Ciências Contábeis, realizado em Brasília, entre os dias 29 e 30 e março de 2007.
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Entrevista: Antônio Domingues de Azevedo
Autores: I. Azevedo, Antônio Domingues de; II. Santos, Fabrício;
III. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Portugal
2. Contabilidade
3. Contador
4. Técnico oficial de contas
Resumo: Nesta entrevista o presidente da Câmara dos Técnicos Oficiais de
Contas de Portugal, Antônio Domingues de Azevedo, fala de formação profissional, de convergência de normas contábeis, da atuação feminina na profissão, além de outros asuntos, da participação no II Eencontro Nacional de
Coordenadores de Curso de Ciências contábeis.
Especial: o que o mercado espera do profissional da contabilidade
Autores: I. Trindade, Marcelo; II. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Formação contábil
2. Contabilidade
3. Contador
4. Formação profissional
5. Mercado
6. Comissão de valores mobiliários - CVM
7. Conselho federal de contabilidade
Resumo: Trata da palestra proferida pelo presidente da CVM, Marcelo Trindade, no II Encontro Nacional de Coordenadores do Curso de Ciências Contábeis. O tema foi “o que o mercado espera do profissional da contabilidade”.
Os principios contábeis da oportunidade e da competência e o artigo
35 da Lei nº 4.320/1964
Autores: I. Ramos, Paulo Roberto de Araújo
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Lei nº 4.320/64
3. Princípios contábeis
4. Oportunidade
5. Competência
Resumo: O Ojetivo deste trabalho é demonstrar os possíveis entendimentos acerca da problemática decorrente do disciplinado no artigo 35 da Lei
n.º 4.320/1964, em face dos enunciados dos Princípios Contábeis da Oportunidade e da Competência.
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Palavra da Presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. Editorial
2. Brasil
Resumo: O editorial destaca os problemas causados pelo apagão aéreo.
Uma reflexão sobre a necessidade de harmonização contábil
mundial baseada em uma comparação entre as normas de business
combination do IASB, do FASB e do Brasil
Autores: I. Villela, Monica Vanessa Encinas
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Normas contábeis
3. Harmonização
4. International Accounting Standards Board - IASB
5. FASB
6. Brasil
7. Normatização
8. Internacional
Resumo: Apresenta uma reflexão sobre a necessidade de harmonização
contábil mundial baseada nas diferenças encontradas entre as normas contábeis internacionais, norte-americanas e brasileiras aplicadas a uma Business Combination. Objetiva demonstrar que tais divergências podem causar
grandes distorções no reconhecimento, mensuração e evidenciação dessas
operações. Tomou-se como referência o IFRS 3, emitido em março de 2004
pelo IASB para buscar diferenças e similaridades nos pronunciamentos do
FASB e do Brasil a respeito do assunto, evidenciando-se de que forma uma
mesma transação pode ser interpretada e demonstrada de formas diferentes
em função da norma que lhe é aplicada.
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Nº 165 - mai/jun
A competência profissional de peritos-contadores no desenvolvimento
da prova pericial contábil no âmbito do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios
Autores: I. Neves Júnior, Idalberto José das; II. Brito, Cristiane Pereira
Assuntos: 1. Perito contábil
2. Prova pericial
3. Competência
4. Profissional contábil
Resumo: Objetiva verificar a competência profissional nos trabalhos desenvolvidos pelos peritos-contadores por meio de uma pesquisa de campo na
visão daqueles que utilizam os seus serviços, procuradores do Ministério
Público do Distrito Federal e Terrotórios.
A importância das sanções na atuação profissinal dos contadores
Autores: I. Gonçalves, Viviane Greche
Assuntos: 1. Atuação profissional
2. Punições
3. Normas
4. Conduta profissional
Resumo: Verifica a existência de uma correlação entre os fatores de punições
aplicadas e alterações normativas, a partir da análise dos números do CFC
acerca de procedimentos sancionatórios utilizados para punição de profissionais, juntamente à análise das principais normas em vigor sobre o assunto.
Objetiva comprovar a idéia difundida pela Análise Econômica do Direito de
que as alterações normativas alteram os incentivos à conduta dos indivíduos,
de tal forma que punições mais rígidas e severas, ou mesmo a maior percepção de que condutas contrárias às normas são efetivamente punidas, representariam um incentivo à atuação profissional nos parâmetros normatizados
pelo CFC e, possivelmente, e uma aplicação de punições mais restritas.
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Custo da prestação dos serviços contábeis
Autores: I. Cavalcante, Carmem Haab Lutte; II. Silva, Catiane da
Assuntos: 1. Controle de custo
2. Prestação de serviços
3. Serviços contábeis
4. Contabilidade de custos
Resumo: Objetiva determinar os custos nos serviços contábeis prestado
para as empresas clientes do escritório Sucesso Contabilidade Assessoria de
Mondaí (SC).
Desenvolvimento da percepção sobre ética
profissional entre estudantes de contabilidade
Autores: I. Silva, Antonia Rosane Nascimento da;
II. Figueiredo, Sandra Maria Aguiar de
Assuntos: 1. Ética profissional
2. Ensino contábil
3. Aluno
Resumo: Trata do desenvolvimento e da percepção da consciência ética entre estudantes de contabiildade. Objetiva identificar como está sendo desenvolvida a percepção dos alunos do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Christus sobre ética Profissional.
Entrevista: José Martonio Alves Coelho:
vice-presidente de desenvolvimento profissional do CFC
Autores: I. Coelho, José Martonio Alves; II. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Exame Nacional De Desempenho de Estudantes - ENADE
2. Ensino contábil
3. Universidades
4. Instituição de ensino
5. Estudantes
6. Exame de qualificação
Resumo: Trata do desempenho dos alunos do curso de Ciências Contábeis
no ENADE, que foi considerado baixo. Aborda também, a importância
da busca por alternativas, por parte das instituições de Educação Superior
(IESs), para maior engajamento e motivação dos estudantes, e defende a
necessidade de um exame de qualificação para o exercício profissional, nos
moldes do Exame de Suficiência, pleitado pelo CFC.
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Especial ANPCONT: congresso incentiva
a pesquisa acadêmica de qualidade
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Associação nacional dos programas de pós-graduação em ciências contábeis - ANPCONT
2. Congresso
Resumo: Trata do I Congresso da ANPCONT, realizado em Gramado (RS),
de 17 a 19 de junho de 2007 com o tema: “A pesquisa na evolução das Ciências Contábeis”. Traz informações de como foi o evento, a avaliação dos
diretores da ANPCONT e também mostra um pouco sobre os autores que
receberam premiações.
Mudanças de práticas contábeis em empresas privatizadas: estudo de
casos no segmento de serviços públicos de distribuição de gás
Autores: I. Silva, Adolfo Henrique Coutinho; II. Sancovschi, Moacir; III.
Slomski, Valmor
Assuntos: 1. Gás
2. Processo contábil
3. Privatização
4. Serviço público
Resumo: Analisa, com base nos incentivos contratuais da firma, os impactos
na política contábil de empresas que foram privatizadas. Trata das alterações
no processo contábil descritas nos relatórios anuais publicados antes e depois da privatização de duas empresas do segmento de distribuição de gás
canalizado.
O gerenciamento de resultados no sistema financeiro brasileiro
Autores: I. Zendersky, Humberto Carlos; II. Silva, Edwin Pinto de la Sota
Assuntos: 1. Sistema financeiro nacional
2. Gerenciamento de resultados
3. Provisão para créditos
Resumo: Objetiva verificar se os conglomerados financeiros que atuam no
Brasil utilizam as despesas de provisão para crédito de liquidação duvidosa
e os ganhos ou perdas não realizados com os títulos e valores mobiliários
classificados na categoria “para negociação” com a finalidade de gerenciamento de resultados, no período de março de 2000 a dezembro de 2004.
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Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. Simples
2. Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE
3. Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em
Ciências Contábeis - ANPCONT
4. Profissional contábil
Resumo: Trata da Lei Complementar nº 123/06, que concede o prazo, às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para optar pelo Simples, e
das consequências para o empresário e o profissional contabilista. Aborda,
também, o desempenho dos alunos de Ciênicas Contábeis no ENADE, o
papel das faculdades para melhorar a qualidade do ensino, e as ações que
o CFC vem promovendo neste sentido. Por fim, demonstra sua satisfação
em ter participado do I Congresso da Associação Nacional dos Programas
de Pós-Graduação em Ciências Contábeis - ANPCONT, e da importância
de sua realização.
Reportagem: ENADE 2006: entenda os resultados do desempenho dos
estudantes de ciências contábeis
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Exame nacional de desempenho de estudantes - ENADE
2. Desempenho
3. Avaliação
Resumo: Busca a análise do Enade 2006 por parte do INEP. Traz a avaliação
da chefia do Departamento de Ciências Contábeis da UnB, uma das quatro
IESs avaliadas que tiveram nota máxima no curso. Procura fornecer dados
explicativos sobre o exame com a Comissão Acessora de Avaliação da Área
de Ciências Contábeis no ENADE e revela o perfil do estudante do curso
que obteve melhor nota entre todos os participanetes.
Segregações patrimoniais em fundos de pensão
Autores: I. Fazio, Luciano
Assuntos: 1. Benefícios
2. Previdência
3. Fundo de pensão
Resumo: Trata do problema da falta de definição de regras para a transferência entre planos de benefícios de natureza previdenciária administrados
pelos fundos de pensão. Formula uma proposta de critérios e procedimentos
a serem seguidos.
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Um estudo da imagem do contador no município de Itapiranga - SC
Autores: I. Cavalcanti, Carmem Haab Lutte;
II. Reckziegel, Leondeide Erhart
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contador
3. Usuários
4. Gestão empresarial
Resumo: Objetiva avaliar a satisfação das empresas com relação ao trabaho
dos contadores e identificar a imagem do contador na sociedade do municipio de Itapiranga - SC. Abordam também, as mudanças ocorridas no papel
da contabilidade pelo ponto de vista das empresas.

Nº 166 - jul/ago
A demonstração do fluxo de caixa:
um comparativo histórico e conceitual
Autores: I. Quintana, Alexandre Costa; II. Munhóz, Cristiane Gonçalves;
III. Azevedo, Sandro Teixeira de
Assuntos: 1. International accounting standards board - IASB
2. Normas
3. Demonstração do fluxo de caixa - DFC
4. Gestão financeira
5. FASB
Resumo: Objetiva traçar um paralelo histórico conceitual acerca da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC). Analisa as normas de duas das mais
importantes escolas contábeis: a inglesa e a americana, representadas neste
artigo pelas instituições International Accounting Standards Board (IASB) e
Financial Accounting Standards Board (FASB), respectivamente.
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Análise de rentabilidade de segmentos de
mercado aplicada à rede de lojas de confecções
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Rentabilidade
2. Margem de contribuição
3. Empresas varejistas
4. Relatórios gerenciais
Resumo: Discorre acerca das possibilidades do uso do conceito “margem
de contribuição” em relatórios de cunho gerencial com o objetivo de avaliar
a rentabilidade proporcionada pelos principais segmentos de mercado de
empresas varejistas.
Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. CFC
2. Conselhos regionais de contabilidade - CRCS
3. Classe contábil
4. Ciência contábil
5. Profissão contábil
Resumo: Trata das três colunas da contabilidade: profissão-classe-ciência e
da luta do CFC e CRCs para ultrapassar limites e barreiras buscando, cada
vez mais, a valorização da profissão, o fortalecimento da classe e o desenvolvimento da ciência contábil nesses 60 anos de criação do CFC. Enfatiza
a força da classe, que está se unindo cada vez mais, e finaliza com o êxito do
I Congresso da ANPCONT, que superou expectativas.
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Nº 167 - set/out
A inserção de TI no processo de trabalho contábil
e as competências individuais do contabilista
Autores: I. Sousa, Rossana Guerra de;
II. Souza, Aldacilene Sobreira de Medeiros
Assuntos: 1. Tecnologia da informação
2. Contabilidade
3. Serviços contábeis
Resumo: Analisa a relação existente entre a incorporação da Tecnologia da
Informação no processo de trabalho do segmento contábil e seu impacto sobre as qualificações exigidas do contador, buscando identificar que competências serão necessárias para a realização de suas atividades em ambiente
de TI.
Adoção de práticas de governança corporativa
e análise econômico-financeira em bancos
Autores: I. Dalfior, Vanda Aparecida de Oliveria; II. Oliveira, Vânia das
Graças Rocha Simões; III. Souza, Carlos Alberto de
Assuntos: 1. Governança corporativa
2. Liquidez
3. Endividamento
4. Rentabilidade
5. Ações
6. Bancos
Resumo: Aborda a governança corporativa e sua influência nos índices de
liquidez, endividamento e rentabilidade, além do valor médio mensal das
ações, quantidade de ações negociadas e volume de recursos financeiros negociados do Banco Bradesco S.A, Itaú Holding Financeira S.A e Unibanco
Holding S.A inseridos no Nível 1 de Governança Corporativa, tendo como
foco analisar o comportamento destas variáveis antes e após a adoção de
práticas de governança corporativa no período de 1998 a 2005.
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Modelo alternativo de balanço social (BS): uma contribuição para o
debate da responsabilidade social empresarial (RSE) no Brasil
Autores: I. Paula Junior, Antonio Felipe de
Assuntos: 1. Balanço social
2. Modelo
3. Responsabilidade social empresarial
Resumo: Objetiva apresentar um modelo de BS que identifique a natureza
dos desembolsos sociais feitos pelas empresas e mostre seus impactos sobre
o total.
Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. Parceria
2. CFC
3. Normas internacionais de contabilidade
Resumo: Trata da evolução da globalização e seus reflexos na contabilidade,
com foco no CFC e no profissional contabilista. Aborda a parceria do CFC
com a Abrasca, Apimec, Bovespa, Ibracon e Fipecafi e o Encontro latino-americano sobre normas internacionais de contabilidade, realizado em Brasília no dia 11 de setembro deste ano.
Reportagem: o Brasil e a adoção do padrão contábil internacional
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Normas internacionais de contabilidade
2. Formação profissional
3. Capacidade técnica
4. Profissional contábil
5. Contabilidade internacional
Resumo: Traz um painel com opiniões de professores de Ciências Contábeis
de cinco universidades para avaliar, considerando a perspectiva da adoção
do padrão do IASB, a percepção dos docentes sobre a formação acadêmica
e a capacidade técnica dos contadores. Traz também a análise do presidente
do Conselho Consultivo de Normas do Iasb, Nelson Carvalho; da diretora
de Assuntos Técnicos do Ibracon, Ana Maria Eliorrieta; e do coordenador
técnico do CPC, Edson Arisa Pereira, sobre os impactos da utilização do
padrão contábil internacional pelo Brasil.
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Uma análise do grau de comprometimento
dos profissionais em contabilidade
Autores: I. Borges, Erivan Ferreira; II. Medeiros, Carlos Alberto Freire
Assuntos: 1. Profissional contábil
2. Profissionalismo
3. Profissão
4. Contabilistas
Resumo: Apresenta os resultados de uma pesquisa de caráter exploratório
sobre os múltiplos elementos que compõem o comprometimento profissional dos contabilistas.
Utilização dos conceitos “TIR” e “VPL” na análise da viabilidade
econômica da conversão de motor de automóvel para Gás Natural
Veicular (GNV)
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. TIR
2. Valor presente
3. Gás natural
4. Veículos
Resumo: Procura sanar a dúvida gerada tanto em pessoas físicas como jurídicas, sobre averiguação da efetiva vantagem em efetuar a conversão de
veículos que abastecem com combustível, para abastecimento com GNV.

