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N

César Tadeu/CFC

esta edição do Jornal do CFC,
trouxemos os fatos mais importantes dos últimos três
meses. E, entre eles, a data de
25 de Abril, o Dia do Profissional da Contabilidade, que este ano foi bem diferente do que estamos acostumados. Não
festejamos com eventos físicos, auditórios cheios, abraços e apertos de mão.
Atravessamos tempos difíceis provocados pela pandemia de Covid-19, que
trouxe lastimáveis perdas humanas, sociais e econômicas. Diante de um cenário de crise, comemoramos indo à luta
pela sobrevivência das empresas e pela
preservação dos empregos.
As incertezas econômicas e a granEstamos
de quantidade de normas publicadas
pelo Governo obrigaram as empresas
mergulhados no imenso
a se adaptarem em um curto espaço
desafio de ajudar o Brasil
de tempo. Tivemos que trabalhar rápido para interpretar as alterações nas
a sair da crise e retomar o
legislações. Mais uma vez, a figura do
crescimento econômico.”
profissional da contabilidade se mostrou essencial para os negócios. E essa
contribuição foi apontada pelo Ministro
da Economia, Paulo Guedes, por meio do Ofício SEI n.° 202/2020/ME enviado ao CFC,
parabenizando a classe pelo dia 25 de Abril. O documento agradece e reconhece os
contadores e técnicos em contabilidade por atuarem em prol da economia do país,
principalmente neste momento que a Covid-19 faz um número expressivo de vítimas.
Outro marco importante foi a reunião com a Receita Federal, de forma virtual,
quando apresentamos 20 propostas da classe contábil. Na ocasião, fizemos sugestões de aperfeiçoamento na área do atendimento da Receita e solicitamos a prorrogação das principais obrigações acessórias. Adaptados ao chamado “novo normal”,
celebramos o dia 25 de Abril com uma live sobre a essencialidade da profissão – a primeira de nove encontros virtuais promovidos nos últimos três meses e que trouxeram
temas importantes que impactaram diretamente a rotina dos empresários contábeis.
Além disso, intensificamos a parceria com a Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho, do Ministério da Economia, como é possível identificar na entrevista com o
secretario-adjunto da Pasta, Ricardo de Souza Moreira.
Nossa tarefa não tem sido fácil. Criamos um Comitê de Crise para analisar, elaborar e publicar comunicados que atualizem a classe contábil das medidas governamentais que são anunciadas diariamente. Trabalhamos em tempo integral e estamos mergulhados no imenso desafio de ajudar o Brasil a sair da crise e retomar o
crescimento econômico.
Confira essas e outras notícias e fique informado das nossas principais ações
nos últimos meses.
Boa leitura!
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EMPREGADOR WEB >> SISTEMA EMPREGADOR WEB

A atuação do comitê
de crise do CFC

o Comitê também tem realizado reuniões com os órgãos federais
e entidades parceiras na busca por soluções que possam
minimizar as consequências econômicas da pandemia
Por Rafaella Feliciano (Comunicação CFC)

D

esde o mês de março, o Conselho
Federal de Contabilidade tem unido esforços para mitigar as consequências resultantes da crise econômica da Covid-19. Um Comitê de Crise foi
criado para analisar, elaborar e publicar comunicados que atualizem a classe contábil das
medidas governamentais que são anunciadas diariamente.
Além disso, o Comitê também tem realizado reuniões com os órgãos federais e entidades parceiras na busca por soluções que
possam minimizar as consequências econômicas da pandemia, bem como auxiliar a retomada do crescimento do País.
Para a vice-presidente de Registro, Lucelia Lecheta, a classe contábil tem sido bastante exigida e se mostrado proativa neste momento atípico da realidade
econômica. “Profissionais e organizações
contábeis, de modo geral, têm mostrado

que resiliência técnica e habilidade para se
renovar são características da profissão”.
Segundo ela, o grupo tem sido fundamental para conseguir responder, rapidamente e com uma abordagem orientativa,
às demandas dos empresários por informações e serviços.
Desde março, quando foi publicado o
decreto que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil em decorrência
da pandemia de coronavírus, foram editados vários atos normativos pelo Governo
federal para tentar amenizar os efeitos da
Covid-19 sobre a saúde das pessoas e para preservar a atividade econômica, impactando diretamente sobre o volume de trabalho na área contábil.
Alguns exemplos são a Medida Provisória nº 927 e a nº 936, entre várias outras, que trouxeram mudanças nas regras
trabalhistas. O lançamento do Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm), que já realizou cer-

