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Guarda-livros. Fonte: desmobilia.com.br

Na Edição nº 11 do "Hoje é Dia D..." conhecemos um
pouco sobre um profissional denominado "guardafreios". Hoje, trataremos dos "guarda-livros", como eram
assim chamados os contadores até meados do século
passado.
No Brasil, o Dia do Contador se comemora no dia 22
de setembro porque neste dia, em 1945, o então
presidente Getúlio Vargas assinou o Decreto-Lei n.º
7.988, que dispõe sobre o ensino superior de Ciências
Econômicas e de Ciências Contábeis e Atuariais, criando
no país o primeiro curso de ensino superior em Ciências
Contábeis.

Primeira sede da Faculdade de Ciências Econômicas (sem data)
Acervo da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG

Contador X Contabilista

Contador é o profissional que possui curso superior em Ciências
Contábeis, enquanto que o Contabilista tem curso profissionalizante
ou técnico em Contabilidade.
Em abril de 2012, o CFC (Conselho Federal de Contabilidade)
determinou que o Sistema CFC/CRCs passasse a substituir o termo
Contabilista, por Profissional da Contabilidade. De acordo com ofício
dirigido aos CRCs, a alteração da terminologia deveu-se ao processo
de modernização da profissão.

Dia da Contabilidade

O Dia Nacional da Contabilidade é comemorado em 25 de abril e
surgiu em homenagem ao senador João Lyra Tavares que, em 25 de
abril de 1926, defendeu a regularização da profissão de contábeis no
Brasil. João Tavares é considerado o Patrono da Contabilidade
Brasileira.
A regulamentação da profissão, no entanto, só aconteceu com o
Decreto nº 20.158, de 30/6/1931, oficializando as ciências contábeis
no Brasil.

Dia Internacional da
Contabilidade

O Dia da Contabilidade é celebrado internacionalmente no dia 10 de
novembro, aniversário da publicação do livro “Summa de
Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità”
(Conhecimentos
de
Aritmética,
Geometria,
Proporção
e
Proporcionalidade), em cujo capítulo “Tratactus de Computis et
Scripturis” é demonstrado o famoso Método das Partidas Dobradas,
pelo monge franciscano e matemático italiano, Luca Bartolomeo de
Pacioli (1445-1517), que é considerado o “Pai da Contabilidade
Moderna”.

Frei Luca Pacioli. Fonte: timetoast.com

O método de Pacioli, pela primeira vez publicado em 1494, enfatiza
que a teoria contábil do débito e do crédito é correspondente à teoria
dos números positivos e negativos.
Pacioli foi matemático, teólogo, contabilista entre outras profissões.
Deixou muitas obras, destacando-se a "Summa de Aritmética,
Geometria, Proportioni et Proporcionalitá", impressa em Veneza, na
qual está inserido o seu tratado sobre Contabilidade e Escrituração.

Leiloada pela Christie’s, uma das
empresas de arte mais
importantes do mundo, em Nova
York, no dia 12 de junho de 2019, a
primeira edição do Summa de
Arithmetica foi arrematada por
US$ 1,250 milhão. Clique na obra
para saber mais.

Luca Pacioli, Suma de Arithmetica
Geometria Proportioni &
Proportionalita, Foto © Finarte

Selo postal italiano que comemora o 500º
aniversário de publicação da Summa, em
1994. Fonte: Wikipedia

Retrato de Luca Pacioli (1495), atribuído a Jacopo de 'Barbari, museu nacional de Capodimonte
Fonte: barnebys.it

A seção da obra dedicada à contabilidade é para todos os efeitos o
primeiro tratado moderno de economia: Pacioli de fato define e ilustra
todas as atividades relacionadas ao mercado, analisa o conceito de
mercadoria, de atividade produtiva , analisa lucros e perdas para
então exemplificar e resolver algebricamente problemas e operações
contábeis. O termo Contador foi introduzido por Pacioli, para
identificar as figuras-chave capazes de tornar os cálculos legíveis e
claros.