Nº 168 - nov/dez
A contribuição de Michel Foucault nas abordagens da teoria contábil
Autores: I. Guimarães, Klícia Maria Silva
Assuntos: 1. Filosofia
2. Contabilidade
3. Teoria contábil
4. Pesquisa
5. Teoria comportamental
Resumo: Visa demonstrar a contribuição da filosofia na teoria contabil, especialmente no que se refere às metodologias de pesquisa segundo a abordagem
ética e a teoria do comportamento. Procura, ainda, comentar o modo como
essas metodologia são usadas para atingir os objetivos da contabilidade.
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A qualidade do laudo pericial contábil e sua influência na decisão de
magistrados nas comarcas localizadas no Distrito Federal e na cidade
de Fortaleza/CE
Autores: I. Rivas, Ivonne Ivette Vergara; II. Neves Júnior, Idalberto José das
Assuntos: 1. Laudo pericial
2. Contabilidade
3. Influência
4. Qualidade
5. Perícia contábil
Resumo: Tem por finalidade constatar a importância de se apresentar um
Laudo Pericial Contábil com qualidade e evidenciar sua influência na decisão do magistrado. Aborda ítens sobre a qualidade do laudo e sua influência
na decisão do magistrado.
Análise epistemológica dos pareceres de auditoria no Brasil
Autores: I. Serra Negra, Elizabete Marinho; II. Fortes, Mauri
Assuntos: 1. Pareceres
2. Estrutura
3. Modelos
4. Terminologia
5. Natureza
6. Legislação
7. Conteúdo
Resumo: Apresentam-se as características dos pareceres utilizados no Brasil,
principalmente no que concerne à sua estrutura básica, modelos, terminiologias, tipos e natureza opinativa ou atestatória. Objetiva analisar criticamente
a legislação desse instrumento e caracterizar aspéctos práticos e normativos.
Contabilidade por atividades nos processos de gestão
acadêmica nas Instituições de Educação Superior Privadas
Autores: I. Voese, Simone Bernardes
Assuntos: 1. Contabilidade por atividade
2. Gestão empresarial
3. Instituição de ensino
4. Ensino superior
5. Ensino privado
6. Custo baseado em atividades
Resumo: Objetiva apresentar a aplicação da contabilidade por atividades
nos processos da gestão acadêmica, visando à melhoria da performance das
Instituições de Educação Superior (IESs) privadas.
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Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. CBC
Resumo: Trata do 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade que ocorrerá
entre os dias 24 e 28 de agosto, em Gramado - RS, e da importância da participação do contador no evento como forma de crescimento profissional.
Reportagem: 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. CBC
2. Trabalhos científicos
3. Prazo
Resumo: Trata do 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade. Traz orientações, datas, prazos e prêmios, como também cada área tématica, uma a uma,
e mostra seus respectivos gestores responsáveis.
Siderurgia: análise financeira da indústria
brasileira em relação à indústria mundial
Autores: I. Carvalho, João Conrado de Amorim
Assuntos: 1. Siderurgia
2. Indústria
3. Brasil
4. Indústria mundial
5. Concorrência internacional
6. Análise contábil
7. Demonstrações contábeis
Resumo: Avalia o comportamento da siderurgia brasileira a partir da análise
dos indicadores financeiros extraídos das Demonstrações Contábeis divulgadas no período de 2001 a 2003 de sete empresas brasileiras, comparando
resultados com indicadores de cinco empresas da siderurgia mundial. Mostra que a indústria brasileria apresenta resultados compatíveis, e até mesmo
superiores, ao padrão mundial.

763

Ano 2008
Nº 169 - ano 37 - jan/fev
A importância da transparência nos investimentos em sociedade
de quota de responsabilidade limitada (ltda) para o resultado da
equivalência patrimonial
Assuntos: 1. Transparência
2. Investimentos
3. Contabilidade societária
4. Equivalência patrimonial
Resumo: Apresenta uma breve exposição sobre a necessidade de maiores
transparências nas Demonstrações Contábeis das controladas, que por sua
vez, em conformidade com a legislação vigente, estão desobrigadas da publicação dos seus balanços e demais demonstrativos contábeis.
A percepção qualitativa da informação de custos pós-sistema integrado
(SI): uma visão exploratória na Minerex em 2006
Autores: I. Pereira, Antônio Nunes; II. Oliveira, Ricardo Daher
Assuntos: 1. Percepção
2. Informação de custos
3. Qualidade
4. Sistema integrado
Resumo: Propõe um quadro descritivo, exploratório e evolutivo da percepção qualitativa da informação de custos das unidades de Controladoria dos
Ativos de Produção da Minerex, empresa mineradora de projeção nacional.
As competências e as habilidades
requeridas aos professores de contabilidade
Autores: I. Vieira, Maria das Graças
Assuntos: 1. Competência
2. Habilidades profissionais
3. Professores
4. Contabilidade
5. Ensino contábil
6. Aluno
7. Didática
Resumo: Aborda, sobre diferentes prismas, as competências e as habilidades
para professores na área contábil, nas relações de ensino-aprendizagem.
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Painel - Lei nº 11.638/07, a nova lei contábil
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Lei nº 11.638 / 07
2. Comentários
Resumo: Traz a opinião de alguns especialistas sobre a Lei nº 11.638/07,
como: Nelson Mitimasa Jinsenji, Edison Arisa, Marcus Severini, Nelson
Carvalho e Francisco Papellás Filho.
Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. CBC
2. Lei nº 11.638 / 07
Resumo: Aborda a renovação de 1/3 dos Conselheiros do Sistema CFC/
CRCs. Trata da Lei nº 11.638/07 e da adaptação dos profissionais de contabilidade às mudanças trazidas por ela. Por fim, cita o 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade, que se realizará este ano com o lema “Contabilidade:
ciência a serviço do desenvolvimento” e do engajamento de todos os envolvidos para que se mantenha a tradição de Evento Magno da Classe Contábil.
Ponto de inflexão e risco: complementando
a análise da relação custo/volume/lucro
Autores: I. Costa, Júlio César; II. Silva, Luciana Mesquita da
Assuntos: 1. Risco
2. CVL
3. Ponto de equilíbrio
Resumo: Traz uma proposta de aperfeiçoamento do modelo convencional
da análise de relação C/V/L centrado estritamente no ponto de equilíbrio,
utilizando outros conceitos para otimizar essa análise - o Ponto de Inflexão,
o Grau de Alavancagem Operacional e a Margem de Segurança, bem como
aplica a análise probabilística de risco como complemento à leitura estática
baseada na análise de equilíbrio.
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Reportagem: a qualidade da pesquisa contábil no Brasil
Autores: I. Gorotto, Maristela
Assuntos: 1. Pesquisa científica
2. Contabilidade
3. Produção científica
4. Qualidade
5. Publicação
Resumo: Traz entrevista com professores de pós-graduação em Ciências
Contábeis sobre a evolução na produção científica da área nos últimos anos
que analisam os aspéctos quantitativos e qualitativos dessa evolução. Aborda também as consequências desse aumento de produção.
Um estudo sobre a utilização de pedidos de esclarecimentos como
estratégia na Perícia Contábil na visão de magistrados e peritos
contadores do Distrito Federal
Autores: I. Santos, Anderson Guedes dos; II. Neves Júnior, Idalberto José das
Assuntos: 1. Perícia contábil
2. Resultado
3. Alteração
Resumo: Trata do pedido de esclarecimento do laudo da perícia contábil,
que é uma ferramenta utilizada para elucidar respostas à quesitos que não
foram claramentes evidenciados.

Nº 170 - mar/abr
A formação do profissional de Ciências Contábeis num contexto de
permanente inovação nos processos produtivos
Autores: I. Deitos, Maria Lúcia Melo de Souza
Assuntos: 1. Formação contábil
2. Formação profissional
3. Ciências contábeis
4. Evolução
5. História
6. Evolução histórica
Resumo: Busca entender quais foram as mudanças ocorridas no âmbito
social e econômico pela formação dos profissionais de contabilidade, para
com isso compreender as atuais demandas que são colocadas em um cenário
onde a flexibilidade se tornou um imperativo.
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Agências de fomento: contabilização e padronização dos recursos dos
fundos de desenvolvimento geridos em seus demonstrativos contábeis
Assuntos: 1. Fundos de desenvolvimento
2. Demonstrativos contábeis
3. Contabilização
4. Padronização
Resumo: Trata de como está sendo realizada a Contabilização e Padronização dos Fundos administrados pelas Agências de Fomento em seus Demonstrativos Contábeis no Brasil, à luz da teoria contábil. Objetiva a viabilização
de projetos econômicos para cada Estado, bem como a gestão de Fundos de
desenvolvimento, criados para desenvolvimento econômico-social de determinado segmento.
Atributos e prática pedagógica do professor de contabilidade que
possui êxito no ambiente universitário: visão dos acadêmicos
Autores: I. Celerino, Sidnei II. Pereira, Wally Fonseca Chan
Assuntos: 1. Ciências contábeis
2. Curso superior
3. Pedagogia
4. Professores
Resumo: Objetiva conhecer a percepção de estudantes do curso de Ciências
Contábeis de Instituições de Ensino do Paraná a respeito dos atributos e prática pedagógica de docentes que possuem êxito no ambiente universitário.
Avaliação da rentabilidade dos segmentos de mercado com o uso dos
conceitos de Margem de Contribuição e Valor Presente: estudo de caso
em distribuidora de mercadorias de pequeno porte
Autores: I. Wernke, Rodney
Assuntos: 1. Margem de contribuição
2. Valor presente
3. Avaliação de desempenho
Resumo: Relata estudo de caso onde foram aplicados os conceitos de margem de contribuição e valor presente na avaliação da rentabilidade de segmentos de mercado de empresa que atua como distribuidora de mercadorias.
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O papel da contabilidade na busca pela
sustentabilidade do terceiro setor
Autores: I. Santos, Patrícia Cardoso; II. Silva, Maria Edna Mangueira da Silva
Assuntos: 1. Sustentabilidade
2. Terceiro setor
3. Contabilidade
Resumo: Propõe medir o grau dispensado ao uso da Contabilidade como
instrumento direcionador das ações dos gestores para a adequada captação e
aplicação dos recursos financeiros, impulsionando a sustentabilidade dessas
organizações.
Reportagem: ensino de contabilidade internacional
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Lei nº 6.404/76
2. Lei nº 11.638 / 07
3. Contabilidade internacional
4. International Financial Reporting Standards - IFRS
5. Formação de professor
6. Formação profissional
Resumo: Trata da Lei nº 11.638/07, a Lei das Sociedades Anônimas e da
adoção do padrão contábil internacional pelas empresas brasileiras. Traz a
avaliação de professores especialistas na área, em relação ao ensino de Contabilidade Internacional pelas IESs - Instituições de Ensino Superior - do
País e sobre as oportunidades que estão surgindo.
SPED Contábil: o novo paradgma
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Sistema Público de Escrituração Digital - SPED
2. Escrituração digital
Resumo: Procura esclarecer o leitor sobre o SPED Contábil (Sistema Público de Escrituração Digital), trazendo perguntas e respostas sobre o tema
e também a opinião de autoridades e especialistas de diferentes instituições
sobre os benefícios que serão gerados.
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Nº 171 - mai/jun
A utilização da informação contábil na tomada de decisões em
empresas de pequeno porte: um estudo exploratório nas indústrias
metalúrgicas com contabilidade terceirizada no Município de
Cláudio - MG
Autores: I. Alves, Sônia Cristina Lopes; II. Assunção, Jean Ferreira
Assuntos: 1. Informação contábil
2. Tomada de decisões
3. Empresa de pequeno porte
Resumo: Verifica se a empresa de pequeno porte com contabilidade terceirizada utiliza a informação contábil na tomada de decisões.
Aplicabilidade da análise dinâmica do capital de giro como
instrumento de avaliação da gestão financeira em cooperativas
agropecuárias
Autores: I. Gimenes, Régio Marcio Toesca; II. Gimenes, Fátima Maria Pegorini
Assuntos: 1. Capital de giro
2. Gestão financeira
3. Empresas agropecuárias
4. Recursos
5. Cooperativas
6. Cooperativas agrícolas
Resumo: Objetiva investigar a origem dos recursos que financiaram as
necessidades líquidas de capital de giro de uma amostra de sessenta e quatro
cooperativas agropecuárias localizadas em oito Estados brasileiros, no
período de 1999 a 2004.
Decisão entre produção própria e terceirização: o caso
do refeitório de um frigorífico do extremo oeste de Santa Catarina
Autores: I. Caalcanti, Carmem Haab Lutte; II. Wandscheer, Marcio
Assuntos: 1. Produção
2. Terceirização
3. Custos
Resumo: Verifica a melhor alternativa entre a terceirização e a produção própria das refeições no refeitório de um frigorífico do extremo oeste do Estado
de Santa Catarina.
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Entrevista: Comissão de Estudos para a Reforma Tributária
Assuntos: 1. Emenda constitucional
2. Imposto
3. Tributos
4. Reforma tributária
Resumo: Trata da análise feita pela Comissão de Estudos do CFC à Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 233/08, de autoria do Poder Executivo,
que, entre outros pontos, cria o Imposto sobre o Valor Adicionado Federal
(IVA-F) para unificar as contribuições sociais Cofins, PIS e Cidecombustível; extingue e incorpora a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
(CSLL) ao imposto de renda das pessoas jurídicas; e institui um novo ICMS.
Reportagem: a implantação do XBRL no Brasil
Assuntos: 1. XBRL
2. Tecnologia
3. Contabilidade
Resumo: Trata dos esforços do Conselho Federal de Contabilidade e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis para colocar em prática no Brasil, a
tecnologia XBRL (Extensible Business Repoting Language), com a constituição da jurisdição brasileira.
Uma discussão acerca da não-definição de despesas públicas na
legislação da área de contabilidade pública
Autores: I. Paiva, Simone Bastos; II. Macedo, André de Castro Pereira; III.
Silva, Lucivânia Jacinto
Assuntos: 1. Finanças públicas
2. Despesa pública
3. Legislação
4. Contabilidade pública
Resumo: Discute a definição de despesa pública a partir de uma revisão conceitual e da legislação pertinente.
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Valor de bolsa versus valor contábil: uma análise frente à capacidade
de remuneração do custo de oportunidade
Autores: I. Malaquias, Rodrigo Fernandes; II. Pereira, Carlos Antônio;
III. Ribeiro, Karém Cristina de Sousa
Assuntos: 1. Bolsa de valores
2. Valor
3. Valor contábil
4. Oportunidade
Resumo: Testa a associação entre a capacidade de remuneração do custo de
oportunidade e o valor de bolsa das empresas que negociaram ações na Bolsa de Valores de são Paulo em 2006. Verifica também a existência de casos
em que o valor de bolsa das empresas mostrou-se inferior ao seu valor contábil. A partir da obtenção da diferença entre os dois citados valores, foram
elaboradas distribuições de frequência e histogramas para análise dos dados.

