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O USO DO CERTIFICADO DIGITAL NAS ROTINAS DO DEPARTAMENTO 

PESSOAL DE UM ESCRITÓRIO CONTÁBIL 

 

Lana da Graça Camargo1 

Amanda Miranda Silva2 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa apresenta os detalhes, tipos do certificado digital e as 

informações contábeis do departamento pessoal que são transmitidas diariamente 

através do mesmo, e demonstrando suas vantagens e benefícios para dia a dia dos 

usuários. A pesquisa teve como objetivo geral demostrar o uso do certificado digital 

nas informações obrigatórias do departamento pessoal nos escritórios contábeis. Para 

a elaboração do trabalho foram utilizadas bibliografias que abordam o assunto, leitura 

de artigo, orientações de sites do governo que trazem informações oficiais e análise 

das informações dentro do escritório contábil. Os resultados do estudo foram de 

grande importância, mostra que o certificado digital além de ser indispensável nas 

informações contábeis é também aplicado em inúmeras outras atividades que 

contribui muito com o dia a dia dos escritórios contábeis e os usuários em geral, 

mostrando que tecnologia digital do certificado ganhou seu espaço devido as suas 

qualidades e benefícios, que é a segurança, privacidade, agilidade, mobilidade e 

sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Certificado Digital. Escritório contábil. Vantagens. 
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THE USE OF THE DIGITAL CERTIFICATE IN THE ROUTINES OF THE 

PERSONNEL DEPARTMENT OF AN ACCOUNTING OFFICE 

 

Lana da Graça Camargo1 

Amanda Miranda Silva2 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research presents the details, types of digital certificate and the account-

ing information of the personnel department that are transmitted daily through it, and 

demonstrating its advantages and benefits for the day to day of the users. The research 

had as general objective to show the use of the digital certificate in the mandatory 

information of the personnel department in the accounting offices. For the elaboration 

of the work, bibliographies that address the subject, article reading, guidelines from 

government websites that bring official information and analysis of information within 

the office were used. The results of the study were of great importance, they show that 

the digital certificate, in addition to being indispensable in accounting information, is 

also applied in countless other activities that contribute a lot to the day to day of ac-

counting offices and users in general, showing that digital technology of the certificate 

gained its space due to its qualities and benefits, which are security, privacy, agility, 

mobility and sustainability. 

 

Keywords: Digital Certificate. Accounting Office. Benefits. 

 

1 Introdução 

 

A presente pesquisa mostra a importância do certificado digital para as 

informações contábeis no departamento pessoal em um escritório contábil, de forma 

que a mesma possa transmitir suas informações contábeis facilmente e com 

segurança em todos os dados apresentados. 

Além, de demonstrar a atuação dos escritórios contábeis nas principais 

informações que são obrigatórias no departamento pessoal transmitidas através do 



certificado digital, é compreender que os benefícios do certificado digital vão além das 

informações voltadas ao departamento pessoal, mostrando as vantagens e benefícios 

que o mesmo contribui para o dia a dia dos usuários. Será apresentado todas as 

informações obrigatórias do departamento pessoal que são informadas através do 

certificado digital, mostrando também todos os benefícios que o certificado digital 

contribuiu positivamente o dia a dia dos usuários. 

O trabalho tem como objetivo demonstrar o uso do certificado digital nas rotinas 

do departamento pessoal em um escritório contábil. O certificado digital deve ser feito 

para toda empresa independente de sua forma de tributação, ou seja, de forma que 

os escritórios contábeis possam transmitir suas informações contábeis facilmente e 

com segurança em todos os dados apresentados. 

O desenvolvimento do trabalho deu-se por meio de pesquisas bibliográficas, 

leitura de artigos, orientações de sites oficiais do governo, com o objetivo de mostrar 

as vantagens que a tecnologia do certificado digital tem no desenvolvimento das 

empresas, com intuito de incentivar o seu uso. 

Foi abordado os detalhes, tipos, validade e forma de revogação do certificado 

digital, assim como será apresentado a importância do seu uso nas rotinas do 

departamento pessoal em um escritório contábil, mostrando a forma de utilização para 

as obrigações contábeis e, para finalizar tem-se a sua importância, vantagens e 

benefícios 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Demonstrar o uso do certificado digital nas rotinas do departamento pessoal 

em um escritório contábil. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

1) Apresentar as características gerais do certificado digital. 

2) Descrever as informações contábeis do departamento pessoal que são 

transmitidas diariamente através do certificado digital. 