Sede do CRCPR em Curitiba. Fonte: CRCPR

Museu do Contabilista
em Curitiba

Localizado no hall de entrada da sede do CRCPR, o Museu do
Contabilista, “espaço histórico-cultural que guarda a memória e
homenageia a secular profissão contábil brasileira”, conforme placa na
entrada, reúne peças que eram usadas na atividade contábil. Entre
elas, há máquina calculadora e de escrever, computador, mimeógrafo,
caneta pena, livros e disquetes.

Entre as peças mais antigas constam uma máquina calculadora de
1900, máquina de escrever de 1930 e um Livro Diário de 1921. A
primeira doação veio do contabilista Eros Pupo, uma prensa de
parafuso para encadernação dos anos 1940 - equipamento em ferro
fundido que servia para colagem de livros. Era usado nos antigos
escritórios de “guarda-livros”. Os livros diários tinham que ser
impressos por estêncil e pano úmido para fins fiscais.
O museu fica aberto à visitação no horário de expediente das 8h30 às
17h, de segunda a sexta-feira.

Calculadora giratória antiga em exposição. Fonte: CRCPR

SAIBA MAIS!

Para quem quiser conferir um
vídeo da Fundação Brasileira de
Contabilidade sobre a História
da Contabilidade, da sua
origem pré-histórica até o
desenvolvimento no Brasil,
basta clicar aqui.

CURIOSIDADES

Machado de Assis - Fonte: globo.com - Foto: Reprodução/TV TEM

Bruxo* e guarda-livros?

Segundo descoberta da professora e doutora em contabilidade, Isabel Cristina
Sartorelli, Machado de Assis exerceu a função de guarda-livros em 1873, no
cargo responsável pelas contas da Secretaria de Estado da Indústria, Viação e
Obras. O escritor assumiu o cargo de diretor da secretaria até 1899 e, após três
anos longe das funções, acabou nomeado diretor-geral da Diretoria de
Contabilidade, entre 1902 e 1908, até seu falecimento. Clique aqui para ter
acesso à pesquisa.
*Machado de Assis foi apelidado pelos vizinhos de “Bruxo do Cosme
Velho” (pois teria queimado cartas em um caldeirão em sua casa que
ficava na Rua Cosme Velho)

O Caduceu
Um dos símbolos da profissão de Contabilidade, de acordo com
informações encontradas no site do CFC, é o Bastão entrelaçado com
duas serpentes, que na parte superior tem duas pequenas asas ou
um elmo alado. Sua origem se explica pela suposta intervenção de
Mercúrio diante de duas serpentes que lutavam, as quais se
enroscavam em seu bastão.

Fonte: favpng.com

Os romanos utilizaram o caduceu como símbolo do equilíbrio moral e
da boa conduta; o bastão expressa o poder; as duas serpentes, a
sabedoria; as asas, a diligência; e o elmo é emblemático de
pensamentos elevados.

Você conhece o ábaco?
INSTRUMENTO MILENAR DE CÁLCULO HOJE UTILIZADO
COMO MÉTODO PEDAGÓGICO.

Ábaco romano (1.o século D.C.)
Fonte: Museo Nazionale Romano

O ábaco (do grego abakos, derivado de abax: tábua de cálculos) é um
antigo instrumento de cálculo em sistema decimal, que segundo muitos
historiadores foi inventado na Mesopotâmia, pelo menos em sua forma
primitiva e depois os chineses e romanos o aperfeiçoaram.
Dentre os muitos desenvolvidos; o mais popular utiliza uma combinação
de dois números-base (2 e 5) para representar números decimais. Ele é
formado por hastes dispostos no sentido vertical (arames paralelos) e
possui uma estrutura retangular, geralmente em madeira, dividida
longitudinalmente em duas partes por uma vareta horizontal. Pode
possuir nove ou mais hastes, que contém sete bolas móveis em cada (que
podem ser movidas para cima e para baixo): duas em cima da vareta
horizontal e cinco abaixo.