Nº 172 - jul/ago
A contabilidade como geradora de informações na gestão de micros e
pequenas empresas de Iporã do Oeste/SC
Autores: I. Cavalcante, Carmem Haab Lutte;
II. Schneiders, Paula Mercedes Marx
Assuntos: 1. Informação contábil
2. Profissional contábil
3. Usuários
4. Prestação de serviços
Resumo: Identifica o nível de satisfação dos micros e pequenos empresários,
em relação aos serviços contábeis oferecidos pelos profissionais contábeis
da cidade de Iporã do oeste de Santa Catarina.
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Entrevista: Eliseu Martins é agraciado com
a Medalha Mérito Contábil João Lyra
Autores: I. Martins, Eliseu II. Santos, Fabrício
Assuntos: 1. Medalha joão lyra
2. Medalha de mérito contábil
3. Congresso brasileiro de contabilidade
Resumo: Traz uma entrevista feita com o professor Eliseu Martins que trata
sobre a homenagem que receberá no 18º CBC e sobre assuntos na área contábil como: contabilidade no Brasil, convergência das normas internacionais, alteração da Lei nº 9.295/46, ensino contábil, entre outros.
Gestão da ética na administração pública estadual brasileira:
estudo em órgãos de controle governamental
Autores: I. Sousa, Rossana Guerra de;
II. Souza, Aldacilene Sobreira de Medeiros
Assuntos: 1. Ética
2. Serviço público
3. Administração pública
Resumo: Propõe conhecer a política adotada no que diz respeito à gestão da
ética para os agentes nos órgãos de controle interno e externo de uma administração estadual, visando diminuir sua exposição ao risco ético. Utiliza
como referência os doze princípios sugeridos pela OCDE.
Informações contábeis utilizadas para definir a participação
dos trabalhadores nos lucros e/ou nos resultados das empresas:
perspectivas para os Sindicatos dos Bancários da Bahia
Autores: I. Guimarães, Isac Pimentel; II. Gomes, Sônia Maria da Silva; III.
Cunha, Sudário de Aguiar
Assuntos: 1. Informação contábil
2. Participação nos lucros
3. Sindicatos
4. História
Resumo: Investiga o tipo e a forma de acesso às informações contábeis utilizadas pelos Sindicatos dos Bancários da Bahia, no processo de negociação
de participação dos Trabalhadores nos Lucros e/ou Resultados das Empresas.
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O papel do perito contador na solução de litígios judiciais:
um estudo nas varas cíveis de Maceió - AL
Autores: I. Martins, Joana D’Arc Medeiros; II. Anjos, Luiz Carlos Marques
dos; III. Lima, Márcia Maria Silva de
Assuntos: 1. Perito contábil
2. Contador
3. Perícia contábil
4. Perícia judicial
5. Perícia extrajudicial
6. Laudo pericial
7. Ética
Resumo: Objetiva evidenciar as funções do perito contador e do perito contador assistente, frisando a importância do perito contador nas perícias judiciais. Destaca a importância do comportamento deste pautado na excelência
moral, intelectual e ética, bem como de profundo conhecimento tanto da
ciência contábil, como da matéria objetivo da perícia e de processo civil.
Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. CBC
Resumo: Trata das expectativas da Presidente do CFC, Maria Clara C. Bugarim, a respeito do 18º Congresso Brasileiro de Contabilidade.
Reflexões sobre a Contabilidade Mental
Autores: I. Marion, José Carlos
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Conhecimento humano
3. Raciocínio
Resumo: Aborda a construção de um modelo de informação voltado para a
mente do homem, ou seja, na esfera das emoções humanas, e de qual área do
conhecimento seria atribuído seu estudo.
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Reportagem: processo de convergência de normas contábeis se amplia
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Normas contábeis
2. Normas contábeis internacionais
Resumo: Detalha o trabalho do Comitê Gestor da Convergência no Brasil,
da sua constituição às estratégias elaboradas para cada uma das frentes em
que atua, com depoimentos de integrantes do Grupo, alguns dos maiores
especialistas brasileiros nessas áreas.

Nº 173 - set/out
A expressividade das despesas com educação
no orçamento do Governo Federal do Brasil
Autores: I. Platt Neto, Orion; II. Cruz, Flávio da
Assuntos: 1. Educação
2. Política da educação
3. Despesas públicas
4. Contabilidade pública
5. Investimento
Resumo: Trata das despesas com educação no orçamento do Governo Federal do Brasil. Procura realizar a identificação, a apresentação e análise dos
dados e informações da contabilidade pública emitidos pela Secretaria de
Tesouro Nacional. Objetiva identificar e analisar os valores e a expressividade das despesas empenhadas na função educação do orçamento do Governo Federal referentes ao ano de 2006, comparando-as às demais despesas
públicas relevantes. Verifica, ainda, o cumprimento da aplicação mínima
constitucional em ensino.
Aplicação do método UEP numa indústria
de acessórios para molduras e porta-retratos
Autores: I. Wernke, Rodney; II. Lembeck, Marluce
Assuntos: 1. UEP
2. Estudo de Caso
Resumo: Relata estudo de caso sobre a aplicação do método UEP numa indústria de pequeno porte que fabrica acessórios para molduras e porta-retratos.

774

Gestão financeira de empresas públicas de economia
mista municipal: uma aplicação do Modelo Dinâmico
Autores: I. Corrêa, Marcelle Cristina; II. Melo, Alfredo Alves de Oliveira
Assuntos: 1. Gestão financeira
2. Modelo Fleuriet
3. Empresa pública
4. Balanço
Resumo: Procura contribuir na evidenciação das finanças das empresas públicas de economia mista pertencentes à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH, por meio da utilização do Modelo Fleuriet em seus demonstrativos financeiros.
Indicadores de rentabilidade da Aracruz Celulose
à luz do Método Dupont e conteúdo do relatório
da administração após a certificação ISO 14001
Autores: I. Silva, Marcelo Batista da; II. Pereira, Antônio Nunes
Assuntos: 1. Indicadores econômico
2. ISO 14001
3. Sustentabilidade
4. Gestão ambiental
Resumo: Descreve e discute o comportamento dos indicadores de rentabilidade da Aracruz Celulose do Relatório da Administração (1998-2006) no
contexo de implantação da ISO 14001 (1995-2003).
Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Norma contábil
Resumo: Trata da participação do Presidente da República no 18º CBC, e
do seu discurso a respeito da Portaria nº 184 do Ministério da Fazenda, que
trata da modernização da contabilidade pública. Aborda também os artigos
contidos na revista que expõem sobre contabilidade pública e que são materiais imprescindíveis aos estudiosos da área.
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Portaria MF 184/2008: um marco para implantação do Novo Modelo
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
Autores: I. Feijó, Paulo Henrique; II. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. Portaria MF 184 / 2008
2. Contabilidade pública
3. Normas internacionais de contabilidade
4. Setor público
5. Norma brasileira de contabilidaDE - NBC
Resumo: Trata da Portaria MF 184/2008. Aborda as mudanças que estão
ocorrendo na Contabilidade Pública como a convergência dos padrões às
Normas Internacionais.
Reportagem: contabilidade pública passa por evolução
Autores: I. Maristela Girotto
Assuntos: 1. Contabilidade pública
2. Normas contábeis
3. Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público
- NBCASP
4. Modernização
Resumo: Trata das mudanças que a contabilidade pública vem passando,
abrangendo aspectos legais e questões conceituais. Traz um panorama atual,
relata fatos, ações e opiniões de especialistas.