3) Compreender a importância e os benefícios do certificado digital nas 

empresas. 

 



2 Fundamentação Teórica 

 

O certificado digital é um documento eletrônico que contém informações únicas 

de seu titular, sejam eles pessoa física ou jurídica. Como uma identidade virtual que 

permite a identificação segura e inequívoca do autor de uma mensagem ou transação 

feita em meios eletrônicos, como a web. A veracidade do certificado digital é 

garantida por uma terceira parte de confiança a autoridade certificadora (AC). A 

autoridade certificadora (AC) é responsável por associar o título do certificado a um 

par de chaves criptográficas. A certificação digital tem trazido inúmeros benefícios 

para os cidadãos e para as instituições que o adotam. 

O certificado digital é um documento eletrônico que contém um nome e um 
número público exclusivo, chamado de chave pública. Foi criado pela medida 
provisória, 2.200-2 em agosto de 2001 e visa garantir a identificação segura 
do trânsito de uma mensagem ou negócio eletrônico, além de permitir 
assinar, digitalmente, as mensagens e transações on-line com confidência, 
integridade e validade jurídica (RESENDE, 2009, p. 114-115) 
 

Com o aumento da informatização, o órgão receptor das informações contábeis 

passa a ser mais exigente, as buscas de mais agilidade e eficiência na realização do 

trabalho tornou o uso do certificado digital indispensável, são mais de 26 milhões de 

portadores do certificado digital, os números mostram claramente que o mesmo é um 

objeto de confiança e se tornou essencial para um bom desempenho nas rotinas de 

um escritório de contabilidade. 

São mais de 26 milhões de certificados emitidos, cerca de 8 milhões ativos 
no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ao 
longo dos 18 anos do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), 
autarquia federal que opera a cadeia de emissão (BUZ; MARCELO, 2019, p. 
1) 

Em geral, o certificado digital contém as seguintes informações, identificação 

do titular, período de validade do certificado digital, chave pública, nome e assinatura 

da AC quem assinou o certificado, em outras palavras: 

Certificação digital é uma assinatura virtual. É um documento eletrônico que 
contém dados do requerente, tais como nome, e-mail, CPF, dois números 
denominados chave pública e privada, além do nome e da assinatura da AC 
(Autoridade Certificadora) que o emitiu (RESENDE, 2009, p. 114, 115) 
 

A titularidade do certificado digital pode ser de titularidade da pessoa física, 

jurídica ou equipamento/aplicação, conforme o Quadro 1 a seguir: 

 

 



Quadro 1 – Titularidades do Certificado Digital 

Pessoa física: um e-CPF emitido para Fulano de Jesus da Costa 

Pessoa jurídica: um e-CNPJ emitido para a Empresa Maranhões da Silva 

Fonte: Adaptado de GOV.BR (2022). 

Existem dois tipos de certificação digital, de pessoa jurídica ou física, dos tipos 

A1 e A3. O tipo A1 são gerados e armazenados em software, e o tipo A3 são 

armazenados em mídias criptográficas, ou seja, cartões e tokens, a validade varia de 

um ano a três anos, o tipo e validade são o titular que escolher conforme sua 

preferência. 

No caso do certificado tipo A1: A AC notificará o cliente sobre os 
procedimentos para baixar o certificado; No caso do certificado tipo A3: O 
certificado é entregue em cartão ou token na própria AR. Caso seja na nuvem, 
não há uma entrega física, o acesso ao certificado se dará a partir 
do desktop (computador de mesa) ou no dispositivo móvel 
(smartphone ou tablet)A própria AC informará sobre os custos do certificado, 
as formas de pagamento, os equipamentos necessários e a documentação 
obrigatória para emissão (GOV.BR, 2020, p. 1) 

A revogação de certificação digital acontece por perda, troca de sócios 

administradores, alteração do nome razão social da empresa, entre outros motivos; o 

titular pode revogar o mesmo pela Internet ou em uma AC (Autoridade Certificadora). 

Nos escritórios contábeis as informações perante o fisco são diárias, e o departamento 

pessoal conta com o certificado digital como seu maior aliado para envio dessas 

obrigações. 

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados afeito ao Ministério do 

Trabalho e Emprego deve controlar mensalmente as admissões e rescisões de 

empregados sobre o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT que ocorre 

no país. É feito os registros de contribuintes e empregados nas respectivas empresas 

e enviados para e-social(Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas) por meio do certificado digital para validação do 

mesmo. 

