Sobre o autor
Palestrante
Roberto Dias Duarte é o palestrante mais requisitado sobre o assunto SPED.
Realizou mais de 370 palestras, em mais de 100 cidades nos 27 estados, explicando a
empresários e gestores como proteger suas empresas das garras do “leão digital” e como
valorizar suas marcas através das redes sociais.
Exemplo de sucesso nas Redes Sociais, vendeu mais de 12 mil exemplares de seus livros somente pelo blog.
Foi palestrante em eventos para ABRAVIDRO, AMCHAM, AMIS, Associação Comercial, CDL,
CertFórum, CFC, CNC, CRA, CRC, FACMAT, Fecomércio, FIEMG, FIESP, Fiscosoft, Minaspetro,
SEBRAE, SENAC, SESCAP, SESCON, SINDUSCON, e outros.

Escritor e blogger
Considerado pela Revista Exame uma referência obrigatória no
assunto, “alguém que estuda, fala, escreve e respira SPED.”
Escritor, publicou 5 livros e dezenas de artigos em jornais e revistas: Estado de São Paulo, DCI/
SP, Diário do Comércio/SP, Jornal do Comércio/RS, Estado de Minas, dentre outros.
É autor dos livros:
•
“Big Brother Fiscal – I” (2008) – o primeiro livro sobre o tema no Brasil;
•
”Big Brother Fiscal – II” (2009);
•
“O Brasil na Era do Conhecimento” (2010);
•
“Manual de Sobrevivência no Mundo Pós-SPED” (2011).
•
Cartilha sobre SPED para empresários - Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).

Blogger: criou e mantém o primeiro blog sobre o SPED em 2007 que já tem
mais de 5 milhões de acessos.

Principais temas para palestras
Competitividade empresarial no reino do Leão Digital
•
•
•
•

Sua empresa já gastou muito na adequação ao SPED e os gastos continuam
crescendo?
Falaram que o tal do SPED seria bom, mas você entendeu como?
Acreditou que a área contábil (ou tributária) daria conta sozinha?
Pensou que seria só usar uma tecnologia moderna que os problemam acabariam?

Não perca a palestra “Empreender no País da Transparência“. Imprescindível para quem precisa
(re)planejar a adequação de sua empresa ao SPED.
Empresários, diretores e líderes poderão entender o que está ocorrendo no cenário tributário
brasileiro e descobrir como os impactos empresariais estão muito além das áreas contábeis/
tributárias.

O tal do SPED para quem se preocupa com a empresa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Como proteger sua empresa das garras do “leão digital”?
“País da Transparência”: que Brasil é esse?
“Fisco Digital”: SPED, NF-e, NFS-e, CT-e, EFD ICMS/IPI, EFD-Contribuições, EFD
Social, ECD, CF-e e outras siglas…
“Ecossistema Fiscal“: como meus fornecedores e clientes podem me ajudar com o
SPED (ou não!)
A malha fina digital: melhor prevenir que remediar!
Urgência na (transform)ação: o que precisa mudar?
Ganhos de competitividade: dá para melhorar a rentabilidade?
Capital Intelectual = gente x processos x tecnologia
O futuro das organizações contábeis: quais os cenários prováveis?
Cuidados com a malha fina fiscal digital.
Como o SPED influencia no Desenvolvimento Sustentável

Como valorizar sua marca através das Redes Sociais
•
•
•
•

Está cansado de competir por preço?
Você acha que gerar negócios pela internet é complicado?
Pensa que só nerd ganha dinheiro no mundo digital?
E vai ficar de fora deste mercado biliorário?

Entenda:
•
•
•
•

Blog, redes sociais, comércio eletrônico: isso é coisa de gente séria?
Dinheiro: dá para ganhar dinheiro com isso, mesmo sendo pequeno?
Custos: como começar gastando pouco?
Tecnologia: é preciso ser nerd para vender pela internet?

Aprenda:
•
•
•
•
•
•

Para que servem os blogs?
Como usar profissionalmente as redes sociais?
Como vender na internet? Como divulgar?
Quais são os custos?
Como conquistar fãs?
Como gerar vendas para os fãs? Como medir os resultados?

Segurança Digital no Mundo Pós-Sped
•
•
•
•
•

Por que todas as empresas estão vulneráveis às fraudes digitais no “Brasil PósSPED” ?
O que são fraudes e porque elas ocorrem?
Quais as ameaças inerentes ao “Ecossistema Fiscal Digital”?
Quais os impactos das fraudes digitais na apuração de tributos e na rentabilidade das
empresas?
Qual a importância do Capital Intelectual no processo de adequação da empresa?

Você se preocupa com a segurança da informação em sua empresa?
•
•
•
•

Você usa seu cartão de crédito na Internet sem medo algum?
Você deixaria um concorrente espiar seu cadastro de clientes?
Enviaria par ele seus relatórios de vendas?
E informações de de fornecedores e suas compras?
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Um guia essencial para empresas que já vivem na “Selva Fiscal Digital”
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“Ainda que eu falasse línguas,
as dos homens e dos anjos,
se não tivesse o Amor,
seria como sino ruidoso
ou como címbalo estridente.
Ainda que eu tivesse o dom de profecia,
o conhecimento de todos os mistérios,
e de toda ciência;
Ainda que eu tivesse toda a fé,
se não tivesse o Amor, eu seria nada.
Ainda que eu distribuísse
todos os meus bens aos famintos;
ainda que entregasse o meu corpo às chamas,
se eu não tivesse o Amor,
nada disso me adiantaria.”

Dedico este livro aos amores da minha vida:

Agradeço a Deus por ambas, Luz e Solo, que me permitem
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dos em nosso modus operandi
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No romance 1984

big brother fiscal,
big brother fiscal

O nosso big brother fiscal

numa evidente prova de que o empreendedor viu em big brother fiscal

big brother fiscal,

Revestidos de toda a armadura do big brother fiscal

mário césar de magalhães mateus é contabilista e advogado, pós-graduado em ciências contábeis
e com mbA em Direito tributário. sócio-diretor da matur organização contábil, é conselheiro do
conselho federal de contabilidade e do conselho de contribuintes do estado de minas Gerais.

V

Terra à vista!
em trinta anos procurando entender dos mais diversos assuntos, como manda a urgência do
jornalismo, confesso nunca ter me deparado com tema mais complexo que a estrutura tributária
brasileira.
A complicação é tanta que um malba tahan moderno se deu ao trabalho de estimar o intervalo
médio existente entre a publicação de duas novas regras neste campo. Digno de “o Homem
que calculava”, o trabalho chegou à incrível marca dos três minutos, considerando-se todas as
esferas de arrecadação.
se contadores e empresários têm dificuldade em acompanhar essa profusão de mudanças, o
que esperar dos valentes escribas contemporâneos, na correria diária de redações cada vez mais
enxutas?
eu mesmo senti claramente esta realidade, já “do outro lado do balcão”, ao trabalhar na
assessoria de imprensa do maior aeroporto brasileiro e ter de explicar ao profissional de um
jornal que pista de taxiamento nada tinha a ver com os táxis que levam e trazem passageiros e
seus acompanhantes, mas sim o vaivém frenético de pesadas aeronaves manobrando.
Daí ser injusta a nota mordaz escrita por ele, na véspera, criticando os gastos elevados do governo
numa obra que, convenhamos, consome muito mais concreto, mão-de-obra e tecnologia do que
ruas e avenidas sobre as quais, no máximo, trafegariam ônibus e caminhões.
confusões bem maiores certamente surgem quando se trata de um mundo repleto de siglas
enigmáticas, prazos, competências, jurisdições e tantos outros detalhes deste “País dos impostos”,
como se refere ao brasil a paulistana rádio Jovem Pan, numa campanha histórica até hoje
veiculada para mostrar os tributos embutidos em tudo que se consome por aqui.
Que atire a primeira pedra, portanto, o colega da imprensa que jamais teve dúvidas diante
da complexa engenharia existente por trás da substituição tributária, no campo do icms; na
cumulatividade da cofins, em termos federais, ou na retenção do iss em são Paulo, por
exemplo, quando se contratam serviços em outros municípios.
Por essas e outras, considero este novo e brilhante livro de roberto Dias Duarte uma tábua de
salvação atirada ao mar dos que há muito se debatem para não sucumbir à maré tributária a
cada nova onda que surge, como é o caso do sPeD e da nota fiscal eletrônica.
seria ingênuo, é verdade, dizer que agora está tudo resolvido e nunca mais teremos dúvidas
sobre quando, como e o que pagar ou informar ao fisco. Afinal, com base na estatística apontada
no início, pelo menos uma nova determinação deve ter entrado no prelo enquanto você lia este
texto, e amanhã, solenemente, mostrará a que veio no Diário oficial.
wagner fonseca, jornalista e diretor da rePerkut comunicação.

VI

CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL

A história da certificação Digital no brasil se confunde com a história da própria Certisign www.certisign.com.br.
Afinal, ela foi a primeira Autoridade certificadora a entrar em operação em solo brasileiro e a
terceira no mundo, ajudando a difundir a cultura da certificação, causando uma revolução na
forma de se trabalhar.
nada mais coerente, então, do que estar presente no livro de roberto Dias Duarte, um dos
maiores disseminadores da certificação Digital no país.
Até porque essa história está só no começo...
Julio consentino
vice-presidente de relações institucionais da certisign certificadora Digital
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“

Somos frutos de muitas coisas que nos foram doadas, inclusive a do

poder de existir; a nossa dignidade estará sempre, pois, em devolver o
recebido com atos amplos de amor, pois, só assim se pode promover

”

A

Antônio Lopes Sá

w
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1
SINAIS DA ERA DO CONHECImENTO

“

Além de nossa passagem pela Terra estamos aqui a cumprir uma missão
cósmica; a dignidade estará sempre em exercer a vida como pagamento da
doação que nos foi outorgada por existir; a forma de fazê-lo, portanto, é a de
B

S

”

Se colocarmos o

“os organismos designados vulgarmente como animais de ‘sangue frio’, animais de temperatura variável,
poiquilotérmicos, pecilotérmicos, ectotérmicos ou heterotérmicos são metazoários que não têm um mecanismo interno que regule a temperatura do seu corpo.
Desta forma, ou o seu corpo permanece com temperatura variável, consoante a que existe no meio
ambiente onde está inserido, ou têm hábitos comportamentais que, por si só, lhes permitem manter a
temperatura em níveis aceitáveis para o seu organismo.”1

“A revolução é no conhecimento; há necessidade de aprendizado continuado, permanente. As novas
tecnologias não estão tornando obsoletos os professores e as escolas, mas estão redefinindo os seus

1.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Poiquilot%c3%A9rmico>.
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papéis. As mudanças na maneira de aprender são cada vez mais orientadas pela economia e pela
política. A revolução do aprendizado está a caminho e tem demonstrado um grande poder de gerar
uma economia de desenvolvimento rápido e transformar organizações e sistemas educacionais mais
antigos em instituições dinâmicas e produtivas. e todos têm que estudar, pois o ritmo das mudanças
está transformando todos em aprendizes. na era industrial, a ênfase foi na separação e especialização
dos trabalhadores, com os decorrentes problemas de coordenação lateral entre as unidades. na era
da informação, as tecnologias interligadas e integradoras reúnem grupos que de outra forma estariam
separados, fazendo com que sua utilização, para obter vantagem competitiva, ocorra em uma escala
nunca antes tratada. A informação se propaga independente de qualquer controle; todos no mundo
podem conhecer a situação de qualquer lugar, cultura ou economia; as redes eletrônicas, na síntese dos
recursos das tecnologias da informação e da comunicação, transformam as instituições, possibilitando
maneiras mais flexíveis e ágeis na organização de pessoas e recursos: são as redes de conexões que, em
última instância, unem, no espaço imaterial, atores dispersos pelo globo, ‘possibilitando a virtualização de atividades como o trabalho em casa, o ensino a distância, tele-operações, correios eletrônicos,
reuniões e conversas remotas, videoconferências, trabalho cooperativo, dentre outros, que por sua
vez, aceleram o surgimento de novos conhecimentos, realimentando o processo de maneira cada vez
mais rápida, a cada dia. ‘no Pib japonês de 2005, 75% de sua formação terá como origem produtos e
serviços não inventados até 1995.”2

nos últimos 50 anos, a revolução da informação centrou-se nos dados — captura, armazenamento,
transmissão, análise e apresentação. estava centrada no «t» da abreviatura «ti» (tecnologias de informação). A próxima revolução da informação centrar-se-á no «i» e questiona o significado e o propósito
da informação. isto levará rapidamente à redefinição das tarefas a realizar com a ajuda da informação
e à redefinição das organizações que as executam.”3

2.

3.

Os desafios das organizações na Era do Conhecimento.

A revolução da informação. forbes AsAP.

<www.wisetel.com.br/espaco_de_futuros/revinfo.htm>.
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“o futuro Já chegou”

“Aquilo que chamamos de revolução da informação é, na realidade, uma revolução do conhecimento.
A rotinização dos processos não foi possibilitada por máquinas. o computador, na verdade, é apenas o
gatilho que a desencadeou. o software é a reorganização do trabalho tradicional, baseado em séculos de
experiência, por meio da aplicação do conhecimento e, especialmente, da análise lógica e sistemática. A
chave não é a eletrônica, mas, sim, a ciência cognitiva.”4

“(...) uma organização é, em primeiro lugar, um conjunto de seres humanos com capacidade para aprender,

4.

O futuro já chegou. revista exame
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inovar e agregar valor a toda a organização, em um ambiente global, onde o capital, embora necessário,
passa a ser cada dia mais superado pela aplicação da inovação e pela criatividade oriundas das cabeças das
pessoas - ‘na mudança e na disputa pelo futuro valem mais o talento, a criatividade e a inovação, conhecimentos postos em produção, do que o capital’ (PrAHALAD, 1995). evidencia-se assim a crescente importância do capital intelectual, atributo, pelo menos por enquanto, exclusivo da mente humana, em contraponto
aos fatores de competitividade anteriormente representados por território, ‘mão’-de-obra, matéria-prima e
dinheiro.”5

5.

Os desafios das organizações na Era do Conhecimento.
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2
“

Em limites de atuação nos compete admitir que a força mental possa transformar
C

”

o segmento formal da economia. Deste total, 89,9% foram empresas; 0,4%, órgãos da administração
pública; e 9,7%, entidades sem fins lucrativos. em relação a 2004, houve um crescimento de 5,5 pontos percentuais no total das empresas e outras organizações.”6

6.

<www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/cadastroempresa/2005/coment2005.pdf>
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Número de empresas

Faixas de pessoal
ocupado total

Total

Distribuição percentual (%)

Total

100

0a4

71

EMPRESAS DO SETOR INFORMAL
Tipo de
empresa e
indicadores de

Grupos de atividades
Total

Comércio e
civil

alojamento e

Total
Tipo de

Firma individual
Sociedade ou
cooperativa

7

7.
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EMPRESAS DO SETOR INFORMAL
Tipo de empresa
e forma de

Grupos de atividades
Total

Comércio e
civil

alojamento e

armazenagem

Total

Registra sozinho
Tem contador que
faz o controle

71

“Destacou-se também o fato de que, em 2003, para 20% da empresas de atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas, 26% daquelas da área de educação, saúde e serviços sociais
e 20% dos empreendimentos do setor informal da área de outros serviços coletivos, sociais e pessoais
não tiveram dificuldade para desenvolver seu negócio nos últimos 12 meses.”6 2

7.
6.

<www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/cadastroempresa/2005/coment2005.pdf>
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EMPRESAS DO SETOR INFORMAL
Tipo de empresa e
planos para o

Grupos de atividade
Total

Comércio
civil

alojamento e

armazenagem e

Total

mudar de atividade
e continuar
independente
atividade de
procura e emprego

Outros planos

7

EMPRESAS DO SETOR INFORMAL

Tipo de empresa e
principal dificuldade
enfrentada nos
para desenvolver o

Grupos de atividades
Total

Comércio e
civil

alojamento e

armazenagem e

Total
Falta de clientes
Falta de crédito

qualificada
grande
adequadas
Falta de capital

Outras dificuldades
442
1
7

7.
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“
E

com informações de: www.portaldoempreendedor.gov.br.

”

D
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“em 2010, houve crescimento de cerca de 1,2 milhão de empresas inscritas.
subida se deve, principalmente, ao empreendedor individual, diz secretário.
o secretário-executivo do comitê Gestor do simples nacional, silas santiago, informou nesta quarta-feira
(2) que o simples nacional, programa que unifica o pagamento de tributos para micro, pequenas empresas e para o empreendedor individual, terminou o mês de janeiro com 4,7 milhões de empresas inscritas.
no fim de 2009, segundo dados da receita federal, havia 3,38 milhões de empresas inscritas no programa. Deste modo, houve um crescimento de cerca de 1,3 milhão de empresas neste período, dos
quais cerca de 1,2 milhão de microempresas fizeram a opção no ano passado e 80 mil tiveram seu
pedido validado em janeiro deste ano.
santiago avaliou que o grande crescimento no número de empresas inscritas no programa se deve ao
programa empreendedor individual.
(...)
o grande aumento [de inscrições no simples] se deve ao microempreendedor individual. o programa
começou com força em fevereiro do ano passado, quando abriu [a possibilidade de opção] para todo
o país. os números foram muito positivos. Para 2011, não se tem meta, mas já ouvi falar em 500 mil
no ano. Pode ser uma meta pequena, porque janeiro fechou com 75 mil novas adesões. se o trabalho
continuar a ser feito pelos outros órgãos governamentais, acreditamos que isso é muito factível’, disse
santiago.”81
“Até o dia 1º de fevereiro [de 2011], 891.036 pessoas já se cadastraram no programa. os estados com
maior número de inscrições são são Paulo (181.583), rio de Janeiro (116.884), minas Gerais (85.689),

As atividades econômicas com destaque em número de formalizações são comércio varejista de vestuário
e acessórios (92.784); cabeleireiros (67.136); minimercados, mercearias e armazéns (28.646); lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (28.457); bares (24.122); confecção, sob medida, de peças
do vestuário, exceto roupas íntimas (23.061); obras de alvenaria (21.919); reparação e manutenção de
computadores (19.654); serviços ambulantes de alimentação (16.714); e fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente para consumo domiciliar (16.528).
relatório estatístico do Departamento nacional de registros do comércio (Dnrc) da secretaria de
comércio e serviços (scs) do ministério do Desenvolvimento, indústria e comércio exterior (mDic)
mostra que 1.370.464 empresas foram constituídas no brasil em 2010, um crescimento de 101% em
relação a 2009, quando 680.881 empreendimentos foram registrados. esse aumento expressivo deu-se
principalmente por conta do programa empreendedor individual, que só no ano passado registrou
752.628 pessoas.”92

8.
Simples Nacional tem 4,7 milhões de empresas inscritas. G1.
<http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2011/02/simples-nacional-tem-47-milhoes-de-empresas-inscritas.html>
9.
19 mil empresas de Informática buscaram formalização pelo MEI
<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=25231&sid=16&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter>

41
“ter o próprio negócio é mais rentável que ser assalariado. A conclusão consta em pesquisa divulgada
pelo instituto de Pesquisa econômica Aplicada (ipea). segundo o levantamento sistema de indicadores
de Percepção social (siPs) feito com 2.773 pessoas em todas as unidades da federação durante o segundo semestre de 2010, 25,31% dos assalariados recebem salários equivalentes a dois salários-mínimos
ou mais. entre os trabalhadores por conta própria e os microempresários, que têm, no máximo, cinco
funcionários, o valor é duas vezes maior. Do total, 54,59% lucram acima de dois salários-mínimos
todos os meses.”103

10.
Microempresários ganham duas vezes mais que assalariados.
<http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=55966>

42

ROBERTO DIAS DUARTE

4
“
U

A evolução se constrói através de transformações constantes
C

”
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“Acompanhar as mudanças, caminhando para a sustentabilidade sob modelagens plurais requer capacitação das pessoas para enfrentar esses desafios, assumir postos de trabalho e desenvolver novas
atividades. esta capacitação deverá se fundamentar principalmente no processo de educação em seu
sentido amplo e não apenas no treinamento para atividades específicas cujo conteúdo se apresenta
inútil a cada mudança verificada, no sentido de garantir a todos o exercício de sua cidadania. trata-se portanto de um processo de educação continuada, que busca ensinar às pessoas o processo de aprender
a aprender, antes da preocupação em transferir conteúdos de conhecimento, até porque, ao que tudo
indica, estes estarão disponíveis a baixo custo a quem tiver interesse em incorporá-los, não só por sua
disponibilização nas redes como pela possibilidade de sua emergência em decorrência da utilização
desses recursos no compartilhamento de conhecimentos. É importante salientar que quando é mencionada a capacitação, não está sendo referenciada exclusivamente a capacitação tecnológica de ponta,
mas também e principalmente o resgate de conhecimentos ancestrais, por vezes esquecidos sob o rolo
compressor da modernidade, que muitas das vezes contém soluções criativas não verificadas na cultura
globalizada. Além do esforço pela capacitação propriamente dita, haverá que ser feito ainda um esforço adicional de conscientização, que possibilite às pessoas perceber que só o esforço próprio poderá,
sem garantias prévias de sucesso, possibilitar sua inserção no mercado de trabalho, seja ele globalizado
ou não, inserido no modelo do mercado ou particular a um determinado grupo social.”111

11.

