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EDITORIAL

Sejam bem-vindos à edição 
67 da Valor Contábil, a Re-
vista do CRCRJ. Acredito que 

a palavra mais adequada para 
definir esta edição, e que casa 
perfeitamente com o contexto 
de pandemia que estamos viven-
ciando desde o início de 2020, é 
resiliência, cuja definição em sen-
tido figurado é: “capacidade de se 
recobrar facilmente ou se adap-
tar às mudanças”. 

A matéria de capa fala sobre as 
transformações que a contabili-
dade está sofrendo em razão da 
Lei Geral de Proteção de Dados, 
que entrou em vigor em agosto e 
vem quebrando paradigmas e al-
terando a cultura organizacional 
de empresas públicas e privadas. 
E que pode, inclusive, represen-
tar um novo campo de atuação 
para nossa categoria! 

No especial, pautamos um assun-
to extremamente importante: o 
outubro rosa! Mês de prevenção 
ao câncer de mama, o segundo 
tipo de câncer que mais acomete 
as mulheres brasileiras, mas que, 
se diagnosticado rapidamente, 
tem altíssimas chances de cura. 
Saiba mais sobre o assunto e 
confira histórias emocionantes 
de profissionais da contabilidade 
que venceram essa batalha, para 
nos trazer inspiração e esperança 
por dias melhores.

guimos mais capilaridade, capaci-
tando, de janeiro a outubro, mais 
profissionais do que no ano de 
2019. Esse é um dos maiores be-
nefícios proporcionados pela ino-
vação tecnológica: a multiplicação 
e a redução das distâncias!

Por fim, essa edição traz outra 
novidade relevante para nossos 
profissionais da contabilidade 
fluminenses: a publicação da 
Portaria CRCRJ nº 309, de 16 de 
outubro de 2020. Por meio dela, 
queremos proporcionar melho-
res formas de quitação dos débi-
tos de 2011 a 2020 para que haja 
regularização profissional. Assim, 
muitas pessoas poderão retornar 
à profissão contábil e, inclusive, 
buscar outras oportunidades na 
área. Saiba mais detalhes na edi-
toria “Você sabia?”.

Este ano foi desafiador em mui-
tos sentidos. Mas, muitas vezes, é 
nesses momentos que surgem os 
grandes projetos. É com um olhar 
otimista que entregamos esta edi-
ção. Desfrute da leitura e aproxi-
me-se cada vez mais do seu CRCRJ. 

SAMIR FERREIRA 
BARBOSA NEHME

Presidente do CRCRJ

Resiliência é 
a palavra do 
momento

OLÁ PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE,
E por falar em futuro... não res-
tam dúvidas que o Coronavírus 
acelerou tendências, como a 
transformação digital e o uso das 
chamadas “novas tecnologias”: 
RPA e Inteligência Artificial. Um 
estudo da Gartner prevê que os 
gastos com tecnologia da infor-
mação em todo o mundo devem 
aumentar em 2021 em relação a 
este ano, com uma média de in-
vestimento prevista de US$ 3,8 
trilhões em comparação aos US$ 
3,6 trilhões em 2020. 

Já está claro que a tecnologia e a 
contabilidade caminham juntas e 
que as ferramentas de automação 
garantem mais tempo de qualida-
de para que o profissional contábil 
aumente sua produtividade e apre-
sente resultados satisfatórios para 
seus clientes. O entrevistado dessa 
edição é Guilhermo Queiroz, Fun-
dador e CEO da Biosolvit. A TOTVS 
é a maior empresa de tecnologia 
no Brasil e, nessa entrevista, abor-
damos as ferramentas imprescin-
díveis para o desenvolvimento das 
empresas contábeis.

Inclusive, a tecnologia também 
tem sido aliada do CRCRJ e foi 
fundamental neste momento 
de pandemia, especialmente no 
âmbito da educação continuada. 
Mesmo em cenário de isolamento 
social, tivemos a resiliência neces-
sária para adaptar nossos cursos 
ao formato EAD ao vivo e conse-



ESPECIAL

HISTÓRIAS DE 
CURA, HISTÓRIAS 
QUE CURAM
OUTUBRO ROSA: PROFISSIONAIS
DA CONTABILIDADE QUE VENCERAM
O CÂNCER DE MAMA CONTAM
SUAS TRAJETÓRIAS DE
FORÇA E SUPERAÇÃO

A técnica em contabilidade 
Cristiane Ferreira recebeu 
o diagnóstico de câncer de 

mama aos 39 anos de idade, após exames 
realizados para investigar um nódulo desco-

berto enquanto tomava banho. Para Sônia Bar-
bosa, conselheira do CRCRJ, o diagnóstico veio aos 
57, dois longos anos depois de permanecer em 
acompanhamento médico para analisar um caro-
ço no seio direito, que os especialistas diziam ser 
benigno. Já a perita contábil Fernanda Barbosa, 
filha de Sônia e décima mulher da família a de-
senvolver o câncer de mama, descobriu a doença 
aos 35 anos, através do autoexame. 

Três mulheres com perfis e histórias diferentes, mas 
com uma força semelhante que as une: elas vence-

ram o câncer de mama movidas por muito otimismo, 
apoio da família e dos amigos, e, especialmente, por 
amor a si mesmas. A batalha contra a doença durou 
três anos para Cristiane, cinco para Sônia e dois para 
Fernanda. E, hoje, apesar de ainda continuarem em tra-
tamento para diminuir as chances de um possível re-
torno do câncer, a chamada “manutenção preventiva”, 
todas podem se autodeclarar curadas.

No Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização 
sobre o câncer de mama, diversas iniciativas surgem 
para incentivar o autocuidado e alertar mulheres e ho-
mens de todas as idades sobre a importância do diag-
nóstico precoce. O tumor nas mamas é uma doença 
causada pela multiplicação desordenada de células 
com anomalias que, quando agrupadas, formam nó-
dulos. Entre as brasileiras, é o segundo tipo de câncer 
mais recorrente, representando cerca de 20,9% de to-
dos os cânceres que afetam o sexo feminino. Homens 
também podem ser vítimas da doença, no entanto, o 
diagnóstico é raro, somando apenas 1% dos casos. 
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VALOR CONTÁBIL     l     5

ESPECIAL

De acordo com a mastologista 
Thereza Cypreste, médica res-
ponsável pelo acompanhamento 
e tratamento de pacientes com 
câncer mamário, essas alterações 
genéticas podem ser hereditárias 
ou adquiridas, e se tornam fator 
de maior risco caso sejam desco-
bertas de forma tardia.

“O ideal é realizar o que chamo 
de tripé da saúde mamária: ir 
ao médico uma vez ao ano para 
examinar as mamas, fazer ma-
mografia a partir dos 40 anos e, 
entre uma consulta e outra, rea-
lizar o autoexame em casa, pelo 
menos uma vez por mês após a 
menstruação. A mamografia é 
essencial, pois é o único procedi-
mento capaz de visualizar peque-
nas microcalcificações no seio 
que, caso não sejam tratadas 
inicialmente, se transformam em 
um caroço”, explica.

FATORES DE RISCO

Cypreste reforça que não há 
idade limite para parar de fazer 
o exame, visto que, atualmente, 
longevidade é um dos fatores de 
risco para o câncer. Segundo a 
mastologista, a cada 10 anos vivi-
dos, aumenta-se em 10% a chan-
ce de ter qualquer tipo de tumor. 
Além disso, este tipo de nódulo 
não tem causa única para o sur-
gimento. Entre outros principais 
agentes relacionados ao seu de-
senvolvimento estão: fatores re-
lacionados à vida reprodutiva da 
mulher (idade da primeira mens-
truação, ter tido ou não filhos, 
ter ou não amamentado, idade 
em que entrou na menopausa), 
histórico familiar de câncer de 
mama, consumo de álcool, ex-
cesso de peso, atividade física 
insuficiente, entre outros. 