ca de 12 milhões de acordos; e do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe),
entre outros, também são ações governamentais que estão demandando novas rotinas e uma atuação fundamental dos profissionais e das organizações contábeis.
Portanto, para Lecheta, interpretar e facilitar a comunicação de tantas leis, normas, decretos, entre outras medidas governamentais,
é essencial para auxiliar a nova rotina dos profissionais da contabilidade. “Seguimos atentos para ajudar as organizações e profissionais a superarem os desafios atuais e a buscarem novas oportunidades”, enfatiza.
Também participam do grupo o presidente do CFC, Zulmir Breda; os vice-presidentes Aécio Prado Dantas Junior (Desenvolvimento Profissional), Joaquim Bezerra
Filho (Política Institucional); a diretora-executiva do CFC, Elys Tevania; e as coordenadoras Ludmila Melo (Política Institucional)
e Rafaella Feliciano (Comunicação Social).

EMPREGADOR WEB: QUAIS SÃO AS VANTAGENS?
O Sistema agiliza o trabalho dos empregadores no envio do requerimento do
Seguro Desemprego
Por Fabrício Lourenço
(Comunicação CFC))

Criado pelo Ministério do Trabalho para
tornar menos burocrático o trabalho das
empresas no envio do requerimento do seguro desemprego, o sistema Empregador
Web, que pretende facilitar o trâmite desse processo, ainda tem gerado dúvidas entre empregadores e profissionais da contabilidade.
Desde abril, com a publicação da Medida
Provisória n.º 936, que possibilitou acordos
de redução de jornada/salário e suspensão
do contrato de trabalho, o sistema tem apresentado dificuldades na ferramenta que operacionaliza o processo do pagamento do be-

nefício emergencial de preservação do Emprego e da Renda. “Essas dificuldades são
compreensíveis, pela celeridade que o programa foi colocado à disposição das empresas para reportar seus acordos”, argumenta
a conselheira do CFC, Ângela Dantas.
Para tentar mitigar esse problema, o
Conselho Federal de Contabilidade (CFC),
a Dataprev, a Secretaria do Trabalho e empresas de softwares contábeis vêm realizando reuniões frequentes para melhorar
o desempenho da plataforma.
Mas o Empregador Web tem suas vantagens? A conselheira do CFC, Ângela Dantas,
acredita que sim. Primeiro, ela ressalta a importância do CFC em participar das reuniões,
afirmando que “é imprescindível a contribuição do contador para identificar possíveis er-

ros e ajudar no aperfeiçoamento do sistema”.
Sobre as vantagens, a conselheira é categórica: “A facilidade no envio das informações,
por meio de arquivos digitais, sem a necessidade de papéis, é uma grande vantagem”.
Outro ponto destacado pela conselheira
refere-se à segurança da informação. “Todo
esse trabalho em parceria com as empresas
de softwares garantem segurança nas informações que serão fornecidas”, ressaltou.
No final do mês de maio, o CFC, a Dataprev e a Secretaria do Trabalho, além das
empresas de softwares, lançaram um FAQ
com as principais dúvidas sobre o assunto.
O documento, com formato de perguntas e
respostas, traz esclarecimentos referentes
às ultimas atualizações da plataforma. Para acessar o FAQ, clique aqui.
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COMEMORAÇÃO >> MÊS DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

Essencialidade da classe contábil:
profissionais na luta pela
mitigação da crise econômica
causada pela Covid-19
Por Lorena Molter (Comunicação CFC/Apex)

O

mês do profissional da contabilidade foi celebrado de uma forma
diferente em 2020. Para comemorar o dia 25 de Abril, o Conselho de Federal de Contabilidade (CFC) realizou uma live. No encontro, destacou a relevância da classe para a economia brasileira.
O CFC também participou de uma reunião
histórica com a Receita Federal do Brasil
(RFB), em que apresentou as necessidades e as sugestões dos contadores. A data
ainda foi marcada pelo recebimento de um
ofício do Ministro da Economia, Paulo Guedes, que reconheceu o trabalho da categoria e falou das contribuições dos profissionais neste momento de pandemia.
O Brasil e o mundo vivem uma nova
realidade e um período histórico. A pandemia causada pelo novo coronavírus mudou
as formas de se relacionar, bem como a dinâmica do mercado de trabalho. As incertezas econômicas e a grande quantidade
de normas publicadas pelo Governo obrigaram as empresas a se adaptarem em
um curto espaço de tempo. Diante desse
cenário, mais uma vez, a figura do profissional da contabilidade se mostrou essencial para os negócios.
Essa contribuição foi apontada pelo
Ministro da Economia, Paulo Guedes, por
meio do Ofício SEI n.° 202/2020/ME enviado ao CFC parabenizando a classe pelo dia
25 de Abril. O documento agradece e reconhece os contadores e técnicos em contabilidade por atuarem em prol da economia do país, principalmente neste momento em que a Covid-19 faz um número expressivo de vítimas.