Suapan (ábaco chinês). Fonte: subpng.com

As bolas situadas na parte superior chamam-se hiperbolas; as na parte
inferior chamam-se hipobolas, onde uma hiperbola equivale a cinco
hipobolas. (As contas da linha superior representam o número 5, e cada
conta da linha inferior representa o número 1). Cada coluna de contas
representa uma casa, a partir do qual se monta um número. Portanto, a
coluna mais à direita seria a das unidades (1 a 9), a segunda mais à direita, a
das dezenas (10 a 99), a terceira, a das centenas (100-999) e assim por
diante.
Pode haver variações, onde se fazem divisões na moldura, alterando o
número de bolas. O moderno soroban japonês por outro lado, tem uma
conta acima e quatro abaixo do divisor. Algumas hastes podem ser
reservadas pelo operador para armazenar resultados intermediários. Desta
forma, poucas guias são necessárias, já que o ábaco é usado mais como um
reforço de memória enquanto o usuário faz as contas de cabeça.

Soroban (ábaco japonês).
Fonte: coisasdojapao.com

Fonte: vecteezy.com

Em todo o mundo, os ábacos têm
sido utilizados no âmbito escolar
como auxílio ao ensino do sistema
numérico e da aritmética. Os alunos
podem aprender a usar o ábaco para
contar e registrar quantidades.

Ábaco Aberto em madeira
Fonte: Magazine Luiza
Ábaco Educativo
Fonte: Magazine Luiza

Hino do Contador
Criado na gestão do Presidente do CRC-PI Raulino Filho
Letra e Música: Ísis Maria Martins Raposo Castelo Branco
Interpretação: Lucia Alvino

Clique para ouvir!

"Salve nossos contadores
que trabalham com valor,
e são grandes lutadores,
com esmero e com ardor,
ajudando nosso Brasil,
a crescer e se elevar,
com afeto varonil
para a pátria exaltar.
Procuremos todos unidos,
Nosso dever bem cumprir,
Elevando nossas finanças
A grandeza do porvir!
Seguindo as leis trabalharemos,
Com inteligência e prazer,
A vitória conquistaremos,
Para o progresso acontecer,
E teremos recompensados,
O esforço da união,
E teremos conquistado,
O respeito da nação.”

Os contadores
da JFPR

A JFPR possui no seu quadro de servidores, 7 analistas judiciários
especializados em contadoria: Airton Silvério de Queiroga, Gláucio
Suehiro Nagano, José Luiz Alves da Silva, Marcos Litwinczuk Jung,
Maurício Cavalcante Agostini, Nilton César da Silva e Valmir Carlos
Garuti, e 3 técnicos judiciários especializados em contabilidade: Carlos
Eduardo Higa, Petras Damião Serafim (do quadro do TRF4 requisitado à
JFPR) e Stewon Stankiewicz. Eles atuam no Núcleo de Cálculos Judiciais,
Núcleo de Auditoria Interna, e nas Seções de Cálculo de algumas Varas
Federais em Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e
Umuarama. A seguir, conheceremos alguns desses colegas e um pouco
sobre o seu trabalho.
O

analista

Maurício

Cavalcante

Agostini possui as graduações de
Ciências Contábeis e Administração de
Empresas pela UEL e especialização em
Administração Pública pela UniBrasil.
Ingressou na SJPR em agosto/99, no
Núcleo de Planejamento, Orçamento e
Finanças, e depois de algum tempo foi
para o Núcleo de Contadoria.
Após 4 anos e 3 meses em Curitiba, voltou para a sua cidade natal,
Londrina, por meio de remoção a pedido, para a 6ª Vara Federal, onde
está lotado. Além do setor de cálculos, também auxilia a Vara na expedição
de RPVs e precatórios, entre outras coisas. Trabalha, também, para a
Central de Perícias, setor relativamente novo em Londrina.
Em relação ao teletrabalho durante a Pandemia da Covid-19, Maurício
observa:

"O que dificulta um pouco é a comunicação
direta com os colegas da Vara. No mais,
tenho gostado da modalidade de
teletrabalho, com a possibilidade de maior
concentração no serviço e maior
flexibilidade nos horários. Também
ganhamos tempo com a desnecessidade dos
deslocamentos"

O analista Nilton César da Silva possui
formação
em
Técnico
em
Contabilidade (Habilitação Profissional
Plena de Contabilidade do Ensino de 2º
Grau), graduou-se em Bacharel em
Ciências Contábeis, no ano de 1992, na
Faculdade de Ciências Contábeis e
Administrativas de Rolândia - FACCAR,
e em 2019, concluiu a pós graduação de
Contabilidade Fiscal e Tributária na
Faculdade Paranaense - FACCAR

Nilton tomou posse e entrou em exercício na Justiça Federal do Paraná em
24 de abril de 2006 e já trabalhou nas Subseções Judiciárias de Ponta
Grossa, Cascavel e Umuarama, na qual está atualmente lotado, estando em
teletrabalho integral em localidade diversa (Rolândia-PR) desde 2016.