As contadoras Fernanda e Sônia 
são exemplos de mulheres que 
tiveram o fator hereditário como 
principal causa do desenvolvimen-

to do câncer. Apesar de terem se 
preparado a vida inteira para um 
possível combate à doença, am-
bas enfrentaram debilitações físi-
cas e psicológicas durante o tra-
tamento. Felizmente, mãe e filha 
foram as primeiras sobreviventes 
do câncer na família.

“Costumo dizer que a pior parte 
do câncer de mama é o diagnós-
tico. Fui a décima mulher da fa-
mília, e o histórico não era favo-
rável. Em nosso histórico familiar, 
minha mãe foi a primeira sobrevi-
vente da doença. Tive medo, sou 
mãe e jovem. Não sabia o que es-
perar e como seria o futuro. Mas, 
tenho uma rede de segurança 
maravilhosa e com o apoio dos 
meus pais e irmão, mantive a ca-
beça erguida, a esperança e a fé 
na cura”, relatou Fernanda.

A técnica em contabilidade Cristia-
ne também fazia parte do grupo 
de risco. Na época da descoberta, 
ela estava com sobrepeso, pressão 
alta e diabete, além de também 
possuir a predisposição hereditá-
ria, advinda da mãe que, da mes-
ma forma, enfrentou a doença.

TRATAMENTO E CURA

De acordo com o Instituto Nacio-
nal de Câncer (INCA), mesmo no 
grupo de risco, detectar o câncer 
de mama na fase inicial traz 90% 
de chances de cura ao paciente. 
No entanto, no Brasil, apenas 
43% das mulheres identificam o 
nódulo precocemente. Segundo 
a mastologista Thereza Cypreste, 
quando descoberto de forma tar-
dia, as pacientes precisam se sub-
meter a tratamentos como cirur-
gia, quimioterapia, radioterapia, 
entre outros procedimentos. O 
conselho da especialista é buscar 
ajuda médica, que pode ser en-
contrada gratuitamente através 
do Sistema Único de Saúde (SUS), 
a fim de analisar e encontrar a 
melhor solução para o caso.

Cristiane se enquadra no grupo de 
pacientes que precisaram se sub-
meter à cirurgia, quimio e radiote-
rapia. Com otimismo e fé, ela con-
seguiu superar os efeitos colaterais 
do tratamento e vencer o câncer.

“Eu sempre fui uma pessoa muito 
ativa e fazendo quimioterapia eu 
perdi a força, ficava muito can-
sada, enjoada, sentia dores nos 
ossos, principalmente nas articu-
lações. Mas não tive medo, pelo 
contrário: eu tinha a certeza que 
era só uma fase e que tudo isso 
passaria... e passou!”, afirmou a 
técnica em contabilidade.

Após o tratamento, é primordial 
que os pacientes adotem hábitos 
saudáveis, para que a doença não 
reincida. Mesmo antes do desen-
volvimento do câncer, dados do 
INCA apontam que cerca de 30% 
dos casos podem ser evitados a 
partir de mudanças comportamen-
tais associadas à prática de ativida-
de física e alimentação saudável.

Independentemente da idade, 
todas as mulheres podem conhe-
cer o seu corpo para saber o que 
é e o que não é normal. Por isso, 
é essencial olhar, apalpar e sentir 
as mamas no dia a dia, para reco-
nhecer suas variações naturais e 
identificar as alterações suspeitas. 
A cura é possível, assim como foi 
para Cristiane, Fernanda e Sônia.

“Sempre fui uma pessoa 
positiva, procurando 
encontrar o lado bom de 
tudo. E ter passado por essa 
fase me deixou mais ligada 
às coisas boas, ao viver de 
forma plena. Minha palavra 
passou a ser Resiliência: 
nunca desistir, seguir em 
frente, recomeçar. E assim 
estou seguindo”, afirma 
Sônia em seu relato de 
superação.
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A pandemia acelerou a ne-
cessidade dos escritórios 
se adequarem às novas 

tecnologias. E para falar sobre ferra-
mentas de automação, no contexto 
da atividade contábil, a Valor Contá-
bil entrevistou Guilhermo Queiroz, 
especialista no assunto e Fundador 
e CEO da Biosolvit, empresa de so-
luções em biotecnologia. 
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tábil dos clientes já está disponí-
vel. O que eu acredito que existirá 
agora é uma tendência para que 
o cliente queira ter cada dia mais 
a informação sob seu domínio.

Acho que o cliente vai deixar 
de delargar o assunto contábil 
e fiscal, para delegar a alguém 
que acesse suas informações e 
extraia os indicadores, as infor-
mações gerenciais que são perti-
nentes ao negócio dele, mas que 
acima de tudo respeite a questão 
da propriedade dessas informa-
ções e do pleno acesso às infor-
mações pelo cliente. Em outras 
palavras, acho que os escritórios 
vão passar por um processo de 
descentralização de informação, 
já que na maioria das vezes essas 
informações estão concentradas 
dentro do escritório contábil e 
isso começa a estar nas bases.

Sobre os treinamentos, acredito 
que seja muito necessário, por-
que as plataformas que estarão 
disponíveis para essas informa-
ções são diferentes. Um escritó-
rio contábil, quando tem as infor-
mações sob seu domínio, possui 
um único software de gestão 
dessas informações que atende 
várias empresas. Quando o escri-
tório atua de maneira consultiva, 
o treinamento para a equipe é 
fundamental, porque o software 
do cliente deve ser diferente da 
ferramenta que a equipe está ha-
bituada a utilizar.

4) - Essas ferramentas podem 
ser adaptáveis para a realidade 
de cada organização?

Sim, sem dúvidas, principalmen-
te no que diz respeito à ferra-
mentas de suporte à produtivi-
dade. Quando um escritório de 
contabilidade adota ferramentas 
que lhe permitam atender me-
lhor o seu cliente. 

Por exemplo, eu tenho acompa-
nhado escritórios começarem a 

1) - Quais os ganhos a curto prazo 
que um escritório contábil pode 
ter com a utilização de ferra-
mentas de automação? E a longo 
prazo, o que o uso dessas ferra-
mentas simboliza para o projeto 
de crescimento da empresa?

Os principais ganhos são de pro-
dutividade. Quando falamos em 
automação, estamos falando em 
melhoria em produtividade e, em 
última instância, no atendimen-
to ao cliente. Então, quando nós 
tomamos a iniciativa de melhorar 
processos e automatizar rotinas, 
a gente ganha velocidade, pro-
dutividade e o cliente fica melhor 
atendido. Em longo prazo, isso 
traz melhor rentabilidade, condi-
ções para competir no mercado e 
fidelização de clientes.

2) - Como você enxerga o im-
pacto que a pandemia trouxe 
para a dinâmica das empresas, 
sobretudo dos escritórios con-
tábeis, quanto à utilização de 
softwares e ferramentas tecno-
lógicas no geral?

A pandemia antecipou a tendên-
cia da comunicação remota. Cada 
dia mais, não só os escritórios de 
contabilidade, mas todas as em-
presas que atendem um cliente, 
vão precisar estar preparadas 
para  essa dinâmica diferente de 
atendimento. O cliente cada dia 
mais se sentirá mais confortável 
de ser atendido de forma remo-
ta e suscetível ao acesso remoto 
às suas informações, de maneira 
que facilite o trabalho.

3) - Como é o processo de tran-
sição de um escritório tradicio-
nal, que não faz uso de nenhum 
software, para uma contabili-
dade digital? São necessários 
treinamentos para a equipe?