O texto destaca que os profissionais
da área têm exercido um papel fundamental junto às empresas ao cuidar das questões tributárias, previdenciárias, trabalhistas e societárias, bem como ao produzirem
as informações importantes para a tomada de decisões. O documento é finalizado
com um reconhecimento pelas iniciativas
que o CFC vem desempenhando como o
diálogo com o Governo, em especial com
a pasta.
Segundo o texto, os principais temas
abordados com CFC estão relacionados
às questões tributárias e, mais recentemente, à implantação das ações previstas pelo Governo para reduzir os impactos negativos causados pelo coronavírus
na economia, o que auxilia as empresas
na sua sustentabilidade e na manutenção
dos empregos.
REUNIÃO COM A RECEITA FEDERAL
O presidente do CFC, Zulmir Breda,
participou de uma reunião virtual com representantes da RFB. No encontro, foram
apresentadas 20 propostas da classe contábil em relação ao atendimento da Receita
Federal e às obrigações acessórias.
Na ocasião, Zulmir Breda falou sobre
o panorama empresarial brasileiro e o sistema tributário do país. “A aplicação da
matéria tributária nas empresas é tarefa
exercida cotidianamente pelos contadores. Para contribuir na solução dos problemas atuais existentes, é imperioso que a
RFB reconheça esse fato e passe a se relacionar com a classe contábil como sendo o agente que estuda, analisa, interpreta e aplica a legislação tributária a todos os
contribuintes do país”, esclareceu.

Arquivo CFC

Ministro da Economia, Paulo Guedes, parabenizou profissionais da contabilidade pelo trabalho
que vêm realizando, principalmente, durante a pandemia

Paulo Guedes

Ministro da Economia

DOCUMENTO >>
Ofício SEI n.° 202/2020/
ME enviado ao CFC
parabenizando a classe
pelo dia 25 de Abril.
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Presidente do CFC, Zulmir Breda, apresentou propostas da classe contábil para a RFB.
Durante a conversa, foram apresentadas sugestões de aperfeiçoamento na área
do atendimento da Receita. Entre as propostas, estava a criação de um canal direto com o contador, o investimento para
que todos os serviços possam ser ofertados através do portal de forma clara em
um único ambiente (e-CAC) e a agilização
de dossiês digitais que são feitos eletronicamente e apresentam demora no retorno
do processo, entre outras.
O Conselho também apresentou algumas ideias em relação às obrigações acessórias. Entre elas estava a aceleração da
conclusão do projeto Sped para eliminar
declarações que estão duplicadas (DCTF
e DCTF Web) ou sobrepostos (Dirf, EFD,
eSocial) e a alteração da periodicidade da
EFD Contribuições para trimestral ou anual
e vincular o débito dos PIS e da Cofins, excluindo essa obrigação da DCTF, já que há
uma duplicidade de informações, entre outras sugestões.
Nesse encontro, o presidente Zulmir
Breda ainda solicitou a prorrogação do prazo de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD). Algumas semanas após a reunião, o pedido foi aceito e o envio da obrigação acessória passou para o dia 31 de julho.