O certificado digital do portal do eSocial foi atualizado com sucesso na última 
terça-feira (31/05). O procedimento é uma medida de segurança necessária 
implementada em diversos sites do governo federal com conexão 
criptografada, que são aqueles em que é possível se verificar 
a autenticidade do servidor e do cliente (GOV.BR, 2017, p. 1) 
 

A Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS) é um documento das 

contribuições sociais a ser utilizada pela pessoa física ou jurídica. O arquivo é gerado 

https://www.gov.br/esocial/pt-br
https://www.gov.br/esocial/pt-br


através da DCTFWeb em seguida enviada pelo e-social, a Guia de Recolhimento da 

Previdência Social é emitida pelo portal ECAC por meio do certificado digital. 

A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, GFIP 

significa Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, trata-

se de uma guia utilizada para o recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço), com o intuito de disponibilizar à Previdência Social as informações 

relativas aos assegurados. O arquivo é enviado através do site da Conectividade 

Social ICP por meio do certificado digital. 

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é constituído pelos saldos 
das contas vinculadas, formadas pelos depósitos realizados pelos 
empregadores em nome dos trabalhadores. O Fundo nasceu com o objetivo 
de garantir ao trabalhador uma indenização pelo tempo de serviço nos casos 
de demissão sem justa causa e ainda propiciar a formação de uma reserva a 
ser utilizada por ele, quando de sua aposentadoria, ou por seus dependentes, 
quando do seu falecimento (GOV.BR, 2022, p. 1) 

O Extrato analítico do FGTS é um documento que informa, mês a mês, todas 

as movimentações efetuadas na conta do trabalhador, são os depósitos dos valores 

e os responsáveis pelos depósitos (empresas). Esse extrato geralmente é solicitado 

para checar saldo e o histórico da conta, principalmente em casos que não foi efetuado 

o pagamento das competências. O extrato é solicitado através do site da 

Conectividade Social ICP por meio do certificado digital. 

 Guia de Recolhimento Rescisório do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

trata-se de uma guia obrigatória utilizada para o recolhimento das importâncias 

relativas à multa rescisória, aviso prévio e dos depósitos de FGTS sobre o tempo 

trabalhado, para todas as pessoas sujeitas ao recolhimento rescisório.  

O site da Caixa Econômica Federal (2022, p. 1), apresenta: “[...] A GRRF é 

obrigatória desde 1 de agosto de 2007, substituiu a GRFC (Guia de Recolhimento 

Rescisório do FGTS e Contribuição Social), revogada em 31/07/2007.” Para isso, é 

feito a informação do arquivo gerado no programa GRRF (Guia de Recolhimento 

Rescisório do FGTS), e em seguida enviado através do site da conectividade social 

ICP com o uso do certificado digital”. 

A chave de movimentação é informar à Caixa Econômica Federal que os 

funcionários estão se desligando da empresa. É comunicar a movimentação do 

trabalhador, selecionar a base da conta juntamente com número de PIS para uma 

melhor garantia que está comunicando o empregado correto, a data da movimentação 



que é a mesma da demissão e o motivo do desligamento, este documento é retirado 

através da conectividade social ICP mediante certificado digital da empresa. 

O seguro-desemprego para os trabalhadores brasileiros segue sendo um dos 

direitos mais importantes é um benefício que oferece auxílio financeiro temporário que 

varia de três a cinco meses. Tem direito todo trabalhador formal e doméstico, que 

tiveram o contrato de trabalho rescindido sem justa causa, inclusive dispensa indireta.  

Para isso, é gerado um arquivo no sistema, o qual se encontra o registro do 

empregado contendo suas informações pessoais, data de demissão e valores de seus 

últimos três salários e enviado pelo site Empregador Web (MTE), Ministério do 

Trabalho e Previdência com uso do certificado digital. 

O Seguro-Desemprego é um benefício integrante da seguridade social, 
garantido pelo art.7º dos Direitos Sociais da Constituição Federal, e tem por 
finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado 
involuntariamente (EMPREGABRASIL.MTE.GOV.BR, 2022, p. 1) 
 

Essas são as principais informações aplicadas no departamento pessoal com 

auxílio do certificado que permite que as informações sejam feitas de maneira digital, 

ajudando as empresas cumprirem com suas obrigações trabalhistas e previdenciárias 

com mais facilidade, agilidade e segurança. 

 

3 Material e Métodos 

 

 Esse trabalho teve como finalidade demonstrar as características gerais do 

certificado digital, apresentar sua importância nos escritórios contábeis para as 

informações obrigatórias do departamento pessoal e detalhar suas principais 

vantagens com intuito de incentivar ainda mais o uso do mesmo.  