Primeiramente, eu não acho que 
exista mais nenhum escritório 
tradicional. Na pior das hipóteses, 
o software que faz a gestão con-

adotar plataformas de controle 
de chamados. Então o cliente 
tem um chamado, uma necessi-
dade, ele solicita esse suporte de 
forma mais estruturada. Quan-
do um escritório permite isso 
ao seu cliente, quando ele dá 
essa possibilidade, ele melhora 
muito a qualidade do relaciona-
mento com esse cliente, porque 
ele consegue mapear e entender 
melhor as demandas daquele 
cliente. Ele consegue ter um nível 
de serviço melhor. 

A adaptação dessas ferramentas 
a cada ambiente é não só possí-
vel, como extremamente neces-
sária. Cada escritório tem sua re-
alidade, e cada escritório terá sua 
necessidade ferramental para 
lidar com as demandas de seus 
clientes.  Quando falamos em 
softwares de gestão contábil, sem 
dúvida, também há uma adapta-
ção, porém, como são controles 
padronizados,  a necessidade de 
adaptação é menor.

5) -  Qual tipo de ferramenta de 
automação costuma ser mais 
bem aceita pelos profissionais 
da contabilidade?

Hoje já existe uma forte adoção 
do software de gestão contábil, 
então a adoção dessa tecnologia 
é quase que natural. Quando os 
escritórios começarem a investir 
em soluções de produtividade 
e atendimento ao cliente, essa 
adaptação vai ser muito fácil, por-
que vai melhorar a qualidade do 
ambiente interno do escritório, 
vai facilitar o suporte, vai melho-
rar a relação com o cliente. A ado-
ção disso vai ser muito simples. 
Por fim, acho que a adoção de 
softwares que permitam acompa-
nhar parâmetros de produtivida-
de da própria equipe do escritó-
rio também vão ser bem aceitos.
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Uma interessante tendência que 
tem sido constatada na formação 
de Tribunais Arbitrais é a indicação 
de técnicos - não advogados - para 
compor com estes um produtivo 
mix de expertises que pode agre-
gar valor à condução do Procedi-
mento Arbitral e contribuir para a 
elaboração de uma sentença tecni-
camente robusta e fundamentada.

Nesse sentido, a presença de um 
Contador em um Tribunal Arbi-
tral é uma alternativa cada vez 
mais utilizada, o que representa 
um novo nicho de atuação para 
os Contabilistas, o qual demanda 
algumas providências pessoais e 
corporativas para que as partes 
possam contar com profissionais 
altamente qualificados, com expe-
riência e devidamente preparados 
para o exercício desta atividade.

O Contabilista que se interessar 
por este novo segmento de merca-
do precisa implementar um amplo 
programa de capacitação, recicla-
gem e atualização permanentes, 
pois é necessário que o profissio-

nal tenha conhecimento do que 
está acontecendo neste mercado, 
quais os debates que estão sendo 
travados sobre os temas ligados 
à Arbitragens e quais as soluções 
recomendadas pelos Especialistas.

Por outro lado, no âmbito corpo-
rativo, o nosso Conselho Federal e, 
em particular, o CRCRJ tem estado 
atentos à esta nova demanda e pro-
curado tomar providências diversas 
para dar suporte aos profissionais 
que se disponham a exercer esta 
atividade. Para isso, entre outras 
providências, foi constituída uma 
Comissão de Arbitragem que tem 
por objetivo sugerir e implementar 
ações concretas de estímulo à par-
ticipação dos colegas Contabilistas 
em procedimentos arbitrais, seja 
como Peritos, seja como Árbitros.

Alguns dos instrumentos utilizados 
pelos membros desta comissão 
são: publicação de artigos sobre 
o tema, condução de Seminários 
(Lives) e, em breve, espera-se que 
possam ser ministrados cursos de 
capacitação específica para aque-

Ricardo Salomão é contador, árbitro e perito judicial na área econômico-contábil.

A ATUAÇÃO DO CONTADOR 
COMO ÁRBITRO

A Arbitragem no Brasil é uma realidade e, cada vez mais, se impõe como instrumento preferencial para reso-
lução de conflitos diversos, especialmente aqueles de natureza contratual e de natureza societária. A Justiça 
Privada tem se mostrado capaz de, em um prazo relativamente rápido, dar soluções adequadas para os 

litígios decorrentes dos temas acima mencionados.

les que se disponham a participar 
deste novo mercado. Além disso, 
será criada uma página específica 
no site do CRCRJ. Nela serão publi-
cados mais artigos e informações 
úteis para todos os Contabilistas 
interessados em Arbitragem.

Portanto, este é apenas um primei-
ro contato com os colegas Contabi-
listas. Esperamos que no próximo 
Seminário, que será online e já 
está marcado para os dias 17 e 18 
de novembro, sendo a participação 
da Comissão de Arbitragem, no dia 
18, às 10h45min, possamos estar 
juntos, conversando e informando 
um pouco mais sobre este tema. O 
link para o acesso é https://nova.
era.contabil.atmodigital.com/

Em caso de interesse ou dúvidas, a 
Comissão de Arbitragem está á dis-
posição através do email arbitragem.
mediacao@crcrj.org.br. Todos os 
membros terão prazer em comparti-
lhar com os colegas as informações 
que já estão disponíveis e também 
pesquisar sobre assuntos que de-
mandem respostas mais complexas.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS  
Últimas orientações nesta reta final

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

Todos estes documentos deverão ser digitalizados 
e apresentados em mídia - UPLOAD - gerada pelo 
sistema SPCE, no formato PDF OCR e em tamanho 
não superior a 10 megabytes. Além de ser necessá-
rio que estejam organizados em pastas nominadas, 
de modo a facilitar a sua identificação.

- Extrato bancário das contas abertas para a cam-
panha (outros recursos, fundo partidário e FEFC), 
em sua forma definitiva (o emitido pelo aplicativo 
do banco não serve), abrangendo todo o período da 
campanha (da abertura da conta até a entrega da 
prestação final).

- Comprovante de recolhimento das sobras finan-
ceiras de campanha, caso existam.

* se a sobra for na conta de outros recursos, 
o recolhimento será para a conta do partido 
político por onde o(a) candidato(a) concorreu 
(transferência ou depósito em cheque nomi-
nal e cruzado);

* se a sobra for na conta de FEFC, o recolhi-
mento será para o Tesouro Nacional, através 
da GRU (Guia de Recolhimento da União);

* se a sobra for na conta do fundo partidário, 
o recolhimento será para a conta do partido 
político (conta Fundo Partidário) por onde 
o(a) candidato(a) concorreu (transferência ou 
depósito em cheque nominal e cruzado).

- Declaração do partido político por onde o(a) can-
didato(a) concorreu, comprovando o recebimento 
das sobras de campanha em bens permanentes, 
caso existam.

- Documentos fiscais que comprovem os gastos 
realizados com recursos do fundo partidário e/ou 
FEFC, caso tenha havido movimentação financeira 
nestas contas.

- Caso existam dívidas de campanha não quita-
das, apresentar autorização da direção nacional do 
partido assumindo estas dívidas, acompanhadas 
dos demais documentos pertinentes a estas dívidas

A COMISSÃO DE CONTABILIDADE ELEITORAL E PARTIDÁRIA DO CRCRJ LISTOU ORIENTA-
ÇÕES IMPORTANTES SOBRE DOCUMENTOS E SISTEMAS RELATIVOS ÀS PRESTAÇÕES DE 
CONTAS DE CANDIDATOS E DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA AS ELEIÇÕES 2020. CONFIRA!
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IMPORTANTE

Há um prazo específico para as entregas das mídias 
(pen-drive) nas zonas eleitorais, mediante agendamen-
to prévio. Atenção às datas:

 - Para os candidatos ELEITOS e até o TERCEIRO SUPLENTE: 
Até 15/12/2020;

 - Para os DEMAIS CANDIDATOS e para os PARTIDOS: de 
07/01 até 08/03/2021.