A ESSENCIALIDADE DO PROFISSIONAL DA
CONTABILIDADE
Em live realizada exatamente no dia do
Profissional da Contabilidade, 25 de Abril,
o CFC falou sobre a essencialidade da profissão. O evento foi transmitido pelo canal
do CFC no YouTube e conduzido pelo presidente Zulmir Breda.
Entre os convidados para a conversa,
estava a presidente da Associação Interamericana de Contabilidade (AIC), Maria
Clara Bugarim; o diretor técnico do Sebrae,
Bruno Quick; e o presidente da Trevisan Escola de Negócios, Antoninho Trevisan.
“Nós não poderíamos deixar passar em
branco esta data, inobstante a toda crise
que nós estamos vivenciando no Brasil no
momento, pelo respeito à história da nossa
profissão, à trajetória da nossa classe e às
conquistas que nós tivemos ao longo dessa história”, explicou Zulmir Breda.
Com 50 anos de atuação na contabilidade e personalidade contábil do ano
de 2020, indicado à condecoração Mérito
Contábil João Lyra, Antoninho Trevisan, falou sobre as mudanças na formação acadêmica dos futuros contadores e os impactos da tecnologia no currículo dos alunos. “A área acadêmica nunca mais será a
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mesma. A tecnologia tomou conta e eu vejo e falo pela nossa escola, a Trevisan Escola de Negócios. A revolução que nós provocamos nos últimos cinco anos nos currículos dos nossos cursos, sobretudo, de
Ciências Contábeis. Hoje são 600 horas de
tecnologia da informação para alguém se
formar contador. Tornamos o inglês como
uma cadeira obrigatória do curso de Ciências Contábeis. Adotamos, a partir do ano
passado, o data science, ciência de dados.
Hoje, é impossível você atender a um cliente sem manipular, sem manejar, sem tirar
partido dos dados que são produzidos por
uma empresa e, sobretudo, pelos balanços
e pelas informações contábeis”, pontua.
Já Maria Clara Bugarim falou sobre o
papel da contabilidade pública para o controle social e a responsabilidade social. A
presidente da AIC também celebrou o conteúdo do oficio enviado pelo ministro da
Economia, lido na abertura da reunião virtual. “Ouvir agora uma mensagem de um
Ministro da Economia saudando a classe
contábil, nos reforça a certeza de que não
existe, nunca existiu, nem vai existir desenvolvimento econômico sustentável no nosso país, ou em qualquer lugar do mundo, se
não estiver centrado em informes contábeis. Então, somos nós os grandes protagonistas de todo esse processo de sustentabilidade do nosso país”, comentou.
O diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick,
contou sobre a parceria do Sebrae com o
CFC e dos impactos do Conselho para a população. “Falar de uma classe, de uma categoria, é falar de pessoas. Então, não posso pular esta parte e fazer referência a todos os profissionais, esses cidadãos, cidadãs brasileiras, que, por vocação, escolheram
essa profissão tão bonita que promove tanta
prosperidade e permite que pessoas tenham
vida com qualidade, faz pulsar a economia,
mas muito mais que a economia, a economia não pode ser dissociada da sociedade.”
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>> LIVES CFC

Lives do CFC discutem
temas de interesse para
a classe
Mais de 40 mil profissionais já acompanharam os bate-papos virtuais realizados pelo
Conselho Federal
Por Fabrício Lourenço (Comunicação CFC)

U

ma coisa é certa: as lives ganharam, em todo o mundo, ainda mais
funcionalidade e, no mundo corporativo, não poderia ser diferente.
Com engajamento e interação, as empresas passaram a compartilhar informações
de forma imediata nas transmissões ao vivo.
Diante desse novo cenário, o Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) vem realizando lives ou bate-papo virtuais com assuntos de interesse para classe no canal
da entidade no Youtube. Ao todo foram
realizadas oito (8) lives, que, juntas, contam
com mais de 38.635 visualizações. Confira
abaixo o resumo desses bate-papos e saiba quais foram os temas abordados.

Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir
Breda; do secretário-adjunto do Trabalho,
Ricardo de Souza Moreira; e do juiz federal do Trabalho, Marlos Augusto Melek.
Com quase 1h30 de duração, os profissionais discutiram sobre o programa criado
pelo Governo para mitigar as consequências econômicas resultantes da pandemia
de Covid-19.
Para assistir, clique aqui.

14/4

ABRIL - 6/4

PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA – MP
936/2020
Esta primeira live, realizada pelo CFC,
contou com as presenças do presidente do

25/4

MPS 927 E 936 – AS PRINCIPAIS MEDIDAS
TRABALHISTAS E O IMPACTO NA ROTINA
DAS EMPRESAS CONTÁBEIS
Participaram do encontro virtual o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Aécio Dantas Júnior; a vice-presidente de Registro, Lucélia Lecheta; e o Juiz Federal do Trabalho, Marlos Augusto Melek.
Os profissionais debateram sobre a importância das medidas provisórias criadas pelo Governo e o impacto delas nas empresas contábeis.
Clique aqui e assista.

A ESSENCIALIDADE DO PROFISSIONAL DA
CONTABILIDADE EM TEMPOS DE BONANÇA OU CRISE
Para comemorar o Dia do Profissional da Contabilidade, o CFC reuniu um time de peso: Zulmir Breda, presidente do
CFC; Maria Clara Cavalcante Bugarim, presidente da AIC; Antoninho Trevisan, presidente da Trevisan Escola de Negócios; e
Bruno Quick, diretor técnico do Sebrae. Os
contadores realizaram um debate em homenagem aos mais de 500 mil profissionais brasileiros.
Para assistir, clique aqui.

LINK >>
ACESSE AQUI AO CANAL
DO CFC NO YOUTUBE
CLIQUE AQUI.
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MAIO 8/5

28/5

18/6

O CONTROLE SOCIAL EM TEMPOS DE CRISE
Com foco na importância do Observatório Social no combate à corrupção e no
controle social, o bate-papo contou com as
presenças do contador Elias Caddah, coordenador do PVCC do CFC; do presidente
do Observatório Social de Santa Catarina,
Leomir Minozzo; e da presidente do Observatório Social do Brasil participa, Belonice
Fátima Sotoriva, e da sua diretora executiva, Roni Enara.
Para assistir, clique aqui.