Nº 174 - Nov/dez

Nº 174
Ano 2008

A governança corporativa e seu impacto nas
empresas dos segmentos bancário e de papel e celulose
Autores: I. Santos, Maiara Adotiva Cordeiro dos; II. Souza, Carlos Alberto de
Assuntos: 1. Governança corporativa
2. Bovespa
Resumo: Investiga os impactos da adesão ao Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa sobre o preço médio, a quantidade negociada e o volume
negociado de ações de empresas do Segmento Bancário e do Segmento de
Papel e Celulose.
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A governança corporativa no Brasil e as ofertas públicas iniciais
Autores: I. Portela, Daisy Erica da Silva
Assuntos: 1. Governança corporativa
2. Brasil
3. Mercado de capitais
4. Abertura de capital
Resumo: Aborda o conceito de governança corporativa no Brasil, a sua influência no desenvolvimento do mercado de capitais e nas emissões públicas
primárias.
Análise Custo/Volume/Lucro aplicada à suinocultura:
estudo de caso em pequena propriedade rural
Autores: I. Wernke, Rodney; II. Lembeck, Marluce; III. Heidemann, Josiane S.
Assuntos: 1. CVL
2. Propriedade rural
3. Pequena empresa
Resumo: Objetiva demonstrar como os conceitos integrantes da análise CVL
podem ser utilizados para avaliar o desempenho de uma propriedade voltada
à suinocultura.
Entrevista: Nelson Machado, secretário
executivo do Minisério da Fazenda
Autores: I. Machado, Nelson; II. Santos, Fabrício
Assuntos: 1. Normas internacionais
2. Normas internacionais de contabilidade
3. Setor público
Resumo: Fala sobre o sucesso do 18º CBC, ressalta a importância das Normas Internacionais de Contabilidade e sobre o apoio do Ministério da Fazenda ao CFC em ações voltadas ao setor público, entre outros assuntos
ligados à contabilidade.
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O sistema integrado de controle interno sob a ótica do artigo nº 74 da
Constituição Federal: uma breve discussão teórica
Autores: I. Rodrigues, Luciano Neres
Assuntos: 1. Sistema integrado
2. Controle interno
3. Município
Resumo: Aborda o controle interno sob a ótica da integração conforme preconiza o artigo nº 74 da CF/88. Objetiva analisar a proposta de implementação deste Controle Interno Integrado ao Município de Capitão Enéas (MG).
Analisa a Lei Municipal nº 662/2005, do Poder Executivo, e a Resolução
nº 18/2001, do Poder Legislativo, ambas relacionadas à regulamentação do
controle interno.
Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. Sistema Público de Escrituração Digital - SPED
2. Contabilidade
Resumo: Fala dos temas tratados neste volume da revista, aborda o SPED e
o desenvolvimento da contabilidade pública e privada no País enfocando a
colaboração do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Reportagem: os benefícios do sistema público de escrituração digital
Assuntos: 1. Escrituração digital
2. Sistema público de escrituração digital - SPED
Resumo: Apresenta um histórico do Sistema Público de Escrituração Digital. Explica o que é SPED. Mostra a opinião da Sadia, da Usaminas e da
Gerdau sobre a utilização, em 2008, da Escrituração Contabil Digital (ECD).
Uma visão exploratória sobre a educação fiscal
presente na formação do graduando em ciências
contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Assuntos: 1. Educação fiscal
2. Curso superior
3. Educação contábil
Resumo: Apresenta pesquisa sobre a educação fiscal no contexto acadêmico
contábil realizada junto aos graduandos do curso de ciências contábeis da
UFRN, com o objetivo de evidenciar qual o nível de percepção desses graduandos sobre a temática, consequente à formação obtida no curso.
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Ano 2009
Nº 175 - ano 38 - jan/fev
Controladoria: um estudo bibliométrico no Congresso Brasileiro de
Contabilidade de 2000, 2004 e 2008
Assuntos: 1. Controladoria
2. Trabalhos científicos
3. CBC
4. Bibliometria
Resumo: Objetiva identificar o perfil da produção científica sobre controladoria do Congresso Brasileiro de Contabilidade. Utiliza os anais de 2000,
2004 e 2008. Busca traçar o perfil das pesquisas em controladoria apresentadas, obter informações sobre as perspectivas e funções básicas e colher
dados sobre as referências bibliográficas utilizadas.
Controladoria pública e controle social: análise
sobre os mecanismos de combate à corrupção no Brasil
Autores: I. Costa, Mayla Cristina; II. Voese, Simone Bernardes;
III. Espejo, Márcia dos Santos Bortolocci
Assuntos: 1. Controle social
2. Controladoria
3. Corrupção
4. Brasil
Resumo: Discute as formas de controle social informal, bem como os controles formais para o combate à corrupção no Brasil.
Custo de capital ponderado a valor de mercado: análise de sua
influência na determinação do Valor Econômico agregado
Autores: I. Machado, Julio Henrique
Assuntos: 1. Valor de mercado
2. Contabilidade de custos
3. Custo de capital
4. EVA
5. Valor econômico agregado
Resumo: Analisa a influência do custo de capital ponderado a valor de mercado na determinação do EVA.
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Gestão do capital de giro à luz da relação custo / volume / lucro
Autores: I. Santana, Marcelo Rodrigues; II. Backes, Marcio Gislan;
III. Demarchi, Valquíria
Assuntos: 1. Tomada de decisão
2. CVL
3. Capital de giro
4. Contabilidade de custos
5. Contabilidade gerencial
Resumo: Discute a gestão do capital de giro e, consequentemente, o nível de
sua necessidade, à luz da relação CVL.
Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Resumo: Falta dos temas abordados pelos 6 exemplares editados pela RBC
em 2008 como: a convergência das normas contábeis que vieram em um
momento de crise financeira mundial, do 18º CBC, da implantação do sistema XBRL no Brasil, do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED e
por último das NBCASPs.
Reportagem: a migração das normas contábeis brasileiras para o
padrão internacional: especialistas analisam o processo
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público - NBCASP
2. Normas contábeis internacionais
3. Lei nº 11.638 / 07
4. CFC
5. Comitê de pronunciamentos contábeis - CPC
Resumo: Trata do processo de convergência das Normas Contábeis Brasileiras para o padrão internacional e das dificuldasdes para a implementação
da Lei nº 11.638/07. Aborda a importância do CFC nesse processo e traz
uma entrevista, sobre a questão, com Nelson Carvalho - professor da USP,
Cooedenador de Relações Internacionais do CPC, representante do Brasil
no Grupo Consultivo da Crise Financeira.
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Uma abordagem sobre a postura, a competência
e as habilidades exigidas dos peritos contábeis
do juízo que atuam na comarca de Belo Horizonte
Autores: I. Souza, Fernando César Borges de; II. Henriques, Flávio Rezende
Assuntos: 1. Comportamento
2. Desempenho profissional
3. Perito contábil
Resumo: Procura levantar qual o comportamento mínimo necessário que os
contadores deverão adotar no exercício da atividade de perito do juízo.

Nº 176 - mar/abr
A relação entre capital de giro líquido e o lucro por ação: um estudo
empírico das empresas brasileiras com ações listadas na Bovespa
Autores: I. Batista, Gilson Daniel
Assuntos: 1. Bovespa
2. Lucro por ação
3. Capital de giro
4. Lucratividade
Resumo: Analisa como a administração do capital de giro interfere na lucratividade - Lucro por Ação das empresas que têm suas ações negociadas na
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).
Entrevista: Amaro Luiz Oliveira Gomes
Autores: I. Santos, Fabrício; II. Girotto, Maristela;
III. Gomes, Amaro Luiz de Oliveira
Assuntos: 1. International Accounting Standards Board - IASB
2. Normas brasileiras de contabilidade aplicadas
ao setor público - NBCASP
3. Normas internacionais de contabilidade
4. Convergência
Resumo: Traz entrevista com Antonio Gomes, o novo membro do International Accounting Standards Board (IASB), concedida à Fabrício Santos e
Maristela Girotto. Trata da nomeação de Amaro Gomes e da convergência
das normas adotadas no Brasil para as internacionais.
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Fatores que influenciam os salários dos contadores à luz das teorias
econômicas do emprego: um estudo exploratório na Paraíba e no Rio
Grande do Norte
Assuntos: 1. Remuneração
2. Influência
3. Formação profissional
4. Ensino superior
Resumo: Analisa se a formação dos contadores no Estado da Paraíba e do
Rio Grande do Norte influencia na remuneração recebida por eles.
Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. Revista brasileira de contabilidade - RBC
2. International accounting standards board - IASB
3. Convergência
4. Normas contábeis
Resumo: Trata da renúncia do professor Antônio Lopes de Sá do Conselho
da Revista Brasileira de Contabilidade, da nomeação do profissional Amaro
Luiz de Oliveira como membro efetivo do International Accounting Standard Board (IASB) e da convergência da contabilidade praticada no Brasil
às normas internacionais.
Parecer do auditor independente: uma abordagem qualitativa
Autores: I. Oliveira, Pollyana Leite de
Assuntos: 1. Parecer
2. Auditor independente
3. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas
Ao Setor Público - NBCASP
4. Normas contábeis
Resumo: Traz uma análise intríseca das 50 maiores empresas brasileiras através do estudo de características formais presentes em seu Parecer - que
busca constatar a aderência das mesmas às normas nacionais, especialmente
emandadas pelo Governo Federal Brasileiro, Conselho Federal de Contabilidade e o Instituto Brasileiro de Contadores.
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Reportagem: por que investir em desenvolvimento profissional
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Desenvolvimento profissional
2. CFC
3. Conselhos regionais de contabilidade - CRCS
4. Ensino superior
Resumo: Trata do investimento do sistema CFC/CRCs em programas de
desenvolvimento profissional.
Sobre o “parecer da auditoria independente”
emitido no Brasil: uma reflexão
Autores: I. Dutra, Marcelo Haendchen; II. Alberton, Luiz;
III. Bornia, Antonio Cezar
Assuntos: 1. Parecer
2. Auditoria
3. Auditor
4. Relatório
Resumo: Propõe um reflexão sobre o parecer da auditoria independente emitido no Brasil. Trata do auditor - sujeito ativo da emissão do parecer - e do
usuário externo - sujeito passivo da emissão. Foca a importância de adequada comunicação entre esses dois sujeitos.
Utilização do método das partidas dobradas na civilização romana
Autores: I. Lira, Miguel Maria Carvalho
Assuntos: 1. Partidas dobradas
2. Civilização romana
Resumo: Busca apresentar uma resposta à questão referente a civilização
romana ter ou não utilizado o método digráfico.
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Nº 177 - mai/jun