- Instrumento de mandato para constituição de 
advogado que representará os interesses do(a) can-
didato(a) durante a análise e julgamento das contas 
de campanha perante a Justiça Eleitoral

- Caso a campanha tenha recebido recursos de 
fontes vedadas, apresentar os comprovantes ban-
cários de devolução de tais recursos recebidos ou 
guia de recolhimento ao Tesouro Nacional (GRU), 
neste último no caso não ocorrendo a possibilidade 
de identificação da origem do recurso.

- Notas explicativas, para melhor esclarecer fatos 
ocorridos durante a campanha e que mereçam me-
lhor esclarecimento para uma adequada análise pela 
Justiça Eleitoral das contas prestadas (usem à vontade).

PROCEDIMENTOS PARA A ENTREGA DA PRESTA-
ÇÃO DE CONTAS FINAL

- A prestação de contas deverá ser gerada no sis-
tema SPCE e, após, deverá ser enviada para a justiça 
eleitoral via internet;

- O prazo de entrega via sistema SPCE é até 
15/12/2020 para todos os candidatos e parti-
dos, independente de ter ocorrido ou não 2º 
turno de votação;

- Após o envio da prestação de contas via inter-
net, deverá ocorrer a impressão do extrato resumo 
da prestação de contas.

- Gravar o arquivo gerado pelo sistema SPCE em 
um pen-drive para posterior entrega ao cartório 
eleitoral da cidade onde o(a) candidato(a) tenha 
concorrido, mediante protocolo (observar os prazos 
específicos destacados acima).
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D ados pessoais são gran-
des ativos intangíveis para 
as organizações. Esse, in-

clusive, foi um dos motivos para 
a criação de uma legislação es-
pecífica, inspirada em outras po-
tências mundiais: a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), que 
entrou em vigor em agosto des-
te ano com o objetivo de garantir 
o direito das pessoas à privaci-
dade, à liberdade e à segurança. 
Nesse cenário, as empresas con-
tábeis são guardiãs de verdadei-
ros tesouros dos clientes: suas 
informações contábeis, fiscais, fi-
nanceiras e trabalhistas. E os cui-
dados precisam ser redobrados!

A LGPD se aplica a todas as pes-
soas naturais ou jurídicas que co-
letam, armazenam e processam 

A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS JÁ ESTÁ EM VIGOR E 
VEM IMPACTANDO ORGANIZAÇÕES DE TODOS OS TAMA-
NHOS E SEGMENTOS, INCLUSIVE EMPRESAS CONTÁBEIS

dados, seja na forma física ou digital. E um escritório contábil processa 
dados pessoais dos clientes e também de seus funcionários: o eSocial, 
por exemplo, é uma caixa recheada de dados sujeitos à legislação. Por 
isso, o primeiro passo é buscar o consentimento do recolhimento e 
uso de dados, de forma explícita, por parte dos titulares. 

LGPD: 
ATENÇÃO E 
CUIDADOS 
COM DADOS 
PESSOAIS

“O objetivo da LGPD não é prejudicar as empresas, mas proteger e zelar 
por alguns direitos fundamentais: da privacidade, da liberdade e do de-
senvolvimento da personalidade da pessoa natural”, afirma o advogado 
Ivan Siqueira, do escritório Cardoso, Siqueira e Linhares Advogados. “E 
a legislação abrange diversos campos: jurídico, gestão de processos, e 
tecnologia. Por isso, é essencial criar uma cultura na empresa de zelo 
e respeito à privacidade e à proteção aos dados pessoais, iniciando na 

AFINAL, O QUE É DADO PESSOAL?

Aos olhos da LGPD, qualquer informação relacionada a uma pessoa natural 
identificada ou identificável: nome, endereço, data de nascimento, origem 
racial, opinião política, dados genéticos, e-mails, fotografias, endereços de 
IP, dados de localização, entre outros.
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alta diretoria, que deve ser exem-
plo de comprometimento para 
uma jornada de implementação 
exitosa”, complementa.

Nessa jornada, é preciso arrumar 
a casa: mapear os dados, classifi-
cá-los, organizá-los de acordo com 
a base legal que autoriza o seu tra-
tamento e, depois, torná-los mais 
seguros, a partir da adoção de 
mecanismos internos e sistemas 
de controle. E também definir os 
agentes de tratamento de dados 
pessoais, previstos na lei: o con-
trolador e o operador, que podem 
ser pessoa física ou jurídica, de di-
reito público ou privado.

Ao controlador, competem as 
decisões sobre o tratamento dos 
dados pessoais; e ao operador, a 
realização do tratamento. Existe, 
ainda, a figura de “encarregado” 
(ou DPO – Data Protection Officer), 
indivíduo que fará a comunicação 
entre a empresa, os titulares dos 
dados e a Autoridade Nacional.

ADAPTAÇÕES E AUMENTO DE 
CUSTOS

Uma das consequências para as 
empresas contábeis, sem dúvi-
das, é o aumento de custos: o 
empresário contábil Maurício 
Luz, coordenador da Comissão 
de Escritórios do CRCRJ, ressalta 
que o mapeamento de dados em 
grandes empresas ou escritórios 
demanda o uso de software espe-
cífico. Já em entidades de menor 
porte, é possível fazer por meio 
de planilhas. Ele ainda lembra 
que a nomeação de funcioná-
rio ou contratação de empresa 
prestadora de serviços para atuar 
como operador é mais um custo 
a ser considerado, além dos trei-
namentos para os colaboradores.

“Softwares contábeis atualizados 
trazem mais segurança, solici-
tando login e senha para cada 
usuário, o que proporciona um 

acompanhamento fiel do acesso 
aos dados. Mas, vale lembrar que 
apesar de os softwares serem 
muito úteis, o processo de ma-
peamento é abrangente e requer 
uma análise humana mais pro-
funda. Ademais, os dados físicos 
também precisam ser mapeados, 
sendo um dos pontos não cober-
tos por essas ferramentas, e isso 
gera custos com funcionários”, 
complementa Maurício.

Além desses custos, é preciso in-
vestir em Sistemas de Segurança 
para proteção dos dados cole-

tados (Antivírus, Anti Spyware e 
Firewall). O uso desses sistemas 
e ferramentas de segurança de-
verão constar no relatório a ser 
apresentado à Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados, quan-
do esta for criada.

“Para as empresas contábeis que 
já mantém softwares legalizados, 
licenciados e Antivírus apropria-
dos em seus terminais e servido-
res, podemos considerar que já 
estão com 85% de suas adequa-
ções em processo satisfatório aos 
cumprimentos da LGPD”, afirma 
o especialista. 

PENALIZAÇÕES E INSEGURANÇA

Um fator um tanto confuso a res-
peito da LGPD é a penalização. 
Pois, apesar de já estar em vigor, 
ainda não foi criada a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados, 
que será responsável pelas mul-

tas em decorrência do descum-
primento da legislação. 

Na opinião do advogado Ivan Si-
queira, a questão traz inseguran-
ça jurídica e pode representar 
um perigo: que as entidades não 
iniciem imediatamente o proces-
so de adaptação e descuidem da 
proteção aos dados.

“O fato de as sanções adminis-
trativas não poderem ocorrer 
até agosto de 2021 porque ainda 
não há uma Autoridade Nacional 
não significa que eventuais de-
cisões judiciais não possam ser 
desferidas utilizando como argu-
mento a LGPD”, afirma. 

Isso porque, a partir do momento 
que a Lei entrou em vigor, todos os 
direitos passaram a poder ser exer-
cidos pelos titulares de dados. Uma 
recente decisão do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJSP) condenou 
uma empresa a indenização no 
valor de R$10 mil por danos morais 
pelo compartilhamento de dados 
de um cliente sem autorização. 

