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QUARTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 2011  

Advocacia  | 05:00  

Aliar a formação em Direito e Ciências Contábeis 
credencia os profissionais da área tributária a 
terem mais sucesso nas ações que envolvem as 
empresas e o fisco. A opinião é de tributaristas 
ouvidos por Leis e Negócios .

Entre as causas listadas pelos especialistas a 

necessidade de falar a mesma língua do 
empresário e a necessidade de conhecer os 

meandros da área contábil.  

“Optei por cursar a faculdade de Contabilidade 
mesmo com a formação em Direito porque atuo na 

área tributária. Costumava delegar trabalhos ao 

contador. Percebi que o advogado não tem a visão 

completa do contador e vice-versa. Isso fez com a segunda graduação se tornasse importante. 
Precisamos falar a mesma língua que o empresário”, afirmou Vitor Martins Flores, do escritório de 

Direito Tributário Souza, Schneider, Pugliese e Stokfisz, e que é formado em Direito e Contabilidade. 

Considerada técnica, a contabilidade é uma área muito importante quando as discussões batem à porta 
do judiciário. “O Direito ganhou sofisticação no mercado. A contabilidade é a linguagem dos negócios”, 

disse Ismail Salles, do Moura Tavares Figueiredo e Moreira Campos Advogados. 

Ele explica que procurou a graduação em Contabilidade –curso que conclui em 2012—porque “a 

contabilidade é escrava do Fisco”. “Conhecendo a metodologia, a defesa de uma discussão fica muito 
mais acessível”, revela.  

A dupla formação, no entanto, não afeta o mercado dos contadores. É o que acredita Fabio Tadeu 

Ramos Fernandes, sócio da área tributária do Almeida Advogados. 

“Não acho que o mercado de contadores fica comprometido. A questão corre em paralelo. Claro, as 

vezes têm conflitos porque alguns contadores soltam opiniões que deveriam ser de advogados, mas 

também existem advogados que se aventuram na área de contabilidade e não dão opiniões confiantes. 
Um profissional completa o outro”, alega  

Fernandes, que não fez a graduação em Contabilidade, mas optou por cursos no setor como o 

“Contabilidade para administradores não financeiros” oferecido pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV). 

O advogado, no entanto, ressalta que a necessidade de entender uma outra área faz parte da 

personalidade do profissional da área jurídica. “Advogado tem o ego lá em cima e entrar numa área sem 

compreender totalmente é complicado”, reconhece. 
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Marina Diana é jornalista, formada em 
Direito e escreve sobre Justiça, 
legislação, escritórios de advocacia, 
fusões e aquisições, abertura de capital 
e os movimentos do Judiciário. Entre em 
contato: mdiana@ig.com 
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