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Promulgada em 2018, a Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) surgiu para proteger os 
direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e a livre 
formação da personalidade de 
cada indivíduo. Entre idas e vin-
das legislativas, a norma passou 
a vigorar de fato em 2021, im-
pondo uma série de obrigações 
e adaptações por parte das em-
presas para estabelecerem dire-
trizes de coleta, processamento 
e armazenamento de dados pes-
soais. Com isso, desde o último 
ano, companhias passaram a bus-
car obter créditos tributários por 
gastos decorrentes da adequação 
à legislação. 

Um dos pontos principais do 
debate é se despesas com progra-
mas de proteção de dados, como 
o desenvolvimento de sistemas ou 

licenças de softwares, poderiam 
ser consideradas como insumos, 
o que possibilitaria a tomada de 
créditos das contribuições. O 
tema, conforme detalha o mes-
tre em direito tributário Eduardo 
Natal, tem relação com o regime 
da não cumulatividade do PIS e 
da Cofins, que foi introduzida no 
Brasil pelas Leis nº 10.637/2002 
e nº 10.833/2003.

O especialista explica que, 
como regra geral, submetem-se 
ao regime da não cumulatividade 
do PIS e da Cofins as empresas 
que apuram o Imposto de Ren-
da pelo Lucro Real. Nessa mo-
dalidade, a incidência dos tribu-
tos incorre sobre a totalidade das 
receitas auferidas pelas empresas. 
Nesses casos, o contribuinte deve 
descontar da base de cálculo os 
créditos decorrentes das aquisi-
ções de produtos para revenda, 
e da aquisição de bens e serviços 
(insumos) utilizados nas opera-

ções de prestação de serviços e na 
produção ou fabricação de bens 
ou produtos destinados à venda.

A indefinição, diz ele, deu 
início a um enorme contencio-
so, uma vez que a Receita Fede-
ral, em muitos casos, impõe li-
mitações quanto à apropriação 
desses créditos pelos contribuin-
tes, seja por meio de instruções 
e pareceres normativos, respos-
tas a consultas fiscais ou até mes-
mo autuações.

Um importante marco para 
o tema ocorreu em 2018, quan-
do a Primeira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) definiu 
que, para fins de creditamento de 
PIS e Cofins, deve ser considera-
do insumo tudo aquilo que seja 
imprescindível para o desenvol-
vimento da atividade econômica. 

Porém, a diretriz fixada pelo 
STJ não foi suficiente para aco-
modar a questão, conforme Na-
tal. “O caso dos gastos com 

LGPD gera muita discussão, 
pois os contribuintes são obriga-
dos a incorrer em dispêndios para 
atender as determinações da Lei 
nº 13.709/2018, sob pena de so-
frerem pesadas sanções”, analisa. 

Dessa forma, há o entendi-
mento de que os custos incorri-
dos pelos contribuintes, quan-
do contratam pessoas jurídicas 
especializadas na implantação e 
gestão das informações e dados 
para atendimento à LGPD de-
vem gerar créditos para desconto 
na apuração do PIS e da Cofins 
não cumulativos. 

Recentemente, uma tentativa 
de obter créditos tributários sobre 
gastos incorridos com a imple-
mentação da LGPD por parte da 
rede de vestuário TNG foi bar-
rada pela 6ª Turma do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região 
(TRF-3). 

Na decisão no TRF-3, re-
velada pelo jornal Valor Econô-

mico, o relator, desembargador 
Johonsom Di Salvo afirma que 
“a implementação e manutenção 
de programas de proteção de da-
dos, diante do ramo de atividade 
da impetrante (indústria e comér-
cio de artigos de vestuário e aces-
sórios), não constituem insumo 
para fins de creditamento de PIS/ 
Cofins, mas custo operacional da 
empresa, ou seja, ônus da ativida-
de que realiza”. A decisão neces-
sita ainda de análise do STJ em 
sede de Recurso Especial. 

Esse não é o único processo 
tramitando na Justiça envolvendo 
tal debate. “O tema ainda transi-
ta nas instâncias administrativa e 
judicial de primeira instância, en-
contrando-se poucas decisões do 
CARF e dos Tribunais Judiciais. 
Mas há decisões favoráveis tanto 
para os contribuintes como para o 
Fisco Federal”, afirma Natal.

Implantação da LGPD pode gerar créditos
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Um marco importante para 
a regulamentação do uso e com-
partilhamento de informações 
pessoais foi a implementação da 
Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD). Segundo um levanta-
mento da Legaltech, muitas em-
presas brasileiras têm buscado se 
adequar à LGPD. 

As demandas de governança 
de proteção de dados no mercado 
corporativo cresceram 554% em 
2021. Mas ainda existem empresas 
que precisam se adaptar. Até mes-
mo instituições do governo. Re-
portagem do Canal Tech apontou 
que, até julho de 2022, 80% dos 
órgãos federais não estão dentro 
da lei. A porcentagem foi extraída 
de uma auditoria do Tribunal de 
Contas da União (TCU).

É importante lembrar que a 
LGPD tem como objetivo prote-
ger dados e garantir a privacidade 
dos usuários. De acordo com Irene 

Silva, CEO da desenvolvedora de 
softwares, Ellevo, a LGPD é uma 
mudança na postura das empresas 
e como elas tratam as informações 
de terceiros. “As empresas que não 
se adequarem em algum momen-
to serão multadas e o valor pode 
chegar até 2% do faturamento, li-
mitado a R$ 50 milhões”, alerta. 