“Essa indenização não se trata da 
punição que será aplicada pela 
Agência Nacional de Proteção de 
Dados, que é administrativa. Mas, 
a Lei agora pode servir como base 
para decisões judiciais, como foi 
esse exemplo: uma ação indivi-
dual de um titular de dados pediu 
reparação por danos causados 
pelo compartilhamento não au-
torizado de suas informações ca-
dastrais”, explica.

Além das penalidades administra-
tivas, que podem chegar a R$50 
milhões, observando teto de até 
2% do faturamento da empresa no 
último exercício, a LGPD prevê ou-
tras sanções, como dar publicidade 
à infração, o que pode causar gra-
ves danos à imagem da instituição, 
o bloqueio dos dados pessoais ou 
mesmo a eliminação dos dados a 
que se refere a infração. 

PROTEÇÃO NA 
NUVEM

Com a preocupação com o vaza-
mento de dados, um sistema de ges-
tão em nuvem traz mais segurança, 
não sendo necessário guardar da-
dos e documentos nos computado-
res ou servidores da empresa.
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BENEFÍCIOS

Apesar das demandas iniciais para adaptação e dos 
riscos a que ficam sujeitas as empresas, a Lei Geral 
de Proteção de Dados, além de ser fundamental para 
a garantia de direitos dos cidadãos, traz benefícios 
para o país e para a classe contábil, que são aponta-
dos pelo empresário Maurício Luz: 

“Primeiramente, atender ao interesse econômico, 
em que o Brasil deixa de ser excluído de transacio-
nar com os países da União Europeia. Importante 
pontuar, também, que a LGPD trará um novo nicho 

de prestação de serviço às organizações contábeis: 
o Contador DPO, que atuará como operador de da-
dos”, afirma.

Por ser um profissional que está na ponta desse tra-
tamento, ter experiência com organização, controle 
e transparência, o contador e o técnico em contabi-
lidade, se especializando na temática, estarão perfei-
tamente aptos para assumir essa nova função, que 
certamente será demandada por diversas empresas 
em todo o país.

CONFIRA OS 5 PRIMEIROS PASSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD EM 
UMA ORGANIZAÇÃO, SEGUNDO O ADVOGADO IVAN SIQUEIRA:

1) Treinamento dos colaboradores
Um documento salvo de forma incorreta pode colocar a empresa em risco, sobretudo com 
a recente vigência da LGPD. Por isso, todos os funcionários precisam passar por um treina-
mento, mesmo que básico, sobre procedimentos, o que é a LGPD e o que são dados pessoais.

2) Identificação dos Agentes de Tratamento
A Lei aborda três “agentes de proteção de dados”: o controlador (pessoa jurídica ou na-
tural a quem compete a decisão sobre os dados), o operador (pessoa jurídica ou natural 
que realiza o tratamento em nome do controlador) e o encarregado (pessoa física ou 
jurídica indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o con-
trolador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados).

3) Mapeamento e análise de dados
Quais são os dados que você trata dentro da sua empresa? A LGPD fala em alguns ti-
pos: dados pessoais, dados sensíveis, dados de menores e dados anonimizados. Após o 
mapeamento, devemos classificá-los, com base em seu nível de sensibilidade, serventia, 
prazos de validade, etc.

4) Identificação do fluxo de entrada de dados pessoais
Uma vez que você já saiba o que tem em termos de dados pessoais, é preciso revisar 
por quais caminhos esses dados entram. Quais são esses dados? Quem os coleta? Onde 
são armazenados? Qual o fluxo dele dentro e fora da empresa? Qual é a finalidade da 
obtenção. Qual a base legal para a realização do tratamento? Essas e outras perguntas 
devem ser respondidas.

5) Gerenciamento de Solicitações
O tratamento de dados deve obedecer determinados princípios, dentre os quais a trans-
parência. É preciso deixar claro o que é feito com os dados pessoais, quem terá acesso, 
aonde serão armazenados e quando serão excluídos. A elaboração ou revisão de políticas 
e processos para obter as autorizações necessárias podem se fazer necessárias.



FIQUE EM DIA!
Campanha com isenção de 

multas e juros para quitação 
de débitos à vista

• contribui com o exercício legal da profissão
• pode usufruir de todos os cursos a distância do CRCRJ de 
forma gratuita
• tem acesso gratuito às capacitações em parceria com o SEBRAE 
Rio, que são pagas para a população em geral
• tem acesso à Biblioteca virtual do CRCRJ e terá acesso à presen-
cial, quando retornar
• poderá usufruir do Espaço Compartilhado do Profissional da 
Contabilidade
• descontos e benefícios junto a instituições de ensino parceiras, 
por meio dos convênios
 Aproveite essa oportunidade e Fique em Dia com o CRCRJ!

Sensível ao momento do país, 
o CRCRJ promove, até 31 de 
dezembro, a campanha “Fi-

que em Dia”, para regularização 
de débitos de 2011 a 2020, com 
isenção em todos os acréscimos 
para pagamento à vista. A base le-
gal é a Portaria CRCRJ nº 309, de 16 
de outubro de 2020, que disciplina 
a transação de débitos.

O profissional que desejar ade-
rir à modalidade deve entrar em 
contato com a Gerência de Co-
brança pelo e-mail (cobranca@
crcrj.org.br), telefone (21 2216-
9527 / 9528/ 9570/ 9573) ou 
WhatsApp (21 97290-8475), para 
maiores informações e orienta-
ções. Ele deverá demonstrar, por 
meio de comprovantes relativos 
aos seus rendimentos, despesas, 
e outros eventos que impliquem 
em redução de renda ou acrésci-
mo extraordinário de despesas, 
que está impedido de realizar o 
pagamento integral.

Como documentos comproba-
tórios, poderão ser utilizados: 
Carteira de Trabalho (CTPS), con-
tracheque, RPA, extrato bancário, 
imposto de renda, comprovante 
de aposentadoria; no tocante às 

despesas, contas de água, luz, 
telefone, internet, condomínio e 
aluguel, por exemplo.

Após a formalização do processo 
de transação, caberá à Câmara de 
Administração e Finanças a análi-
se e o julgamento dos pedidos.

“Essa iniciativa vem em um mo-
mento crucial, porque os profissio-
nais da contabilidade estão sendo 
extremamente demandados pelas 
empresas. Como estar com regis-
tro ativo e regular junto ao CRCRJ 
é requisito básico para atuação 
profissional, é uma oportunidade 
única para voltar ao mercado de 
trabalho e ficar em dia com o seu 
Conselho”, destaca o Presidente 
do CRCRJ, Samir Nehme.

O prazo para adesão vai até 30 
de dezembro e, além da moda-
lidade à vista, com isenção total 
de juros, multas e acréscimos, 
a Portaria também prevê o par-
celamento dos débitos em até 
três vezes, com desconto de 60% 
nos acréscimos. Mas, atenção: a 
inadimplência de 2 parcelas con-
secutivas ou não implica no can-
celamento do parcelamento e a 
retomada das medidas adminis-
trativas e judiciais cabíveis.

Estando em dia com o CRCRJ, você:
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EM NÚMEROS: CURSOS DO CRCRJ 
TÊM AUMENTO DE PARTICIPANTES E 
ABRANGÊNCIA EM FORMATO EAD
A pandemia da Covid-19 criou a necessidade de adaptação para que as atividades acontecessem 
de maneira remota. Com a prioridade de manter as pessoas seguras em suas casas, o CRCRJ adaptou o 
formato de suas capacitações, oferecendo a possibilidade dos cursos EAD ao vivo, que proporcionaram co-
nhecimento e qualificação aos profissionais da contabilidade e estudantes, sendo um importante incentivo 
em meio à crise. 

“Foi necessário nos adaptarmos com agilidade para que, mesmo em um contexto de pandemia, as ativida-
des de desenvolvimento profissional fossem mantidas. E o resultado foi além do esperado! Não só man-
tivemos a oferta de cursos, como aumentamos a abrangência. Com os cursos EAD ao vivo, aumentamos 
o número de participantes, em comparativo com 2019, e a abrangência entre os municípios do Estado do 
Rio”,  celebra Ilan Renz, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCRJ.