Os desafios das organizações na Era do Conhecimento.
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business week

“o conhecimento é diferente de todos os outros recursos. ele torna-se constantemente obsoleto; assim, o conhecimento avançado de hoje é a ignorância de amanhã. e o conhecimento que importa está sujeito a mudanças rápidas e abruptas, como, por exemplo, na indústria de cuidados com
saúde e na indústria de computadores. A produtividade do conhecimento e dos trabalhadores do
conhecimento não será o único fator competitivo na economia mundial. mas é provável que ela
se torne o fator decisivo, ao menos para a maior parte das indústrias nos países desenvolvidos. A
probabilidade desta previsão contém implicações para empresas e para executivos, quais sejam:
1. A economia mundial irá continuar a ser altamente turbulenta e competitiva, propensa a oscilações
abruptas, assim como a natureza e também o conteúdo do conhecimento relevante mudam de forma
contínua e imprevisível.
2. As necessidades de informações das empresas e dos executivos provavelmente irão mudar rapidamente. uma estratégia vitoriosa irá exigir cada vez mais informações a respeito de eventos e condições
fora da instituição: não-clientes, tecnologias além daquelas normalmente usadas pela empresa e seus
atuais concorrentes, mercados atualmente não atendidos e assim por diante.
3. o conhecimento torna os recursos móveis. os trabalhadores do conhecimento, ao contrário dos trabalhadores manuais, possuem os meios de produção: eles carregam esse conhecimento em suas cabeças e portanto podem levá-lo consigo. em decorrência, essas pessoas não podem ser ‘gerenciadas’ no
sentido tradicional da palavra. em muitos casos, elas nem mesmo serão funcionárias das organizações,
mas empreiteiras, peritas, consultoras, trabalhadoras em tempo parcial, parceiras de empreendimentos
etc. um número crescente dessas pessoas irá se identificar por seu próprio conhecimento e não pela
organização que as paga.
4. implícita nisso está uma mudança no próprio significado de organização. Haverá somente ‘organizações’ tão diversas umas das outras quanto uma refinaria de petróleo, uma catedral e um sobrado
suburbano o são, mesmo que os três sejam ‘edifícios’. nos países desenvolvidos, cada organização (e
não somente as empresas) terá de ser concebida para uma tarefa, uma época e uma localização (ou
cultura) específicas.
5. A arte e a ciência da administração irão cada vez mais se estender além das empresas. A área mais
importante para o desenvolvimento de novos conceitos, métodos e práticas será no gerenciamento dos
superadministradas e subgerenciadas.
Previsões? não. são as implicações de um futuro que já aconteceu.”12

12.

A profissão de administrador.
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O BIG BROTHER FISCAL
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“estamos diante de uma significativa transição na relação fisco-contribuinte, situação esta que teve sua
origem ainda na década de 1980, com a criação do Programa nacional de Desburocratização (PnD),
instituído pelo Decreto no 83.740, de 1979. Desde então, outras medidas legais foram adotadas pelo
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erário, sempre objetivando aprimorar a qualidade do atendimento ao público mediante a integração
dos órgãos governamentais.
buscou-se ainda a intensificação, aprimoramento e otimização dos procedimentos de fiscalização, rotina esta relacionada à arrecadação tributária com o fito de inibição da sonegação. na década de 1990,
mais detidamente no ano de 1995, tivemos o início da utilização de relevantes rotinas fiscais em meio
magnético, destacando-se o convênio icms nº 57 e a instrução normativa nº 68, ambas responsáveis
pela adoção de arquivos magnéticos como meio de informações fiscais nas esferas estaduais e federal,
respectivamente.
Desde então, muitas outras obrigações e inovações surgiram, todas aproximando cada vez mais o erário de seus contribuintes. exemplos não faltam: a instrução normativa nº 86, de 2001, da secretaria da
receita federal, e a instrução normativa nº 100, de 2003, todas alterando sobremaneira as rotinas operacionais das empresas, exigindo, em regra, alguns investimentos técnicos, profissionais e financeiros,
sendo que o não-atendimento de tais obrigações expõe os contribuintes a penalidades significativas.
o aperfeiçoamento da utilização dos meios magnéticos nas rotinas fiscais invocou a necessidade de
unificar e compartilhar informações dos contribuintes entre os fiscos federal, estaduais e municipais,
pelo que, a emenda constitucional nº 42, de 2003, introduziu relevante alteração neste sentido.
mais recentemente, tivemos o sistema Público de escrituração Digital (sPeD), instituído pelo Decreto
nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, que faz parte do Programa de Aceleração do crescimento (PAc)
do governo federal. como apresentado pela própria receita federal, de forma sintetizada, o projeto
consiste no aprimoramento da atual sistemática de cumprimento de obrigações acessórias transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores e é composto por três
grandes subprojetos: a escrituração contábil digital, a escrituração fiscal digital e a nota fiscal eletrônica
(nf-e) em âmbito nacional.
o projeto sPeD deverá modernizar os processos de escrituração contábil e de escrituração fiscal, integrando os municípios, estados, Distrito federal e união; o que possibilita a troca de informações entre
os fiscos. Ademais, ainda permitirá o cruzamento entre os dados contábeis e fiscais.”13

financialweb

“o fisco já está na era do conhecimento. e você?
o mês de julho de 2009 é marcado pela comemoração dos 15 anos da instituição do real como moeda
brasileira.
tal acontecimento foi, em minha análise, a primeira grande onda de transformações gerenciais em
nosso país. o lucro financeiro, gradativamente, cedeu lugar à competitividade empresarial.
Lembro-me de duas afirmações muito comuns à época:
a) isso não vai “pegar”. Logo a inflação volta.
b) Para o meu negócio, nada muda.

13.

O Fisco, os contribuintes e a nova era fiscal. Jornal valor econômico
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o destino das organizações que tinham a cultura baseada em alguma das frases acima foi a extinção.
Há alguns anos venho afirmando que estamos vivenciando a segunda onda de transformações empresariais. o sPeD, em minha visão, é uma ferramenta tecnológica para inserção das autoridades fiscais
na era do conhecimento; e esse movimento conduzirá toda a sociedade para o mesmo sentido. esta
“nova era” é marcada pela enorme influência das habilidades humanas no que diz respeito ao uso da
tecnologia para se obter informações, analisá-las, sintetizá-las, interpretá-las e comunicá-las; tanto no
processo de geração de riqueza quanto de sua mensuração.
mais importante do que possuir a tecnologia, é fazer bom uso dela. isso nos torna mais competitivos
enquanto profissionais, empresas e nação.
em 15 de julho de 2009, foi publicado no Diário oficial da união (Dou), o Protocolo icms nº 66, que
institui o sistema de inteligência fiscal (sif), fundamentado no processo de geração de conhecimento
deste setor através de habilidades humanas.
Antes de transcrever os trechos mais relevantes do documento, congratulo os profissionais da iniciativa
pública e privada, muitas vezes anônimos, que vêm trabalhando entusiasticamente pelo projeto sPeD.
estou certo de que o brasil, com a ajuda dessas pessoas, já caminha rumo à era do conhecimento.”14 2

“Dispõe sobre a instituição do sistema de inteligência fiscal (sif) e intercâmbio de informações entre as unidades da federação. As secretarias de fazenda, finanças, receita ou tributação dos estados de Goiás, minas Gerais, mato Grosso do sul, Paraná, Piauí, rio Grande do sul, santa catarina e são Paulo, neste ato representados pelos respectivos secretários
de fazenda, finanças, receita ou tributação, tendo em vista o disposto nos arts. 102 e 199 do
código tributário nacional (Lei nº 5.172, de 25/10/1966), resolvem celebrar o seguinte:
Protocolo
Cláusula primeira

cooperação técnica e ao intercâmbio de informações, no interesse das atividades de inteligência fiscal.

secretaria de fazenda, receita, finanças ou tributação da unidade federada, responsável pelo desenvolvimento da atividade de inteligência fiscal definida na referida Doutrina de inteligência fiscal.
Cláusula segunda. o sif tem como objetivos primordiais:
ções ágil, seguro e institucional, de interesse da atividade de inteligência fiscal; conjuntas e integradas,
entre as unif;
cas e da realização de eventos voltados à capacitação dos profissionais de inteligência fiscal.
-

14.
O Fisco já está na Era do Conhecimento. E você? financial web.
<www.financialweb.com.br/blogs.asp?cod=112>
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volvimento de estudos sobre temas ou áreas específicas de interesse das atividades de inteligência fiscal.
(...)

o recrudescimento da atuação de organizações criminosas na seara tributária, com o cometimento de
o desenvolvimento de metodologia de trabalho mais eficaz.
somem-se a isso os desafios impostos na era da globalização e da informação, com o advento de novas tecnologias, fatores que levaram à necessidade de criação de unidade especializada na detecção,
investigação e combate às fraudes fiscais estruturadas e outros ilícitos correlatos: a atividade de inteligência fiscal.
na busca da plena eficácia, as unidades de inteligência fiscal (unif), instituídas na estrutura dos órgãos fazendários, devem atuar em rede, balizadas por doutrina única e específica, através de sistema
integrado, que permita um fluxo permanente de dados e conhecimentos no âmbito das Administrações
tributárias, mantendo estreito relacionamento com outros órgãos de inteligência das diversas esferas do
Poder Público, no chamado sistema de inteligência fiscal (sif).
Doutrina de Inteligência Fiscal
A Doutrina de inteligência fiscal (Dif) é formada por um conjunto de princípios, valores, conceitos e
características, destinado a orientar o exercício da atividade de inteligência fiscal, que visa consolidar
o saber específico e estabelecer linguagem conceitual comum, possibilitando maior integração da comunidade de inteligência fiscal.
(...)
1. A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL
1.1. Conceito. Define-se atividade de inteligência fiscal como o exercício sistemático de ações especializadas, visando à obtenção, análise, difusão tempestiva e salvaguarda de dados e conhecimentos,
com as seguintes finalidades:
a) assessorar as autoridades fazendárias, nos respectivos níveis e áreas de atribuição, no planejamento,
na execução e no acompanhamento das ações da fiscalização, bem como no aperfeiçoamento da legislação tributária e das políticas internas de segurança;
b) detectar e combater a fraude fiscal estruturada;
c) subsidiar os órgãos responsáveis pela persecução penal no combate aos crimes contra a ordem tributária, de lavagem de dinheiro e de outros correlatos.
A atividade de inteligência fiscal divide-se em dois ramos: a inteligência, que visa precipuamente
produzir o conhecimento; e a contra-inteligência, que objetiva prevenir, detectar, obstruir e neutralizar
ações adversas que ameacem a salvaguarda dos dados, conhecimentos, áreas e instalações, pessoas e
meios de interesse da unidade de inteligência fiscal.
(...)
1.3. Características. A atividade de inteligência fiscal possui as seguintes características:
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a) assessoria: produz conhecimento para assessorar o processo decisório, fornecendo subsídios ao planejamento e à execução das atividades no âmbito da Administração tributária;
b) dupla vertente técnica: pode ser desenvolvida na vertente reativa, com vistas à produção de evidências, na forma de indícios ou provas, sobre os mecanismos e partícipes da fraude fiscal estruturada; ou
na vertente prospectiva, com a geração de prognósticos na área tributária, visando ao combate a ilícitos
e ao aperfeiçoamento da legislação;
c) especialização: utilização de metodologia própria, com aplicação de técnicas especiais, visando à
obtenção de dados negados, não acessíveis pela aplicação de métodos ordinários de fiscalização;
d) duplo fluxo do conhecimento: o conhecimento produzido pode ser difundido para subsidiar o processo decisório superior, bem como para aperfeiçoar as ações de fiscalização e o lançamento de ofício,
além das persecuções penais decorrentes;
e) inovação: a atividade deve ser permeável a novas ideias, tecnologias, métodos e técnicas.
(...)
2. PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO
2.1. Conceitos. A produção do conhecimento na atividade de inteligência fiscal requer a utilização
de linguagem especializada entre os profissionais da área, e entre estes e os usuários de seus trabalhos,
com o objetivo de padronizar os conceitos e entendimentos sobre as matérias tratadas e as técnicas
utilizadas.
(...)
2.1.3 Tipos de conhecimento. A atividade de inteligência fiscal se consubstancia pelas ações de
obtenção e análise de dados para a produção e difusão de conhecimentos.
(...)
2.2. Metodologia da Produção do Conhecimento. A atividade de inteligência fiscal produzirá
conhecimento, através de metodologia específica, em atendimento a demandas internas ou externas.
(...)
A metodologia da Produção do conhecimento (mPc) é um processo formal e regular de ações sistemáticas decorrentes da reunião e análise de dados, cujo resultado é o conhecimento materializado e
difundido através de documentos de inteligência.
(...)
compreende, basicamente, as seguintes fases: planejamento, reunião, análise e síntese, interpretação e
conclusão, formalização e difusão.
(...)
3. DOCUMENTOS DE INTELIGÊNCIA FISCAL
Documentos de inteligência fiscal são documentos padronizados, classificados ou não, que circulam
internamente nas unidades de inteligência fiscal, ou entre estas e o usuário do conhecimento ou outro
órgão congênere ou conveniado, a fim de transmitir ou solicitar dados e/ou conhecimentos.
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A redação dos documentos de inteligência fiscal deve ser pautada pela objetividade, coesão, simplicidade, concisão, precisão e clareza.
(...)
4. CONTRA-INTELIGÊNCIA
contra-inteligência é o ramo da atividade de inteligência fiscal que se destina a prevenir, detectar,
obstruir e neutralizar ações adversas que ameacem a salvaguarda: dos dados e conhecimentos, das
pessoas, dos materiais e das áreas e instalações de interesse da unif.
será implementada através de um conjunto de medidas, ações, normas e procedimentos, considerando-se as vulnerabilidades e as ameaças existentes.
Além disso, pode suscitar ou assessorar o desenvolvimento ou o aperfeiçoamento de política de segurança institucional para a Administração tributária a qual estiver vinculada a unif.
(...)
5. A UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL
5.1. Estrutura e funcionamento. em vista da sua natureza de assessoramento ao processo decisório
é recomendável que a unidade de inteligência fiscal tenha a sua vinculação funcional com os níveis
mais altos da Administração tributária a qual está inserida.
A sua estrutura básica de funcionamento, além da chefia responsável pela coordenação das atividades
administrativas e operacionais, pode contemplar atividades como a de análise, responsável pela produção do conhecimento; de operações, responsável pela execução de ações de inteligência, principalmente as buscas; de contra-inteligência, responsável pela implementação das medidas de segurança
orgânica e ativa; e de apoio administrativo, responsável pelas atividades administrativas, como recebimento, expedição e arquivamento de documentação.
(...)
5.2.3. Qualificação. em vista da necessidade de qualificação dos profissionais que trabalham na
atividade de inteligência fiscal, faz-se necessária a realização de programas específicos e sistemáticos
de formação e aperfeiçoamento.
(...)
A íntegra do documento pode ser obtida em: www.robertodiasduarte.com.br/?p=1956”153

15.
Bem-vindos à Era do Conhecimento: foi instituído o Sistema de Inteligência Fiscal (SIF).
<www.robertodiasduarte.com.br/?p=1956>

www.iob.com.br
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“em dezembro de 2005, a receita federal inaugurou o centro virtual de Atendimento ao contribuincontribuintes e amplia o conceito de interação por meio da internet, melhorando serviços já existentes
e criando outros, como, por exemplo, a caixa Postal. o e-cAc, por oferecer serviços que dão acesso a
dados protegidos pelo sigilo fiscal, deve ser acessado com o uso da certificação digital, tecnologia que, entre
outras coisas, certifica a identidade dos contribuintes.
Disponível nas 24 horas do dia, o e-cAc representa mais uma efetiva opção ao atendimento tradicional.
entre os serviços prestados no centro virtual de Atendimento ao contribuinte estão:

primento de obrigações acessórias e avisos sobre vencimento de tributos, bem como pendências existentes nos sistemas da srf;

físicas, atualizá-los;

DiPJ/PJ simplificadas e itr;

DiPJ/PJ simplificadas, Dirf e Dctf;

informações cadastrais de contribuintes;

enchimento;

de Apuração e Pagamento da contribuição para Pis/PAseP e da cofins incidentes sobre combustíveis
e bebidas;
nicar com a srf;

perante a srf;

pelo recebimento de atos oficiais por meio eletrônico.”164

16.
<www.receita.fazenda.gov.br/10anos/linhatempo/default.htm>
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Acesso em 29 de junho de 2008.
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“De acordo com o artigo 10, da mP 2.200-2, os documentos eletrônicos assinados digitalmente com o
uso de certificados emitidos no âmbito da icP-brasil têm a mesma validade jurídica que os documentos
escritos com assinaturas manuscritas. importante frisar que os documentos eletrônicos assinados digitalmente por meio de certificados emitidos fora do âmbito da icP-brasil também têm validade jurídica,
mas esta dependerá da aceitação de ambas as partes, emitente e destinatário, conforme determina a
2.200-2.”175

17.

O documento assinado eletronicamente tem o mesmo valor que o documento assinado de forma manuscrita?
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=51&itemid=180>
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“o ric é o número único de registro de identidade civil pelo qual os brasileiros serão identificados
em suas relações com a sociedade e com os órgãos públicos ou privados. o ric apresenta avanços
tecnológicos que posicionam o brasil na vanguarda da identificação civil.
com a chegada do ric, cada cidadão passa a ter um número nacional baseado em suas impressões
digitais. isso evita que o cidadão seja confundido com outra pessoa ou que alguém se passe por outro
para cometer crimes, contrair dívidas ou cometer abusos. Por isso, o ric será um importante mecanismo para facilitar a inclusão social e ampliar a segurança para os processos de abertura de contas,
concessão de créditos e redução de fraudes e prejuízos.
o ric já será emitido com certificação digital. A combinação das impressões digitais com a certificação
digital tornará o processo de identificação pessoal mais seguro. isso possibilita, por exemplo, maior
segurança nas redes de comunicação, redução de fraudes e crimes na internet, entre outras vantagens.
outra facilidade com a inclusão do certificado Digital é que algumas ações que antes só eram realizadas na presença do interessado poderão ser feitas pela internet utilizando-se da identificação virtual.
Assinar contratos, mandar cartas,realizar compras e solicitar serviços: tudo feito pela internet com segurança, agilidade e comodidade.”18
6

18.

Registro de Identidade Civil.

<http://portal.mj.gov.br/portal/ric/conhecao-o-ric>.