ELEIÇÕES 2020: QUAL SERÁ O NOVO NORMAL?
O bate-papo contou com as presenças do vice-presidente de Política Institucional do CFC, Joaquim Bezerra Filho; do
coordenador da Comissão Eleitoral do CFC,
Haroldo Santos Filho; da deputada federal
Margarete Coelho; e do ex-ministro do TSE
Henrique Neves. A importância do profissional da contabilidade na atuação das
prestações de contas eleitorais foi o foco
da discussão.
Para assistir, clique aqui.

QUALIDADE DA PESQUISA EM CONTABILIDADE: O QUE AS REVISTAS ESPERAM
Estudantes de graduação em Ciências Contábeis, pesquisadores de cursos
de pós-graduação em Contabilidade e demais estudiosos acompanharam essa live,
que reuniu os professores doutores Jacqueline Veneroso, coordenadora do Conselho Editorial da RBC; Gerlando Lima, editor
da Repec; e Fábio Frezatti, editor da Revista Contabilidade e Finanças (USP).
Para assistir, clique aqui.

12/5

25/6
JUNHO 3/6

BENEFÍCIO EMERGENCIAL: ENTENDA
COMO FUNCIONA O EMPREGADOR WEB
O encontro contou com as presenças da conselheira do CFC Angela Andrade Dantas Mendonça; do auditor fiscal do
Trabalho e coordenador-geral de Governo
Digital Trabalhista, João Paulo Ferreira Machado; e da consultora e analista de negócios na área contábil Jení Carla Fritzke
Schulter. Na ocasião, foram esclarecidos
diferentes assuntos envolvendo o Empregador Web, além de terem sido apresentadas situações em que os arquivos enviados devem ser retificados.
Para assistir, clique aqui.

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2020
As dúvidas dos contribuintes que ainda
não entregaram a declaração foram esclarecidas nessa live, que contou com as presenças do vice-presidente de Política Institucional do CFC, Joaquim Bezerra Filho;
do conselheiro e coordenador da comissão do IRPF do CFC, Adriano Marrocos; do
supervisor nacional do Imposto de Renda,
Joaquim Adir; e do secretário nacional dos
Direitos da Pessoa Idosa do Ministério da
Mulher, Antônio Costa.
Para assistir, clique aqui.

SAIBA TUDO SOBRE O PRONAMPE
A live trouxe detalhes e esclareceu dúvidas sobre o funcionamento da linha de
crédito emergencial voltada para as microempresas e empresas de pequeno
porte optantes e não optantes pelo Simples Nacional. Participaram do bate-papo
a subsecretária da Secretaria Especial da
Micro e Pequena Empresa, Antônia Tallarida; e o diretor técnico do Sebrae, Bruno
Quick. O presidente do CFC, Zulmir Breda,
coordenou o debate.
Para assistir, clique aqui.
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RICARDO DE SOUZA MOREIRA

Parceiros pelo BEm
As medidas adotadas pelo Governo para mitigar os efeitos da pandemia sobre as empresas e
os trabalhadores têm contado com o apoio do CFC e da classe contábil
Por Maristela Girotto (Comunicação CFC)

O

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho (SEPRT) do Ministério da Economia
têm atuado em conjunto, desde o início da
pandemia de Covid-19, para disseminar o
Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda (BEm) – instituído pela Medida Provisória nº 936, de 1º de abril
de 2020 – e fazer chegar às empresas e aos
trabalhadores as medidas trabalhistas, instituídas pelo Governo, para o enfrentamento do estado de calamidade pública. Perto
de completar três meses, o BEm contabiliza mais de 11 milhões de empregos preservados (https://servicos.mte.gov.br/bem/).
Um dos principais responsáveis pela
articulação dessa parceria é o secretário
adjunto de Trabalho da Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia, Ricardo de Souza Moreira. Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, o secretário é contador e, atualmente, mestrando em Administração Pública.
A proximidade de Moreira com o Sistema CFC/CRCs teve início quando ele foi representante da Secretaria da Receita Federal no Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em 2008 e 2009.
Na entrevista a seguir, o atual secretário-adjunto do Trabalho fala sobre a atuação do
órgão, em parceria com a classe contábil, para levar informações e esclarecimentos aos
milhões de trabalhadores e empresas, durante esse período crítico de pandemia.