Dentre as suas atribuições na elaboração dos cálculos judiciais na JFPR
constam o cálculo de multa, prestação pecuniária e custas nas Ações
Criminais, incidência de imposto de renda sobre juros recebidos em
reclamatória
trabalhista,
verbas
indenizatórias
e
previdência
complementar, cálculos de dano material e moral, e outros cálculos de
atribuição do Núcleo de Cálculos Judiciais, como atualizações de cálculos
acolhidas pelo julgado, diferenças salariais, atualizações de Precatórios e
RPV.

Já acostumado ao teletrabalho, Nilton transformou os desafios em
oportunidades, o que já é uma bela dica para todos que estão enfrentando
as adversidades impostas pela Pandemia de Covid-19. Ele enxergou a
possibilidade de aprender um novo idioma (o Hebraico), aprender a tocar
instrumentos musicais (teclado e cavaco) e claro, aprimorar seus
conhecimentos de cálculos e contabilidade fiscal para melhor desempenho
de suas atribuições na Justiça Federal.

O analista Airton Silvério de Queiroga é formado no curso técnico em
Contabilidade pelo Instituto Adventista Paranaense e em Ciências
Contábeis pela Universidade Estadual de Goiás, atuando na área contábil
há quase 40 anos.
Aprovado em 6º lugar no concurso de 2004, foi nomeado em abril de
2006 para a Subseção Judiciária de Cascavel, e removido para a Subseção
Judiciária de Ponta Grossa em novembro de 2008, e para Curitiba em
abril de 2012.
Como supervisor da Seção de Conferência e Assessoria de Cálculo, Airton
tem elaborado cálculos que dizem respeito à repetição de imposto de
renda, taxas e outros tributos federais indevidamente pagos, incluindo a
repetição de PIS e COFINS sobre o ICMS que, pelos altos valores
envolvidos, tornou-se conhecida como “a tese do século”.

"Casado há 38 anos, um casal
de filhos já casados, minha
maior alegria hoje é ser o vovô
do Heitor e da Helena. "

Heitor e Helena, netos de Airton

Durante a pandemia, seu primeiro desafio foi alterar o estilo de vida,
definir horários para trabalhar e também dedicar maior cuidado à saúde,
especialmente em relação à alimentação saudável e a prática de exercícios
físicos.
Na questão social e emocional, passou a dar maior valor ao convívio com a
família e, em especial, melhor tempo para curtir os netos: "Como moramos
no mesmo condomínio e todos (filhos, genro e nora) trabalhamos em home office,
temos aproveitado as oportunidades para celebrar a vida, com os cuidados
sanitários recomendados, no propósito de comemorar os momentos que estamos
juntos."

O analista José Luiz Alves da Silva é natural de Minas Gerais, e graduou-se
em Ciências Contábeis na UFPR em 2004. (José conta, como curiosidade,
que dividiu a sala de aula por 5 bons anos de faculdade com nosso colega
do Núcleo de Planejamento, Orçamento e Finanças, Allens Edilson de
Campos). Foi aprovado no concurso de 2004 e nomeado/empossado em
junho de 2006 na Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu.
Durante mais de 15 anos da JFPR, realizou uns poucos trabalhos
administrativos e sempre esteve trabalhando com a realização de cálculos
judiciais e emissões de pareceres para execuções e, também, como
subsídio para auxiliar os magistrados em suas decisões.
Inicialmente, realizava os trabalhos somente nos processos que
tramitavam na Subseção de Foz do Iguaçu. Atualmente, José acredita que a
partir de 2010, passaram a trabalhar nos processos que tramitam em todo
o Estado do Paraná.

"Tenho uma grata satisfação em
pertencer à JFPR, em especial à equipe
do Núcleo de Cálculos Judiciais."