59

60

ROBERTO DIAS DUARTE

“
E

E

”

folha de s. Paulo

“Por porte, os indícios de sonegação são maiores nas pequenas empresas (63,66%). nas médias, os
indícios são encontrados em 48,94% das empresas. nas grandes, o percentual foi menor: 27,13%.”7
8

“o ibPt elencou ainda em seu estudo os principais tipos de sonegação ou fraude fiscal. são eles, segundo o instituto:
- venda sem nota; com “meia” nota; com “calçamento” de nota; duplicidade de numeração de nota fiscal;
- “compra” de notas fiscais;
- Passivo fictício ou saldo negativo de caixa;
- Acréscimo patrimonial a descoberto (do sócio);
- Deixar de recolher tributos descontados de terceiros;
- saldo de caixa elevado;
- Distribuição disfarçada de lucros;
- Alienação de bem ou direito ao sócio ou pessoa ligada por valor inferior ou superior ao de mercado;
- Aluguel ou serviços pagos a sócio ou pessoa ligada cujos valores excedem aos praticados pelo mercado em situações similares;
- empréstimos a sócios ou pessoas ligadas em condições prejudiciais à empresa, ou com vantagens não
praticadas normalmente pelo mercado;
- multas exorbitantes ou perda de sinal de negócio previstas em contrato, não cumprido, com sócios
ou pessoas ligadas;
- Pagamento de despesas particulares de sócios;
- Doações irregulares;
- Doações efetuadas a entidades não habilitadas ou cujo valor do comprovante seja superior ao efetivamente doado.”19

7.
19.

Sonegação fiscal cresce e atinge quase 30% das empresas, diz IBPT. folha de s. Paulo
<www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u99401.shtml>.
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“Presença fiscal
em 2007 ocorreu a unificação entre a secretaria da receita federal e secretaria da receita Previdenciáo objetivo de aprimorar e dar uma maior eficiência, eficácia e efetividade na administração tributária
brasileira, por meio da integração e racionalização de esforços e recursos e pela obtenção de sinergia
entre setores, unidades organizacionais, processos e equipes de trabalho.
A rfb tem pautado sua atuação no sentido de aumentar a percepção de risco por meio de maior presença fiscal, de fortalecer o combate aos ilícitos tributários e aduaneiros e de imprimir celeridade na
solução de litígios fiscais, ao mesmo tempo em que procura facilitar o cumprimento espontâneo das
obrigações tributárias, com o propósito de manter o fluxo regular de arrecadação em conformidade
com o potencial legal e de recuperar os débitos constituídos e não pagos. nesse sentido, cabe destacar
alguns resultados, em 2007, que evidenciam o reflexo dessa atuação:
a) crescimento de 80% no número de pessoas físicas e jurídicas fiscalizadas e de 42% no crédito tributário lançado;
b) acréscimo de 21% na apreensão de mercadorias e de 50% nas ações fiscais ligadas a área aduaneira;
c) crescimento de 30,7% na arrecadação proveniente de multa e juros;
d) crescimento de 46% na arrecadação relativa aos depósitos judiciais e administrativos;
e) maior integração entre os processos de trabalho da receita federal e da Procuradoria da fazenda
nacional. cabe ressaltar que a presença fiscal além dos resultados diretos obtidos, aumenta a percepção de risco e consequentemente induz ao pagamento espontâneo por parte dos contribuintes.“209

2

20.

Coordenação-Geral de Previsão e Análise.
<www.receita.fazenda.gov.br/Publico/arre/2007/AnalisemensalDez07.pdf>.
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“As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da srf, os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.”
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Conforme noticiado pelo jornal de o estado de s. Paulo,
“Big Brother” o supercomputador da Receita Federal que amplia a capacidade de cruzar dados

dulo do “Harpia” a entrar em completo funcionamento em meados daquele mesmo ano seria
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2.0
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hardware e software
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chips
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“
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Os computadores hoje exercem a função informativa e qualquer leigo pode manusear
dados; o que não pode o leigo é explicar esses mesmos dados e nem oferecer modelos de
F

”

“A existência destes sistemas permite à empresa fazer coincidir as informações gerenciais com as contábeis. isso propicia um controle orçamentário antes inexistente. os sistemas erP ainda forçam as empresas a repensar seus processos e contabilizar seus custos de forma antes impossível.”211

21.
Instituto de Desenvolvimento Gerencial.
<www.indg.com.br/falconi/request_mensagens.asp?id=53>
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enterprise resource Planning
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software

“não se limite a se preparar para o amanhã. Procure também descartar-se daquilo que já não faz mais
sentido, que não é produtivo, que não contribui para os objetivos.”

enterprise resource Planning

softwares

de software

mas de informações que integram todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. A
integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing e vendas etc.) e sob a perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio a decisões etc.). os erPs, em termos gerais,
são uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de uma empresa,
possibilitando a automação e o armazenamento de todas as informações de negócios.”2210

22.

ERP.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/erp>.
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software

Seja pragmático

Compreensão da organização da empresa
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Preparação das pessoas.

Preparação do sistema

software é apenas um dos elementos para o

77
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“
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O “milagre” está dentro de cada um de nós; opera-se pelo reencontro com o perdido
dissipam as nuvens do medo, estas que somos nós mesmos que as produzimos pela
G

O

”

“(...) as mais de 5 milhões de pequenas e médias empresas existentes hoje no brasil necessitam de informações e instrumentos que melhorem sua gestão, que apontem soluções viáveis para a continuidade
dos negócios.
segundo dados divulgados pelos órgãos oficiais, metade desses pequenos empreendimentos está condenada à morte do primeiro ao terceiro ano de existência, e a principal causa apontada para essa
tremenda mortandade é a falta de informações para tomada de decisões e ferramentas adequadas para
a gestão do negócio.”231
sociais, num momento em que o planeta é ameaçado por mutações climáticas, que também deverá ser
atribuição da categoria.”24 2

23.
Como atualizar a contabilidade brasileira.
<www.sesconms.org.br/not_ler.asp?codcat=3&codigo=2248>.
24.

79

“com os novos sistemas de controles fiscais, em 5 anos o brasil terá o menor índice de sonegação
empresarial da América Latina e, em 10 anos, um índice comparado ao dos países desenvolvidos.”25 3

25.
(IBPT).

. Estudo sobre Sonegação Fiscal das Empresas Brasileiras
<www.ibpt.com.br/img/_publicacao/13649/175.pdf>
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software

software
cloud computing
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modelo de

Custos

Riscos

Aumento da

Falta de
integridade do

documentos em papel

na empresa

operacional

tecnologia de
Empresa e

na empresa

sistemas

Empresa ganha
tempo para

Falta de
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tempo para
atualizados
Integridade do

na empresa

parametizado
maior integridade
menor custo
de TI

de acesso
via Internet
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pay-back
“A contabilidade gerencial (tradução corrente em português do brasil para a expressão em inglês management Accounting) é uma ferramenta indispensável para a gestão de negócios. De longa data,
contadores, administradores e responsáveis pela gestão de empresas se convenceram que amplitude
das informações contábeis vai além do simples cálculo de impostos e atendimento de legislações comerciais, previdenciárias e legais.
Além do mais, o custo de manter uma contabilidade completa (livros diário, razão, inventário, conciliações etc.) não é justificável para atender somente ao fisco. informações relevantes podem estar
sendo desperdiçadas, quando a contabilidade é encarada como um mero cumprimento da burocracia
governamental.
os gestores de empresas precisam aproveitar as informações geradas pela escrituração contábil, pois
obviamente este será um fator de competitividade com seus concorrentes: a tomada de decisões com

83
A gestão de entidades, sabidamente, é um processo complexo, inesgotável, mas pode ser facilitada
quando se tem uma adequada contabilidade.
Dentre as vantagens de utilizar-se de dados contábeis para gerenciamento, podemos listar:

264

software

26.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/contabilidade_gerencial>
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“Há dois tipos de pessoas que não interessam a uma boa empresa: as que não fazem o que se manda e
as que só fazem o que se manda.” Henry Ford

85

blogs
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“A palavra empreendedorismo foi utilizada pelo economista Joseph schumpeter em 1950 como sendo
uma pessoa com criatividade e capaz de fazer sucesso com inovações”27

27.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/empreendedorismo>
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10
“

Uma simples pergunta que no presente deixamos sem resposta pode representar a
H

”

“A informática apenas substituiu o processo antigo, feito à mão, conferindo a ele maior agilidade”.

E
“revolução da informação”

software para ges

Latin America semiannual erm tracker 1H10

do market share

para um player

88

Igualmente revelador é o relatório symantec 2010

“A imaginação é mais importante que o conhecimento.”

ROBERTO DIAS DUARTE
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vista Época

“‘trata-se de fato de uma era de turbulência. seria imprudente e imoral minimizar o custo humano das
rupturas em curso. Diante da integração crescente da economia global, os cidadãos do mundo defrontam uma escolha árdua: de um lado, abraçar os benefícios dos mercados globais e das sociedades
abertas, que arrancam as pessoas da pobreza e as lançam na escalada em busca de melhores qualificações, como meio de melhorar seu padrão de vida; de outro, rejeitar essa oportunidade e aferrar-se
ao nativismo, ao tribalismo, ao populismo e a todos os demais ‘ismos’ em que se refugiam as comunidades quando se vêem sitiadas em sua própria identidade e não conseguem fazer melhores escolhas.
enormes obstáculos nos aguardam nas próximas décadas, cabendo exclusivamente a nós desenvolver
as competências necessárias para superá-los. A educação é o fulcro de qualquer solução para todas as
dificuldades com que nos defrontaremos no futuro’ , prescreve Greenspan, com a intimidade inerente
à co-autoria desta turbulenta sinfonia. esse é o desafio brasileiro.”281

28.
A era da preocupação. revista Época.
<http://revistaepoca.globo.com/revistaepoca/1,,emi4532-15273,00.html>
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II
VISÃO GERAL DE ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

“

”
Antônio Lopes Sá

w

93

11
“

Nossos técnicos das áreas fazendárias possuem bastante competência para
alterar tal quadro, mas, até que ponto a acomodação dos políticos poderia
J

A

”

- Constituição:

- Lei Complementar:

- Lei Ordinária:

- Lei Delegada:

- Medidas Provisórias

- Decreto Legislativo:

- Resoluções:

cretos:
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cácia normativa;

291

2

TOTAL DE NORMAS EDITADAS

GERAIS

TRIBUTáRIAS

FEDERAL
ESTADUAL

“em matéria tributária, foram editas 249.124 normas, ou seja, quase seis normas tributárias por hora,
tendo já ocorrido 13 reformas constitucionais em matéria tributária. sem contar os inúmeros tributos
criados como cPmf, cofins, ciDes, ciP, csLL, Pis importação, cofins importação e iss importação, que regem a vida dos cidadãos brasileiros.303
(...)
Desde a promulgação foram editadas 154.173 normas no âmbito federal, uma média de 19,19 por dia
ou 28,72 normas federais por dia útil, enquanto os estados editaram 1.095.279 normas, o que dá 5,05
norma/dia ou 7,56 norma/dia útil. Já os municípios são responsáveis pela edição de 2.906.463 normas,
considerando que existem 5.567 municípios no brasil, cada um deles editou, em média, 522,09 normas neste período.
(...)
em média foram editadas 31 normas tributárias/dia ou 1,3 norma tributária por hora e 46 normas tributárias/dia útil ou 5,8 normas por hora/útil.
Do total de 4.155.915 normas gerais editadas, 13,02% ou 541.100 estão em vigor. e das 249.124 normas tributárias editadas, 7,4% ou 18.409 estão em vigor atualmente.

29.

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos.
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172compilado.htm>.

30.
Estudo sobre Quantidade de Normas Editadas no Brasil:
22 Anos da Constituição Federal de 1988.
<www.ibpt.com.br/home/publicacao.view.php?publicacao_id=13873&pagina=0>.

95
Hoje as empresas devem cumprir 3.422 normas, ou 38.429 artigos, 89.540 parágrafos, 286.296 incisos
e 37.660 alíneas, ou o equivalente a 5,9 quilômetros de normas tributárias, acaso impressas em papel
A4. em decorrência desta quantidade de normas, as empresas gastam cerca de r$ 42 bilhões por ano,
para manter pessoal, sistemas e equipamentos no acompanhamento das modificações da legislação.”314

31.
tárias por dia útil no Brasil.

Estudo do IBPT revela que são editadas 46 normas tribu<www.ibpt.com.br/home/publicacao.view.php?publicacao_id=13873&pagina=0>
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12
“
A

Só desonerando mais os que efetivamente produzem é possível obter-se o equilíbrio
K

”

97
“Art. 3º - tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”321

tos:
i - impostos;
ii - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
iii - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.”332

i - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou
sua iminência;
ii - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o
disposto no art. 150, iii,’b’.”34

32.

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos.
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172compilado.htm>.

33.

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%c3%A7ao.htm>.
34.

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos.

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%c3%A7ao.htm>
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caput

Federais
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Estaduais

municipais

royalties;
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“

J

”

A
obrigação principal

obrigação acessória

“o fato que gera uma obrigação tributária é utilizado como sinônimo da hipótese de incidência, sendo
que o diferencial entre as duas expressões é que o fato gerador é a ocorrência de um fato concretamente, é o acontecimento do fato, enquanto que a hipótese de incidência é a descrição abstrata de um fato
na lei que gerará uma obrigação tributária, caso ocorra.”351

Sujeito ativo

35.
Fato gerador e hipótese de incidência tributária. boletim Jurídico.
<www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1686>
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Sujeito passivo

“A isenção é instituto de conceituação polêmica: sua natureza jurídica oscila entre os parâmetros de
não incidência e incidência da norma.

103
Para a doutrina tradicional, a isenção é uma mera dispensa legal de pagamento de tributo devido,
verificando-se em uma situação na qual há legitima incidência, porquanto se deu um fato gerador, e o
legislador, por expressa disposição legal, optou por dispensar o pagamento do imposto.”364

“esses três institutos [imunidade, isenção e não incidência] levam ao mesmo resultado: o não pagamento de tributo. Porém, os meios pelos quais isso ocorre são totalmente diferentes. A imunidade dá-se por
meio da constituição, a isenção por meio de lei (ordinária ou complementar) e a não incidência nem
por lei e nem por constituição, o ordenamento simplesmente não previu aquele fato como gerador da
obrigação tributária.”375

36.

Manual de Direito Tributário

37.
Distinção entre imunidade, isenção e não-incidência tributária Paraná on-line.
<www.paranaonline.com.br/canal/direito-e-justica/news/281576/?noticia=DistincAo+entre+imuniDADe+isencAo+e+nAo+
inciDenciA+tributAriA>
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“

O que alardeiam muitas vezes como “benefício” passa a ser “malefício na prática” e o

S
Competência:
Fato gerador:
Contribuinte:

Base de cálculo:
Alíquotas:

Competência:
Fato gerador:
Contribuinte:
Base de cálculo:
Alíquotas:

L

”

105

Competência:
Fato gerador:

Contribuinte:
Base de cálculo:
Alíquotas:

Competência:
Fato gerador:

Contribuinte:

Base de cálculo:

Alíquotas:
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Competência:
Fato gerador:

Contribuinte:
Base de cálculo:
Alíquotas:

Competência:
Fato gerador:

Contribuinte:
Base de cálculo
Alíquotas:
causa mortis
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Competência:
Fato gerador:
Contribuinte:
causa mortis
Base de cálculo:
Alíquotas:
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Fato gerador:
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causa mortis.
Competência:
Fato gerador:
Contribuinte:
Base de cálculo:
Alíquotas:
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O grande mal social fundamentado na violação da virtude, todavia, não se extirpa
apenas com punições; para que seja banido é preciso essencialmente educar e essa é
M

”
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qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9964.htm - art15.

natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

relativo à operação tributável;
xato;

a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo
com a legislação.

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade
quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso v.

para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
do, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;

a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal;
to liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;
ção tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”386

38.
<www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8137.htm>.

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos.
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ramento;

responsáveis pela queda da sonegação;

renda;

e 27% das grandes;
tadoras de serviços;

empresarial da América Latina, e em 10 anos, índice comparado ao dos países desenvolvidos.257

1. venda sem nota; com “meia” nota; com “calçamento” de nota; duplicidade de numeração de nota
fiscal
Além do risco da interceptação no trânsito das mercadorias, surge o problema do produto do recebimento das vendas nestas condições. Depósitos em conta corrente da empresa, do sócio ou pessoa
ligada são facilmente detectáveis pelo fisco através da quebra legal do sigilo bancário, o que está em
voga atualmente. A constatação de “furo” nos estoques, através de levantamento físico-quantitativo,
evidencia a prática da sonegação fiscal. A verificação do conhecimento de frete que acompanha a
mercadoria permite ao fisco constatar se há divergência de valores entre aquele e a nota fiscal.
2. “compra” de notas fiscais
Principalmente as prefeituras efetuam comparações de documentos lançados em uma empresa com
o valor efetivamente registrado na emitente do documento. A receita federal levanta através dos seus
controles a situação da emitente, pois caso haja alguma irregularidade (cnPJ cancelado, falta de declaração etc.) ela glosará a despesa. nos casos de dúvidas sobre a efetiva aquisição do bem, mercadoria
ou serviço pela empresa, ainda pode ser exigido o comprovante do efetivo pagamento. ex.: duplicata
quitada, recibo, cópia microfilme do cheque compensado, quando ocorrer a quebra do sigilo bancário.

25.
(IBPT).

Estudo sobre Sonegação Fiscal das Empresas Brasileiras
<www.ibpt.com.br/img/_publicacao/13649/175.pdf>. Publicado em: 5 mar. 2009.
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Precauções: obter informações sobre o fornecedor de bens ou serviços junto ao fisco federal (www.
receita.fazenda.gov.br), estadual (www.sintegra.gov.br) e municipal; na prestação de serviços formalizar contrato, que é o instrumento usual de garantia das partes.
contudo, a empresa deve avaliar os seguintes aspectos:

o que se chama de derrame de notas frias. caso a empresa emitente ou uma terceira empresa seja
fiscalizada ocorrerá uma imediata correlação. ex.: com o bloco da brasilJet e ePc (empresas de Paulo
césar farias, tesoureiro da campanha presidencial de fernando collor) ocorreu imediata ligação com
as empresas que receberam aquelas notas.
3. Passivo fictício ou saldo negativo de caixa
Presume-se a omissão de receita, cabendo ao contribuinte o ônus da prova contrária. costuma-se “fabricar” contratos de mútuos nessas ocasiões para registrar a entrada de numerários através de empréstimos fictícios, em substituição à receita.
ocorre que, em muitos casos, o mutuante, principalmente quando pessoa física, não possui recursos
disponíveis para contratar qualquer empréstimo, o que é facilmente comprovável através do exame da
declaração de renda ou da movimentação bancária daquele.
4. Acréscimo patrimonial a descoberto (do sócio)
também caracteriza omissão de receita da empresa quando ocorre acréscimo patrimonial do sócio,
sem que este possua recursos disponíveis, desde que a empresa seja sua única fonte de renda.
5. Deixar de recolher tributos descontados de terceiros
na condição de sujeito passivo, também constitui crime tributário não recolher os tributos descontados ou
tituição, Pis, cofins e csLL retidos etc.
Além de ocorrer a sonegação, há ainda outro ponto da maior relevância, que é a existência da AProPriAÇÃo inDÉbitA prevista no código Penal (art. 168).
6. saldo de caixa elevado
constitui distribuição disfarçada de lucros ao sócio a existência de saldo de caixa elevado, desnecessário em relação à movimentação financeira da empresa, ou sem motivo que possa justificá-lo. É
recomendável a contabilização em separado dos cheques pré-datados, cheques em cobrança e vales.
Justifica-se o saldo elevado de caixa relativo ao produto da venda do(s) último(s) dia(s) do ano, principalmente quando ocorrem feriados.
7. Distribuição disfarçada de lucros
inúmeras são as situações que podem caracterizar a distribuição disfarçada de lucros em negócios entre
a empresa e sócios ou pessoas ligadas (acionistas, dirigentes, participantes de lucros, seus parentes ou
dependentes), dentre os quais destacaremos os mais significativos:

mercado;
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mercado;
cado em situações similares;

não praticadas normalmente pelo mercado;

ou pessoas ligadas;

obs.: efetuada nas condições supra mencionadas, mesmo que não acarrete vantagem a qualquer das
partes, ocorrerá distribuição disfarçada de lucro. o fisco se ocupa deste tópico, pois há reflexos na
pessoa jurídica e nas pessoas físicas.
8. Doações irregulares.
Doações efetuadas a entidades não habilitadas ou cujo valor do comprovante seja superior ao efetivamente doado.258

25.
(IBPT).