Nº 177
Ano 2009

As leis de incentivos ficais à cultura: resultados, fortalecimento
da imagem organizacional e responsabilidade social
Autores: I. Evangelista, Armindo Aparecido; II. Faria, Claudia Gazilian
Assuntos: 1. Legislação
2. Incentivos fiscais
3. Cultura
Resumo: Mostra o que cada uma das quato leis (Rouanet e Audiovisual - Federais, PAC - Estado de São Paulo - e Mendonça - Município de São Paulo)
pode oferecer, na representação de suas esferas, às empresas dispostas a
incentivarem a cultura do País.
Capacitação profissional: um estudo sobre a adoção das Normas
Internacionais de Contabilidade (IFRS) nas instituições particulares
de ensino superior do ABC
Autores: I. Costa, Camila Lopes; II. Campos, Francislaine Mendes de;
III. Amaral, Marielen Moreira
Assuntos: 1. International financial reporting standards - IFRS
2. Convergência
3. Normas internacionais de contabilidade
4. Ensino contábil
5. Ensino superior
6. Ensino privado
Resumo: Procura analisar se as Instituições Particulares de Ensino Superior
(IPES) do ABC estão preparadas para capacitar o profissional de contabilidade a trabalhar com os padrões exigidos pela IFRS e se os professores
da área contábil estão adequadamente preparados para o exercício de suas
atividades em relação a esse assunto.
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Contabilidade criativa X Lei Sarbanes-Oxley:
um enfoque sobre a credibilidade da auditoria
Autores: I. Couto, Babette; II. Marinho, Rhoger
Assuntos: 1. Contabilidade criativa
2. Auditoria
3. Auditor
4. Lei Sarbanes-Oxley - SOX
Resumo: Objetiva analisar os instrumentos mais indicados para inibir a
prática de contabilidade criativa, visto que essa evidencia uma realidade
diferenciada daquela da entidade, utilizando a Lei Sarbanes-Oxley como
parâmetro, e enfatizando a recuperação da credibilidade da auditoria diante
do seu caráter social implícito.
Métodos de conversão de demonstrações
financeiras - Real X Dólar - qual o melhor?
Autores: I. Gomes Neto, Francisco de Paula
Assuntos: 1. Conversão
2. Conversão cambial
3. Moeda
4. Método
Resumo: Apresenta e compara os métodos mais conhecidos de conversão de
demonstrações financeiras, as técnicas utilizadas, as cronologias, as características e as críticas a cada um deles e mostra que nenhum é perfeito para
representar a situação financeira e patrimonial de qualquer entidade que tenha seus demonstrativos convertidos de uma moeda para outra.
Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Pesquisa contábil
3. Pesquisa científica
4. Produção científica
5. História
Resumo: Propõe uma reflexão sobre a contabilidade no sec. XXI dividindo-na em três vertentes: a profissão, a classe contábil e a científica. Aborda a
necessidade dos estudantes e profissionais contábeis se dedicarem à pesquisa e produção de conhecimentos científicos de alta qualidade, assim como
no princípio da contabilidade no Brasil.
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Percepção dos alunos iniciantes e concluintes do curso de ciências
contábeis sobre a profissão contábil
Autores: I. Cavalcante, Carmem Haab Lutte
Assuntos: 1. Percepção
2. Aluno
3. Ciências contábeis
4. Profissão contábil
Resumo: Objetiva identificar a percepção, quanto à profissão contábil, dos
alunos iniciantes do curso de ciências contábeis de uma faculdade do extremo oeste de Santa Catarina.
Reportagem: pesquisa em ciências contábeis:
temas, orientações, possibilidades
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Produção científica
2. Pesquisa científica
3. Pesquisa contábil
4. Metodologia científica
5. Tema
Resumo: Traz sugestões de temas, orientações, dicas e possibilidades de
abordagens visando contribuir com o processo de pesquisa e estimular
estudantes e profissionais do mercado de trabalho a escrever sobre a contabilidade.
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Nº 178, 179, 180 - jul/dez
A gestão da empresa familiar prestadora de serviço contábil:
um estudo comparativo entre Brasil e Espanha
Autores: I. Mucelin, Paulo Cesar; II. Osés, Eduardo Rodriguez;
III. Mucelin, Carlos Alberto
Assuntos: 1. Gestão empresarial
2. Prestação de serviço
3. Empresa familiar
4. Empresa contábil
Resumo: Explora algumas questões de gestão das empresas familiares prestadoras de serviços contábeis. Partindo da revisão da definição do conceito
de empresa familiar e passando por alguns aspectos que permitem ao leitor
conhecer sua importância em nível mundial, busca uma comparação entre
as empresas que se dedicam ao setor contábil no Brasil frente às que desenvolvem seu labor na Espanha.
A problemática da medição do capital intelectual nas
organizações da sociedade do conhecimento
Autores: I. Marques, Maria da Conceição da Costa
Assuntos: 1. Capital intelectual
2. Organização
Resumo: Aborda a problemática do capital intelectual e sua importância
dentro de uma organização. Traz uma revisão dos mais significativos conceitos existentes na litertura sobre o capital intelectual, bem como apresenta
os modelos que mais se notabilizaram na sua identificação e avaliação.
Análise do impacto tributário em uma
instituição filantrópica de ensino superior
Autores: I. Pedersen, Mario Alex
Assuntos: 1. Tributação
2. Instituição de ensino superior - IES
3. Entidade sem fins lucrativos
Resumo: Analisa a melhor forma de tributação para uma universidade de
caráter comunitário, sem fins lucrativos, por meio de um estudo analítico e
descritivo da situação atual filantrópica e a projeção dos resultados caso a
instituição fosse tributada pelo lucro real.
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Análise do lucro passível de distribuição na
companhia Vale do Rio Doce: um estudo descritivo
Autores: I. Borsato, Jaluza Maria Lima Silva; II. Pimenta, Daiana Paula;
III. Ribeiro, Karém Cristina de Sousa
Assuntos: 1. Lucro
2. Companhia vale do rio doce
3. Acionista
Resumo: Analisa as decisões inerentes à destinação do lucro passível de
distribuição por meio de dividendos e juros sobre o capital próprio (JSCP),
as quais estão apoiadas nas desmonstrações financeiras, destacando a importância do desenvolvimento da contabilidade para a remuneração dos
acionistas.
Aspectos gerais da obtenção de prova
em auditoria externa: o caso português
Autores: I. Albuquerque, Fábio de
Assuntos: 1. Auditoria externa
2. Prova
Resumo: Aborda aspectos relativos à obtenção de prova em auditoria externa, em especial no que a divulgação de normas técnicas e profissionais concerne, sem descurar alguns aspectos doutrinários relacionados com o tema.
Diretrizes para avaliação do gasto ambiental
no ciclo do combustível nuclear
Autores: I. Komatsu, Cintia Nagako; II. Aquino, Afonso Rodrigues de
Assuntos: 1. Contabilidade ambiental
2. Ciclo do combustível nuclear
3. Gasto ambiental
Resumo: Busca estabelecer diretrizes para a realização da Contabilidade
Ambiental no Ciclo do Combustível Nuclear, tendo como estudo de caso a
Unidade de Produção de Hexafluoreto de Urânio do Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo.
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Entrevista: Ubiratan Aguiar
Autores: I. Aguiar, Ubiratan; II. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Tribunal de Contas da União
2. Contabilidade pública
3. Responsabilidade
Resumo: Fala sobre a contabilidade pública, responsabilidade e transparência. Aborda sua participação na 3ª Confêrencia Regional sobre Contabilidade e Responsabilidade para o Crescimento Econômico Regional (CReCER),
e defende a atuação do Tribunal de Contas da União na busca em orientar os
gestores públicos.
Entrevista: Professor Doutor Antônio Lopes de Sá
Autores: I. Sá, Antonio Lopes de; II. Santos, Fabrício
Assuntos: 1. História
2. Prolatino
Palavra da presidente
Autores: I. Bugarim, Maria Clara Cavalcante
Assuntos: 1. Contabilista
2. Formação de valor
Resumo: Faz uma alusão ao jovem contabilista.
Remuneração variada com amparo nos procedimentos da participação
nos resultados: um estudo de caso aplicado em uma empresa
prestadora de serviços de contabilidade
Autores: I. Sachetti, Gefferson Gentil; II. Gürtler, Marceu Juliano
Assuntos: 1. Remuneração
2. Participação nos lucros
3. Motivação
4. Gestão de empresas
Resumo: Busca trazer uma proposta que atualiza a forma de rendimentos
para os funcionários, como forma de mantê-lo motivado.
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Reportagem: procuram-se jovens contabilistas
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Profissão contábil
2. Comissão nacional jovem contabilista
3. Classe contábil
4. Contabilista
Resumo: Trata da institucionalização e divulgação da Comissão Nacional Jovem Contabilista, instituída pelo CFC por meio da Portaria CFC
nº 112/2006.
Saberes que fundamentam a prática pedagógica do professor de
Ciências Contábeis de IES brasileiras
Autores: I. Slomski, Vilma Geni ... [et al. ]
Assuntos: 1. Instituição de ensino superior - IES
2. Educação contábil
3. Docência
4. Curso superior
5. Ciências contábeis
Resumo: Procura apresentar e discutir os dados de uma pesquisa realizada
na área da educação contábil, a qual teve por objetivo conhecer, analisar e
caracterizar os saberes dos professores que atuam nos cursos de Bacharelado em Ciências Contábeis oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior
(IES) brasileiras e, assim, evidenciar os processos que estruturam e dão sentido às suas práticas pedagógicas no contexto da universidade.
Uma análise dos Projetos Político-Pedagógicos dos cursos de ciências
contábeis das universidades públicas do Estado da Bahia
Autores: I. Guimarães, Isac Pimentel ... [et al. ]
Assuntos: 1. Projeto político-pedagógico - PPPS
2. Curso superior
3. Universidade pública
4. Currículo
5. Formação profissional
6. Interdisciplinaridade
Resumo: Busca desenvolver uma análise dos Projetos Político-Pedagógicos
(PPP) dos cursos de Ciências Contábeis das IES públicas da Bahia, à luz
dos princípios que norteiam o projeto pedagógico (Igualdade, Qualidade,
Gestão Democrática, Liberdade e Valorização do Magistério).
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Uma verificação do impairment loss nas
demonstrações financeiras padronizadas (CVM) e
no Formulário 20-F (SEC) das empresas brasileiras que negociam
ADRs na Bolsa de Valores dos Estados Unidos
Autores: I. Borba, Jose Alonso; II. Souza, Maíra Melo de;
III. Dutra, Marcelo Haendchen
Assuntos: 1. Demosntrações contábeis
2. Fasb
3. International accounting standards board - IASB
Resumo: Objetiva comparar as informações concernentes à perda no valor
recuperável (impairment loss) nas demonstrações contábeis divulgadas no
Brasil e nos EUA pela empresas brasileiras emitentes de ADRs no ano de
2006.
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Ano 2010
Nº 181 - ano 39 - jan/fev
A influência da Lei de Responsabilidade Fiscal nos procedimentos de
controle interno: uma análise nos municípios do Corede Produção no
Estado do Rio Grande do Sul
Autores: I. Muraro, Mirna; II. Santos, Sandra Regina Toledo dos
Assuntos: 1. Orçamento
2. Gestão pública
3. Patrimônio
4. Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
5. Controle interno
6. Controle orçamentário
Resumo: Busca avaliar os controles utilizados nas áreas de Orçamento ,
Contabilidade, Patrimônio e do Setor de Controle Interno nos municípios do
Corede Produção no Estado do Rio Grande do Sul, estabelecendo como parâmetro o advento da LRF para identificar as principais mudanças ocorridas
na gestão municipal.
A interdisciplinaridade como prática pedagógica
no curso de Ciências Contábeis: relato de uma
experiência na Universidade do Sul de Santa Catarina
Autores: I. Straioto, Dilza Maria Goulart Tredezini
Assuntos: 1. Ensino contábil
2. Projeto pedagógico
3. Ensino superior
4. Interdisciplinaridade
Resumo: Busca socializar as experiências do curso de Ciências Contábeis da
UNISUL, campus de Tubarão (SC), demonstrando os resultados alcançados
com a metodologia adotada na construção dos projetos, ou seja, o planejamento, a elaboração e a execução dos Projetos Interdisciplinares, como
também o aprendizado gerado entre professores e acadêmicos do curso.
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Avaliação de desempenho pelo EVA (Economic Value Added):
estudo de caso em transportadora de passageiros
Autores: I. Wernke, Rodney; II. Mendes, Eduardo Zanellatto
Assuntos: 1. Economic Value Added - Eva
2. Avaliação de desempenho
3. Benefícios
4. Limitações
Resumo: Apresenta um estudo de caso no qual o EVA foi aplicado em
uma empresa que atua no transporte coletivo urbano de passageiros.
Primeiramente são evidenciados os principais aspectos do EVA, como
conceitos, formas de cálculo, benefícios e limitações. Posteriormente, é
relatado o estudo de caso efetuado, no qual são descritas as etapas seguidas para avaliar o desempenho da empresa pesquisada ao longo de uma
série histórica de 4 anos e são mencionadas as informações relevantes
obtidas com esse parâmetro.
Fortalecimento da contabilidade governamental a partir
das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público
Autores: I. Kong Siu, Marx Chi
Assuntos: 1. Normas brasileiras de contabilidade aplicadas
ao setor público - NBCASP
2. Contabilidade governamental
Resumo: Busca verificar os diversos aspectos que envolvem a formulação
das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).
Palavra do presidente
Autores: I. Carneiro, Juarez Domingues
Assuntos: 1. Gestão
Resumo: Trata da importância e do crescimento da RBC durante sua existência. Lista os pilares da Gestão 2010/2011 do CFC, as quais darão continuidade às ações realizadas na gestão anterior.
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Reportagem: gestão participativa por projetos: um modelo de gestão
pública responsável a serviço da sociedade
Autores: I. Pinheiro, Fábio Araújo; II. Melo, Luciano Esmeraldo
Assuntos: 1. Gestão pública
2. Planejamento estratégico
3. Modelo de gestão
4. Administração participativa
5. Conselhos regionais de contabilidade - CRCS
6. Conselho federal de contabilidade - CFC
Resumo: Trata do modelo de gestão do Sistema CFC/CRCs que desenvolve
as seguintes dimensões do CFC: estratégias, estruturas, processos e pessoas,
e que busca a análise de forma integrada a partir das relações de causa e efeito entre as dimensões mencionadas, identificando como interagem, como se
afetam, e como promovem o alcance das estratégias que geram desenvolvimento organizacional.
Sistemas contábeis de apuração e controle de custos:
uma pesquisa de campo em empresas industriais paranaenses
Autores: I. Pitela, Antonio César ... [et al.]
Assuntos: 1. Custo operacional
2. Gerenciamento de custos
3. Custeio direto
4. Custeio baseado em atividades - ABC
5. Custeio pleno
6. Sistema de custos
7. Método de custeio
8. Custeio variável
9. Gestão de custos
Resumo: Questiona como estão estruturados os sistemas de custeamento das
indústrias paranaenses cadastradas na Federação das Indústrias do Estado
do Paraná em 2006. Busca retratar a realidade das empresas industriais paranaenses no que se refere ao gerenciamento dos seus custos operacionais,
procurando apresentar como estão estruturados os sistemas contábeis de
apuração e controle de custos utilizados por essas entidades.
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Nº 182 - mar/abr
A prova pericial contábil nas causas de
competência dos juizados especiais cíveis
Autores: I. Cavalli, Fabrina; II. Ritterbuch, Diana de Souza
Assuntos: 1. Prova pericial
2. Perícia contábil
3. Juizado especial
4. Perito contábil
5. Mercado de trabalho
Resumo: Procura relatar os resultados de pesquisa de iniciação científica que
analisou a aplicabilidade e a inserção da prova pericial contábil nas causas
de competência dos Juizados Especiais Cíveis (JEC), em razão de que a prática da atividade pericial contábil vem sofrendo constantes transformações,
ocasionadas, especialmente, por aspectos de ordem legal.
Análise do perfil dos estudantes de ciências contábeis e sua relação
com o processo de convergência das normas contábeis
Autores: I. Avelino, Bruna Camargos ... [et al.]
Assuntos: 1. Ensino contábil
2. Estudantes
3. Educação superior
4. Normas contábeis
5. Perfil profissional
Resumo: Procura verificar se os estudantes da área contábil estão se preparando para a convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade aos
padrões internacionais.
Aspectos contábeis da atividade
de gerenciamento de resíduos industriais
Autores: I. Jung, Luiz Willibaldo
Assuntos: 1. Setor industrial
2. Contabilidade ambiental
3. Passivo ambiental
Resumo: Discorre sobre práticas contábeis específicas aplicáveis a empresas operadoras de aterros sanitários industriais, considerando que devem se
submeter a normas técnicas de gerenciamento de resíduos, destacando-se a
necessidade de elaboração de um Plano de Encerramento a ser executado
após a exaustão da capacidade do aterro.
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Contabilidade e governança corporativa
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Governança corporativa
2. Realidade brasileira
3. Instituto brasileiro de governança corporativa - IBGC
4. Demonstrações financeiras
5. Auditoria independente
6. Auditoria interna
7. Setor público
Resumo: Busca discutir, através de diferentes abordagens, a relação e as
contribuições da Governança corporativa, o papel da contabilidade e a realidade brasileira, prática e teórica, nessa área. Apresenta também o Programa
de Certificação de Conselheiros Fiscais, iniciado em 2009, pelo Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)
Entrevista: Alexsandro Broedel Lopes, diretor da CVM
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Comissão de valores mobiliários - CVM
2. Demonstração contábil
3. Governança corporativa
4. XBRL
Resumo: Entrevista com o diretor da CVM, Alexsandro Broedel Lopes, que
fala sobre seus objetivos e metas, analisa a qualidade das demonsttrações
contábeis, explica o que significa “novo ambiente informacional” e opina
sobre transparência , governança corporativa e implementação da tecnologia
Extensible Business Reporting Language (XBRL).
Evidenciação de elementos do capital intelectual nos relatórios da
administração de companhias brasileiras pertencentes ao nível 2 de
governança corporativa
Autores: I. Arruda, Bernardo Bertolucci de Holanda;
II. Cabral, Thaize Gouveia; III. Araújo, Aneide de Oliveira
Assuntos: 1. Governança corporativa
2. Capital intelectual
3. Relatório
4. Evidenciação
5. Competência
Resumo: Procura identificar a existência dos elementos do capital intelectual nos Relatórios de Administração das companhias listadas no Nível 2 de
Governança Corporativa, cuja a evidenciação teve início em 2000.
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Governança corporativa versus desempenho das ações : um estudo
das empresas do setor elétrico no âmbito da Bovespa
Autores: I. Mello, Othon; II. Melo, Alfredo Alves de Oliveira
Assuntos: 1. Governança corporativa
2. Bovespa
3. Ações
4. Desempenho
Resumo: Procura investigar a relação entre a adesão aos níveis diferenciados de governança corporativa e o desempenho das ações das empresas do
setor elétrico.
Palavra da presidente
Autores: I. Carneiro, Juarez Domingues
Assuntos: 1. Conselho fiscal
2. Comissão de valores mobiliários - CVM
3. Governança corporativa