CFC - Como o sr. avalia o atendimento –
por parte da Secretaria do Trabalho, em
conjunto com parceiros, como o Conselho
Federal de Contabilidade – às demandas
trabalhistas que surgiram com a legislação urgente (MP 936 e outras) destinada
ao enfrentamento da crise provocada pela
pandemia de Covid-19?
Ricardo de Souza Moreira - O CFC tem sido um importante parceiro na disseminação das políticas de proteção ao emprego e
ao trabalhador, implementadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Um
exemplo é a atuação do Conselho no esclarecimento de dúvidas relativas ao Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e
da Renda (BEm).
CFC - Qual é a avaliação do sr. sobre a atividade da classe contábil, especificamente, nesse atendimento às demandas trabalhistas urgentes?
Ricardo de Souza Moreira - A classe contábil tem respondido tempestivamente às demandas da Secretaria por dados que informam a política pública de trabalho, por meio
das diferentes obrigações acessórias.
O esforço dos profissionais da contabilidade para a diminuição das subdeclarações dos eventos de desligamento no eSocial é um exemplo. A conformidade na informação dos desligamentos foi fundamental
para a retomada do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), para a
substituição da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e, consequentemente,
para o pagamento do abono salarial.
CFC - A Secretaria do Trabalho e o CFC
estão discutindo um acordo de cooperação técnica. Quais serão os benefícios,
para ambas as partes, com a assinatura
desse documento?
Ricardo de Souza Moreira - O acordo de
cooperação técnica será a materialização
da parceria que já vem acontecendo entre o
CFC, a SEPRT, a Receita Federal e a Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia.

Essa parceria tem como objetivos simplificar o cumprimento das obrigações acessórias e reduzir o chamado custo Brasil, favorecendo a melhoria do ambiente de negócios
do país e o aumento de postos de trabalho e
da renda do trabalhador.

A classe contábil tem
respondido tempestivamente
às demandas da Secretaria
por dados que informam a
política pública de trabalho,
por meio das diferentes
obrigações acessórias.”
Ricardo de Souza Moreira

Secretário adjunto de Trabalho da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério
da Economia.
Acervo pessoal
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TECNOLOGIA >> CONHEÇA AS REDES SOCIAIS DO CFC

As redes sociais e o consumo
de informação segura
Pesquisa realizada pela Agência Reuters apontou o avanço do Instagram como ferramenta
de acesso a notícias. Segundo o documento, usuários têm confiado mais nas informações
publicadas nas redes sociais
Por Thatyane Nardelli (Comunicação CFC)

A

s redes sociais têm sido, há tempos, um meio de comunicação
eficiente para órgãos, marcas
e empresas conversarem com
seus públicos com mais assertividade e
em tempo real. Com a pandemia do novo
coronavírus, esse diálogo se estendeu e os
perfis se tornaram fontes de informação e
de serviço essencial para a comunicação.
Desde o início de 2018, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) intensificou
suas publicações nas redes sociais. O intuito é criar um diálogo com a sociedade
e com os profissionais da contabilidade,
além de dar maior visibilidade aos serviços prestados pelo CFC, como divulgação
de datas de Exames, Normas, Audiências
Públicas e medidas tomadas pelo Governo federal.
O CFC está presente em cinco redes
sociais de destaque no Brasil e no mundo: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter
e YouTube.
CONSUMO DE INFORMAÇÃO NO
INSTAGRAM - @CFCBSB
Recentemente, uma pesquisa
realizada pela Agência Reuters apontou o
avanço do Instagram como ferramenta de
acesso a notícias. Intitulado Reuters Institute Digital News Report 2020, o documento traz um balanço de confiança de usuários
em relação ao consumo de informação em
diversos meios, incluindo o digital.
A pesquisa aponta que, em 2014, apenas 8% dos consultados usavam a plataforma para consumir informação, número que subiu para 11% em 2020. Os dados
representam a média de 12 países, incluindo o Brasil.
Especialmente na rede, o CFC teve um
aumento de mais de 30 mil seguidores, desde o início de março de 2020, e elevou consideravelmente o seu engajamento no perfil.

LINKEDIN - \CFCBSB
No LinkedIn, rede social voltada
para profissionais, o aumento foi
de mais de 11 mil seguidores desde o início de março. Diariamente, o CFC publica
artigos, matérias e notas técnicas sobre o
universo contábil, construindo um diálogo
aberto e seguro com os profissionais.
FACEBOOK - \CFCBSB
O Facebook do Conselho, com
mais de 157 mil seguidores, traz
informações diárias, além de vídeos educacionais e informativos, como o programa “CFC Em Um Minuto”, criado em 2018
para apresentar temas pertinentes à classe
contábil, com linguagem acessível.
Profissionais e estudantes estão em
constante contato por meio de mensagens privadas para tirar suas dúvidas. Com
a pandemia do coronavírus, esse número
quase dobrou. No mesmo período de 2019,
o CFC recebeu 55 mensagens privadas na
rede. Este ano, foram mais de 300 solicitações atendidas.
TWITTER - \CFCBSB
O Twitter do CFC tem sido cada vez mais acompanhado pelos usuários. Desde março, foram mais de
5 mil novos seguidores. O microblog intensifica a comunicação em tempo real com

os usuários, solucionando dúvidas diárias
e entretendo com informações da Agência
de Notícias do CFC.
YOUTUBE - \CFCBSB
Com a pandemia do novo coronavírus, o CFC passou a realizar
em seu canal do YouTube lives e bate-papos virtuais com assuntos de interesse para a classe. Desde o março, foram mais de
3 mil inscritos na página e, ao todo, foram
mais de 38.635 visualizações.