Estudo sobre Sonegação Fiscal das Empresas Brasileiras
<www.ibpt.com.br/img/_publicacao/13649/175.pdf>
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“

Não são poucas as empresas que pagam mais impostos que os devidos,
especialmente porque não se dão ao cuidado de analisar seus procedimentos

F

L

”
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factoring
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A

”

N

Consiste no monitoramento da
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ENTIDADES E AUTORIDADES

“

”

O

www.sefaz.ac.gov.br
www.sefaz.al.gov.br
www.sefaz.am.gov.br
www.sefaz.ap.gov.br
www.sefaz.ba.gov.br
www.sefaz.ce.gov.br
www.sefp.df.gov.br
http://internet.sefaz.es.gov.br
<www.receita.fazenda.gov.br/srf/conhecarfb.htm>.
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www.sefaz.go.gov.br
www.sefaz.ma.gov.br
www.fazenda.mg.gov.br
www.sefaz.ms.gov.br
www.sefaz.mt.gov.br
www.sefa.pa.gov.br
www.receita.pb.gov.br
www.sefaz.pe.gov.br
www.sefaz.pi.gov.br
www.fazenda.pr.gov.br
www.fazenda.rj.gov.br
www.set.rn.gov.br
www.portal.sefin.ro.gov.br
www.sefaz.rr.gov.br
www.sefaz.rs.gov.br
www.sef.sc.gov.br
www.sefaz.se.gov.br
www.fazenda.sp.gov.br
www.sefaz.to.gov.br
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4010

Objetivos

Histórico

40.
<www.encat.org/index.jsp?arquivo=webcontrol/canal.jsp&cod=1>.
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4111

41.
<www19.receita.fazenda.gov.br/enat/historico>.

<www.fazenda.df.gov.br> e
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4212

42.
<www.sefaz.mt.gov.br/portal/confaz/?acao=sobre>.
43.
<http://pt.wikipedia.org/wiki/comiss%c3%A3o_t%c3%A9cnica_Permanente>.
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4414

44.

Conheça o CPC

<www.cpc.org.br/oque.htm>.
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os serviços do registro Público de empresas mercantis e Atividades Afins serão exercidos, em todo
o território nacional, de maneira uniforme, harmônica e interdependente, pelo sistema nacional de
registro de empresas mercantis (sinrem), composto pelos seguintes órgãos:
i - o Departamento nacional de registro do comércio, órgão central sinrem, com funções supervisora, orientadora, coordenadora e normativa, no plano técnico; e supletiva, no plano administrativo;
ii - as Juntas comerciais, como órgãos locais, com funções executora e administradora dos serviços de
registro.4515

i - supervisionar e coordenar, no plano técnico, os órgãos incumbidos da execução dos serviços do
registro Público de empresas mercantis e Atividades Afins;
ii - estabelecer e consolidar, com exclusividade, as normas e diretrizes gerais do registro Público de
empresas mercantis e Atividades Afins;
iii - solucionar dúvidas ocorrentes na interpretação das leis, regulamentos e demais normas relacionadas com os serviços do registro Público de empresas mercantis e Atividades Afins, baixando instruções
para esse fim;
iv - prestar orientações às Juntas comerciais, com vistas à solução de consultas e à observância das
normas legais e regulamentares do registro Público de empresas mercantis e Atividades Afins;
v - exercer ampla fiscalização jurídica sobre os órgãos incumbidos do registro Público de empresas
mercantis e Atividades Afins, representando para os devidos fins às autoridades administrativas contra
abusos e infrações das respectivas normas e requerendo o que for necessário ao seu cumprimento;
vi - estabelecer normas procedimentais de arquivamento de atos de firmas mercantis individuais e de
sociedades mercantis de qualquer natureza;
vii - promover ou providenciar, supletivamente, no plano administrativo, medidas tendentes a suprir
ou corrigir ausências, falhas ou deficiências dos serviços de registro público de empresas mercantis e
atividades afins;
viii - prestar apoio técnico e financeiro às Juntas comerciais para a melhoria dos serviços de registro
público de empresas mercantis e atividades afins;
iX - organizar e manter atualizado o cadastro nacional de empresas mercantis - cne, mediante colaboração mútua com as Juntas comerciais;
X - instruir, examinar e encaminhar os processos e recursos a serem decididos pelo ministro de estado
da indústria, do comércio e do turismo, inclusive os pedidos de autorização para nacionalização ou
instalação de filial, agência, sucursal ou estabelecimento no País, por sociedade mercantil estrangeira,
sem prejuízo da competência de outros órgãos federais;
Xi - promover e efetuar estudos, reuniões e publicações sobre assuntos pertinentes ao registro Público
de empresas mercantis e Atividades Afins.46
45.

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos.
<www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L8934.htm>

46.

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos.

<www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/D1800.htm>

129

20
“

P

”

O

A seguir, serão destacados os pontos principais do SINIEF. Contudo, há inúmeros detalhes específicos do próprio Convênio e das legislações estaduais que devem ser consultados, em geral, nos regulamentos do ICMS.
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documentos fiscais do icms, podem conduzir a uma administração tributária mais justa e mais eficaz;

rápido e preciso das estatísticas indispensáveis à formulação de políticas econômico-fiscais dos diversos níveis de governo;

e distribuição de dados básicos, essenciais à implantação de uma política tributária realista;

obrigações tributárias acessórias, com reflexos favoráveis no custo da comercialização das mercadorias;
dos, do Distrito federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos
tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico,
por lei ou convênio”.

“Art. 4º - As unidades federadas adotarão os códigos de atividades econômicas que compõem a classificação nacional de Atividades econômicas - fiscal - cnAe - fiscal, constituída pela classificação nacional de Atividades econômicas - cnAe, aprovada por resolução do instituto brasileiro de Geografia
e estatística - ibGe e da comissão nacional de classificação - concLA.”4717

47.

Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/sinief/cvsn_70.htm>.
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“Art. 5º - o código fiscal de operações e Prestações - cfoP e o código de situação tributária - cst,
constantes de anexos deste convênio, serão interpretados de acordo com as normas explicativas, também
apensas, e visam aglutinar em grupos homogêneos nos documentos e livros fiscais, nas guias de informação
e em todas as análises de dados, as operações e prestações realizadas pelos contribuintes do imposto sobre
Produtos industrializados - iPi e do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
Prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - icms.”4818

Art. 6º - os contribuintes do imposto sobre Produtos industrializados e/ou imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre a Prestação de serviços de transporte interestadual,
intermunicipal e de comunicações emitirão, conforme as operações que realizarem, os seguintes documentos fiscais:
i - nota fiscal, modelos 1 ou 1-A;
ii - nota fiscal de venda a consumidor, modelo 2;
iii - cupom fiscal emitido por equipamento emissor de cupom fiscal (ecf);
iv - nota fiscal de Produtor, modelo 4.”4919

i - registro de entradas, modelo 1;
ii - registro de entradas, modelo 1-A;
iii - registro de saídas, modelo 2;
iv - registro de saídas, modelo 2-A;
v - registro de controle da Produção e do estoque, modelo 3;
vi - registro do selo especial de controle, modelo 4;
vii - registro de impressão de Documentos fiscais, modelo 5;
viii - registro de utilização de Documentos fiscais e termos de ocorrências, modelo 6;
iX - registro de inventário, modelo 7;
X - registro de Apuração do iPi, modelo 8;5020

48.

Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/sinief/cvsn_70.htm>.

49.

Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/sinief/cvsn_70.htm>.

50.

Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/sinief/cvsn_70.htm>

132

ROBERTO DIAS DUARTE

-

Classifi

tida para utilização no processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento

133

Classi

Clas

134

ROBERTO DIAS DUARTE

Classi

Clas

135
Clas

-

Clas

136

ROBERTO DIAS DUARTE

-

TRIBUTáRIA
-

-

137

-

para venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao regime de

138

ROBERTO DIAS DUARTE

trading company

-

trading company

cífico de e
trading company, a
Remessa de mercadoria

para formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo

Classificamse neste

OU CONSUMO

-

139

Classi

-

-

LUBRIFICANTES

Classifi

140

ROBERTO DIAS DUARTE

Clas

Clas

-

-

-

Classificam

141

-

Classifi

Classifi

Classifi

Classi

Clas

Clas

142

ROBERTO DIAS DUARTE

-

Classificam

-

-

dem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do

-

143
a responsabilidade de retenção do imposto for atribuída ao remetente ou alienante da
mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por
Classi

144

ROBERTO DIAS DUARTE

-

-

-

-

Classifi

145
tida para utilização no processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento

Classi

Clas

146

ROBERTO DIAS DUARTE

Classi

Clas

147

Classifi

-

148

ROBERTO DIAS DUARTE

Clas

TRIBUTáRIA
-

-

149

-

Classificam

para venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao regime de

trading company

-

a trading compan

150

ROBERTO DIAS DUARTE

trading company

para formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo

Classificam

OU CONSUMO

-

151

LUBRIFICANTES
-

Classifi

Clas

Clas

-

-

-

152

ROBERTO DIAS DUARTE

Classificam

-

Classifi

153

Classifi

Classificam

Classi

Clas

Clas

-

Classificam

-

154

ROBERTO DIAS DUARTE

-

dem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do

a responsabilidade de retenção do imposto for atribuída ao remetente ou alienante da
mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por
Classi

155

Classi

“drawback”

“drawback””.
Clas

Classi

156

ROBERTO DIAS DUARTE

“drawback”.

Clas

-

Clas

Clas

157
portadas por trading company,

USO OU CONSUMO

LUBRIFICANTES
-

Classifi

DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

158

ROBERTO DIAS DUARTE

-

159
-

-

-

-

-

Classifi

160

ROBERTO DIAS DUARTE

industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento

bida para utilização no processo de industrialização não transitar pelo estabelecimento

Classifi

161

Classifi

Classi

-

-

Classifi

Classi

162

ROBERTO DIAS DUARTE

Clas

-

163

-

Clas

Clas

164

ROBERTO DIAS DUARTE

Classi

com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuin-

com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuin-

-

-

165
-

-

Clas

fora do estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição

Clas

trading company

166

ROBERTO DIAS DUARTE

trading company

trading company

-

OU CONSUMO

167

LUBRIFICANTES

168

ROBERTO DIAS DUARTE

-

-

-

-

169

Classifi

-

-

170

ROBERTO DIAS DUARTE

Classifi

Classifi

Clas

-

industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial

171

-

-

do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do ad-

-

-

172

ROBERTO DIAS DUARTE

do imposto por substituição tributária, atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por transporta-

173

-

174

ROBERTO DIAS DUARTE

-

-

-

-

-

Classifi

175

industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento

bida para utilização no processo de industrialização não transitar pelo estabelecimento

Classi

176

ROBERTO DIAS DUARTE

Classifi

Classi

-

-

Classifi

177

A
Classi

Clas

-

178

ROBERTO DIAS DUARTE

-

Clas

Clas

179

Classi

com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuin-

-

-

180

ROBERTO DIAS DUARTE

-

-

Clas

fora do estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição

trading company,

-

181
trading company, empresa

trading company, empresa comercial

-

OU CONSUMO

182

ROBERTO DIAS DUARTE

LUBRIFICANTES

-

-

-

183

-

-

-

Classifi

-

184

ROBERTO DIAS DUARTE

Clas

-

-

Classifi

185

Classifi

-

-

-

186

ROBERTO DIAS DUARTE

do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do ad-

do imposto por substituição tributária, atribuída ao remetente ou alienante da mercadoria, pelo serviço de transporte realizado por transportador autônomo ou por transporta-

187

regime de “drawback”,
“drawback”.

Classi

Classi

188

ROBERTO DIAS DUARTE

Classi

“drawback”
drawback
o regime de “drawback””.

-

EXPORTAÇÃO

OU CONSUMO

189

LUBRIFICANTES

Clas

Tabela A - Origem da Mercadoria ou Serviço

Tabela B - Tributação pelo ICMS

190

ROBERTO DIAS DUARTE

191

192

ROBERTO DIAS DUARTE

193

194

ROBERTO DIAS DUARTE

195

196

ROBERTO DIAS DUARTE

197

198

ROBERTO DIAS DUARTE

21
“
U

Necessário é fazer da existência uma oportunidade de ser útil, contribuindo para
a evolução própria, de terceiros e consequentemente para a do cosmos, esse no

”

Q

199
Fornecem esclarecimentos e interpretam

Seção

I

Animais vivos e produtos do reino animal

200
Observação:

1.

2.
a)

b)

3.

a)

b)

c)

4.

ROBERTO DIAS DUARTE

201
5.

a)

b)

6.
mutatis mutandis

1.

Base legal:

202

ROBERTO DIAS DUARTE

Abreviaturas e Símbolos Utilizados na NCM

21

“American Society for Testing
ASTm
Bq

Becquerel

cg

l
m

cm2
cm

m

cN

m Ci

cSt

mm

g

mN

GHz

gigahertz

mHz

hertz

N

microcurie

megahertz

HRC
Hz

infravermelho

t
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51.

<www.brasilglobalnet.gov.br>.
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“

Quando a oportunidade parece não existir é preciso de alguma forma criá-la ou
T

”

“A liberdade só existe com lei e poder”.

A
em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do
congresso nacional.”52

Atenção:

52.

<www.icpbrasil.gov.br>.

53.
Jurídicos.

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm>.
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“Art. 2º - A icP-brasil, cuja organização será definida em regulamento, será composta por uma autoridade gestora de políticas e pela cadeia de autoridades certificadoras composta pela Autoridade certificadora raiz - Ac raiz, pelas Autoridades certificadoras - Ac e pelas Autoridades de registro - Ar.”543

“Art. 6º - Às Ac, entidades credenciadas a emitir certificados digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados,
bem como colocar à disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras informações
pertinentes e manter registro de suas operações.”554

“Art. 7º - Às Ar, entidades operacionalmente vinculadas a determinada Ac, compete identificar e cadastrar usuários na presença destes, encaminhar solicitações de certificados às Ac e manter registros
de suas operações.”565

tos eletrônicos de que trata esta medida Provisória.
§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização
de processo de certificação disponibilizado pela icP-brasil presumem-se verdadeiros em relação aos
signatários.”576

autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não
emitidos pela icP-brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem
for oposto o documento.”587

54.
Jurídicos

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm>.

55.
Jurídicos.

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm>.

56.
Jurídicos.

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm>.

57.
Jurídicos.

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm>.

58.
Jurídicos.

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm>
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token

“nos certificados do tipo A1 e s1, as chaves privadas ficam armazenadas no próprio computador do
usuário. nos tipos A2, A3, A4, s2, s3 e s4, as chaves privadas e as informações referentes ao seu cerde memória (token usb ou pen drive). Para acessar essas informações você usará uma senha pessoal
determinada no momento da compra.
os certificados mais comuns são:

protegidos por uma senha de acesso. somente com essa senha é possível acessar, mover e copiar a chahardware criptográfico, que pode ser um cartão inteligente ou um token. Apenas o detentor da senha
de acesso pode utilizar a chave privada, e as informações não podem ser copiadas ou reproduzidas.”598

token

59.
Como funciona o certificado digital Howstuffworks
<http://informatica.hsw.uol.com.br/certificado-digital4.htm>.
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software

data-

center
gestor do datacenter
token

token parece uma pen drive

pen drive

Entre o token e o smartcard

token
token

“os computadores e a internet são largamente utilizados para o processamento de dados e para
a troca de mensagens e documentos entre cidadãos, governo e empresas. no entanto, estas
transações eletrônicas necessitam da adoção de mecanismos de segurança capazes de garantir
autenticidade, confidencialidade e integridade às informações eletrônicas. A certificação Digital
é a tecnologia que provê estes mecanismos.
no cerne da certificação Digital está o certificado digital, um documento eletrônico que contém
o nome, um número público exclusivo denominado chave pública e muitos outros dados que
mostram quem somos para as pessoas e para os sistemas de informação. A chave pública serve
para validar uma assinatura realizada em documentos eletrônicos.
A certificação Digital tem trazido inúmeros benefícios para os cidadãos e para as instituições
que a adotam. com a certificação Digital é possível utilizar a internet como meio de comunicação alternativo para a disponibilização de diversos serviços com uma maior agilidade, facilidade
de acesso e substancial redução de custos. A tecnologia da certificação digital foi desenvolvida
graças aos avanços da criptografia nos últimos 30 anos.”60 9
O que posso fazer com um certificado digital?
“os aplicativos de software, redes e computadores podem utilizar seu certificado digital de várias maneiras:

60.
<www.iti.gov.br/twiki/pub/certificacao/cartilhascd/brochura01.pdf>.
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criptografia (ou embaralhamento de dados) é uma maneira de proteger informações, antes de
enviá-las de um computador para outro. normalmente, os aplicativos de e-mail utilizam o certificado digital do destinatário do e-mail criptografado. Para enviar mensagens criptografadas,
você precisa da chave pública do destinatário.
Autenticação de cliente é o termo usado para descrever como você (o cliente) pode comprovar
sua identidade para outra pessoa ou computador. Por exemplo, os bancos on-line precisam se
certificar de que você é o cliente verdadeiro de uma determinada conta bancária. no banco,
a pessoa geralmente comprova sua identidade através da carteira de identidade. Quando você
está on-line, seu aplicativo de software apresenta seu certificado digital. Alguns sites exigem que
você apresente seu certificado digital para permitir que você entre em áreas de acesso restritas,
como as destinadas a assinantes de determinado serviço oferecido pelo site.
A assinatura digital, como a assinatura escrita, comprova que a pessoa criou ou concorda com
o documento assinado. A assinatura digital oferece um nível mais alto de segurança do que
uma assinatura escrita porque a assinatura digital verifica que a mensagem veio de determinada
pessoa e não foi alterada por acidente ou intencionalmente. Desta forma, se você assinar um
documento, não poderá renegar a assinatura, alegando que ela foi falsificada (isto é conhecido
como não-repúdio).”6110

“são hardwares portáteis que funcionam como mídias armazenadoras. em seus chips são armazenadas as chaves privadas dos usuários. o acesso às informações neles contidas é feito por meio de
uma senha pessoal, determinada pelo titular. o smartcard assemelha-se a um cartão magnético,
sendo necessário um aparelho leitor para seu funcionamento. Já o token assemelha-se a uma pequena chave que é colocada em uma entrada do computador.”62
O certificado digital tem validade?
“sim. o certificado digital, diferentemente dos documentos utilizados usualmente para a identificação pessoal como cPf e rG, possui um período de validade. só é possível assinar um
documento enquanto o certificado é válido.”6311
Por que não emitir certificados sem data final de validade?
“Porque a cada renovação de validade do certificado renova-se também a relação de confiança
entre seu titular e a Ac. essa renovação pode ser necessária para a substituição da chave privada
por uma outra tecnologicamente mais avançada ou devido a possíveis mudanças ocorridas nos
dados do usuário. essas alterações têm por objetivo tornar mais robusta a segurança em relação
às técnicas de certificação e às informações contidas no certificado.”6412

“não. A assinatura digitalizada é a reprodução da assinatura de próprio punho como imagem
por um equipamento tipo scanner. ela não garante a autoria e integridade do documento eletrô-

61.
O que posso fazer com um Certificado Digital?
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=34&itemid=180>.
62.
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=52&itemid=180>.
63
O certificado digital tem validade?
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=53&itemid=180>.
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nico, porquanto não existe uma associação inequívoca entre o assinante e o texto digitalizado,
uma vez que ela pode ser facilmente copiada e inserida em outro documento.”651314
Quais as principais informações que constam em um certificado digital?
“As principais informações que constam em um certificado digital são: chave pública do titular;
nome e endereço de e-mail; período de validade do certificado; nome da autoridade certificadora
(Ac) que emitiu o certificado; número de série do certificado digital; assinatura digital da Ac.”6616

“A palavra criptografia tem origem grega e significa a arte de escrever em códigos, de forma a
esconder a informação na forma de um texto incompreensível. A cifragem ou processo de codificação é executada por um programa de computador que realiza um conjunto de operações
matemáticos e transformam um texto claro em um texto cifrado, além de inserir uma chave
secreta na mensagem. o emissor do documento envia o texto cifrado, que será reprocessado
pelo receptor, transformando-o, novamente, em texto legível, igual ao emitido, desde que tenha
a chave correta.”67 17
Quais são os tipos de criptografia existentes?
“existem dois tipos de criptografia: simétrica e assimétrica. A criptografia simétrica é baseada em
algoritmos que dependem de uma mesma chave, denominada chave secreta, que é usada tanto
no processo de cifrar quanto no de decifrar o texto. Para a garantia da integridade da informação
transmitida é imprescindível que apenas o emissor e o receptor conheçam a chave. o problema da criptografia simétrica é a necessidade de compartilhar a chave secreta com todos que
precisam ler a mensagem, possibilitando a alteração do documento por qualquer das partes. A
criptografia assimétrica utiliza um par de chaves diferentes entre si, que se relacionam matematicamente por meio de um algoritmo, de forma que o texto cifrado por uma chave, apenas seja
decifrado pela outra do mesmo par. As duas chaves envolvidas na criptografia assimétrica são
denominadas chave pública e chave privada. A chave pública pode ser conhecida pelo público
em geral, enquanto que a chave privada somente deve ser de conhecimento de seu titular.”6818

o mesmo método de autenticação dos algoritmos de criptografia de chave pública operando
em conjunto com uma função resumo, também conhecido como função de hash, é chamada
de assinatura digital.
o resumo criptográfico é o resultado retornado por uma função de hash. este pode ser comparado a uma impressão digital, pois cada documento possui um valor único de resumo e até mesmo
uma pequena alteração no documento, como a inserção de um espaço em branco, resulta em
um resumo completamente diferente.