ALÉM DO AUMENTO DA ABRANGÊNCIA, O SUCESSO DO PROJETO 
SE REFLETE TAMBÉM NA ECONOMIA FINANCEIRA. O NOVO 

FORMATO DE OFERTA DE CURSOS POSSIBILITOU UMA ECONOMIA 
DE MAIS DE 78% DE CUSTOS, COMPARADO À 2019

23%
DE AUMENTO  NO Nº

DE PARTICIPANTES, EM
COMPARAÇÃO COM 2019

9.597
PARTICIPANTES

78%
DE ECONOMIA DE CUSTOS,

COMPARADO A 2019

4%
DE AUMENTO DA FREQUÊNCIA

(INSCRITOS QUE DE FATO
FINALIZARAM O CURSO)

77
MUNICÍPIOS DO

ESTADO ABRANGIDOS

81
TURMAS
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CRCRJ concede moção de aplausos à 
autoridades de Armação dos Búzios
O Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, entregou, no 
dia 27 de outubro, uma moção de aplausos ao então 
Prefeito do município de Armação dos Búzios, André 
Granado, ao Secretário de Fazenda da cidade, Kleber 
Ferreira de Souza, e ao Secretário Especial de Governo 
e Fazenda, Leandro de Souza Silva, pelo apoio e par-
ceria com os profissionais da contabilidade da região.

Estavam presentes representando o CRCRJ o Presidente Samir 
Nehme, o Vice-Presidente de Registro Ademilton Dantas e a 
Delegada da jurisdição de Cabo Frio Luciane Carvalho.

Moção ao Secretário Especial de Governo e Fazenda, Leandro de 
Souza Silva. Na ocasião, também representaram o Conselho o 
Vice-Presidente de Registro, Ademilton Dantas, a Conselheira Ellen 
Mello e a Delegada da jurisdição de Cabo Frio, Luciane Carvalho.

A Moção foi outorgada no dia 14 de outubro, em de-
corrência da implantação do Regin com alvará ele-
trônico para registro empresarial. Até então, todo o 
procedimento era manual. Na ocasião, foi debatida 
a importância do reconhecimento à classe contábil, 
pelo empenho na manutenção de empresas e em-
pregos no município.

Homenagem: Armação dos Búzios institui o 
Dia do Profissional da Contabilidade 
No dia 17 de setembro, a delegada da jurisdição de 
Cabo Frio, Luciane Carvalho, se reuniu com autorida-
des do município de Armação dos Búzios para aprovar 
o Projeto de Lei que institui o dia do profissional da 
contabilidade no calendário oficial da cidade. Na oca-
sião, foi definida que a comemoração será realizada 
anualmente no dia 25 de abril.

Outra conquista para a classe contábil local foi a 
criação da “Semana de Incentivo de Ações Contá-

Estavam presentes na ocasião a delegada de Cabo Frio, Luciane Carvalho, a vereadora e presidente da Câmara, Joice Costa, o presidente do 
APCCAA, Nascif Júnior, e os diretores da instituição, Roberval da Silva Souza Junior e Edmilson Dias.

beis”. O evento será promovido durante a semana 
que se situar o dia do profissional da contabilidade 
e terá como objetivo a realização de projetos cultu-
rais, palestras, cartazes, folhetos educativos, traba-
lhos escolares e campanhas que ressaltam o papel 
e importância da categoria.

As solenidades serão organizadas em parceria com a 
Associação dos Profissionais de Contabilidade de Cabo 
Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios (APCCAA).
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Novas Delegadas em Angra dos Reis 
e São Gonçalo
As novas Representantes Regio-
nais do CRCRJ nas jurisdições de 
Angra dos Reis e São Gonçalo 
são Mônica Santos e Claudete 
Klugel, respectivamente, empos-
sadas em outubro.

Mônica Santos é graduada em Ci-
ências Contábeis, pós-graduada 
em Perícia Contábil, empresária 
contábil e professora.

Já Claudete Klugel é empresária 
contábil, graduada em gestão em-
presarial, técnica em contabilida-

de e sócia-administradora da em-
presa Klugel Contabilidade LTDA.

A nova Delegacia de Angra dos 
Reis está localizada na Travessa 
Vereador Villas Boas, 26 - Sala 
202, no Centro da cidade. Horário 
de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira, de 9h às 12h e de 
13h30 às 17h. O plantão da Dele-
gada, mediante agendamento, é 
nas quartas-feiras, de 15h às 17h.

Os contatos são: (24) 3365-7157 
ou delangradosreis@crcrj.org.br.

Em São Gonçalo, a Delegacia 
funciona na Rua Doutor Nilo Pe-
çanha, 110 - Salas 1406 e 1407, 
no Centro do município. Horário 
de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, de 9h às 17h. O plan-
tão da Delegada, mediante agen-
damento, é nas terças-feiras, de 
14h às 16h30.

Os contatos são: (21) 2607-0000 e 
delsaogoncalo@crcrj.org.br.

CRCRJ e SESCON-RJ buscam parceria e con-
vênios para a classe contábil
No dia 09 de outubro, o Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, visitou a sede do SESCON-RJ e reuniu-se com 
o Presidente Renato Mansur, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do setor da contabilidade, 
como parcerias e convênios entre as entidades.

NOVA REPRESENTAÇÃO DO CRCRJ
NA JURISDIÇÃO DE ANGRA DOS REIS

DELEGADA DE ANGRA DOS REIS

MÔNICA PEREIRA SANTOS

NOVA REPRESENTAÇÃO DO CRCRJ
NA JURISDIÇÃO DE SÃO GONÇALO

DELEGADA DE SÃO GONÇALO

CLAUDETE DA SILVA KLUGEL
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Câmara Municipal de Valença e de Arraial do 
Cabo outorgam Moções de Aplausos ao CRCRJ
A Câmara Municipal de Valença outorgou, em 25 de 
setembro, Moção de Aplausos ao CRCRJ, ao Presi-
dente Samir Nehme e à Delegada Elizabeth Soares, 
da jurisdição de Barra do Piraí, em cerimônia de ho-
menagem ao Dia do Contador (22 de setembro).

No mês seguinte, em 27 de outubro, foi a vez do 
CRCRJ receber Moção de Aplausos da Câmara Mu-

nicipal de Arraial do Cabo, entregue ao Presidente 
Samir Nehme, ao Vice-Presidente de Registro, Ade-
milton Dantas, e à Delegada da jurisdição de Cabo 
Frio, Luciane Carvalho.

A homenagem, proposta pelo vereador Thiago Félix 
dos Santos, deve-se aos relevantes serviços presta-
do ao município.

Participaram da moção o prefeito da cidade de Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça e o Presidente da Comissão de Emprego de 
Renda, Vereador David Nogueira. Prestigiaram a solenidade o Vice-Presidente de Interior do CRCRJ, Rafael Machado, e o Presidente da Junta 
Comercial e Conselheiro do CRCRJ Vitor Hugo Feitosa.

O Presidente Samir Nehme, o Vice-Presidente de Registro, Ademilton Dantas, e a Delegada da jurisdição de Cabo Frio, Luciane Carvalho, 
estavam acompanhados de autoridades do município de Armação dos Búzios.
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Dia do Contador: comemoração exalta a 
essencialidade da profissão
“Somos essenciais”. É com esse 
lema que o CRCRJ realizou, em 
22 de setembro, o evento co-
memorativo em homenagem ao 
Dia do Contador. Com apresen-
tação do Presidente do CRCRJ, 
Samir Nehme, a celebração con-
tou com a palestra magna ‘Nova 
Era Contábil’, realizada por Ro-
berto Dias Duarte, consultor em 
inovação e um dos maiores es-
pecialistas em SPED do país.