Funcionalmente, quando todos os servidores precisaram realizar o
trabalho a distância, em decorrência da Pandemia de Covid-19, ele já
realizava o teletrabalho desde 01/2018. Desta forma, explica que não
sofreu o impacto da reorganização da forma de trabalho.
Seus desafios, no entanto, foram de reorganizar a logística de casa,
conciliando as atividades escolares dos filhos e redobrando os cuidados
com a saúde física e mental.

O analista Marcos Litwinczuk Jung é
formado em Ciências Contábeis pela
Faculdade São Judas Tadeu – Porto
Alegre/RS.
Em junho/2006, ingressou na SJPR
com a lotação na Direção do Foro da
Subseção Judiciária de Umuarama e
desde julho/2014, está lotado na
Direção do Foro da Subseção
Judiciária de Cascavel.
Atualmente, o trabalho desenvolvido na JFPR está vinculado ao Núcleo de
Cálculos Judiciais com a elaboração de cálculos, informações e pareceres
na área previdenciária e na área de questões funcionais.

"A Pandemia da Covid-19 me trouxe muita
insegurança diante das tristes notícias veiculadas
diariamente da perda de vidas. Assim, o desafio
para encarar essa realidade foi a adaptação às
políticas de proteção e de prevenção exigidas para
o enfrentamento da pandemia."

Em relação à saúde emocional, Marcos acredita que o otimismo e a
companhia da família foram imprescindíveis para manter uma moral alta
para seguir em frente, tanto no dia a dia, como no desempenho das
atividades de trabalho.
A Seção de Memória Institucional sabe que muitos outros servidores do quadro da JFPR
possuem a formação em Ciências Contábeis ou Contabilidade; porém optamos em mencionar
textualmente aqueles que detêm o cargo de Analista com especialidade em Contadoria ou
Técnico com especialidade em Contabilidade. Os demais Analistas e Técnicos com estas
formações sintam-se igualmente homenageados!

Gostaram de conhecer um pouco da trajetória e do dia a dia dos nossos colegas contadores
na JFPR? Então, aguarde nossa próxima edição sobre os médicos da Instituição,
profissionais que foram tão essenciais no combate à crise sanitária que estamos
enfrentando!

Processo Histórico
(1919)
Como vimos, os contadores do passado eram conhecidos como “guardalivros”, denominação em virtude da sua principal função que, até então, era
a de escriturar e manter em boa ordem os livros mercantis das empresas
comerciais. Contudo, os contadores também se faziam presentes como
auxiliares do Juízo, assegurando sua devida prestação jurisdicional.
Os Autos de Petição para Execução de Sentença nº 1.804, do ano de
1919, proposta pelo Bacharel Fernando Eugenio Martins Ribeiro contra a
Fazenda do Estado do Paraná, tratam do requerimento da execução da
quantia referente aos vencimentos de Juiz de Direito desde sua destituição,
incluindo a gratificação adicional a que tinha direito.
O autor alegou que a execução do julgado não dependia de liquidação, pois
os valores podiam ser apurados por meio de operações aritméticas e
baseadas em documentos e tabelas fixadas em lei.
O contador do Juízo estimou os vencimentos desde 9 de junho de 1892 até
31 de agosto do ano de 1919 em cento e cinquenta e nove contos,
duzentos e setenta e nove mil e novecentos e oitenta e nove réis
(159:279$989). Somados aos valores de gratificação adicional apurados em
onze contos, quatrocentos e sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta réis,
perfazia um total de 170:749$869 (cento e setenta contos, setecentos e
quarenta e nove mil e oitocentos e sessenta e nove reis).

O Juiz Federal em exercício, Bernardo Moreira Garcez, julgou por sentença
a conta apurada para que produzisse todos os devidos e legais efeitos e
determinou expedição de precatório ao Presidente do Estado, requisitando
o cumprimento do julgado.

Fonte: favpng.com

Um Sonho de Liberdade (The
Shawshank
Redemption,
originalmente) é um drama
norte-americano lançado em
1994, baseado no livro "Rita
Hayworth
and
Shawshank
Redemption" de Stephen King,
publicado em 1982.
Nesta obra, os conhecimentos
do protagonista na área
contábil farão toda a diferença
no desfecho da história. Clique
aqui para assistir o trailer.

Fonte: freepng.es

JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA
SEÇÃO DE MEMÓRIA INSTITUCIONAL