65.
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=41&itemid=180>.
66.
Quais as principais informações que constam em um certificado digital?
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=44&itemid=180>.
67.
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=42&itemid=180>
68.
Quais os tipos de criptografia existentes?
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=43&itemid=180>.
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Assinatura digital utilizando algoritmos de chave pública

A vantagem da utilização de resumos criptográficos no processo de autenticação é o aumento de
desempenho, pois os algoritmos de criptografia assimétrica são muito lentos. A submissão de resumos criptográficos ao processo de cifragem com a chave privada reduz o tempo de operação
para gerar uma assinatura por serem os resumos, em geral, muito menores que o documento em
si. Assim, consomem um tempo baixo e uniforme, independente do tamanho do documento a
ser assinado. na assinatura digital, o documento não sofre qualquer alteração e o hash cifrado
com a chave privada é anexado ao documento.

Conferência da assinatura digital

Para comprovar uma assinatura digital é necessário inicialmente realizar duas operações: calcular o resumo criptográfico do documento e decifrar a assinatura com a chave pública do
signatário. se forem iguais, a assinatura está correta, o que significa que foi gerada pela chave
privada corresponde à chave pública utilizada na verificação e que o documento está íntegro.
caso sejam diferentes, a assinatura está incorreta, o que significa que pode ter havido alterações
no documento ou na assinatura pública.69 19
O documento assinado eletronicamente tem o mesmo valor que o documento assinado
de forma manuscrita?
“De acordo com o art. 10, da mP 2.200-2, os documentos eletrônicos assinados digitalmente
com o uso de certificados emitidos no âmbito da icP-brasil têm a mesma validade jurídica que
os documentos em papel com assinaturas manuscritas. importante frisar que os documentos eletrônicos assinados digitalmente por meio de certificados emitidos fora do âmbito da icP-brasil
também têm validade jurídica, mas esta dependerá da aceitação de ambas as partes, emitente e
destinatário, conforme determina a redação do § 2º do art.10 da mP 2.200-2.”7020

69.
<www.iti.gov.br/twiki/pub/certificacao/cartilhascd/brochura01.pdf>.
70.
manuscrita?

O documento assinado eletronicamente tem o mesmo valor que o documento assinado de forma
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=51&itemid=180>
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Quais cuidados se devem ter ao utilizar a Certificação Digital?
“Primeiramente, deve-se lembrar que o certificado digital representa a “identidade” da pessoa
no mundo virtual. Assim, é necessária a adoção de alguns cuidados para se evitar que outra
pessoa possa fechar contratos e/ou negócios e realizar transações bancárias em nome do titular
do certificado. recomendações para o uso de um certificado digital:
A) a senha de acesso da chave privada e a própria chave privada não devem ser compartilhadas
com ninguém;
b) caso o computador onde foi gerado o par de chaves criptográficas seja compartilhado com
diversos usuários, não é recomendável o armazenamento da chave privada no disco rígido, pois
todos os usuários terão acesso a ela, sendo melhor o armazenamento em disquete, smartcard
ou token;
c) caso a chave privada esteja armazenada no disco rígido de algum computador, deve-se protegê-lo de acesso não autorizado, mantendo-o fisicamente seguro. nunca deixe a sala aberta
quando sair e se for necessário, deixar o computador ligado. utilize também um protetor de
tela com senha. cuidado com os vírus de computador, eles podem danificar sua chave privada;
D) caso o software de geração do par de chaves permita optar entre ter ou não uma senha para
proteger a chave privada, recomenda-se a escolha pelo acesso por meio de senha. não usar uma
senha significa que qualquer pessoa que tiver acesso ao computador poderá se passar pelo titular da chave privada, assinando contratos e movimentando contas bancárias. em geral, é bem
mais fácil usar uma senha do que proteger um computador fisicamente;
e) utilize uma senha longa, intercalando letras e números, uma vez que existem programas com a
função de desvendar senhas. Deve-se evitar o uso de dados pessoais como nome de cônjuge ou
de filhos, datas de aniversários, endereços, telefones, ou outros elementos relacionados com a
própria pessoa. A senha nunca deve ser anotada, sendo recomendável sua memorização.”712122

“o carimbo de tempo (ou timestamp) é um documento eletrônico emitido por uma parte confiável, que serve como evidência de que uma informação digital existia numa determinada data
e hora no passado.”722324
Para que serve o carimbo de tempo?
“o carimbo de tempo destina-se a associar a um determinado hash de um documento assinado
eletronicamente ou não, uma determinada hora e data de existência. ressalta-se que o carimbo
de tempo oferece a informação de data e hora de registro deste documento quando este chegou
à entidade emissora, e não a data de criação deste documento.”73

71.
utilizar a certificação digital?

Quais cuidados se devem ter ao se
<www.iti.gov.br/twiki/bin/view/certificacao/Perguntavinte>.

72.
<www.iti.gov.br/twiki/bin/view/certificacao/PerguntaQuarentatres>.
73.

Para que serve o carimbo tempo?
<www.iti.gov.br/twiki/bin/view/certificacao/PerguntaQuarentacinco>.
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A utilização de carimbo de tempo já foi regulamentada na ICP-Brasil? Qual norma trata
dessa questão?
“As normas relativas à utilização de carimbo de tempo na icP-brasil ainda estão sendo elaboradas. Assim que estiverem prontas e forem aprovadas pelo comitê Gestor da icP-brasil serão
publicadas no Diário oficial da união.”74
Como funciona a certificação digital?
“basicamente, o certificado digital funciona como uma espécie de carteira de identidade virtual
que permite a identificação segura de uma mensagem ou transação em rede de computadores.
o processo de certificação digital utiliza procedimentos lógicos e matemáticos bastante complexos para assegurar confidencialidade, integridade das informações e confirmação de autoria. o
certificado digital é um documento eletrônico, assinado digitalmente por uma terceira parte confiável, que identifica uma pessoa, seja ela física ou jurídica, associando-a a uma chave pública.
um certificado digital contém os dados de seu titular, como nome, e-mail, cPf, chave pública,
nome e assinatura da autoridade certificadora que o emitiu”.75 68
Qual a diferença entre o certificado tipo A1 e o certificado do tipo A3?
“no certificado A1, o par de chaves pública e privada é gerado pelo titular no disco rígido do
computador. no certificado A3, o par de chaves é gerado e armazenado em um cartão inteligente ou em um token criptográfico inviolável. Ambos os dispositivos são protegidos por senha
e se bloqueiam quando a senha é digitada de maneira errada por várias vezes. Por este motivo,
os certificados A3 são muito mais seguros.”76

“os certificados digitais são muito seguros, desde que você não divulgue para ninguém sua
chave privativa e sua senha. Pense em sua senha como a chave de um cofre. se você é a única
pessoa a possuir a chave, o conteúdo do cofre estará seguro. entretanto, se você compartilhar a
chave com outras pessoas, estará diminuindo a segurança do que está contido no cofre.
se alguém conseguir seu certificado digital, não poderá utilizá-lo a menos que tenha a chave privativa correspondente e a senha para esta. Antes que seu navegador envie seu certificado digital,
ele lhe pedirá sua senha. você deve digitar a senha para poder utilizar seu certificado digital.
os certificados digitais também são apresentados em diversas intensidades. A intensidade menor
é chamada de “40 bits,” referindo-se ao tamanho da chave para o certificado digital. A intensidade maior é chamada de “128 bits”. se uma chave de 40 bits pode ser decifrada em 4 horas, para
decodificar uma chave de 128 bits seria necessário mais tempo que a idade do universo.”77

74.
foi regulamentada na ICP-Brasil?
<www.iti.gov.br/twiki/bin/view/certificacao/PerguntaQuarentaQuatro>.

A utilização de carimbo de tempo já

75.
Como funciona a certificação digital?
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=38&itemid=180>
76.
Qual a diferença entre o certificado tipo A1 e o certificado do tipo A3?
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=39&itemid=180>
77.
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=37&itemid=180>. Acesso em: 29 jun. 2008
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Quais as diferenças da Certificação de pessoa física e jurídica?
“A diferença é que na certificação Digital da pessoa física o responsável pelo certificado é a
própria pessoa, e na certificação digital da pessoa jurídica o titular é a empresa e esta tem uma
pessoa física responsável pelo uso do certificado.”781

78.
Quais as diferenças da certificação de pessoa física e jurídica?
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=46&itemid=180>
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42/09

“o Protocolo icms 10/07 (com suas várias alterações) e o Protocolo icms 42/09 que veio complementar o disposto no Protocolo icms 10/07 sem, portanto, revogá-lo.
o motivo de ter feito outro Protocolo icms ao invés de alterar o 10/07 foi a mudança de critério para
definição da obrigatoriedade. o Protocolo icms 10/07 tipifica as atividades que, se praticadas pelos
contribuintes, o obrigam à emissão de nf-e. o Protocolo icms 42/09 explicita os códigos cnAe que os
contribuintes tenham registrado ou, por exercer atividade, tenham que registrar em seus atos constitutivos.
esta mudança de critério foi necessária para alcançar as exceções dispostas em vários códigos cnAe
relativamente às atividades previstas no Protocolo icms 10/07. um exemplo típico se constata na
pecifica a obrigatoriedade para “fabricantes de vasilhames de vidro, garrafas Pet e latas para bebidas
alcoólicas e refrigerantes”. os fabricantes de garrafas Pet pertencem ao código cnAe 2222-6/00 que,
porém, engloba vários outros fabricantes de embalagens plásticas como sacos e sacolas plásticas que
não foram abrangidos pelo Protocolo icms 10/07. estes contribuintes da cnAe 2222-6/00 que não
foram considerados na obrigatoriedade deste Protocolo icms passam a ser abrangidos pelo Protocolo
icms 42/09. resumindo, o critério a ser adotado pelo contribuinte para saber a data da obrigatoriedade
deverá seguir a seguinte regra e na ordem especificada abaixo:
1. verificar se a atividade praticada pelo contribuinte está tipificada no Protocolo icms 10/07:
a. se sim, a data é definida por este Protocolo icms;
b. se não, adotar a menor data especificada, dentre as cnAes representativas dos atos constitutivos da
empresa, de acordo com o Protocolo icms 42/09.
muitos códigos cnAe constantes no Protocolo 42/09 repetem atividades já descritas nas fases do Protocolo 10/07. Por este motivo, foi inserida no Protocolo 42/09 a cláusula quinta explicitando que “ficam
mantidas as obrigatoriedades e prazos estabelecidos no Protocolo icms nº 10/07, de 18 de abril de
2007”, ou seja:
os prazos do Protocolo 42/09 não se aplicam para aquelas empresas já alcançadas pela obrigatoriedade de uso da nf-e em razão de algum dispositivo do Protocolo 10/07, mesmo que cumulativamente
pratiquem operações descritas por alguma cnAe listada no anexo único do Protocolo 42/09.”792972

www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/icms/2009/pt042_09.htm.
79.
Estabelecimentos mineiros obrigados/voluntários à emissão de NF-e.
<http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/empresas.html>.
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“§ 3º Para fins do disposto neste protocolo, deve-se considerar o código da cnAe principal do contribuinte, bem como os secundários, conforme conste ou, por exercer a atividade, deva constar em seus
atos constitutivos ou em seus cadastros, junto ao cadastro nacional de Pessoas Jurídicas (cnPJ) da
receita federal do brasil (rfb) e no cadastro de contribuinte do icms de cada unidade federada.”807330

“o Protocolo icms 42/09 explicita os códigos cnAe que os contribuintes tenham registrado ou, por
exercer atividade, tenham que registrar em seus atos constitutivos. esclarecemos que a sef/mG mantém
apenas a cnAe principal e uma secundária dos contribuintes e esta listagem se baseia neste cadastro.
os estabelecimentos que não estejam na listagem e tenham alguma atividade prevista no contrato social considerada no Protocolo icms 42/09 também estarão obrigados à emissão da nf-e nas datas ali
referidas e deverão se credenciar perante a sef/mG.”7972 31

80.
Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/icms/2009/pt042_09.htm>.
79.
Estabelecimentos mineiros obrigados/voluntários à emissão de NF-e
<http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/empresas.html>.
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“ficam obrigados a emitir nota fiscal eletrônica (nf-e), modelo 55, em substituição à nota fiscal,
modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da
atividade econômica exercida, realizem operações:

economia mista, de qualquer dos poderes da união, dos estados, do Distrito federal e dos municípios;

§ 1º caso o estabelecimento do contribuinte não se enquadre em nenhuma outra hipótese de obrigatoriedade de emissão da nf-e:

varejista, nas operações com cfoP 6.201, 6.202, 6.208, 6.209, 6.210, 6.410, 6.411, 6.412, 6.413,
6.503, 6.553, 6.555, 6.556, 6.661, 6.903, 6.910, 6.911, 6.912, 6.913, 6.914, 6.915, 6.916, 6.918,
6.920, 6.921.
§ 2º o disposto no inciso i do caput desta cláusula somente se aplica nas operações internas praticadas
pelos estados do Acre, Alagoas, bahia, ceará, espírito santo, Goiás, mato Grosso do sul, minas Gerais,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, rio Grande do norte, roraima, santa catarina, sergipe, tocantins e pelo
Distrito federal, a partir de 1º de abril de 2011.”8132

81.

Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/icms/2009/pt042_09.htm>.

.
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§ 1º Ainda que formalmente regular, não será considerado documento fiscal idôneo a nf-e que
tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulação ou erro, que possibilite, mesmo que a
terceiro, o não pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida.
§ 2º Para os efeitos fiscais, os vícios de que trata o § 1º atingem também o respectivo DAnfe,
impresso nos termos da cláusula nona ou décima primeira, que também não será considerado
documento fiscal idôneo.
§ 3º A Autorização de uso da nf-e concedida pela administração tributária não implica validação
das informações nela contidas.”827
533

82.
Ajuste SINIEF 07/2005.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2005/AJ_007_05.htm>
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“o XmL é um formato para a criação de documentos com dados organizados de forma hierárquica, padronizado pelo world wide web consortium (w3c). Pela sua portabilidade (seu formato que não depende das plataformas de hardware ou de software), um banco de dados pode, através de uma aplicação, escrever em um arquivo XmL, e um outro banco distinto pode ler então estes mesmos dados.”837634

logia chamada web service
Web service

web services

web services

manual de integração do contribuinte

83.

software

<http://pt.wikipedia.org/wiki/XmL>
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manual de integração do
contribuinte

Atenção!
“Ainda que formalmente regular, não será considerado documento fiscal idôneo a nf-e que tiver sido
emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulação ou erro, que possibilite, mesmo que a terceiro, o não
pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem indevida.”8578

do no ‘manual de integração do contribuinte’, para acompanhar o trânsito das mercadorias acobertado
por nf-e ou para facilitar a consulta da nf-e (...)”867936
85.
Ajuste SINIEF 07/2005.
confaz/confaz/ajustes/2005/AJ_007_05.htm>.
79.

Ajuste SINIEF 07/2005

.

<www.fazenda.gov.br/
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definido no manual de integração do contribuinte

manual
de integração do contribuinte

manual de integração do contribuinte

manual de integração do contribuinte

<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2005/AJ_007_05.htm>.
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O manual de integração do contribuinte

www.nfe.fazenda.gov.br.

manual de integração do contribuinte;

231

download do arquivo da
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software

cancelamento poderá ser consultado no manual de integração do contribuinte

“Art. 1º - Passa a vigorar com a seguinte redação o art. 1º do Ato cotePe/icms nº 33, de 29 de setembro de 2008:
“Art. 1º - Poderá o emitente solicitar o cancelamento da nf-e, em prazo não superior a 24 horas,
contado do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de uso da nf-e, desde que não
tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação de serviço e observadas às demais normas
constantes do Ajuste sinief 07/05, de 5 de outubro de 2005.
Art. 2º - este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário oficial da união, produzindo
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012.”878037

87.
Ato COTEPE/ICMS 13, de 17 de junho 2010.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2010/ac013_10.htm>.
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modelo de tela de consulta dos eventos da nf-e

schemas

Contingência: s.f. eventualidade, possibilidade de que algo aconteça ou não.888138

manual de integração do contribuinte

88.

<www.dicio.com.br/contingencia>.
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89.
Ato COTEPE/ICMS nº 33, de 29 de setembro de 2008.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac033_08.htm>.
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hardware e software

40

90.
Manual de Integração do Contribuinte 4.0.1.
<www.nfe.fazenda.gov.br/PortAL/docs/manual_integracao_contribuinte_versao_4.01-nt2009.006.pdf>.
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240
DANFE emitido conforme manual do contribuinte 4.0.1
<NFe>
<ide>

<emit>

<enderEmit>

<dest>

<enderDest>
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<det nItem=”1”>
<prod>

<imposto>
<ICmS>
<ICmS40>

<COFINS>
<COFINSNT>

242
<total>
<ICmSTot>

<transp>

<Signature>
<SignedInfo>

<Transforms>
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manual do contribuinte 4.0.1
é a alternativa mais simples
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modelo de formulário de segurança (fs).

é um modelo operacional

modelo de formulário de segurança (fs-DA).