O método da pesquisa utilizado foi através de pesquisas bibliográficas, leitura 

de artigos, orientações de sites do Governo que trazem informações oficiais e uma 

análise das rotinas dentro de um escritório de contabilidade com acompanhamento de 

um contador profissional, realizando as informações das devidas obrigações do 

departamento pessoal perante os órgãos receptores e para organização dos dados 

coletados utilizou-se quadros para melhor exemplificar. 

 

4 Resultados e Discussão  

 

 O certificado digital é uma importante ferramenta para as empresas e para os 



escritórios contábeis, garante a segurança das informações e documentos, graças 

ao certificado digital é possível ter mais agilidade e segurança dos processos, 

declarações transmitidas através da Internet, assinatura de documentos fiscais, entre 

outros. 

O certificado digital está cumprindo seu papel perante a necessidade de 
economia e agilidade, atualmente fatores críticos para organizações e 
pessoas, considerando que não é suficiente ser mais econômico ou mais 
rápido, deve-se atender aos padrões de segurança que o usuário necessita, 
ou seja, agilidade e segurança (LOLATO; KAUFMANN,2014, p. 40) 
 

A tecnologia está revolucionando todos os setores, cabe ao profissional estar 

sempre atualizado buscando conhecimento e se adaptando a essas mudanças 

tecnológicas para obter um bom desempenho no ambiente físico de trabalho. O 

certificado digital é um exemplo dessa tecnologia, seus benefícios vão além das 

informações contábeis obrigatórias. 

O certificado digital, comumente utilizado por empresas e cidadãos para a 
prestação de compromissos tributários, também passa a ser protagonista na 
transformação digital em curso no País. O cenário demostra a ampliação dos 
serviços que usam desta potente e segura ferramenta de identificação e 
validação jurídica em ambiente digital (BUZ; MARCELO, 2019, p. 1) 
 

Por se tratar de um arquivo tecnológico e funcionar como uma identidade de 

pessoa física ou jurídica, o certificado digital contribui com vários benefícios para os 

ambientes físicos de trabalho dos usuários, a Associação Empresarial de Lages – 

ACIL (2022, p. 1) divulgou: ‘‘[...] cada vez mais, pessoas e empresas têm 

experimentado os benefícios da tecnologia do certificado digital’’, essa tecnologia de 

certificação digital traz uma lista de benefícios que são importantes de serem 

apresentados. 

A cada dia, o certificado digital vem mostrando que é um objeto de confiança, 

segundo Zunino (2017, p. 9) afirma que: ‘‘[...] com a utilização de um certificado, a 

assinatura fica muito mais restrita. Somente quem possui o certificado pode realizar a 

assinatura,’’ consequentemente a procura do e-CPF (certificado digital de pessoa 

física) ou e-CNPJ (certificado de pessoa jurídica) é inevitável e a adaptação dos 

usuários por essa tecnologia também. No meio do nosso mercado de trabalho 

brasileiro, quem não se adapta às novas tecnologias está sujeito a perder grandes 

negócios. 

Com o e-CPF Simples, as micro e pequenas empresas podem comprovar a 
identidade no meio virtual, realizar transações comerciais e financeiras com 
validade jurídica e trocar mensagens eletrônicas com segurança e agilidade. 
Também permite às empresas comprar e vender pela Internet, participar de 



pregões eletrônicos, fornecer ao Estado, fechar negócios e contratos de 
câmbio, entre outros benefícios (CRCSC, 2013, p. 1) 
 

O tempo é um dos artigos mais preciosos e raros na vida de todos, e 

principalmente quando falamos na rotina profissional, em caso de negócios é 

considerado sinônimo de dinheiro. 

Quadro 2 – Ações e Conceitos das Vantagens do Certificado Digital. 

AÇÕES CONCEITOS 

 

Segurança e 

Privacidade 

É um dos principais benefícios, por isso o certificado digital é consi-

derado como uma identidade digital que garante a segurança dos 

usuários, pois todas suas informações são criptografadas que dá a 

garantia que o usuário é autorizado a fazer o acesso, passando a 

certeza que não ocorreu nenhuma fraude nos seus dados. 

 

 

 

Agilidade 

Simplificando o dia a dia dos usuários, o certificado digital pode ser 

usado em qualquer hora e local, assinar e-mails acessar conta em 

bancos, assinar digitalmente documentos como uma apólice de se-

guro, contratos de câmbio e de qualquer natureza, dispensando a 

impressão e reconhecimento de firmas em cartório, pois possui a 

mesma validade jurídica. 