O CFC possui selos
de verificação para
comprovar autenticidade
de seus perfis concedidos
pelas próprias redes.
Com isso, o usuário
fica assegurado de
que está em um perfil
oficial e seguro. Os
selos são concedidos
após procedimento de
verificação e validação
das informações.
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IMPOSTO DE RENDA >> IMPOSTO DE RENDA 2020

CFC ajuda cidadãos com
esclarecimento de dúvidas
sobre o imposto de renda

Entre as principais ações, o grupo oferece orientações sobre retificação, parcelamento, bem como
o que o contribuinte deve fazer caso caia na malha fina ou perca o prazo de entrega da Declaração
Por Lorena Molter e Rafaella Feliciano
(Comunicação CFC e Apex)

O

Acervo/CFC

prazo para a entrega do Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF) terminou no dia 30 de junho
e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) faz um balanço das ações
realizadas nesse período.
Como ocorre todos os anos, o Conselho criou uma Comissão do IRPF voltada
para atender as dúvidas dos contribuintes. As ações do grupo tiveram início ainda em fevereiro e se estenderam até esta
sexta-feira (03/07). O conselheiro e contador Adriano Marrocos foi designado coordenador da iniciativa.
Nesse período, o CFC fechou uma parceria com o jornal Correio Braziliense em
que os leitores desse veículo de comunicação enviavam suas dúvidas sobre o assunto, os integrantes da Comissão respondiam
e, posteriormente, eram publicadas no jornal.
O coordenador da Comissão também
concedeu uma série de entrevistas para
imprensa, esclarecendo dúvidas de cidadãos de diferentes partes do Brasil. Ao todo de janeiro a junho de 2020, foram mais
de 400 publicações sobre Imposto de Renda relacionadas ao CFC.

P

ela primeira vez na história, a
Receita Federal do Brasil prorrogou o prazo para a entrega da declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. A
medida foi tomada para minimizar os
impactos sociais resultantes da crise
causada pela pandemia de Covid-19.
Com isso, todo o calendário foi alterado
e os contribuintes ganharam mais tempo para prestar contas ao Fisco. Antes,
a data limite era 30 de abril e foi remarcada para o dia 30 de junho. Com a notícia, a Comissão do Imposto de Renda
do Conselho Federal de Contabilidade
também prorrogou o prazo das atividades do grupo para esclarecer as dúvidas da sociedade.
Para o vice-presidente de Política
Institucional, Joaquim Bezerra Filho, tradicionalmente, a comissão já elabora um
papel social importante nesse período.
No entanto, ele explica que, este ano, as
ações foram intensificadas, já que muitas eram as dúvidas da população sobre
a novidade da prorrogação do prazo.
“A comissão, coordenada pelo conselheiro Adriano Marrocos, trabalhou
diuturnamente para atender aos diversos questionamentos da imprensa, tudo de forma virtual, para que a sociedade pudesse se sentir segura ao buscar
informações credíveis concedidas por
profissionais da contabilidade”, afirma.
Joaquim ressalta que o trabalho
da comissão, que integra os projetos
da pasta da Vice-Presidência de Política Institucional, é totalmente voluntário e realizado anualmente pelo Conselho Federal de Contabilidade. Entre as
principais ações, o grupo oferece orientações sobre retificação, parcelamen-

Acervo/CFC

Vice-Presidente de Política Institucional,
Joaquim Bezerra Filho

to, bem como o que o contribuinte deve
fazer caso caia na malha fina ou perca
o prazo de entrega da Declaração. Todo o conteúdo fica disponível no site do
CFC e, também, é divulgado por meio
de entrevistas para veículos de comunicação de todo o País.
“O profissional da contabilidade possui um importante papel social
e, principalmente agora, que vivemos
tempos tão difíceis, é necessário que
cumpramos essa missão para ajudarmos o País a retomar o crescimento
econômico e social”, conclui.
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CONTABILIDADE ELEITORAL >> LEI DA FICHA LIMPA

Os 10 anos da Lei da
Ficha Limpa

Criada por iniciativa popular, a lei tem como objetivo principal combater a corrupção eleitoral
Por Maristela Girotto e Fabrício Lourenço
(Comunicação CFC)