Dias Duarte apresentou resulta-
dos do estudo “Mapa do Empre-
endedorismo na Contabilidade” 
e apontou aspectos importantes 
sobre o presente e o futuro da 
profissão, indicando a divisão 
em três níveis profissionais: ope-
rador, que executa tarefas, com 

Rocha, o Diretor de Produtos e 
Atendimento do SEBRAE Rio, Julio 
Cezar Rezende, e os Presidentes 
da Fecomércio, Antonio Floren-
cio de Queiroz Jr., da Associação 
Comercial do Rio, Ângela Costa, e 
da Câmara de Dirigentes Lojistas, 
Aldo Gonçalves. Todos os vídeos 
estão disponíveis nas redes so-
ciais do CRCRJ.

Na ocasião, os espectadores re-
ceberam descontos exclusivos e 
vantagens em empresas parcei-
ras e foram surpreendidos com 
um grande lançamento: o evento 
online “Nova Era Contábil”, cocria-
do por Omie e CRCRJ. O anúncio 
foi feito pelo Presidente Samir 
Nehme e pelo Fundador e CEO da 
Omie, Marcelo Lombardo.

Grande reconhecimento para a 
classe contábil! O governo do es-
tado do Rio de Janeiro incluiu, no 
dia 02 de outubro, o Dia do Conta-
dor no calendário oficial estadual. 
O Projeto de Lei foi proposto pelo 
Deputado Anderson Moraes.

 A decisão foi sancionada e incluí-
da no anexo de Lei nº 5.645, de 6 

DIA DO CONTADOR É INCLUÍDO NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

de janeiro de 2010, que consolida 
a legislação das datas comemora-
tivas do estado do Rio. Para o Pre-
sidente do CRCRJ, Samir Nehme, 
a ação simboliza a essencialidade 
do contador para o país.

“Comemorar o Dia do Contador 
em todo o estado vai muito além 
de celebrar o orgulho de perten-

cer à categoria, mas significa tam-
bém que a sociedade reconhece 
o nosso trabalho como essencial 
para a manutenção da economia 
do país. Vamos juntos celebrar 
mais essa conquista da classe 
contábil”, afirmou.

foco na escala, automação ex-
trema e um processamento glo-
balizado; consultor, que solucio-
na problemas dos clientes, com 
perfil humanizado; e conselheiro, 
que muda modelos de negócios 
a partir de decisões estratégias, 
com perfil multidisciplinar.

Os profissionais da contabilidade 
também receberam homenagens 
de representantes e personalida-
des importantes: o Superinten-
dente da Sétima Região da Re-
ceita Federal, Flávio José Passos 
Coelho, o Secretário de Fazenda 
do Estado, Guilherme Mercês, 
o Presidente da Junta Comer-
cial (Jucerja), Vitor Hugo Feitosa, 
a Secretária-Geral do Fórum de 
Desenvolvimento da Alerj, Geiza 

18ª edição do Certificado Empresa Cidadã 
tem participação de 67 empresas
No mês de setembro, o CRCRJ 
abriu inscrições para a 18ª edição 
do Certificado Empresa Cidadã. A 
iniciativa tem como principal obje-
tivo incentivar a elevação da quali-
dade e transparência das informa-
ções contábeis e socioambientais 
publicadas nos relatórios anuais 
de organizações de todos os por-
tes, segmentos e regiões do Brasil.

Este ano, 67 empresas se inscre-
veram no programa, que terá o 
resultado dos vencedores divul-
gados em dezembro. A solenida-
de para entrega dos certificados 
está prevista para ocorrer em ja-
neiro de 2021.

Como forma de reconhecimento, 
os profissionais da contabilidade 

responsáveis pelos relatórios das 
instituições certificadas recebem 
o Diploma de Mérito Contábil – 
Empresa Cidadã. Nesta edição, a 
banca avaliadora levará em consi-
deração, principalmente, as infor-
mações contábeis contidas nos 
Balanços Sociais das empresas.
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Comissão do Bem do CRCRJ faz ação social de 
Dia das Crianças no lixão do Jardim Gramacho
A Comissão do Bem do CRCRJ, formada por profis-
sionais da contabilidade voluntários e coordenada 
pela Conselheira Genaina Gama, realizou ação so-
cial em homenagem ao Dia das Crianças no lixão 
do Jardim Gramacho, no dia 18 de outubro. Foram 
doados, no total, 1.717 kits, entre materiais escola-
res, itens de higiene e itens alimentícios, como leite, 
achocolatado, pão, biscoitos e doces, para aproxi-
madamente 300 famílias.

“Esse trabalho social é importante em qualquer época 
do ano, mas, neste momento de pandemia, é ainda 
mais fundamental levar esperança e um sorriso para 
quem mais precisa”, afirmou a Conselheira Genaina.

As ações da Comissão do Bem acontecem mensal-
mente e são divulgadas através das redes sociais do 
CRCRJ. Acompanhe nossas páginas e fique por den-
tro das campanhas solidárias.

CRCRJ incentiva pesquisas na área contábil 
com prêmios de até R$ 5 mil 
Em iniciativa do Conselho Regional de Contabilida-
de do Rio de Janeiro (CRCRJ), pesquisadores da área 
contábil puderam se inscrever, de 28 de setembro a 
16 de outubro, nos prêmios Contador Américo Ma-
theus Florentino e Contador Geraldo de La Rocque. 
As premiações têm o intuito de incentivar a pesqui-
sa no plano técnico e ético do exercício da contabi-
lidade e vão eleger 10 profissionais e alunos com os 
trabalhos mais relevantes na categoria.  

Este ano, ao todo, cerca de 40 trabalhos foram sub-
metidos. Os três primeiros colocados de cada pre-
miação receberão gratificações em dinheiro, nos 
valores de dois, três e cinco mil reais. Além disso, 

os cinco primeiros colocados de ambas premiações 
serão certificados.

“A Ciência Contábil está em constante evolução e é 
esse o pensamento que motiva o CRCRJ a realizar 
esses prêmios, que não só incentivam a pesquisa e 
a valorização da profissão, como recompensam os 
profissionais e estudantes que estão se dedicando 
para impulsionar nossa área”, celebra Samir Neh-
me, presidente do CRCRJ.

A solenidade de entrega dos prêmios está prevista 
para acontecer em 2021.
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CRCRJ se reúne com deputado Chicão 
Bulhões para tratar do Programa de Estímulo 
à Conformidade Tributária
Em fase de articulação na Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (ALERJ), o Projeto de Lei 
Complementar que institui o Pro-
grama de Estímulo à Conformida-
de Tributária, de autoria dos depu-
tados Chicão Bulhões e Alexandre 
Freitas, foi tema de reunião reali-
zada no dia 15 de setembro, entre 
Bulhões, o Presidente do CRCRJ, 
Samir Nehme, o Conselheiro Ma-
nuel Domingues e Pinho e a Con-
tadora Adriana Costa.

O projeto tem como objetivo esti-
mular a melhora da arrecadação 
no estado do Rio e trazer desbu-
rocratização, sem sobrecarregar 
ainda mais o contribuinte com 

alta de impostos. “No CRCRJ, 
acreditamos em projetos que 
prestigiam o contribuinte adim-
plente, regular. E como os pro-
fissionais da contabilidade estão 
na linha de frente das empresas, 
enviamos o PL para a Comissão 
de Assuntos Tributários do CR-
CRJ e trouxemos algumas contri-
buições preliminares”, explicou o 
Presidente Samir Nehme.

Entre as sugestões, destacam-
-se: criação do conselho de de-
fesa do contribuinte, com assen-
to ao CRCRJ para contribuições 
técnicas; exigência, no preenchi-
mento do cadastro como contri-
buinte estadual, de inserção do 

campo “profissional da conta-
bilidade responsável técnico”; e 
garantia de atendimento priori-
tário ao profissional da contabi-
lidade nas repartições públicas 
estaduais, de modo a otimizar 
os processos de envio de infor-
mações para o ente público.