Nº 183 - mai/jun
Análise das demonstrações contábeis das companhias listadas
na Bovespa: uma abordagem sobre os impactos decorrentes das
modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/07
Autores: I. Niyana, Jorge Katsumi; II. Rodrigues, Jomar Miranda
Assuntos: 1. Companhias abertas
2. Ativo diferido
3. Contábil
4. Práticas contábeis
5. Leasing
Resumo: Averigua o grau de evidenciação das companhias abertas brasileiras quanto ao destino dos saldos do Ativo Diferido. Verifica também se as
corporações evidenciaram os contratos de leasing financeiro no ativo e no
passivo e se há esclarecimentos quanto à política de tratamento contábil da
remuneração baseada em stock options nos exercícios anteriores.
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Considerações acerca da contabilidade ambiental: uma perspectiva
sobre a ISO 14001 no setor sucroalcooleiro do Estado de Alagoas
Autores: I. Brandão, Tatiana Frey Biehl; II. Barbosa, L. C. B. G;
III. Santos, Ana Paula Tavares Gomes dos
Assuntos: 1. Contabilidade ambiental
2. Iso 14001
3. Responsabilidade social
4. Empresa
5. Gestão ambiental
6. Meio ambiente
7. Globalização
8. Organização mundial do comércio - OMC
9. Setor sucroalcooleiro
10. Competitividade
Resumo: Mostra que em um ambiente de competitividade global, as questões ambientais estão se tornando mecanismos restritivos para a inserção das
empresas provenientes de países menos desenvolvidos nos mercados mais
lucrativos.
É o custeio por absorção o único método aceito pela contabilidade?
Autores: I. Schultz, Charles Albino; II. Da Silva, Márcia Zanievicz;
III. Borget, Altair
Assuntos: 1. Custeio por absorção
2. Contabilidade financeira
3. Contabilidade de custos
4. Contabilidade gerencial
5. Produtos
6. Serviços
7. Custeio variável
8. Custeio direto
9. Custeio
Resumo: Apresenta uma discussão acerca da utilização de outro método de
alocação de custos, que não o Custeio por Absorção, para a mensuração dos
custos dos produtos e serviços na Contabilidade Financeira.
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Entrevista: professor Rob Gray, diretor do CSEAR
Autores: I. Gray, Rob
Assuntos: 1. Contabilidade ambiental
2. Pesquisa
3. Mundo
4. Contabilidade social
5. Professor
Resumo: Entrevista realizada com o professor Rob Gray, autor de mais de
250 livros, monografias e artigos sobre Contabilidade Ambiental.
Estudo comparativo do tratamento contábil ds prejuízos não
realizados intercompanhias na consolidação nas normas brasileiras,
internacionais e nos US-GAAP
Autores: I. Santos, José Luiz dos; II. Schmidt, Paulo;
III. Pinheiro, Paulo Roberto
Assuntos: 1. Tratamento contábil
2. Normas brasileiras de contabilidade aplicadas
ao setor público - NBCASP
3. Normas internacionais
4. International accounting standards board - IASB
5. Negócios
6. Demonstrações financeiras
7. Demonstrações contábeis
Resumo: Apresenta o tratamento contábil relativo aos prejuízos não realizados nas operações intercompanhias na consolidação das demonstrações
financeiras, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e as normas internacionais emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e Generally Accepted accounting Principles in the united States
(US-GAAP).
Homenagem: Prof. Dr. Antônio Lopes de Sá
Autores: I. Carneiro, Juarez Domingues
Assuntos: 1. Prolatino
2. CFC
3. Ética
4. Comunidade
Resumo: Mostra os e-mails trocados entre Antônio Lopes de Sá e o presidente do CFC, Juarez Domingues Carneiro.
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O postulado contabilístico da entidade e o conflito de interesses entre o
sócio único e a sociedade unipessoal por quotas: o caso português
Autores: I. Albuquerque, Fábio de
Assuntos: 1. Sociedades por cotas
2. Sócio
3. Sociedade
4. Responsabilidade
5. Capital social
6. Empresa
7. Contabilidade
8. Postulados
9. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Resumo: Investiga aspectos relacionados com a responsabilidade social e o
conflito de interesses entre a sociedade e o sócio único, quando confrontados
com o postulado contabilístico da Entidade. Promove também uma reflexão
acerca dos vários pontos de vista que cercam a participação social nas sociedades unipessoais por quotas.
Palavra do presidente
Autores: I. Carneiro, Juarez Domingues
Assuntos: 1. Contabilidade
2. Contador
3. Homenagem
4. Conhecimento
Resumo: Trata-se de um breve texto explicando o que o leitor encontrará
nesta publicação com relação ao homenageado Antônio Lopes de Sá. Além
disso, cita outras matérias importantes que o leitor encontrará nesta edição.
Reportagem: as Ciências Contábeis inseridas na sustentabilidade
Autores: I. Beckman, Rosangela; II. Lima, Dandara
Assuntos: 1. Contabilidade ambiental
2. Socioambiental
3. Sustentabilidade
4. Ciência contábil
5. Contabilidade
Resumo: Analisa a importância da Contabilidade Ambiental ou Socioambiental nas empresas e organizações, quais os seus objetivos e o seu desenvolvimento em âmbito mundial e nacional. Traz também três professoras
que estudam este mesmo assunto.
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Nº 184 - jul/ago
A relevância do trabalho de perícia contábil desenvolvida por
assistente técnico nas ações revisionais de contratos: uma análise
documental dos processos da Caixa Econômica Federal (CEF)
Autores: I. Neves Júnior, Idalberto José das; II. Oliveira, Diego Silva de
Assuntos: 1. Perícia contábil
2. Assistente técnico
Resumo: Busca apurar quais ganhos, traduzidos em resultados, que foram
obtidos através do trabalho desenvolvido por assistente técnico, com base
na análise de ações de revisão de contrato ajuizadas em desfavor da Caixa
Econômica Federal (CEF).
Ações em tesoutraria: uma exploração sobre
o impacto no patrimônio e na rentabilidade
Autores: I. Costa, João Carlos Dias da; II. Maroni Neto, Ricardo
Assuntos: 1. Mercado de ações
2. Aquisição
3. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
4. Tesouraria
Resumo: Estuda a compra das próprias ações para avaliar seu impacto no
patrimônio e na rentabilidade das empresas. Analisa os motivos das aquisições, o embasamento legal e o procedimento contábil.
Palavra do presidente
Autores: I. Carneiro, Juarez Domingues
Assuntos: 1. Profissional contábil
2. Ética
Resumo: Trata da profissão contábil e do profissional contabilista que deve
buscar a prosperidade e a ética, conforme os ensinamentos do Prof. Antonio
Lopes de Sá.
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Perfil do disclosure ambiental: uma investigação nos relatórios anuais
e balanço social ambiental da Petrobrás
Autores: I. Rosa, Fabrícia Silva da; II. Ensslin, Sandra Sandra
Assuntos: 1. Disclosure
2. Responsabilidade ambiental
3. Balanço social
4. Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE
5. Balanço ambiental
Resumo: Objetiva traçar o perfil do disclosure ambiental da Petrobrás. Analisa
quanto ao nível de sustentabilidade, elementos, tipo e qualidade do disclosure,
por meio da técnica de análise de conteúdo das sentenças do relatório.
Reportagem: exame de suficiência é instituído por lei
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Exame de suficiência
2. Regulamentação
Resumo: Trata da Lei nº 12.249/10 e do trecho que altera os requisitos para o
exercício profissional que acrescenta a aprovação em exame de suficiência.
Traz detalhes sobre como serão os exames da área contábil, a partir de 2011,
conforme regulamentação estabelecida pela Resolução CFC nº 1.301/10.
Também aborda informações com base no edital da primeira prova. Apresenta os membros da comissão responsável pela elaboração das provas e faz
um retrospecto do primeiro período de aplicação do Exame (2000 - 2004).
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Risco e volatilidade das ações de empresas estatais
e privadas do setor de energia elétrica
Autores: I. Taffarel, Marinês; II. Clemente, Ademir; III. Gerigk, Willson
Assuntos: 1. Mercado financeiro
2. Bolsa de valores
3. Bovespa
4. Setor elétrico
5. Energia elétrica
6. Mercado de ações
7. Risco
Resumo: Analisa, comparativamente, o nível de risco das ações das empresas estatais e privadas do setor de energia elétrica negociadas na Bovespa.
Uma proposta estrutural e de conteúdos para as notas explicativas
referentes aos balanços orçamentários municipais
Autores: I. Klock, Cristina; II. Platt Neto, Orion Augusto; III. Cruz, Flávio da
Assuntos: 1. Nota explicativa
2. Balanço orçamentário
3. Governo municipal
Resumo: Objetiva propor um modelo de notas explicativas para os balanços
orçamentários dos entes públicos municipais.
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Nº 185 - set/out
Considerações sobre a contribuição da
contabilidade para a administração tributária
Autores: I. Araújo Neto, Pedro Lopes de; II. Silva, José Dionísio Gomes da
Assuntos: 1. Legislação tributária
2. Administração tributária
3. Contabilidade
4. Fiscalização
5. Tributos
6. Auditoria fiscal
Resumo: Discorre sobre a contribuição da contabilidade para as administrações tributárias, tanto em relação à sua utilização como base de cobrança de
impostos e contribuições como do seu emprego como ferramenta à disposição do fisco para verificação da regularidade fiscal dos contribuintes. Apresenta um referencial bibliográfico e discuti as legislações contemporâneas
nacionais que tratam do tema.
Entrevista: Presidente Juarez Domingues Carneiro
Autores: I. Carneiro, Juarez Domingues; II. Nóbrega, Maria do Carmo;
III. Santos, Fabrício
Assuntos: 1. Corrupção
2. Normas internacionais de contabilidade
3. Exame de suficiência
4. Contabilidade pública
Resumo: Traz a entrevista do Presidente do CFC, contador Juarez Domingues Carneiro, na qual ele aborda os seguintes assuntos: projeto Ficha Limpa, a Campanha de Solidariedade da Classe Contábil, aprovação da Lei
nº 12.249/10, contabilidade pública, cenário contábil brasileiro, exame de
suficiência etc.

804

Leitura: processo metodológico no ensino superior de contabilidade
Autores: I. Laffin, Marcos
Resumo: Discute a opção metodológica de leitura no processo ensino-aprendizagem a partir dos percursos de formação da docência no ensino superior
de Contabilidade. Tal formação requer a articulação das práticas de leitura
como processo metodológico na apropriação de conhecimentos no ensino
superior de contabilidade.
Reportagem: o que o mercado atual espera dos profissionais contábeis
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Mercado de trabalho
2. Atuação profissional
3. Competência
4. Profissão contábil
Resumo: Traz a contribuição de sete respeitados profissionais das áreas de
auditoria, contabilidade gerencial, contabilidade pública, perícia contábil e
de contabilidade de fundo de pensão, com ampla experiências em suas áreas, para que abordassem os conhecimentos, as habilidades, as competências
e as necessidades atuais para prática contábil no País, diante das novas qualificações que estão sendo exigidas pelo mercado de trabalho.

Nº 186 - nov/dez
Análise da adequação das empresas brasileiras à Lei Sarbanes-Oxley
Autores: I. Gelatti, Cristiane Braida; II. Meneghetti, Daniela;
III. Silva, Tania Moura da
Assuntos: 1. Lei Sarbanes-Oxley - SOX
2. Convergência
3. Governança corporativa
4. Fraude
5. Prestação de contas
6. Práticas contábeis
7. Código de ética
Resumo: Aborda a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) e analisa o processo e as vantagens de adequação das empresas brasileiras às regras estabelecidas pela
referida Lei, apresentando os benefícios para as companhias e a valorização
de suas ações e o prestígio dos investidores e da sociedade sobre a melhoria
de Governança Corporativa
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Análise das demonstrações contábeis das companhias listadas
na Bovespa: uma abordagem sobre os impactos decorrentes das
modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/07
Autores: I. Santos, Rafael Levi Amaral; II. Niyama, Jorge Katsumi;
III. Rodrigues, Jomar Miranda
Assuntos: 1. Normas internacionais de contabilidade
2. Padrão contábil
3. Contabilidade nacional
4. Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC
5. Convergência
6. Lei das sociedades anônimas
7. Impairment
8. Arrendamento
9. Empresas abertas
Resumo: Pesquisa com o objetivo de verificar o nível de evidenciação das
empresas de capital aberto após as alterações realizadas pelo CPC e pelas
Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, onde foram avaliadas 50 empresas.
O analfabetismo funcional e seu impacto
à utilização das informações contábeis
Autores: I. Nascimento, Carlos Hipólito Bernardes do;
II. Galvão, Romério Pereira; III. Reis, Juliana da Silva
Assuntos: 1. Analfabetismo funcional
2. Usuários
3. Informações contábeis
4. Contabilista
5. Empresários
Resumo: Pesquisa que procura mensurar a ocorrência do analfabetismo
funcional nos gestores, usuários das informações contábeis, na cidade de
Casa Nova - BA. Busca identificar as principais dificuldades desses usuários, investigar a existência de estratégias para minimizar tais dificuldades
despertar a necessidade de aperfeiçoamento do método de transferência da
informação aos gestores.
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Palavra do presidente
Autores: I. Carneiro, Juarez Domingues
Assuntos: 1. Convergência
2. Setor público
3. Normas contábeis
4. Normas contábeis internacionais
Resumo: Trata do processo de convergência das normas contábeis brasileiras ao International Financial Reporting Standards (IFRS) e da aprovação e
disseminação da NBC T 19.41.
Proposição de técnicas de perícia contábil
para a identificação de crimes de lavagem de dinheiro
Autores: I. Neves Júnior, Idalberto José das; II. Miranda, Paula Matozinho
Assuntos: 1. Lavagem de dinheiro
2. Perícia contábil
3. Perito contábil
4. Laudo pericial
Resumo: Propõe técnicas que podem ser utilizadas por peritos contadores
para a descoberta de crimes de lavagem de dinheiro, analisando 100 casos
em que incorreram em lavagem de dinheiro. A partitr dos resultados, enumera as cinco principais técnicas utilizadas nos casos analizados.
Reportagem: Brasil começa a adotar
o IFRS na contabilidade de PMEs
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Normas contábeis
2. Normas contábeis internacionais
3. Norma brasileira de contabilidade - NBC
4. Pequenas e médias empresas
5. Demonstrações contábeis
6. Convergência
Resumo: Aborda o processo de adoção do IFRS para pequenas e médias
empresas no Brasil e a aprovação da NBC T 19.41. Traz análise da adoção
da norma, apresentando seus benefícios e dificuldades e destacando a importância da sua divulgação nas escolas de Contabilidade.
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Tratamento contabilístico das licenças de emissão
de gases com efeito de estufa: o caso português
Autores: I. Almeida, Maria do Céu; II. Albuquerque, Fábio de;
III. Fernando, Ana Raquel
Assuntos: 1. Tratamento contábil
2. Entidade
3. Valores mobiliários
4. Licenças
5. Poluição
6. Efeito estufa
7. Portugal
Resumo: Aborda a problemática do tratamento contabilístico das licenças
de emissão de gases com efeito estufa por parte das entidades com valores
mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado português.
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Ano 2011
Nº 187 - ano 40
A importância da disciplina Mercado de Capitais
na visão dos egressos do curso de Ciência Contábeis
Autores: I. Santos, Ananias Francisco dos; II. Greuel, Marcos Alexandre
Assuntos: 1. Sistema financeiro nacional
2. Mercado de capitais
3. Disciplina
4. Ensino contábil
5. Faculdade
6. Egresso
A prática pedagógica do “bom” professor
de contabilidade na percepção discente
Autores: I. Oliveira, Vilma Vieira Mião;
II. Fernandes, Maria Cristina da Silveira Galan
Assuntos: 1. Curso superior
2. Ensino de graduação
3. Ensino contábil
4. Pedagogia
5. Formação de professor
6. Didática
7. Metodologia de ensino
Análise do potencial de geração e manutenção do valor econômico
agregrado no setor petrolífero mundial
Autores: I. Machado, Julio Henrique; II. Famá, Rubens;
III. Godoy, Carlos Roberto de
Assuntos: 1. Valor econômico
2. Análise de correlação
3. Indicadores
4. Produção
5. Petróleo
6. Estudo de caso
7. Valor econômico agregado
8. Empresas
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Aplicação comparativa de indicadores para gestão
de contas a receber e a pagar: estudo de caso em empresa fabril
Autores: I. Wernke, Rodney; II. Lembeck, Marluce; III. Mendes, Adriana
Assuntos: 1. Gestão financeira
2. Empresas
3. Gestão de negócios
4. Indicadores
5. Estudo de caso
Aplicação e comparação dos métodos de custeio baseado em atividades
e variável : um estudo de caso na produção de radiofármacos
Autores: I. Esteves, Joselfina Maria da Silva; II. Zouain, Désirée M.;
III. Relvas, Tânia Regina Sordi
Assuntos: 1. Método de custeio
2. Custeio variável
3. Custeio baseado em atividades - ABC
4. Administração pública
Contabilidade ambiental: a realização e a evidenciação
contábil de ações ambientais pelas empresas
moveleiras associadas à Simovale/Amoesc
Autores: I. Welter, Ana Lucister
Assuntos: 1. Contabilidade ambiental
2. Política ambiental
3. Meio ambiente
4. Sustentabilidade
5. Sustentabilidade empresarial
6. Socioambiental
7. Balanço social
8. Demonstrativos
Resumo: Averigua se as empresas moveleiras associadas à Simovale/Amoesc realizam ações voltadas à preservação ambiental e as evidenciam nos
demonstrativos contabeis.
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Palavra do presidente
Autores: I. Carneiro, Juarez Domingues
Assuntos: 1. Educação continuada
2. Convergência
3. International financial reporting standards - IFRS
4. Qualificação profissional