 

 

Mobilidade 

 

É comum para empresas de grandes negócios fecharem contratos 

com empresas de fora do Brasil, realizar operações de comércio ex-

terior, e o certificado digital possibilita a assinatura dos documentos, 

precisando apenas de um computador ou tablet com acesso a rede 

de Internet, sendo assim podendo fechar contratos sem nenhuma 

burocracia. 

 

Ecológico 

Menos papel, mais economia e sustentabilidade, a automatização 

facilita o processo burocrático e reduz o uso de papéis, contribuindo 

diretamente com preservação do meio ambiente. 

Fonte: Adaptado de Associação Empresarial de Lages – ACIL (2022). 

O certificado digital, por exemplo, contribui diretamente com essa economia do 

tempo, são os pequenos detalhes de praticidade que o mesmo contribuiu no dia a dia 

dos profissionais que fazem total diferença. 

Com o Certificado Digital, o trabalho de assinar e gerir documentos é 
otimizado e concluído com maior rapidez e segurança. Assim, os negócios 



podem ser formalizados a qualquer hora e em qualquer lugar, gerando 
mobilidade aos usuários (CONTABILIZEI.COM.BR, 2022, p. 1) 

Nos últimos anos o mercado tem mostrado mais atenção e cuidado com 

preservação do meio ambiente, o certificado digital, por exemplo, não foge desse 

caminho, e automaticamente ele contribui diretamente com as empresas que utilizam 

o mesmo. Segundo o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (2018, 

p.16): “[...] você sabia que uma tonelada de papel reciclado economiza 10 mil litros de 

água e evita o corte de 17 árvores adultas?”, com o uso do certificado digital é possível 

reduzir uma quantidade significativa de impressão de papel.  

Quadro 3 – Principais benefícios do certificado digital 

Segurança e privacidade Economia de tempo 

Diminui a burocracia Mais economia e sustentabilidade 

Reduz os custos Assina e-mails 

É ecologicamente correto Realiza operações de comércio exterior 

Simplifica o dia a dia dos 

usuários 

Permite acesso de áreas restritas do Serviço 

da Receita Federal (e-CAC) 

Possui validade jurídica a 

documentos eletrônicos 

Dispensa a impressão e reconhecimento de 

firma em cartórios 

Fonte: Adaptado de Associação Empresarial de Lages – ACIL (2022). 

O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (2018, p.16) também 

destacou que: ‘‘[...] O próprio CRCSC Jornal, por exemplo, a partir de 2019 passará a 

ser totalmente on-line, não sendo mais impresso.’’ A sustentabilidade é um 

componente importante para todas as empresas, e as que o colocam em prática tem 

grande vantagem competitiva no mercado, pois a mesma contribui com sucesso dos 

negócios. 

 

5 Considerações Finais 

 

De um modo geral, o trabalho destacou as principais informações transmitidas 

voltadas a área de departamento pessoal, sobre o certificado digital e suas utilidades, 

obrigações contábeis que são transmitidas mensalmente e diariamente pelas 

empresas independentemente de sua tributação. O certificado digital é uma 

importante ferramenta para as empresas é considerado uma peça fundamental e 

indispensável para as informações, o certificado digital garante a segurança das 



informações e documentos, propiciando mais agilidade aos processos, declarações 

transmitidas através da Internet, assinatura de documentos fiscais, entre outros.  

As vantagens das empresas que utilizam a certificação digital são inúmeras, 

tais como: maior confiabilidade, maior segurança contra fraudes, redução dos custos 

para assinar documentos e reconhecer firma, menos burocracia, economia de tempo, 

além de contribuir com a sustentabilidade. A realização deste trabalho propiciou um 

estudo mais detalhado sobre o assunto e ainda, permitiu acompanhar as rotinas e 

todas as informações que exigem o uso do certificado digital em um escritório contábil, 

conhecimento este essencial para o meu aprendizado. 

Foi possível compreender que o certificado digital contribui positivamente no 

desenvolvimento das atividades dos escritórios contábeis e que os usuários que não 

têm medo de enfrentar as mudanças e investem na tecnologia, entregam a seus 

clientes um serviço de ótima qualidade. À medida que os certificados digitais forem 

avançando, novos processos digitais facilitarão a vida dos usuários e os estudos e 

pesquisas em relação ao mesmo será primordial. A versão Mobile ID do certificado 

digital, por exemplo, é um ótimo campo a ser pesquisado mais a fundo.  
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