Conforme o DPO da Elle-
vo, Gabriel Guterro, a desenvol-
vedora de softwares tem analisa-
do a implementação de algumas 
rotinas em suas plataformas para 
garantir ainda mais a aplicação 
da LGPD. 

“Recursos como criptografia 
de arquivos, segregação de base 
de dados online e offline são al-
guns dos temas que estão em 
análise pelos especialistas das 
aplicações. Além disso, testes de 
invasão e vulnerabilidades são 
realizados com frequência para 
garantir e manter a segurança 
dos dados”, explica. As informa-
ções são da assessoria de impren-
sa da Ellevo. 

Empresas e órgãos estatais ainda buscam a adequação à LGPD
Pesquisa revela que as demandas de governança de proteção de dados no mercado corporativo cresceram 554% em 2021
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No dia 14 de agosto deste 
ano, a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD) 
completou quatro anos desde a 
sua publicação (Lei 13.709/2018). 
Mas foi só em agosto do último 
ano que passaram a valer as 
punições para empresas e órgãos 
públicos que não estiverem em 
conformidade com a norma, com 
sanções que vão de uma simples 
advertência a multas de até R$ 
50 milhões. 

Com uma vasta gama 
de dados, como informações 
contábeis, fiscais e financeiras, 
os contadores e os escritórios de 
contabilidade devem redobrar 
a atenção em torno do assunto. 
Passado o período de adaptação, 
porém, a adequação da norma 
no ambiente contábil parece 
ainda estar longe de acontecer. 
A opinião é do vice-presidente 
do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande 
do Sul (CRCRS) Ricardo 
Kerkhoff em entrevista ao 
JC Contabilidade.

JC Contabilidade - Após 
dois anos de vigência da LGPD, 
qual o balanço pode ser feito do 
impacto que essa lei causou no 
ambiente contábil? 

Ricardo Kerkhoff - Muito 
embora as organizações contábeis 
e os profissionais da contabilidade 
estejam intrinsecamente ligados 

Legislação

Adesão à Lei Geral de Proteção de Dados ainda é baixa no segmento contábil 
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Dirigente destaca importância de implementação da norma

à área de conformidade, como 
sendo íntimo de suas atividades, 
a LGPD não tem gerado 
este efeito junto ao segmento. 
Sendo raras as implementações 
da norma neste ambiente, o 
que pode parecer paradoxal, 
inclusive. Mas é a verdade. 

Contabilidade - Pode 
citar algumas das principais 
mudanças ou adaptações que 
contadores e escritórios de 
contabilidade precisaram 
passar desde que a legislação 
foi criada? 

Kerkhoff - Como muito 
pouco vem sendo feito neste 
sentido, eu utilizaria o verbo 
no futuro do pretérito. Eles 
precisariam adequar sistemas, 
contratos, termos de uso de 

informações no âmbito do 
departamento de pessoas e 
recursos humanos. Além da 
implementação de rotinas 
de segurança da informação 
para diversos outros fluxos 
de dados que são atualmente 
utilizados, tanto externa 
quanto internamente. 

Contabilidade - Quais são 
as punições que contadores e 
escritórios de contabilidade 
podem sofrer em relação à lei? 

Kerkhoff - Creio que 
exatamente por se tratar de um 
ambiente já postulado junto 
à sociedade por seu viés de 
conformidade, pouca crítica vem 
sendo feita sobre o segmento. 
E talvez isso esteja gerando este 
falso conforto quanto à utilização 

desregrada dos dados. Mas as 
sanções estão previstas e podem 
iniciar em multas de até R$ 50 
milhões ou ainda indisponibilizar 
dados em sistemas, podendo 
inclusive suspender as atividades da 
empresa e restringir integralmente 
o acesso aos seus bancos de dados. 
O que fatalmente seria o fim 
do negócio.

Contabilidade - Na sua 
opinião, quais têm sido os 
principais desafios dentro da 
contabilidade na adaptação 
desta lei e quais as principais 
dúvidas que ainda surgem 
referente a ela? 

Kerkhoff - A principal 
dúvida é por onde se começa, e 
a resposta é simples: montar um 
comitê de implementação da 
LGPD, buscar uma consultoria 
especializada e gerar um plano de 
ação. Daí, surgirão os desafios, 
mapa de dados, alterações 
e contratos com clientes e 
fornecedores, como o fluxo de 
informações e geração de termos 
de autorização. Ou seja, um 
despertar para a vida real no 
ambiente de conformidade com 
a LGPD.

Contabilidade - Como a 
tecnologia pode ser ou tem sido 
um aliado no cumprimento 
da LGPD? 

Kerkhoff - A tecnologia 
já disponibiliza sistemas que 
ajudam a montar cronogramas 

de implementação e ajudam a 
monitorar movimentações de 
documentos e dados de forma 
bastante objetiva e, ao mesmo 
tempo, ajudam a ampliar a curva 
de conhecimento sobre o tema.

Contabilidade - Há novos 
agentes criados a partir da lei 
ligados ao tratamento de dados, 
como DPO, controlador 
e operador. Esses agentes 
também devem estar presentes 
no ambiente contábil?

Kerkhoff - Não, na sua 
grande maioria, as organizações 
contábeis, por serem Empresas 
de Pequeno Porte (EPP), se 
beneficiam da flexibilização 
da lei, realizada por meio da 
Resolução nº 02 da ANPD, de 
27/01/2022, que libera essas 
empresas da utilização deste ator, 
por obrigação.

A principal dúvida  
é por onde se começa, 
e a resposta é simples: 
montar um comitê de 
implementação
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