245

TABELA A - Código de Regime Tributário (CRT)
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Classifi

-

-

Um dos temas em mais relevantes no cenário empresarial em 2011 ainda é a chamada Segunda
manual de integração versão 4.0.1

247

2009
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manual de integração da
nota fiscal eletrônica (nf-e
manual

web services

soAP header
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dos campos vBCST e vICmSST foram alterados para vBCSTRet e vICmSSTRet para dar

251

undergroud

CÓDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Autorizado o uso da nf-e
cancelamento de nf-e homologado
inutilização de número homologado
Lote recebido com sucesso
Lote processado
Lote em processamento
Lote não localizado
serviço em operação
serviço Paralisado momentaneamente (curto prazo)
serviço Paralisado sem Previsão
uso Denegado
consulta cadastro com uma ocorrência
consulta cadastro com mais de uma ocorrência

CÓDIGO MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

rejeição: o numero máximo de numeração de nf-e a inutilizar ultrapassou o limite
rejeição: falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
rejeição: emissor não habilitado para emissão da nf-e
rejeição: Duplicidade de nf-e
rejeição: nf-e está denegada na base de dados da sefAZ
rejeição: nf-e já está inutilizada na base de dados da sefAZ
rejeição: cnPJ do emitente inválido
rejeição: cnPJ do destinatário inválido
rejeição: ie do emitente inválida
rejeição: ie do destinatário inválida
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211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

rejeição: ie do substituto inválida
rejeição: Data de emissão nf-e posterior a data de recebimento
rejeição: cnPJ-base do emitente difere do cnPJ-base do certificado Digital
rejeição: tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
rejeição: falha no schema XmL
rejeição: chave de Acesso difere da cadastrada
rejeição: nf-e não consta na base de dados da sefAZ
rejeição: nf-e já esta cancelada na base de dados da sefAZ
rejeição: circulação da nf-e verificada
rejeição: nf-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas)
rejeição: confirmado o recebimento da nf-e pelo destinatário
rejeição: Protocolo de Autorização de uso difere do cadastrado
rejeição: cnPJ do transmissor do lote difere do cnPJ do transmissor da consulta
rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final
rejeição: falha no schema XmL do lote de nf-e
rejeição: código da uf do emitente diverge da uf autorizadora

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

rejeição: Data de emissão muito atrasada
rejeição: ie do emitente não informada
rejeição: ie do emitente não cadastrada
rejeição: ie do emitente não vinculada ao cnPJ
rejeição: ie do destinatário não informada
rejeição: ie do destinatário não cadastrada
rejeição: ie do destinatário não vinculada ao cnPJ
rejeição: inscrição sufrAmA inválida
rejeição: chave de Acesso com dígito verificador inválido
rejeição: cPf do destinatário inválido
rejeição: cabeçalho - versão do arquivo XmL superior à versão vigente
rejeição: cabeçalho - versão do arquivo XmL não suportada
rejeição: cancelamento/inutilização - irregularidade fiscal do emitente
rejeição: um número da faixa já foi utilizado
rejeição: cabeçalho - falha no schema XmL
rejeição: XmL mal formado
rejeição: cnPJ do certificado Digital difere do cnPJ da matriz e do cnPJ do emitente
rejeição: cnPJ emitente não cadastrado
rejeição: cnPJ Destinatário não cadastrado
rejeição: sigla da uf do emitente diverge da uf autorizadora
rejeição: uf do recibo diverge da uf autorizadora
rejeição: uf da chave de Acesso diverge da uf autorizadora
rejeição: uf diverge da uf autorizadora
rejeição: uf/município destinatário não pertence a sufrAmA
rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
rejeição: Digito verificador da chave de acesso composta inválida
rejeição: nf-e complementar não possui nf referenciada
rejeição: nf-e complementar possui mais de uma nf referenciada
rejeição: uma nf-e da faixa já está inutilizada na base de dados da sefAZ
rejeição: solicitante não habilitado para emissão da nf-e
rejeição: cnPJ da consulta inválido
rejeição: cnPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na uf
rejeição: ie da consulta inválida
rejeição: ie da consulta não cadastrada como contribuinte na uf
rejeição: uf não fornece consulta por cPf
rejeição: cPf da consulta inválido
rejeição: cPf da consulta não cadastrado como contribuinte na uf
rejeição: sigla da uf da consulta difere da uf do web service
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266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

rejeição: série utilizada não permitida no web service
rejeição: nf complementar referencia uma nf-e inexistente
rejeição: nf complementar referencia uma outra nf-e complementar
rejeição: cnPJ emitente da nf complementar difere do cnPJ da nf referenciada
rejeição: código município do fato Gerador: dígito inválido
rejeição: código município do fato Gerador: difere da uf do emitente
rejeição: código município do emitente: dígito inválido
rejeição: código município do emitente: difere da uf do emitente
rejeição: código município do Destinatário: dígito inválido
rejeição: código município do Destinatário: difere da uf do Destinatário
rejeição: código município do Local de retirada: dígito inválido
rejeição: código município do Local de retirada: difere da uf do Local de retirada
rejeição: código município do Local de entrega: dígito inválido
rejeição: código município do Local de entrega: difere da uf do Local de entrega
rejeição: certificado transmissor inválido
rejeição: certificado transmissor Data validade
rejeição: certificado transmissor sem cnPJ
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285
286
287
288
289
290
291
292

rejeição: certificado transmissor revogado
rejeição: certificado transmissor difere icP-brasil
rejeição: certificado transmissor erro no acesso a Lcr
rejeição: código município do fG - issQn: dígito inválido
rejeição: código município do fG - transporte: dígito inválido
rejeição: código da uf informada diverge da uf solicitada
rejeição: certificado Assinatura inválido
rejeição: certificado Assinatura Data validade
rejeição: certificado Assinatura sem cnPJ

294
295
296
297
298
299
401
402
403
404
405
406
407
409
410

rejeição: certificado Assinatura revogado
rejeição: certificado Assinatura difere icP-brasil
rejeição: certificado Assinatura erro no acesso a Lcr
rejeição: Assinatura difere do calculado
rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto
rejeição: XmL da área de cabeçalho com codificação diferente de utf-8
rejeição: cPf do remetente inválido
rejeição: XmL da área de dados com codificação diferente de utf-8
rejeição: o grupo de informações da nf-e avulsa é de uso exclusivo do fisco
rejeição: uso de prefixo de namespace não permitido
rejeição: código do país do emitente: dígito inválido
rejeição: código do país do destinatário: dígito inválido
rejeição: o cPf só pode ser informado no campo emitente para a nf-e avulsa
rejeição: campo cuf inexistente no elemento nfecabecmsg do soAP Header
rejeição: uf informada no campo cuf não é atendida pelo web service

420 rejeição: cancelamento para nf-e já cancelada
450 rejeição: modelo da nf-e diferente de 55
451 rejeição: Processo de emissão informado inválido
452 rejeição: tipo Autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador
453 rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual
454 rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006
478 rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos
502 rejeição: erro na chave de Acesso - campo id não corresponde à concatenação dos campos
correspondentes
503 rejeição: série utilizada fora da faixa permitida no scAn (900-999)
504 rejeição: Data de entrada/saída posterior ao permitido
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510
511
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515
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rejeição: Data de entrada/saída anterior ao permitido
rejeição: Data de saída menor que a Data de emissão
rejeição: o cnPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior
rejeição: o cnPJ com conteúdo nulo só é válido em operação com exterior
rejeição: informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior
rejeição: operação com exterior e código País destinatário é 1058 (brasil) ou não informado
rejeição: não é de operação com exterior e código País destinatário difere de 1058 (brasil)
rejeição: cnPJ do Local de retirada inválido
rejeição: código município do Local de retirada deve ser 9999999 para uf retirada = eX
rejeição: cnPJ do Local de entrega inválido
rejeição: código município do Local de entrega deve ser 9999999 para uf entrega = eX

518 rejeição: cfoP de entrada para nf-e de saída
519 rejeição: cfoP de saída para nf-e de entrada
520 rejeição: cfoP de operação com exterior e uf destinatário difere de eX
521 rejeição: cfoP não é de operação com exterior e uf destinatário é eX
522 rejeição: cfoP de operação estadual e uf emitente difere da uf destinatário
523 rejeição: cfoP não é de operação estadual e uf emitente igual à uf destinatário
524 rejeição: cfoP de operação com exterior e não informado ncm
525 rejeição: cfoP de importação e não informado dados da Di
526 rejeição: cfoP de exportação e não informado Local de embarque
527 rejeição: operação de exportação com informação de icms incompatível
528 rejeição: valor do icms difere do produto bc e Alíquota
529 rejeição: ncm de informação obrigatória para produto tributado pelo iPi
530 rejeição: operação com tributação de issQn sem informar a inscrição municipal
531 rejeição: total da bc icms difere do somatório dos itens
532 rejeição: total do icms difere do somatório dos itens
533 rejeição: total da bc icms-st difere do somatório dos itens
534 rejeição: total do icms-st difere do somatório dos itens
535 rejeição: total do frete difere do somatório dos itens
536 rejeição: total do seguro difere do somatório dos itens
537 rejeição: total do Desconto difere do somatório dos itens
538 rejeição: total do iPi difere do somatório dos itens
539 rejeição: Duplicidade de nf-e, com diferença na chave de Acesso
[99999999999999999999999999999999999999999]
540 rejeição: cPf do Local de retirada inválido
541 rejeição: cPf do Local de entrega inválido
542 rejeição: cnPJ do transportador inválido
543 rejeição: cPf do transportador inválido
544 rejeição: ie do transportador inválida
versão da mensagem
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557

rejeição: Dígito verificador da chave de Acesso da nf-e referenciada inválido
rejeição: cnPJ da nf referenciada inválido.
rejeição: cnPJ da nf referenciada de produtor inválido
rejeição: cPf da nf referenciada de produtor inválido
rejeição: ie da nf referenciada de produtor inválido
rejeição: Dígito verificador da chave de Acesso do ct-e referenciado inválido
rejeição: tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador
rejeição: série difere da faixa 0-899
rejeição: tipo autorizador do protocolo diverge do Órgão Autorizador
rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal
rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada
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559
560
561
562
563
564

rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de emissão
rejeição: uf do transportador não informada
rejeição: cnPJ base do emitente difere do cnPJ base da primeira nf-e do lote recebido
rejeição: mês de emissão informado na chave de Acesso difere do mês de emissão da nf-e
rejeição: código numérico informado na chave de Acesso difere do código numérico da nf-e
rejeição: Já existe pedido de inutilização com a mesma faixa de inutilização
rejeição: total do Produto / serviço difere do somatório dos itens

versão do lote de nf-e

CÓDIGO MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO
301 uso Denegado: irregularidade fiscal do emitente
999 rejeição: erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)90
41

(www.nfe.fazenda.gov.br).
Quais os tipos de documentos fiscais em papel que a NF-e substitui?
Atualmente, a legislação nacional permite que a nf-e substitua apenas a chamada nota fiscal
modelo 1 / 1-A, que é utilizada, em regra, para documentar transações comerciais com mercadorias entre pessoas jurídicas.
não se destina a substituir os outros modelos de documentos fiscais existentes na legislação
como a nota fiscal a consumidor (modelo 2) ou o cupom fiscal. os documentos que não foram
substituídos pela nf-e devem continuar a ser emitidos de acordo com a legislação em vigor.
Para quais tipos de operações (ex: entrada, saída, importação, exportação, simples remessa) a NF-e pode ser utilizada?
A nf-e substitui a nota fiscal modelo 1 e 1-A em todas as hipóteses previstas na legislação em
que esses documentos possam ser utilizados. isso inclui, por exemplo: a nota fiscal de entrada,
operações de importação, operações de exportação, operações interestaduais ou ainda operações de simples remessa.
Uma empresa credenciada a emitir NF-e deve substituir 100% de suas notas fiscais em
papel pela Nota Fiscal eletrônica? (Atualizado em 31 de dezembro de 2008)
o estabelecimento credenciado a emitir nf-e que não seja obrigado à sua emissão deverá emitir, preferencialmente, nf-e em substituição à nota fiscal em papel, modelo 1 ou 1-A.
os estabelecimentos obrigados a emitir nf-e, após o início da obrigatoriedade prevista na legislação, devem emitir nf-e em todas as operações nas quais emitiriam nota fiscal modelo 1 ou 1-A
(salvo situações de exceção previstas na própria legislação da obrigatoriedade).
no caso de a empresa obrigada ou voluntariamente credenciada emitir também cupom fiscal,
nota fiscal a consumidor (modelo 2), ou outro documento fiscal (além de modelo 1 ou 1-A),
deverá continuar emitindo-os, concomitantemente com a nf-e, pois a nota fiscal eletrônica
90.
Manual de Integração do Contribuinte 4.0.1.
<www.nfe.fazenda.gov.br/PortAL/docs/manual_integracao_contribuinte_versao_4.01-nt2009.006.pdf>
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substituirá apenas as operações anteriormente acobertadas por notas fiscais modelo 1 ou 1-A.
Qual a diferença entre os ambientes de homologação (teste) e de produção das Secretarias de Fazenda? (Atualizado em 31 de dezembro de 2008)
As nf-e enviadas para o ambiente de produção têm validade jurídica junto à sefAZ e substituem as notas fiscais em papel modelo 1 ou 1-A. os documentos enviados para o ambiente de
homologação (testes) nÃo têm validade jurídica e nÃo substituem as notas fiscais em papel
modelo 1 ou 1-A.
Após o início da emissão de NF-e com validade jurídica a empresa poderá continuar os
testes de seus sistemas? (Atualizado em 31 de dezembro de 2008)
sim, ao credenciar-se como emissora de nf-e, a empresa continua habilitada a testar suas soluções tecnológicas de envio de nf-e no ambiente de testes da sefAZ.
A obrigatoriedade em emitir a NF-e alcança as empresas enquadradas no Simples Nacional? (incluído em 1º de janeiro de 2009)
Sim. o fato de uma empresa estar enquadrada no simples nacional não a exclui da obrigatoriedade de emitir a nf-e, se ela praticar uma das atividades que tornem compulsória a adoção
deste tipo de documento fiscal. Da mesma forma, as empresas enquadradas no simples nacional que não estiverem obrigadas poderão, voluntariamente, aderir à emissão de nf-e.
É correto afirmar que, como a Secretaria da Fazenda já recebe a NF-e, a empresa emitente não mais precisa guardar a NF-e?
não. o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as nf-e pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais. Quando solicitado, deverão
apresentar os arquivos digitais à administração tributária. caso o destinatário (comprador) não
tenha condições de receber o arquivo digital, deverá armazenar o DAnfe pelo prazo decadencial.
As empresas (emitentes e destinatárias) deverão guardar algum tipo de documento (NF-e
ou DANFE)?
A regra geral é que o emitente e o destinatário devam manter em arquivo digital das nf-e pelo
prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser
apresentadas à administração tributária, quando solicitado. Assim, o emitente deve armazenar
apenas o arquivo digital.
no caso da empresa destinatária das mercadorias e da nf-e, e que seja emitente de nf-e, ela
também não precisará guardar o DAnfe, mas apenas o arquivo digital recebido.
caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a emissão de nf-e, o destinatário
poderá, alternativamente, manter em arquivo o DAnfe relativo à nf-e da operação pelo prazo
decadencial estabelecido pela legislação, devendo ser apresentado à administração tributária,
quando solicitado.
reforçamos que o destinatário sempre deverá verificar a validade e autenticidade da nf-e e a
existência de Autorização de uso da nf-e, tenha ele recebido o arquivo digital da nf-e ou o
DAnfe acompanhando a mercadoria.
Em caso de sinistro ou perda do arquivo eletrônico das NF-e, seriam estas disponibilizanão. Da mesma forma que a guarda das notas fiscais em papel fica a cargo dos contribuintes,
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também a cargo destes ficará a guarda dos documentos eletrônicos. ressalte-se que os recursos
necessários para a guarda do documento digital, incluindo backup, têm um custo muito inferior
do que a guarda dos documentos físicos, permitindo ainda a rápida recuperação do arquivo e
suas informações.

A numeração utilizada pela nf-e será distinta e independente da numeração utilizada pela nota
fiscal em papel. ressalte-se que a nf-e é uma nova espécie de documento fiscal: o modelo da
nf-e é “55” e os modelos das notas fiscais em papel correspondentes são “1 ou 1-A”. independentemente do tipo de operação, a numeração da nf-e será sequencial de 1 a 999.999.999, por
estabelecimento e por série, devendo ser reiniciada quando atingido este limite. o contribuinte
poderá adotar séries distintas para a emissão da nf-e, mediante lavratura de termo no livro

Em que estabelecimento deve ser emitida a NF-e?
A legislação do icms considera autônomo cada estabelecimento do contribuinte, para efeito
de cumprimento de obrigação acessória, devendo estar inscrito no cadastro de contribuintes
do icms e emitir os documentos fiscais previstos na legislação. A emissão da nf-e depende
de prévio credenciamento do contribuinte junto à sefAZ de circunscrição do estabelecimento
interessado. o processo de geração e transmissão da nf-e é eletrônico e pode ser realizado em
qualquer local, desde que a nf-e seja emitida por um emissor credenciado e assinada digitalmente com o seu certificado digital ou do estabelecimento matriz.
Como proceder ao se emitir uma Nota Fiscal eletrônica que possuia itens não relacionados ao mix de mercadorias comercializadas pelo contribuinte (ex.: apropriação de
nesses casos, deve ser criado um item próprio na nf-e representando a operação, podendo ser
cadastrado um produto para isso (ex.: cadastrar um item para apropriação do crédito do ativo
permanente etc.). Deve-se utilizar o quadro “Dados dos Produtos/serviços” para detalhar as operações que não caracterizem circulação de mercadorias ou prestações de serviços e que exijam
emissão de documentos fiscais (como transferência de créditos ou apropriação de incentivos
fiscais, por exemplo).

fevereiro de 2009)
o modelo da nf-e é o 55. A série abarca a numeração 001 a 999, sendo que as séries de número
900 a 999 estão reservadas às situações em que, em contingência, as nf-e forem autorizadas no
sistema de contingência do Ambiente nacional (scAn).
Atualmente, em uma NF em papel emitida no caso de importação de mercadorias, os
dados referentes ao imposto de importação, ao PIS e à COFINS são impressos no corpo
da NF, na descrição dos produtos. Como fica no caso da NF-e? (incluído em 1º de fevereiro de 2009)
na nf-e, essas informações devem constar no XmL da nf-e (há tags para esses dados). no DAnfe, podem constar nas informações adicionais.
A NF-e deverá seguir a numeração sequencial das notas fiscais A1 ou 1-A? (incluído em
1º de fevereiro de 2009)
não, a numeração utilizada na nf-e independe da numeração utilizada nos talonários fiscais ou
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formulários contínuos da nota fiscal modelo 1 ou 1-A. Ao iniciar o uso da nf-e, o contribuinte
deverá iniciar a numeração pelo nº 1, pois se trata de novo modelo de documento fiscal (modelo
55), emitindo as demais notas na sequência.
ele poderá também adotar séries distintas, se assim desejar, para documentar operações de entrada e de saída de mercadorias, por exemplo, desde que a mudança de série seja documentada
mediante lavratura de termo no livro registro de utilização de Documentos fiscais e termos de

A NF-e pode ser preenchida com mais de um CFOP? (incluído em 1º de fevereiro de
2009)
sim, pois para cada item de mercadoria da nf-e há um cfoP próprio, o que permite a emissão
de uma nf-e com mais de um cfoP. Para mais esclarecimentos, ver o manual de integração
do contribuinte.

de vencimento e o valor da venda a prazo? (incluído em 1º de fevereiro de 2009)
sim, desde que tais informações façam parte dos dados da fatura da nf-e. como atualmente
o emissor de nf-e não imprime os dados das duplicatas no DAnfe, caso a empresa necessite
colocar tais dados neste documento auxiliar, poderá utilizar os campos de dados adicionais, ou
também utilizar de sistema próprio para a impressão, quando poderá inserir os dados das duplicatas no mesmo quadro utilizado para a impressão da fatura.
É possível alterar uma Nota Fiscal eletrônica emitida?
Após ter o seu uso autorizado pela sefAZ, uma nf-e não poderá sofrer alterações, pois qualquer
modificação no seu conteúdo invalida a sua assinatura digital.
o emitente poderá:
dentro de certas condições, cancelar a nf-e, por meio da geração de um arquivo
XmL específico para isso. Da mesma forma que a emissão de uma nf-e de circulação
de mercadorias, o pedido de cancelamento de nf-e também deverá ser autorizado pela
sefAZ. o leiaute do arquivo de solicitação de cancelamento poderá ser consultado no
manual de integração do contribuinte.

nota fiscal eletrônica de ajuste, conforme o caso.

(cc-e) transmitida à secretaria da fazenda. como esta modalidade de emissão ainda
não foi implantada, o contribuinte poderá emitir carta d

Como serão solucionados os casos de erros cometidos na emissão de NF-e (há previsão
de NF-e complementar)? E erros mais simples como nome do cliente, erro no endereço,
uma nf-e autorizada pela sefAZ não pode ser mais modificada, mesmo que seja para correção
de erros de preenchimento. ressalte-se que a nf-e tem existência própria e a autorização de
uso da nf-e está vinculada ao documento eletrônico original, de modo que qualquer alteração
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de conteúdo irá invalidar a assinatura digital do referido documento e a respectiva autorização
de uso.
importante destacar, entretanto, que se os erros forem detectados pelo emitente antes da circulação da mercadoria, a nf-e poderá ser cancelada e ser então emitida uma nota eletrônica com
as correções necessárias.
Há ainda a possibilidade de emissão de nf-e complementar nas situações previstas na legislação. As hipóteses de emissão de nf complementar são:
i. no reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação;
ii. na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao
valor da operação constante na nota fiscal;
iii. na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou
na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em
que tiver sido emitido o documento fiscal original;
iv. para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de
cálculo ou de classificação fiscal, ou outro, quando a regularização ocorrer no período
de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;
v. na data do encerramento das atividades do estabelecimento, relativamente à mercadoria existente como estoque final;
vi. em caso de diferença apurada no estoque de selos especiais de controle fornecidos
ao usuário pelas repartições do fisco federal ou estadual para aplicação em seus produtos, desde que a emissão seja efetuada antes de qualquer procedimento do fisco.
tória ou basta entregar o DANFE?
não há regras estabelecidas da forma como o fornecedor irá entregar a nf-e a seu cliente,
podendo isso ocorrer da melhor maneira que aprouver às partes envolvidas. A transmissão, em
comum acordo, poderá ser feita por e-mail, ou a disponibilização em um site e acesso mediante
senha.
com relação à entrega, o § 7º da cláusula sétima do Ajuste sinief 07/05 determina que o emitente da nf-e deverá, obrigatoriamente, encaminhar ou colocar à disposição para download o
arquivo eletrônico da nf-e e seu respectivo protocolo de autorização ao destinatário, observado
leiaute e padrões técnicos definidos em Ato cotePe.
A cláusula décima do mesmo Ajuste determina que o emitente e o destinatário deverão manter
em arquivo digital as nf-e pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos
documentos fiscais, sendo que, caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a
emissão de nf-e, alternativamente ao disposto acima, deverá manter em arquivo o DAnfe relativo à nf-e da operação.