Nº 188
A divulgação de perdas por imparidade em investimentos não
financeiros e a compreensibilidade da informação: o caso português
Autores: I. Albuquerque, Fábio de; II. Almeida, Maria do Céu;
III. Quirós, Joaquim Teixeira
Assuntos: 1. Perdas
2. Divulgação
3. Investimentos
4. Política contábil
5. Portugal
6. Informação contábil
7. Informação financeira
Análise CVL aplicada ao agronegócio : estudo de caso em pequena
fábrica de pescados
Autores: I. Wernke, Rodney; II. Lembeck, Marluce;
III. Mendes, Eduardo Zanellatto
Assuntos: 1. CVL
2. Custo-volume-lucro - CVL
3. Análise
4. Agronegócio
5. Empresa de pequeno porte
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O legado de David Tweedie: a adoção das IFRS no mundo
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. International Financial Reporting Standards - IFRS
2. International Accounting Standards Board - IASB
3. Convergência
4. David Tweedie
5. Implantação
6. Normas contábeis internacionais
Palavra do presidente
Autores: I. Carneiro, Juarez Domingues
Assuntos: 1. David Tweedie
2. International financial reporting standards - IFRS
3. Convergência
Quais podem ser os reflexos da contabilização de juros sobre o capital
próprio na riqueza do acionista?
Autores: I. Malaquias, Rodrigo Fernandes; II. Giachero, Osvaldo Sílvio;
III. Costa, Brener Elias; IV. Lemes, Sirlei
Assuntos: 1. Juros
2. Capital próprio
3. Acionista
4. Riqueza
5. Contabilização
6. Imposto sobre pessoa física
7. Pessoa jurídica
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Nº 189
A contabilidade como instrumento de informação aos conselhos
municipais da saúde e da educação
Autores: I. Lima, Antonio Aparecido de
Assuntos: 1. Administração municipal
2. Educação
3. Saúde
4. Informação
5. Informação contábil
6. Municípios
ABC versus TDABC: estudo de caso aplicado no setor de manutenção
de veículos de uma transportadora de passageiros
Autores: I. Wernke, Rodney; II. Lembeck, Marluce;
III. Mendes, Eduardo Zanellatto
Análise das publicações eletrônicas dos instrumentos de transparência
na gestão fiscal dos municípios de Mato Grosso, sob a perspectiva da
Lei de Responsabilidade Fiscal
Autores: I. Ribeiro, Magno Alves
Assuntos: 1. Gestão fiscal
2. Transparência
3. Lei de responsabilidade fiscal - LRF
4. Transparência fiscal eletrônica
5. Mato grosso
Exame de suficiência apresenta radiografia
do ensino de contabilidade no Brasil
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Exame de suficiência
2. Ensino contábil
3. Ensino técnico
4. Ensino superior
5. Educação superior
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Palavra do presidente
Autores: I. Carneiro, Juarez Domingues
Assuntos: 1. Exame de suficiência
2. Formação contábil
Sistema de custeio Activity Based Consting (ABC):
ferramenta ideal para o controle do resultado
primário na administração pública municipal
Autores: I. Lima, Antonio Aparecido de
Assuntos: 1. Custeio baseado em atividades - ABC
2. Administração pública
3. Administração municipal
4. Transparência
5. Setor público
6. Resultado primário

Nº 190
A arte da escritura dobrada: uma reflexão
Autores: I. Lira, Miguel Maria Carvalho
Assuntos: 1. História
2. Contabilidade
3. Partida dobrada
Resumo: Análise e explanação de como a aulas de Contabilidade eram
lecionadas, recorrendo ao exame do manuscrito intitulado Arte da Escritura dobrada.
A auditoria como ferramenta de prevenção
do passivo trabalhista oculto
Autores: I. Rocha, José Eugênio; II. Silva, Sidnei Celerino
Assuntos: 1. Auditoria
2. Passivo
3. Leis trabalhistas
Resumo: Objetiva analisar como a auditoria nos cálculos e rotinas do departamento de pessoal previne a formação do passivo trabalhista oculto.
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Empresas Prestadoras de Serviços Contábeis (EPSCs):
medidas de prevenção de custos de transação
resultantes de evasão fiscal de clientes
Autores: I. Ferreira, Larice; II. Ptak, Sandro; III. Santos, Luciana S.; IV.
Chiancone, Alexandre
Assuntos: 1. Evasão fiscal
Resumo: Identifica quais orientações e medidas de prevenção as EPSCs da
cidade de Curitiba (PR) utilizam para se prevenir de custos de transação
resultantes das práticas de evasão fiscal de seus clientes.
Gestão financeira de estoques:
estudo de caso em indústria têxtil de médio porte
Autores: I. Wernke, Rodney; II. Lembeck, Marluce;
III. Nascimento, Fábio de Araújo
Assuntos: 1. Gestão financeira
2. Avaliação de estoques
Resumo: Propõe relatórios adaptados ao contexto dessa fábrica que permitem gerenciar seus estoques de forma a aprimorar o desempenho da companhia.
Palavra do presidente
Autores: I. Carneiro, Juarez Domingues
Assuntos: 1. Congresso Brasileiro de Contabilidade
Resumo: Trata do 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade - CBC, abordando também um pouco da história do evento. Informa ainda quanto a
inscrição de trabalhos para participação.
Reportagem: 19º Congresso Brasileiro
de Contabilidade começa a receber trabalhos
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Congresso brasileiro de contabilidade
2. Trabalhos científicos
Resumo: Trata da inscrição de trabalhos para apresentação no 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade - CBC. Apresenta os membros do Comitê
Científico e as suas orientações em relação à elaboração dos trabalhos, de
acordo com cada área temática.
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Ano 2012
Nº 191
A percepção dos atacadistas de produtos alimentícios de Florianópolis
sobre a utilização das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)
Autores: I. Santos, Bianca dos
Assuntos: 1. Nota fiscal eletrônica
2. Comércio atacadista
3. Empresa
Resumo: Objetiva conhecer e analisar as percepções dos responsáveis pela
emissão das NF-e, em empresas estabelecidas no Município de Florianópolis (SC), e necessariamente enquadradas no ramo de comércio atacadista de
produtos alimentícios em geral.
Auditoria preventiva pública:
indicadores do controle interno governamental
Autores: I. Cortez, Maria da Glória Costa
Assuntos: 1. Auditoria preventiva
2. Auditoria pública
3. Controle interno
4. Gestão pública
Resumo: Apresenta a implantação de Auditoria Preventiva por meio da criação de Indicadores, que vêm sendo aplicados desde março/2009 na Companhia de Saneamento do Estado de Alagoas.
O neopatrimonialismo contábil como caminho competente para a
construção da prosperidade social
Autores: I. Freitas, Aline Melo de
Assuntos: 1. Neopatrimonialismo
2. Fundamentos
3. Bem estar social
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O Programa Empreendedor Individual e os fatores determinantes à
adesão: um estudo empírico no Vale do São Francisco
Autores: I. Santos, Ana Kaline Fernandes dos; II. Santos, Reginaldo Alves
dos; III. Reis, Juliana da Silva; IV. Vasconcelos, Marilúica de
Souza Correia; V. Nascimento, João Carlos Hipólito B. do
Assuntos: 1. Lei Complementar nº 128/2008
2. Empreendedor
Resumo: Trata do Programa Empreendedor Individual. Busca investigar
quais dos benefícios oferecidos mostram-se relevantes à sua adesão.
Palavra do presidente
Autores: I. Carneiro, Juarez Domingues
Assuntos: 1. Revista brasileira de contabilidade - RBC
2. História
Resumo: Trata dos 100 anos de criação da Revista Brasileira de Contabilidade - RBC, da qualidade dos artigos, dos grandes nomes que fizeram parte
dessa história e da importância da revista dentro da classe contábil.
Reportagem: RBC: 100 anos de história contábil
Autores: I. Santos, Fabrício
Assuntos: 1. Revista brasileira de contabilidade - Rbc
2. História
Resumo: Trata de uma reportagem alusiva à comemoração dos 100 anos da
RBC. Traz republicação de artigos da primeira edição da Revista e depoimentos de profissionais que se dedicaram e acompanharam o crescimento
da revista.
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Nº 192
Análise de aderência dos currículos do curso de graduação em ciências
contábeis a distância no Estado de Minas Gerais
Autores: I. Serra Negra, Elizabete Marinho; II. Silva, Ana Paula Costa;
III. Muradas, Michelle Jordão
Assuntos: 1. Educação superior
2. Ciências contábeis
3. Currículo
4. Educação à distância
Resumo: Analisa, compartivamente, os currículos dos cursos de graduação
em ciências contábeis ofertados na modalidade “a distância”, no estado de
Minas Gerais, para verificar se atendem aos elementos estruturais da grade
curricular definida pelo Ministério da Educação.
O ensino jurídico nos cursos de ciências Contábeis
Autores: I. Silva, Vilmar Antonio da
Assuntos: 1. Ensino superior
2. Ciências contábeis
3. Evolução histórica
4. Ensino jurídico
Resumo: Analisa a experiência ensino-aprendizagem que se dá nos cursos
de ciências contábeis, focando as disciplinas jurídicas, apresentando os óbices que tais matéiras enfrentam, fazendo uma análise histórica do ensino
superior e buscando analisar as principais dificuldades enfrentadas pelos
cursos contábeis. Objetiva entender as razões das dificuldades e a posições
dos doutrinadores acerca de possíveis soluções.
Palavra do presidente
Autores: I. Carneiro, Juarez Domingues
Assuntos: 1. Gestão
2. CFC
3. Meta
4. Revista Brasileira de Contabilidade - RBC
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Profissionalização contábil: uma revisão da literatura
Autores: I. Nascimento, João Carlos Hipólito B. do; II. Reis, Juliana da
Silva; III. Sousa, Wellington Dantas de
Assuntos: 1. Profissão contábil
2. Normas contábeis
3. Evolução histórica
Resumo: Argumenta sobre o papel da da profissionalização contábil. Busca
um aprofundamento da forma como a profissão se desenvolveu e, principalmente, como se comportará no futuro próximo.
Reportagem: Inovações aprimoram a REPeC para a
internacionalização e a melhoria de conceito
Autores: I. Girotto, Maristela
Assuntos: 1. Revista de educação e pesquisa em contabilidade - REPEC
Retorno sobre educação: estudo dos egressos em
ciências contábeis da Universidade Católica de Brasília (UCB)
Autores: I. Neves Júnior, Idalberto José das; II. Dourado, Carla de Lacerda
Segala; III. Rodrigues, Thâmila Caroline da Cruz C
Assuntos: 1. Egresso
2. Ciências contábeis
3. Profissional contábil
4. Formação profissional
Resumo: Investiga a atuação dos egressos do curso de ciências contábeis da
UCB no mercado de trabalho.