“O contador vai ter protagonismo 
na discussão desse PL. Afinal, é 
ele que está na ponta e conhece 
o dia a dia em termos de confor-
midade tributária. Vamos ouvir a 
categoria contábil para uma cons-
trução mais saudável dessa legis-
lação e, nesse sentido, contamos 
muito com o CRCRJ”, afirmou o 
Deputado Chicão Bulhões.

Reforma Tributária em debate
Após quinze edições do projeto 
“A Reforma Tributária não Pode 
Parar”, lives realizadas semanal-
mente na TV CRCRJ, com o espe-
cialista e membro da Comissão 
para Reforma Tributária Paulo 
Henrique Pêgas, no dia 14 de 
setembro teve início a segunda 
etapa, que convida Deputados Fe-
derais para apresentação da pro-
posta do Conselho do Rio para a 
Reforma, e abre espaço para dis-
cussões acerca do tema.

A primeira reunião virtual con-
tou com a presença do Deputa-
do Hugo Leal e do ex-ministro 
da República Nelson Machado. 
Já no dia 30, o convidado foi o 
deputado Marcelo Callero. Os 
ouvintes foram conselheiros, 
delegados e membros das co-
missões do Conselho.

O Presidente Samir Nehme con-
textualizou o projeto e informou 
que a proposta elaborada pelo 
CRCRJ foi encaminhada ao Con-
selho Federal de Contabilidade 
(CFC) para articulação política.

“Entendemos que a Reforma Tribu-
tária precisa simplificar a adminis-
tração dos tributos para reduzir o 
custo-brasil das empresas, geran-
do, assim, mais emprego, renda e 
desenvolvimento. Essa proposta, 
portanto, deve buscar o equilíbrio 
tributário para o país, e não aten-
der aos interesses de determina-
dos grupos”, discursou Samir.

Em seguida, o professor Paulo 
Henrique Pêgas apresentou a 
proposta, que busca um mode-
lo tributário mais simples, e que 
amenize as desigualdades sociais. 

“A proposta do CRCRJ aproveita a 
ótima ideia do SIMPLIFICAJÁ para 
ICMS, ISS e IPI, sugerindo manter 
os três impostos cumprindo sua 
função original, e propõe altera-
ções simples, em termos legisla-
tivos, no IRPF e no IPRPJ já para 
2021. Como só temos mais 60 
dias de ano legislativo, entende-
mos que, de maneira estratégica, 
as demais discussões devem ficar 
para 2021”, explicou Pêgas.

A proposta foi encaminhada aos 
Deputados. “A reforma tributária 
demanda um conhecimento téc-
nico muito grande, porque temos 
um sistema tributário complexo, 
arcaico e que se alimenta da pró-
pria torpeza. Não basta chegar a 
um sistema simplificado, ele pre-
cisa se manter assim”, afirmou o 
deputado Hugo Leal.
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CATARINA AMARAL
Em seu perfil no instagram, Ca-

tarina Amaral se define como: 
“empresária e professora dis-

posta a transformar contadores em 
profissionais estratégicos e consul-
tores de negócios”. E a contadora já 
soma mais de 30 mil seguidores igual-
mente dispostos a embarcar nessa 
transformação. 

A relevância nas redes começou a ser 
moldada em 2018, quando Catarina 
criou o projeto “Diz Aí Contadora”, 
com o intuito de fomentar a discussão 
contábil nas redes. A influenciadora 
conta que se espelhou no exemplo 
da irmã, advogada, que já trilhava ca-
minho semelhante nas redes sociais, 
mas na área da direito. 

“Essas redes se estruturam com fins 
de entretenimento e diversão, mas 
notei que os profissionais do direito 
trouxeram esse viés mais profissio-
nal. Além da discussão da contabilida-
de nas redes sociais, eu percebia uma 
baixa auto estima dos profissionais 
da contabilidade e dos estudantes 

que estavam ao meu redor. Enquanto 
eu amava minha profissão e enxerga-
va muito potencial na minha carreira 
e no meu desenvolvimento, as pes-
soas  próximas a mim achavam isso 
quase como uma utopia“, conta.

No entanto, o crescimento na carrei-
ra era o contrário de utópico, se tor-
nou real e antes do que a contadora 
imaginava. “É claro que, quando ini-
ciamos um projeto, esperamos que 
tenha sucesso, mas eu não imaginei 
a relevância e o alcance que ele teria, 
em tão pouco tempo”, revela Catari-
na. Ela conta que estar nas redes so-
ciais fez com que se relacionasse com 
empresários contábeis e personalida-
des relevantes, às quais admirava. O 
que a trouxe know-how, experiências 
e oportunidades de trabalho. 

“Sem contar que estar ali, me comu-
nicando com contadores, me trouxe 
insights do que eu acho interessar 
aplicar no meu negócio ou não. Além 
da oportunidade, por exemplo, de 
conhecer e interagir com autores de 
livros que li durante a graduação, 
como o Eliseu Martins. Participei do 
mesmo evento que ele e aquilo foi 
uma honra, porque eu estudei com 
ele através dos livros”, relembra. 

Na experiência de Catarina, os ganhos 
em levar a contabilidade para as redes 
sociais foram muitos, mas questiona-
da sobre as responsabilidades desse 
trabalho, ela é categórica: “eu sempre 
digo que se eu não fosse tão respon-
sável, teria bem mais seguidores, mas 
não é isso que me preenche. Então é 
importante analisar o que será com-

partilhado, o que é verdade e a forma 
como é dito”, pontua. 

Em tempos de fakenews, quando as 
informações viralizam com facilidade, 
Catarina conta que, sobretudo quan-
to aos aspectos  técnicos, as divulga-
ções exigem estudo e checagem. “Nós 
precisamos parar, analisar fontes, 
leituras. Se aquilo é fidedigno”, acon-
selha. Sobre o crescimento de perfis 
profissionais no instagram, Catarina 
aconselha que é preciso estar ciente 
do peso que a exposição traz. 

O impacto das redes nos negócios 

Empresária, Catarina conta que sentiu 
de fato o impacto de sua relevância 
nas redes sociais em seu negócio a 
partir do segundo semestre de 2020. 
“Quando eu comecei a atuar nas redes 
sociais, eu atuava como CLT, não em-
preendia ainda na contabilidade. Hoje 
tenho  minha empresa - a ProPec - que 
é uma empresa pequena, porém estra-
tégica. Nós colhemos os clientes que 
desejamos ter por conta do nosso mo-
delo de negócio - que desenhamos do 
ano 0 ao ano 2 da nossa empresa. Foi 
uma opção não trabalharmos o marke-
ting digital no início, pois já tínhamos 
os clientes necessários para estrutu-
rarmos o nosso negócio, antes que ele 
crescesse”, explica. 

No entanto, Catarina conta que na-
turalmente outros clientes surgiram, 
e quando eles tinham conhecimento 
que uma das sócias da empresa ti-
nha relevância e notoriedade dentro 
da área contábil, o fechamento de 
propostas e contratos estratégicos 
foi facilitado.

SATISFAÇÃO PROFISSIONAL

Sobre o propósito da contabilidade, Catarina se declara: “não é a con-
tabilidade em si - o débito e o crédito, o que me realiza como pessoa. 
Eu utilizo a contabilidade como um instrumento de servir, de auxílio. 
Então eu gosto do olhar atento ao meu cliente, de performar a equipe 
que eu trabalho. Gosto de disseminar o conteúdo que eu estudo. A 
maior satisfação que tenho na minha profissão é poder disseminar o 
conteúdo que eu tenho e poder orientar as pessoas quanto às neces-
sidades que elas têm.”, reflete.
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