260

ROBERTO DIAS DUARTE

Como proceder nos casos de recusa do recebimento da mercadoria em operação documentada por NF-e?
A recusa da mercadoria pode ocorrer de duas formas: ou o destinatário emite uma nota fiscal
de devolução de compras, ou recusa a mercadoria no verso do próprio DAnfe, destacando os
motivos que o levaram a isso.
na segunda hipótese, o emitente da nf-e irá emitir uma nf-e de entrada para receber a mercadoria devolvida.
importante:

deverá, como todas as nf-e, ser previamente autorizada pelo fisco e enviada para o
destinatário da nf-e que deu origem à nf-e de devolução.
Como fica a confirmação de entrega da mercadoria com a NF-e?
não há alteração dos procedimentos comerciais existentes com a nota fiscal em papel. no leiaute do DAnfe existe a previsão de um espaço (canhoto) destinado à confirmação da entrega da
mercadoria. esse canhoto poderá ser destacado e entregue ao remetente.
Os clientes têm obrigatoriedade de acessar algum site e imprimir a NF-e? Em quantas vias?
A nf-e é um documento digital, não podendo ser impressa. A impressão de seu conteúdo não
tem valor jurídico, tampouco contábil/fiscal. É obrigação do destinatário verificar a autenticidade da nf-e por consulta ao Portal nacional ou ao site da sefAZ autorizadora.

É obrigatória sim, e competente ao destinatário da nf-e, nos termos da cláusula décima, parágrafo primeiro, do Ajuste sinief 07/05, com redação dada pelo Ajuste sinief 04/06:
“§ 1º o destinatário deverá verificar a validade e autenticidade da nf-e e a existência de Autorização
de uso da nf-e.”

cabe destacar que o destinatário não necessita imprimir qualquer documento para comprovar
que realizou a consulta de validade da nf-e.
Como proceder quando a Nota Fiscal eletrônica constar como “inexistente” no Ambiente Nacional da NF-e?
o interessado deverá consultar a nf-e, através de sua chave de acesso, no site da sefAZ autorizadora (sefAZ da uf de origem ou sefAZ-virtual). A nf-e pode ser consultada tanto no site da
secretaria da fazenda autorizadora quanto no Ambiente nacional (Portal nacional da nf-e).
conforme o modelo operacional, após a autorização de uso, a nf-e sempre será transmitida
pela sefAZ para a receita federal do brasil (Ambiente nacional). Podem ocorrer, entretanto,
eventualmente, problemas técnicos que adiem essa transmissão, de modo que a nf-e não conste imediatamente no Ambiente nacional após sua autorização. nesse caso, a autorização de uso
da nf-e deverá ser consultada no site da sefAZ que a autorizou.
A eventual ausência momentânea da nf-e para consulta no Ambiente nacional não é condição
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suficiente para refutar a validade do documento, desde que ele conste como autorizado no site
da sefAZ autorizadora.
no caso de contingência, em que o trânsito da mercadoria é acobertado por DAnfe impresso
em formulário de segurança (fs) ou formulário de segurança para impressão de Documento
Auxiliar de Documento fiscal eletrônico (fs-DA), se no prazo de 168 horas (sete dias), contados
da emissão do DAnfe, o destinatário não puder obter informações relativas à concessão da
Autorização de uso da nf-e, deverá comunicar imediatamente o fato à unidade fazendária do
seu domicílio.
Como efetuar a escrituração de 6 caracteres nos arquivos SINTEGRA se a NF-e permite
9 caracteres?
o manual de orientação do convênio icms 57/95 (sinteGrA) prevê o tratamento para a situação reportada, no item 11.1.9A, a seguir transcrito:
últimos dígitos;”

É possível a impressão dos produtos em mais de um DANFE? Neste caso, como fica a
consulta da NF-e?
Deverá existir apenas um DAnfe por nf-e, porém este poderá ser emitido em mais de uma
folha, ou seja, poderá ter tantas folhas quantas forem necessárias para discriminação das mercadorias. o contribuinte poderá utilizar também até 50% da área disponível em seu verso.
como o DAnfe é único, o mesmo código de barras representativo da nf-e deverá constar em
todas as suas folhas, bem como cada página do DAnfe deverá ser numerada sequencialmente,
descrevendo a página atual e o total de páginas (ex: 1/3).
Se houver o extravio do DANFE durante o transporte da mercadoria pela transportadora,
como o contribuinte emitente deve proceder?
o emitente deverá realizar a reimpressão do DAnfe e encaminhá-lo ao transportador ou ao destinatário, registrando no referido documento que se trata de uma reimpressão, caso a mercadoria
já tenha sido entregue. o trânsito da mercadoria documentada por nf-e sempre deverá estar
acompanhado do DAnfe correspondente.
A reimpressão poderá ser dispensada se o destinatário já tiver recebido a mercadoria e não mantiver o DAnfe em substituição ao arquivo digital da nf-e.
Como adquirir Formulário de Segurança (FS) e Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA) para impressão do
DANFE?
o uso do formulário de segurança para impressão do DAnfe só é obrigatório nos casos de
emissão de nf-e em contingência.
As secretarias de fazenda simplificaram o processo, dispensando a exigência de regime especial e Autorização de impressão de Documentos fiscais (AiDf), sendo necessária, apenas, a
aprovação, por parte da sefAZ da unidade da federação do emissor, do Pedido de Aquisição
de formulário de segurança (PAfs), no caso de aquisição de formulário de segurança (fs), e da
Autorização de Aquisição de formulário de segurança para Documentos Auxiliares de Documentos fiscais eletrônicos (AAfs-DA), no caso de aquisição do formulário de segurança para

262

ROBERTO DIAS DUARTE

impressão de Documento Auxiliar de Documento fiscal eletrônico (fs-DA).
tendo sido aprovado o PAfs ou a AAfs-DA pelo fisco, o emissor de documento fiscal eletrônico
poderá adquirir os formulários de segurança (fs e fs-DA) junto aos fabricantes credenciados
pela secretaria executiva do confAZ/icms. o fs-DA também poderá ser adquirido de distribuidores ou gráficas locais credenciados. A relação completa de fornecedores autorizados
a fabricarem formulário de segurança (fs e fs-DA) está disponível no site do confAZ, menu
“Publicações”, submenu “formulários de segurança - empresas credenciadas”.
O formulário de segurança pode ser usado por vários estabelecimentos da mesma empresa?
sim, o formulário de segurança adquirido por uma empresa (matriz, por exemplo) pode ser
utilizado em todos os seus estabelecimentos (ex.: filiais) do mesmo estado. o PAfAs deverá ter
sido autorizado pela sefAZ do estado do próprio emissor, não sendo possível a utilização de
formulário de segurança adquirido por autorização de outro estado.
É obrigatória a inserção de elementos como data, horário de saída, placa do veículo e
transportadora no DANFE?
sim, a inserção dessas informações é obrigatória, caso a empresa tenha acesso a elas antes da
emissão da nf-e.
O que deve ser feito com o canhoto da DANFE assinado pelo cliente? Deve ser armazenado?
o canhoto possui finalidade comercial, e não fiscal, sendo utilizado na confirmação de recebimento da mercadoria. o ideal é guardar o canhoto, para o caso de o fisco solicitar, numa
eventual auditoria, a comprovação da entrega ou recebimento da mercadoria descrita na nf-e.

modelo do Manual de Integração do Contribuinte (ex.: valor total da NF, entregador da
NF, vendedor)? O DANFE pode ter mais de um canhoto (ex.: um para o transportador
assinar, outro para o destinatário da mercadoria assinar)?
sim, novos campos podem ser adicionados sem a necessidade de autorização especial. também
é possível adicionar mais de um canhoto no DAnfe, para o caso de a empresa querer documentar o recebimento da mercadoria pela transportadora e pelo adquirente da mercadoria. Deve-se
observar, porém, que:

zado na extremidade superior do formulário, ou no formato paisagem, com o canhoto
localizado na extremidade esquerda do formulário;

DAnfe impresso no modo retrato;

modo retrato, sendo, neste caso, vedado o deslocamento do canhoto para a extremidade
inferior do formulário.
Há um leiaute obrigatório para o DANFE?
sim, o DAnfe deve seguir os modelos previstos nos anexos do manual de integração do contribuinte.
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Nas vendas fora do estabelecimento (feiras ou ambulantes) o contribuinte obrigado a
emitir NF-e pode usar talonário fiscal?
sim, nas vendas fora do estabelecimento a legislação admite o uso de talonário fiscal por contribuinte obrigado a emitir nf-e. Porém, a nota fiscal de saída da mercadoria do estabelecimento
para venda ambulante/feiras e a nota de retorno devem ser necessariamente emitidas por meio
de nf-e.
Porém, se o contribuinte desejar, também poderá emitir nf-e na venda fora do estabelecimento.
o Ajuste sinief 07/05 prevê que, nesta hipótese, o DAnfe poderá ser impresso em qualquer
tipo de papel, exceto papel jornal, em tamanho inferior ao A4 (210 x 297 mm), caso em que será
denominado “DAnfe simplificado”, devendo ser observado leiaute definido em Ato cotePe.
A obrigatoriedade de emitir nf-e na saída da mercadoria do estabelecimento para venda ambulante/feira e no seu retorno também se aplica nesta situação.
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www.cte.fazenda.gov.br
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www.
sefaz.mt.gov.br/portal/cte/downloads/relacao_transportadoras_cargas_01_03_11.pdf.
www.
sefaz.mt.gov.br/portal/cte/downloads/transportadoras_cargas_obrigadas_uso_cte_01.10.2010.
pdf
www.
sefaz.mt.gov.br/portal/cte/downloads/emPresAs_obriGADAs_emitir_cte_01_10_09.pdf.
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web services
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de integração do contribuinte
fazenda.gov.br//docs/manual_cte_v1.03.pdf.

manual
www.cte.
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“

Milagres são conseguidos, pois, com o exercício de uma paciente atitude,

A

<CompNfse>

<Servico>

U

”
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<Discriminacao>

<Endereco>

<Contato>

<TomadorServico>
<IdentificacaoTomador>
<CpfCnpj>

<RazaoSocial>

<Endereco>
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<OrgaoGerador>

<SignedInfo>

<Transforms>

<SignedInfo>

<Transforms>
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<modulus>

exemplo de arquivo XmL de nfs-e emitida em belo Horizonte.
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exemplo de arquivo XmL de nfs-e emitida em belo Horizonte.
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Quadro de municípios que já adotaram a nfs-e.91
42

91.

Quadro de municípios que já adotaram a NFS-e

<www.conceitow.com.br>.
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de arquivos e através de web service
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Quadro comparativo de funcionalidades x municípios.92 43

92.

Quadro comparativo de funcionalidades x municípios.

<www.conceitow.com.br>.
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Investimento financeiro

Infraestrutura

web service

modelo de software

Legislações

Características dos serviços
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93.

<www.conceitow.com.br>.
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web service

browser

Geração de nfs-e
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exemplo de tela do sistema de geração de nfs-e em belo Horizonte.
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exemplo de tela do sistema de geração de nfs-e em belo Horizonte.
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exemplo de tela do sistema de geração de nfs-e em belo Horizonte.

web
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web

web
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exemplo de tela do sistema de consulta de nfs-e em belo Horizonte.

web
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web

web

web services

web services
web service
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N
“Livro Digital, escrituração contábil Digital, escrituração contábil em forma eletrônica ou sPeD contábil.
são sinônimos. o Departamento nacional de registro do comércio (Dnrc) adota a terminologia ‘Livro Digital’, a receita federal do brasil (rfb) utiliza ‘escrituração contábil Digital’, o conselho federal
de contabilidade (cfc) ‘escrituração contábil em forma eletrônica’. sPeD contábil é, digamos, um
apelido.”9445

“Art. 1º - fica instituída a escrituração contábil Digital (ecD), para fins fiscais e previdenciários, de
acordo com o disposto nesta instrução normativa.
Parágrafo único. A ecD deverá ser transmitida, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas, ao sistema Público de escrituração Digital (sPeD), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e será
considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que a contém e, quando for o caso,
após a autenticação pelos órgãos de registro.”9546

94.

Sistema Público de Escrituração Digital

<www1.receita.fazenda.gov.br>

95. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007.
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2007/in7872007.htm>
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“Art. 1º - os procedimentos para validade e eficácia dos instrumentos de escrituração dos empresários
e das sociedades empresárias ficam disciplinados pelo disposto nesta instrução normativa, sem prejuízo
da legislação específica aplicável à matéria.
(…)

9647

“Art. 16 - A geração do livro digital deverá observar quanto à:
i - escrituração e incorporação dos termos de Abertura e de encerramento, as disposições contidas no
normativa rfb nº 787, de 19 de novembro de 2007;
dador e Assinador (PvA), a ser disponibilizado, gratuitamente, no sítio da rfb/sped na internet, para
download pelos interessados.”9748

estabelecidos na norma brasileira de contabilidade técnica Geral (nbc tG) que trata sobre
“escrituração contábil”.
96.

Instrução Normativa nº 107 (IN 107) do Departamento

<www.dnrc.gov.br/Legislacao/minutain107maio2008.pdf>.
97.
<www.dnrc.gov.br/Legislacao/minutain107maio2008.pdf>.

Instrução Normativa nº 107 (IN 107) do Departamento
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contábil”, a escrituração contábil em forma digital deve ser executada da seguinte forma:
(a) em idioma e em moeda corrente nacionais;
(b) em forma contábil;
(c) em ordem cronológica de dia, mês e ano;
(d) com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas
ou transportes para as margens; e
(e) com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em
elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis.

(a) data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu;
(b) conta devedora;
(c) conta credora;
(d) histórico que represente a essência econômica da transação ou o código de
histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar inclusa em livro
próprio;
(e) valor do registro contábil;
(f) informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros que
integram um mesmo lançamento contábil.

respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, elementos que comprovem
ou evidenciem os fatos patrimoniais.

(a) um registro a débito e um registro a crédito; ou
(b) um registro a débito e vários registros a crédito; ou
(c) vários registros a débito e um registro a crédito; ou
(d) vários registros a débito e vários registros a crédito, quando relativos ao
mesmo fato contábil.

4 (quatro) níveis e é parte integrante da escrituração contábil da entidade, devendo seguir a estrutura patrimonial prevista nos arts. 177 a 182 da Lei nº 6.404/1976.

devem ser inseridos no Livro Diário, completando-se com as assinaturas digitais da entidade e do
contabilista legalmente habilitado com registro ativo em conselho regional de contabilidade.
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criturados em forma digital, são constituídos de um conjunto único de informações das quais eles
se originam.

deve ser submetido ao registro público competente.
belecidos na nbc tG que trata sobre “escrituração contábil”, bem como os demais procedimentos constantes neste ct, considerando as peculiaridades da sua função.
tivos e demonstrações contábeis são de atribuição e responsabilidade exclusiva de contabilista
legalmente habilitado com registro ativo em conselho regional de contabilidade e devem conter
certificado e assinatura digital da entidade e do contabilista.

armazene, em meio digital, os livros e as demonstrações contábeis mencionados neste ct, devidamente assinados, visando a sua apresentação de forma integral, nos termos estritos das respectivas leis especiais, ou em juízo, quando previsto em lei.”9849

10.406

10

2002

de, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a
documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do
balanço patrimonial e do de resultado econômico.

postos em uso, devem ser autenticados no registro Público de empresas mercantis.

ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras,
emendas ou transportes para as margens.

respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da
empresa.
§ 1º Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o período de trinta dias,
relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados, para registro individualizado, e
conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificação.
98.
<www.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/res_1299.doc>.

Resolução CFC nº 1.299, de 17 de setembro de 2010.
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§ 2º serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico, devendo ambos ser
assinados por técnico em ciências contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade
empresária.

em forma de balancetes diários;

presa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das Leis especiais, indicará, distintamente, o ativo e o passivo.
Parágrafo único. Lei especial disporá sobre as informações que acompanharão o balanço patrimonial,
em caso de sociedades coligadas.
panhará o balanço patrimonial e dele constarão crédito e débito, na forma da Lei especial.

pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária
observam, ou não, em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em Lei.

necessária para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência.
ro, não se aplicam às autoridades fazendárias, no exercício da fiscalização do pagamento de impostos,
nos termos estritos das respectivas Leis especiais.

escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.99 50

99.
de 2002.

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
<www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm>.
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Registros mais relevantes no leiaute ECD
O manual
www1.receita.fazenda.gov.br/

REGISTRO I030: Termo de Abertura do Livro
Nº

Campo

01
02

Tipo

Tam

REG

C

004

DNRC_ABERT

C

NUm_ORD

N

04

Descrição

se destina o instrumento

C
N

NOmE

Nome empresarial

NIRE

Data do arquivamento dos atos constitutivos
10
11

sociedade simples em sociedade empresária
DESC_mUN

C
N

011

N

014

N
N
C

Dec
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REGISTRO J900: Termo de Encerramento
Nº

Campo

01

REG

02

DNRC_ENCER

Descrição

ENCERRAmENTO”

NUm_ORD
04

Tam

C

004

C

021

N

destinou o instrumento
NOmE

Tipo

Nome empresarial
do arquivo digital

C
C
N

DT_INI_ESCR

N

DT_FIN_ESCR

N

NUM_ORD:

www.dnrc.gov.br/Legislacao/minutain107maio2008.pdf.
NAT_LIVR:

NOME:

DT_ARQ:

Dec

294
DT_ARQ_CONV:
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CONTAS DE CUSTOS.

CONTAS DE COMPENSAÇÃO E CONTAS TRANSITÓRIAS

www1.receita.fazenda.gov.br/
sped-contabil/Planocontasref/AnexoiiADecofisPlanodecontasreferencial_com_obs.doc.
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CÓD_REL

Tipo do relacionamento

01
02

04

Controladora

Controlada em conjunto

nos tipos precedentes
10
11

tipos precedentes
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tas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria rfb nº 11.211, de 7
de novembro de 2007, e sujeitas à tributação do imposto de renda com base no Lucro real;

empresárias sujeitas à tributação do imposto de renda com base no Lucro real.”100 51

“Art. 5º - A ecD será transmitida anualmente ao sPeD até o último dia útil do mês de junho do ano
seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.
§ 1º nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ecD deverá ser entregue
pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorporadoras até o último dia
útil do mês subsequente ao do evento.

100.
Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007.
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2007/in7872007.htm>.
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§ 2º o serviço de recepção da ecD será encerrado às 20 horas - horário de brasília - da data final fixada
para a entrega.
§ 3º excepcionalmente, em relação aos fatos contábeis ocorridos entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de
maio de 2009, o prazo de que trata o § 1º será até o último dia útil do mês de junho de 2009. (redação
dada pela instrução normativa rfb nº 926, de 11 de março de 2009)
§ 4º excepcionalmente, em relação aos fatos contábeis ocorridos entre 1º de janeiro de 2009 e 30 de
junho de 2010, o prazo de que trata o caput e o § 1º será até o dia 30 de julho de 2010.” (redação dada
pela instrução normativa rfb nº 1.056, de 13 de julho de 2010).
§ 5º A obrigatoriedade de entrega da ecD, na forma prevista no § 1º, não se aplica à incorporadora,
nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estejam sob o mesmo controle
societário desde o ano-calendário anterior ao do evento.”10152

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

“escriturar contabilmente exige, a prioridade, uma observação que visa a identificação inequívoca do
fato, ou seja: o reconhecimento do que aconteceu efetivamente, em relação à riqueza.”102 53

101.