F

oram necessárias um milhão e
seiscentas mil assinaturas para
que o projeto de lei de iniciativa popular – criado pela campanha de
Combate à Corrupção Eleitoral –, se tornasse, em 2010, uma das leis mais importantes do país. Passados todos esses
anos, políticos envolvidos com corrupção
foram condenados e outros, com candidaturas negadas, têm desistido da disputa.
Um candidato pode ser barrado se cometer crimes considerados contra a economia popular, o patrimônio privado, o
meio ambiente e a saúde pública, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, entre outros.
O Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), em parceira com o Movimento de
Combate à Corrupção (MCCE), vem acompanhando o cumprimento da lei, no que diz
respeito à contabilidade eleitoral, mas especificamente na prestação de contas eleitorais. Nesta entrevista, o conselheiro do
CFC Haroldo Santos Filho, eleito recentemente como membro do Comitê do MCCE
e conhecedor da Lei da Ficha Limpa, fala
sobre a importância da norma para o país
e o papel do CFC nesse processo.
CFC - A Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n.º 135/2010) entrou em vigor em
4 de junho de 2010. O CFC, ao lado do MCCE e de outras instituições, colaborou para que a lei fosse aprovada. O sr. acredita que esse trabalho contribuiu para que
a contabilidade eleitoral ganhasse importância nos processos eleitorais? Como o
sr. analisa a contabilidade eleitoral a partir do trabalho que resultou na edição lei?
Haroldo Santos Filho - O apoio do CFC foi
fundamental para fortalecer essa iniciativa tão importante para a política brasileira,
como foi a aprovação do projeto de lei que
originou a Lei da Ficha Limpa. A contabili-

dade eleitoral vem em uma crescente ao
longo dos anos, em virtude de uma maior
cobrança cujos partidos e candidatos vêm
enfrentando por parte da justiça eleitoral.
Cada vez mais é necessário atentar à prestação de contas. Afinal, como consta na Lei
da Ficha Limpa, gastos ilícitos de recursos
de campanha eleitoral implica cassação
do registro ou do diploma pelo prazo de 8
anos a contar da eleição.
CFC - Na sua opinião, a Lei da Ficha Limpa
tem, ao longo dos anos, ajudado a combater a corrupção eleitoral nas esferas
municipal, estadual e federal? Ainda há
lacunas na legislação a serem sanadas?
Haroldo Santos Filho – Sim. A Lei da Ficha
Limpa teve um papel extremamente relevante no campo eleitoral, mas é preciso estar ciente do enorme desafio, que é combater a corrupção eleitoral. Sabemos que
a grande demanda no Judiciário faz com
que muitos processos não sejam julgados
a tempo de acontecer uma eleição, com isso muitos candidatos entram na disputa
do pleito eleitoral. Mas devemos lembrar
que o eleitor tem o poder de voto. Portanto, cabe a esse cidadão também pesquisar
a vida pregressa do candidato que pretende votar, que é um exercício de cidadania e
que exige consciência.
CFC - Quando a lei entrou em vigor, 85%
da população brasileira a apoiava. O sr.
acredita que a Lei da Ficha Limpa, após 10
anos de vigência, ainda é vista pela sociedade como um instrumento de defesa da
ética na política, ou, ao longo dos anos, a
lei foi perdendo a sua força?
Haroldo Santos Filho - Devemos lembrar
que a Lei da Ficha Limpa foi um clamor
do povo para que as entidades que compõem o MCCE lutassem para que a lei fosse aprovada. É completamente normal que
se crie uma grande expectativa em torno
do fim da corrupção nas eleições, no entanto, essa moralização da política é uma
luta contínua que exige esforço de toda a

sociedade. É importante frisar que muitos
políticos foram enquadrados na Lei da Ficha Limpa. Tudo isso é um feito marcante
na história brasileira, uma vez que infelizmente a corrupção é prática cultural que se
perpetua ao longo dos anos no nosso país.
CFC - No dia 20 de março de 2019, o sr.
foi eleito representante do CFC para a Diretoria do MCCE. Como o sr. se sente, como representante da classe contábil, integrando uma organização que luta contra
a corrupção eleitoral no Brasil?
Haroldo Santos Filho - É uma enorme satisfação representar o CFC no Movimento
de Combate à Corrupção Eleitoral, movimento que tem um trabalho incansável no
fortalecimento da democracia brasileira e
na garantia de eleições limpas. Faço questão de mostrar a relevância que a contabilidade eleitoral tem na defesa de um processo eleitoral justo e transparente.
Acervo/CFC

Conselheiro do CFC Haroldo Santos Filho,