Diretoria e
Conselhos
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Diretoria do Conselho Federal de Contabilidade
Mandato de 2012/ 2013

Contador Juarez Domingues Carneiro
Presidente
CÂMARA TÉCNICA

CÂMARA DE REGISTRO

Contadora Verônica Cunha de Souto Maior
Coordenadora da Câmara

Contador Antônio Miguel Fernandes
Coordenador da Câmara

Contador Luiz Carlos de Souza
Coordenador-Adjunto da Câmara de Projetos
Técnicos

Contadora Luci Melita Vaz
Coordenadora-Adjunta da Câmara de Registro

Conselheiros Efetivos
Contadora Regina Célia Nascimento Vilanova
Contadora Gardênia Maria Braga de Carvalho
Contador Sérgio Prado de Mello
Conselheiros Suplentes
Contador Rivoldo Costa Sarmento
Contador Pedro Jorge de Abreu Braga
Contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim
Contador Paulo Cesar Gonçalves de Almeida
Contador Jádson Gonçalves Ricarte
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
Contadora Lucilene Florêncio Viana
Coordenadora da Câmara

Conselheiros Efetivos
Contador José Wagner Rabelo Mesquita
TC Juliana Aparecida Soares Martins
TC José Carlos Fernandes
Conselheiros Suplentes
Contadora Regina Célia Nascimento Vilanova
Contador Paulo Vieira Pinto
Contador Júlio Ramon Marchiore Teixeira
TC José Augusto Costa Sobrinho
TC Vivaldo Barbosa de Araújo Filho
CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL
Contador Enory Luiz Spinelli
Coordenador da Câmara

Contador João Altair Caetano dos Santos
Coordenador-Adjunto da Câmara de Controle Interno

Contador José Eustáquio Geovanini
Coordenador-Adjunto da Câmara de
Desenvolvimento Operacional

Conselheiros Efetivos
Contador Luiz Henrique de Souza
TC Edvaldo Paulo de Araújo

Conselheiros Efetivos
Contadora Lucilene Florêncio Viana
TC Edvaldo Paulo de Araújo

Conselheiros Suplentes

Conselheiros Suplentes
Contador José Carlos Oliveira de Carvalho
Contador Francisco Fernandes de Oliveira
Contador Rivoldo Costa Sarmento
TC Jucimei Geraldo da Costa

Contador Júlio Ramon Marchiore Teixeira
Contador Luiz Carlos de Souza
Contador Francisco Fernandes de Oliveira
Contadora Maria do Rosário de Oliveira
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CÂMARA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO, ÉTICA E DISCIPLINA

Contador Luiz Henrique de Souza
Coordenador da Câmara

Contador Sergio Prado de Mello
Coordenador da Câmara

Contadora Silvia Mara Leite Cavalcante
Coordenadora-Adjunta da Câmara de Assuntos
Administrativos

TC José Cleber da Silva Fontineles
Coordenador-Adjunto da Câmara de Fiscalização,
Ética e Disciplina

Conselheiros Efetivos
Contador Enory Luiz Spinelli
TC Miguel Ângelo Martins Lara

Conselheiros Efetivos
Contador José Eustáquio Geovanini
TC Bernardo Rodrigues de Souza
TC Paulo Viana Nunes
Contadora Luci Melita Vaz
Contador Antonio Miguel Fernandes
TC José Augusto Costa Sobrinho
TC Vivaldo Barbosa de Araújo Filho
Contador José Wagner Rabelo Mesquita
TC Miguel Ângelo Martins Lara
Contadora Verônica Cunha de Souto Maior

Conselheiros Suplentes
Contadora Gardênia Maria Braga de Carvalho
TC Juliana Aparecida Soares Martins
Contador João de Oliveira e Silva
TC Maria das Graças Santana
CÂMARA DE DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL
Contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim
Coordenadora da Câmara
Contador Paulo Vieira Pinto
Coordenador-Adjunto da Câmara de
Desenvolvimento Profissional
Conselheiros Efetivos
Contador João Altair Caetano dos Santos
Contador Pedro Jorge de Abreu Braga
TC José Cleber da Silva Fontineles
Contadora Sílvia Mara Leite Cavalcante
Conselheiros Suplentes
Contadora Maíza de Barros Bumlai
Contador Flávio Azevedo Pinto
Contadora Ana Tércia Rodrigues
Contador Joaquim de Alencar Bezerra Filho
TC Osvaldo Rodrigues da Cruz
Contador José Nilton Junckes

Conselheiros Suplentes
Contador Luiz Antonio Balaminut
TC Auridan José de Lima
TC Paulo Luiz Pacheco
Contador João Eloi Olenike
TC José Carlos Fernandes
Contador Edson Franco de Morais
Contador Alcyr Moreira Fernandes
TC Cláudio de Holanda Castro
TC Severino Vicente da Silva
TC Antonio Roberto de Souza
TC Pedro Miranda
Contador Flávio Azevedo Pinto
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Conselhos Regionais de Contabilidade
CRC - Acre
Presidente - Marcelo do Nascimento França
Estrada Dias Martins, 438 - Residencial Mariana
Rio Branco - AC
69912-470
Telefone: (68) 3227.8038
Fax: (68) 3227.8038
E-mail: crcac@brturbo.com.br / presidencia@
brturbo.com.br

CRC - Ceará
Presidente - Cassius Regis Antunes Coelho
Av. da Universidade, 3.057 - Benfica
Fortaleza - CE
CEP 60020-181
Telefone: (85) 3455.2900 / 3455.2929 (presidencia)
Fax: 3455.2913 (secretaria)
E-mail: conselho@crc-ce.org.br / presidencia@crcce.org.br / secretaria@crc-ce.org.br

CRC - Alagoas
Presidente - Carlos Henrique do Nascimento
Rua Tereza de Azevedo, 1526 - Pinheiro
Maceió - AL
57057-570
Telefax: (82) 3338.9444
E-mail: crcal@crcal.org.br / diretoria@crcal.org.br /
presidencia@crcal.org.br

CRC - Distrito Federal
Presidente - Adriano de Andrade Marrocos
SCRS 503, Bl. B, Lojas 31/33
Brasília - DF
70331-520
Telefone: (61) 3321.1757 / 3321.7105
Fax: (61) 3321.1747
E-mail: crcdf@crcdf.org.br / diretoria@crcdf.org.br

CRC - Amazonas
Presidente - Jeanne Carmen Ramos Luzeiro Figueira
Rua dos Japoneses, 27 - Parque 10
Manaus - AM
69054-650
Telefax: (92) 3236-8952 /3236- 8117 / 3236 - 8319/
3236 - 8718
E-mail: crcam@crcam.org.br

CRC - Espirito Santo
Presidente - Cristina Amélia Fontes Langoni
Rua Amélia da Cunha Ornelas, 30 - Bento Ferreira
Vitória - ES
29050-620
Telefone: (27) 3232.1617 / 3232.1624 (presidência)
Fax: (27) 3232.1621
E-mail: crces@crc-es.org.br

CRC - Amapá
Presidente - Márcio Lélio da Paixão Nascimento
Rua Hamilton Silva, 1.180 - Central
Macapá - AP
68900-068
Telefone: (96) 3223.9503 / 3223.2697
Fax: 3223.9504 / 3223.9506 (presidência)
E-mail: crcap@crcap.org.br / diretoria@crcap.org.br

CRC - Goiás
Presidente - Henrique Ricardo Batista
Rua 107, n.º 151 - Setor Sul
Goiânia - GO
74085-060
Telefone: (62) 3240.2211
Fax: 3240.2270
E-mail: crcgo@crcgo.org.br / secretaria@crcgo.org.
br / presidência@crcgo.org.br

CRC - Bahia
Presidente - Wellington do Carmo Cruz
Rua do Salete, 320 - Barris
Salvador - BA
40070-200
Telefone: (71) 2109.4000 / 3328.2515
Fax: 2109.4009
E-mail: crcba@crc-ba.org.br / presidencia@crc-ba.
org.br /
secretaria@crc-ba.org.br

CRC - Maranhão
Presidente - Heraldo De Jesus Campelo
Rua das Sucupiras, Quadra 44, Casa 32– Jardim
Renascença I
São Luiz - MA
65075-400
Telefone: (98) 3214-5300
E-mail: crcma@crcma.org.br / diretoria@crcma.org.br
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CRC - Minas Gerais
Presidente - Walter Roosevelt Coutinho
Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários
Belo Horizonte - MG
30140-100
Telefone: (31) 3269.8400
Fax: (31) 3269.8405
E-mail: diretoria@crcmg.org.br/ gabinete@crcmg.
org.br
CRC - Mato Grosso do Sul
Presidente - Carlos Rubens de Oliveira
Rua Euclides da Cunha, 994 - Jardim dos Estados
Campo Grande - MS
79020-230
Telefax: (67) 3326.0750
E-mail: crcms@crcms.org.br / presidencia@crcms.
org.br / diretoria@crcms.org.br / secretaria@crcms.
org.br
CRC - Mato Grosso
Presidente - Ivan Echeverria
Rua 05, Qd. 13, lote 02 - Centro Político
Administrativo
Cuiabá - MT
78049-916
Telefone: (65) 3648.2800
Fax: (65) 3648.2828
Celular: (65) 9981.5936 (presidente)
E-mail: crcmt@crcmt.org.br / presidência@crcmt.
org.br
CRC - Pará
Presidente - Eloi Prata Alves
R. Avertano Rocha 392, entre São Pedro e Pe. Eutiqueo
Belém - PA
66023-120
Telefone: (91) 3202.4150
Celular: (91) 8111-1311
E-mail: crcpa@crcpa.org.br / presidencia@crcpa.org.br
CRC - Paraíba
Presidente - Gilsandro Costa de Macedo
Rua Rodrigues de Aquino 208 - Centro
João Pessoa - PB
58013-030
Telefone: (83) 3044.1313
Fax: 3221.3714
E-mail: diretoria@crcpb.org.br / secretaria@crcpb.
org.br

CRC - Pernambuco
Presidente - Jose Eraldo Lucio de Oliveira
Rua do Sossego, 693 - Santo Amaro
Recife - PE
50100-150
Telefax: (81) 2122.6011
E-mail: crcpe@crcpe.org.br / presidencia@crcpe.org.br
CRC - Piauí
Presidente - Elias Dib Caddah Neto
Av. Pedro Freitas, 1000 - Vermelha
Teresina - PI
64018-000
Telefone: (86) 3221.7531
Fax: 3221.7161
E-mail: crcpi@crcpi.com.br / coordenador@crcpi.
com.br /
eventos@crcpi.org.br
CRC - Paraná
Presidente - Lucélia Lecheta
Rua XV de Novembro, 2987 - Alto da XV
Curitiba - PR
80050-000
Telefone: (41) 3360.4700
E-mail: crcpr@crcpr.org.br / presidente@crcpr.org.br /
diretor@crcpr.org.br
CRC - Rio de Janeiro
Presidente - Diva Maria de Oliveira Gesualdi
R. 1º de Março, 33 e Ouvidor, 50 - Centro
Rio de Janeiro - RJ
20010-000
Telefone: (21) 2216.9595
Fax: 2216.9619
E-mail: crcrj@crcrj.org.br / presidencia@crcrj.org.br
CRC - Rio Grande do Norte
Presidente - Everildo Bento da Silva
Av. Bernardo Vieira, 4545 - Tirol Natal - RN
59015-450
Telefone: (84) 3211.2558 / 3211.8505 / 3211.8512
E-mail: crcrn@crcrn.org.br / presidencia@crcrn.org.br
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CRC - Rondônia
Presidente - Antônio Rocha de Souza
Avenida Presidente Dutra 2374 - Centro
Porto Velho - RO
78916-100
Telefone: (69) 3211.7900
Fax: (69) 3211.7901
E-mail: crcro@crcro.org.br / suporte@crcro.org.br /
direx@crcro.org.br

CRC - São Paulo
Presidente - Luiz Fernando Nóbrega
Rua Rosa e Silva, n.º 60 - Higienópolis
São Paulo - SP
01230-909
Telefone: (11) 3824.5400
Fax: (11) 3662.0035 / 3826.8752
E-mail: crcsp@crcsp.org.br/ superintendencia@
crcsp.org.br

CRC - Roraima
Presidente - Claudio Barbosa DE Oliveira
R. Major Manoel Correia, 372 - São Francisco
Boa Vista - RR
69305-100
Telefone: (95) 3624.4880 / 3624.4505
E-mail: diretoria@crcrr.org.br

CRC - Tocantins
Presidente - Vânia Labres da Silva
Av. Theotônio Segurado, 601 Sul, Conj, 01 Lote 19,
Plano Diretor Sul
Palmas - TO
77016-330
Telefone: (63) 3219-5600
Fax: (63) 3219-5601
E-mail: crcto@crcto.org.br

CRC - Rio Grande do Sul
Presidente - Zulmir Ivânio Breda
Rua Baronesa do Gravataí, 471 - Cidade Baixa
Porto Alegre - RS
90160-070
Telefax: (51) 3254-9400
E-mail: crcrs@crcrs.org.br / presidente@crcrs.org.br
CRC - Santa Catarina
Presidente - Adilson Cordeiro
Av Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 Centro
Florianópolis - SC
88015-710
Telefone: (48) 3027.7000
Fax: (48) 3027.7008
E-mail: crcsc@crcsc.org.br / presidencia@crcsc.org.
br /
administracao@crcsc.org.br
CRC - Sergipe
Presidente - Aécio Prado Dantas Júnior
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, 3.140 - Coroa do
Meio
Aracaju - SE
49035-660
Telefone: (79) 3301-6808
E-mail: crcse@crcse.org.br / diretoria@crcse.org.br