102.

Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007.
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2007/in7872007.htm>.
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“o Livro Diário é a logomarca contábil resultante da primeira sistematização da contabilidade que a
história revela sendo o segundo livro mercantil dos três descritos no ‘tractatus de computis et sripturis’,
parte integrante da obra de Luca Pacioli, ‘summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalitá’, publicada em veneza, itália, no ano de 1494. os três livros mercantis basilares, sistematizados
na referida obra, são o inventário, o diário e o razão.
A partir de então, o ‘Livro Diário’ passou a ser sinônimo de contabilidade por partidas dobradas. contabilizar é registrar operações de forma sistemática para atender necessidades gerenciais e exigências
legais, fiscais, em virtude da aplicação de princípios, regras e procedimentos contábeis sistematizados
nos últimos 500 anos.
sob o enfoque da necessidade gerencial ou das exigências legais e fiscais, o livro diário destaca-se, evidentemente, pela imposição fiscal ou por força da lei da escrituração contábil, e, consequentemente,
do Diário e seu registro em órgão público competente.”103 54

e fiscal vigente estabelecem que as entidades devem manter um sistema de escrituração uniforme dos
seus atos e fatos administrativos, através de processo manual, mecanizado ou eletrônico.
2. A nbc t 2, editada pelo conselho federal de contabilidade em 1983, estabelece os critérios e procedimentos gerais a serem observados na escrituração contábil das entidades, sem se debruçar sobre as
especificidades inerentes a cada processo de escrituração que possa vir a ser utilizado pela entidade.
3. É válido ressaltar, contudo, que as entidades de acordo com a legislação pertinente, estão cada vez
mais sujeitas a gerar e prestar diversas informações fiscais através de arquivo digital.
(…)
5. É inconteste também que com o avanço da tecnologia da informação nos últimos tempos, as relações do ambiente de negócios passaram a ser realizadas cada vez mais em um mundo digital, que
ganhou bases mais sólidas a partir da edição da medida Provisória 2.200-2, de 24/08/2001, que atribuiu a mesma validade jurídica dos documentos escritos com assinaturas autógrafas, aos documentos
e mensagens assinados digitalmente com o uso de certificados emitidos no âmbito da icP-brasil. Dessa
ct/cfc nº 55/05.”10455
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“iDentificAÇÃo Dos fAtos PAtrimoniAis
escriturar contabilmente exige, a priori, uma observação que visa a identificação inequívoca do fato,
ou seja: o reconhecimento do que aconteceu efetivamente, em relação à riqueza.

103.
Souto Maior)

Parecer CT/CFC nº 28/04 (relatado pela contadora Verônica Cunha de
<www.cfc.org.br/uparq/sel_pareceres_net.pdf>.

104.
Souto Maior)

Parecer CT/CFC nº 55/05 (relatado pela contadora Verônica Cunha de
<www.cfc.org.br/uparq/sel_pareceres_net.pdf>
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como a lei exige comprovação dos fatos, os registros, para serem feitos, devem basear-se em documentos e realidades justificáveis (segundo as leis, não basta comprovar, é preciso justificar).
A identificação de um fato registrável contabilmente começa, pois, com a observação da matéria, no
sentido de ver se ela é pertinente ao capital ou patrimônio, assim como de suas finalidades e justificativas
(…)
Para que possua qualidade técnica e ética a identificação dos fatos patrimoniais deve ser cautelosa,
evitando os males derivados do subjetivismo, adotando, pois, como metodologia, a ‘objetividade’.
o subjetivismo é empirismo, este recusável em face da fidelidade exigível da informação contábil.”10256

“eXiGÊnciAs nA escriturAÇÃo De Livros contÁbeis
visando a atender às formalidades legais exige-se que nos livros se adote:

e também:

(…)
também, quanto à ordem cronológica, permitem-se os registros mensais, e aqueles que sinteticamente
lançados no Diário, sejam analisados em livros auxiliares.
os sistemas de processamento de dados eletrônicos, desde que sem prejuízo da clareza e da fidelidade
dos registros, têm sido aceitos legalmente, inclusive como prova em juízo.”102

“Livros AuXiLiAres e A informÁticA
um livro auxiliar tem por objetivo esclarecer e analisar matéria que se acha registrada de forma resumida em outro livro, geralmente principal, quase sempre se referindo a uma conta ou objeto definido.
Assim, por exemplo, é tolerável que se registre na conta comPrAs, no Diário, o valor total mensal
das mercadorias adquiridas, desde que se tenha, com as mesmas formalidades do referido Diário, um

102.
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Livro De comPrAs; esse livro obrigatoriamente deve identificar cada compra feita, dia a dia, com
toda a individualização, clareza e demais requisitos já referidos [referidos acima]; a soma das análises
deve coincidir com o total sumarizado no Diário.
sempre é possível adotar-se um livro para analisar fatos, quando o objetivo for o de esclarecer ou desdobrar contas que merecem ser conhecidas com maior riqueza de detalhes*.
imprescindível, todavia, é fazer remissão ou referência de ligação entre os livros e que o sumarizado
seja coincidente com o analisado.
Podem ser livros auxiliares ou de análise, por exemplo: caixa, bancos, clientes, estoques, compras,
vendas, Despesas etc.
toda conta, a rigor e em tese, comporta um livro auxiliar, ou um programa de computador que as desdobre (qual seja o caso).
(…)
*os livros que analisam fatos contábeis são considerados, contabilmente, como livros auxiliares, mesmo quando servem para comprovar registros sinteticamente feitos nos livros obrigatórios; para as considerações tributárias, todavia, quando o livro obrigatório, para seu esclarecimento, depende de um
auxiliar, este tem o caráter de principal
(…)
também se reconhece, tecnicamente, que,:
Quando um livro auxiliar visa a analisar o que se acha sintetizado no Diário, precisa adotar as formalidades que forem exigíveis para os livros principais.”10257

“Podem ser incluídos todos os livros da escrituração contábil, em suas diversas formas. o Diário e o
razão são, para o sPeD contábil, um livro digital único (consulte a resolução cfc 1020/05). cabe ao
PvA mostrá-los no formato escolhido pelo usuário. são previstas as seguintes formas de escrituração:

estas formas de escrituração decorrem de disposições do código civil:
Art. 1.180 - Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que pode ser substituído
por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Art. 1.183 - A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em forma contábil, por
ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras,
emendas ou transportes para as margens.

102.
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Assim, todas as empresas devem utilizar o livro Diário contemplando todos os fatos contábeis. este
Diário que independe de qualquer outro. ele não pode coexistir, em relação a um mesmo período, com
quaisquer dos outros livros (r, A, Z ou b).
o código civil traz, também, duas as exceções. A primeira delas diz respeito à utilização de lançamentos, no Diário, por totais:

respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da
empresa.
§ 1º Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o período de trinta dias,
relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados, para registro individualizado, e
conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificação.
temos, assim, mais três tipos de livro:

escrituração resumida, nos termos do § 1º do art. 1.184 acima transcrito. ele obriga à existência de
livros auxiliares (A ou Z) e não pode coexistir, em relação a um mesmo período, com os livros G e b.

termos do § 1º do art. 1.184 acima mencionado, contendo os lançamentos individualizados das operações lançadas no Diário com escrituração resumida

art. 1.183 determina que a escrituração será feita em forma contábil. As formas contábeis são: razão e
diário. este é um livro auxiliar a ser utilizado quando o leiaute do livro Diário Auxiliar não se mostrar
adequado. É uma “tabela” onde o titular da escrituração define cada coluna e seu conteúdo.
o Art. 1.185 dispõe: ‘o empresário ou sociedade empresária que adotar o sistema de fichas de lançamentos poderá substituir o livro Diário pelo livro balancetes Diários e balanços, observadas as mesmas
formalidades extrínsecas exigidas para aquele. tem-se, assim, a segunda exceção:

livro e, praticamente, só é encontrado em instituições financeiras. A legislação não obsta a utilização
concomitante do livro “balancetes Diários e balanços” e de livros auxiliares.
existe controvérsia sobre a obrigatoriedade de autenticação, pelas empresas não regulamentadas pelo
banco central, das fichas de lançamento já que o código civil determina:
Art. 1.181 - salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de
postos em uso, devem ser autenticados no registro Público de empresas mercantis.
Para mais esclarecimentos, consulte o leiaute:
ral do brasil no Portal nacional do sPeD.”94 58

94.

Sistema Público de Escrituração Digital.

<www1.receita.fazenda.gov.br>.
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“soLuÇÃo De consuLtA nº 104, De 9 De AbriL De 2009
Assunto: obrigações Acessórias
ementA: sPeD. Livro DiÁrio. A utilização do livro diário com escrituração resumida obriga o uso
de livro diário auxiliar e este deve conter o registro individualizado de cada operação. Devem ser entregues, via sPeD contábil, o diário com escrituração resumida e o diário auxiliar.
DisPositivos LeGAis: arts. 1º e 2º da instrução normativa rfb nº 787/2007; art. 1.184 da Lei nº
10.406/2002.
105 59

105.
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“ Paragráfo único. os livros contábeis e documentos de que trata o caput deverão ser assinados digitalmente, utilizando-se de certificado de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada
pela infraestrutura de chaves Públicas brasileira (icP-brasil), a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento digital.” (redação dada pela instrução normativa
rfb nº 926, de 11 de março de 2009)106 60
“Art. 4º - no Diário serão lançados o balanço patrimonial e o de resultados, devendo:
i - no caso de livro em papel, ambos serem assinados por contabilista legalmente habilitado e pelo

ii - em se tratando de livro digital, as assinaturas digitais das pessoas acima citadas, nele lançadas,
serão efetuadas utilizando-se de certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade
credenciada pela infraestrutura de chaves Públicas brasileira (icP-brasil) e suprem as exigências do
inciso anterior.”10761

106.

Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007.
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2007/in7872007.htm>.

107.
<www.dnrc.gov.br/Legislacao/minutain107maio2008.pdf>
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Código

Descrição
Diretor

204
Administrador
Administrador do Grupo
Administrador de Sociedade Filiada
220
222

Responsável

Inventariante
Liquidante
Interventor
Empresário

Outros

Descrição 2
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tipos de requerimento:

download

Nome empresarial.

Natureza do livro.

N de ordem do instrumento de escrituração.

Número da guia de recolhimento.

download
www.receita.fazenda.gov.br

313

314
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prompt

sivelmente o firewall
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www.juntacomercialac.com.br
www.juceal.al.gov.br
www.jucea.am.gov.br
www.jucap.ap.gov.br
www.juceb.ba.gov.br
www.jucec.ce.gov.br
www.jcdf.desenvolvimento.gov.br
www.jucees.es.gov.br
www.juceg.go.gov.br
www.jucema.ma.gov.br
www.jucemg.mg.gov.br
www.jucems.ms.gov.br
www.jucemat.mt.gov.br
www.jucepa.pa.gov.br
www.jucep.pb.gov.br
www.jucepe.pe.gov.br
www.jucepi.pi.gov.br
www.jucepar.pr.gov.br
www.jucerja.rj.gov.br
www.jucern.rn.gov.br
www.jucer.ro.gov.br
www.jucerr.rr.gov.br
www.jucergs.rs.gov.br
www.jucesc.sc.gov.br
www.jucese.se.gov.br
www.jucesp.sp.gov.br
www.jucetins.to.gov.br
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deverá ser efetuada nos livros de escrituração do exercício em que foi constatada a sua ocorrência,
observadas as normas brasileiras de contabilidade, não podendo o livro já autenticado ser substituído
por outro, de mesmo número ou não, contendo a escrituração retificada.”108 62

ção, o empresário ou a sociedade empresária fará publicar, em jornal de grande circulação do local de
seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste fará minuciosa informação, dentro de quarenta
e oito horas à Junta comercial de sua jurisdição.
§ 1º recomposta a escrituração, o novo instrumento receberá o mesmo número de ordem do substituído, devendo o termo de Autenticação ressalvar, expressamente, a ocorrência comunicada.
§ 2º A autenticação de novo instrumento de escrituração só será procedida após o cumprimento do
disposto no caput deste artigo.
§ 3º no caso de livro digital, enquanto for mantida uma via do instrumento objeto de extravio, deterioração ou destruição no sPeD, a Junta comercial não autenticará livro substitutivo, devendo o empresário ou sociedade obter reprodução do instrumento junto à administradora daquele sistema.”10963
108.

Instrução Normativa nº 107 (IN 107) do Departa-

<www.dnrc.gov.br/Legislacao/minutain107maio2008.pdf>.
109.
<www.dnrc.gov.br/Legislacao/minutain107maio2008.pdf>
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hash

www.receita.fazenda.gov.br/Pessoafisica/receitanetbx/default.htm.

sárias sujeitas a acompanhamento econômico-tributário diferenciado, nos termos da Portaria rfb nº
11.211, de 7 de novembro de 2007, e sujeitas à tributação do imposto de renda com base no Lucro
real (redação dada pela instrução normativa rfb nº 926, de 11 de março de 2009);

empresárias sujeitas à tributação do imposto de renda com base no Lucro real. (redação dada pela
instrução normativa rfb nº 926, de 11 de março de 2009).”1106465

valor de r$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou fração.”111

110.
Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007.
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2007/in7872007.htm>.
111.
Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007.
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2007/in7872007.htm>.
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“Art. 252 - É facultado às pessoas jurídicas que possuírem filiais, sucursais ou agências manter contabilidade não centralizada, devendo incorporar ao final de cada mês, na escrituração da matriz, os
resultados de cada uma delas (Lei nº 2.354, de 1954, art. 2º).”112 66

“estamos na obrigatoriedade do sPeD em 2010, ano-base 2009. A autenticação do balanço será de
forma digital. todavia, como o prazo para entrega do sPeD é ate 30/06/2010, e trabalhamos com licitações, onde eles pedem o balanço autenticado e registrado, pergunto: existe alguma forma de registrá-lo
antes da entrega do sPeD?

a cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações transcritas no Livro Diário, contendo a
autenticação da Junta comercial no termo de abertura e de encerramento.
Assim sendo, entendemos que para atender as exigências nas licitações com o Livro Diário eletrônico,
o empresário deverá apresentar o comprovante de entrega da escrituração contábil Digital ao sPeD
contábil, juntamente com o termo de autenticação eletrônica realizado pela Junta comercial.
Desta forma, não há possibilidade de registrar a ecD antes de enviar ao sPeD, pois o registro da Junta
comercial depende primeiro do envio da escrituração digital para o sPeD contábil via receitanet.
como solução aternativa, o que não recomendamos por não atender a legislação, algumas empresas
ainda estão registrando os Livros Diários em papel para poder atender os requisitos das licitações. esta
empresa está ciente que não poderá utilizar o mesmo número de registro do livro para autenticar a
ecD, já que está claro que não podem coexistir dois registros do mesmo período base de escrituração
na Junta comercial.
existe outra solução que é a possibilidade dos empresários arquivarem os balanços e demonstrações
financeiras nas Juntas comerciais através de um requerimento como “Arquivamento Documento de
interesse do empresário”. o balanço, após assinado pelo contador e pelo representante legal, deverá
ser apresentado em três vias para arquivamento na Junta comercial. Após arquivado, ele receberá um
número de registro e ficará anotado para sempre na ficha cadastral da empresa, podendo ser solicitado
por qualquer cidadão uma cópia, através de requerimento e pagamento dos emolumentos.
112.

Instrução Normativa Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 3.000/99).
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/rir/default.htm>.
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Lembramos que todos os documentos arquivados e registrados nas Juntas comerciais se tornam públicos após o respectivo registro.
enfatizamos que a solução anteriormente descrita não está pacificada como válida para as comissões
de licitações, portanto, as empresas deverão consultar os licitantes antes de apresentar os balanços
autenticados para não correrem o risco de perderem a concorrência por não atender o edital de licitação.”113 67

a. Obrigatoriedade da confecção da Folha de Pagamento Mensal
Processo de consulta nº 3/10

b. Dispensa de apresentação de dados digitais
Processo de consulta nº 96/09

113.
(ECD). Junta comercial do estado de são Paulo (JucesP). Disponível em: <www.jucesp.fazenda.sp.gov.br/downloads/manual_sPeD.pdf>.
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c. Manutenção e guarda dos livros Diário e Razão
Processo de consulta nº 83/08

d. Cooperativas
Processo de consulta nº55/09

Processo de consulta nº 142/09

Processo de consulta nº 125/09

Processo de consulta nº 71/09

ROBERTO DIAS DUARTE

321

e. Entidades imunes ou isentas
Processo de consulta nº 290/09

f. Decretação de falência
Processo de consulta nº 2/09

g. Entidade de previdência complementar fechada
Processo de consulta nº 81/09
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h. Obrigatoriedade - Requisitos
Processo de consulta nº 165/09

Processo de consulta nº 30/09

a. Adquirir Certificado Digital A3

token

b. Definir DE/PARA do Plano de Contas Referencial
A empresa deve avaliar a necessidade do relacionamento entre o plano de contas da empresa
113.
(ECD). Junta comercial do estado de são Paulo (JucesP).
<www.jucesp.fazenda.sp.gov.br/downloads/manual_sPeD.pdf>.
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114

d. Gerar os arquivos

114.
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009.
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leis/2009/lei11941.htm>

324

ROBERTO DIAS DUARTE

e. Transmitir os arquivos

www.receita.fazenda.gov.br/sped/Download/spedcontabilmultiplataforma.htm.

www.receita.fazenda.gov.br/pessoafisica/receitanet/recnetjava.htm.

backup
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“

Mudança de critério contábil pode alterar profundamente a informação sobre a

11.638/07

A
11.941/09

W

”
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“Art. 16 As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e
38 desta Lei que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas
na apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao rtt, devendo
ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro
de 2007.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, e pelos demais órgãos reguladores que visem a alinhar a legislação específica com
os padrões internacionais de contabilidade.”11470

“Art. 2º As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37
e 38 da Lei nº 11.941, de 2009, que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e
despesas computadas na escrituração contábil, para apuração do lucro líquido do exercício definido
no art. 191 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o Lucro Líquido (csLL) da pessoa jurídica
sujeita ao rtt, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes
em 31 de dezembro de 2007.”115 71

114.
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009.
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leis/2009/lei11941.htm>
115.
Instrução Normativa RFB nº 949, de 16 de junho de 2009.
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2009/in9492009.htm>
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i

lançamentos realizados na escrituração contábil para fins societários, que devem ser expurgados; e

ii lançamentos considerando os métodos e critérios contábeis aplicáveis para fins tributários, que
devem ser inseridos.”116 72

“§ 4º A elaboração do fcont é obrigatória, mesmo no caso de não existir lançamento com base em
métodos e critérios diferentes daqueles prescritos pela legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2º”

“Art. 4º - os dados a que se refere o art. 1º, relativos ao ano-calendário de 2008, poderão, excepcionalmente, ser substituídos até a apresentação de dados referentes a 2009 ou até o final do prazo fixado
para apresentação da DiPJ 2010, o que ocorrer primeiro.
Parágrafo único. os dados a que se refere o art. 1º, relativos ao ano-calendário de 2009, poderão ser
retificados até a apresentação dos dados referentes ao ano-calendário 2010, ou até o final do prazo
fixado para apresentação da DiPJ 2011, o que ocorrer primeiro.”
Art. 5º - A apresentação dos dados a que se refere o art. 1º também será exigida da Pessoa Jurídica que
se encontre na situação prevista no § 4º do art. 8º da instrução normativa rfb nº 949, de 16 de junho
de 2009.”

116.
Instrução Normativa RFB nº 967, de 15 de outubro de 2009
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2009/in9672009.htm>
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”Art. 57 - o descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei nº 9.779,
de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
i - r$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas que deixarem
de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos solicitados.”117 73

Bloco

Descrição

Registro

Nível

Ocorrência

Obrigatoriedade

0

0000

0

1

O

I

I001

1

1

O

I

2

O

2

F

2

F

2

O

I
I
I

Centro de Custos

I100

I
I
I

O
I200

2

F

I

117.
Jurídicos.

Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2158-35.htm>.

118.
Ato Declaratório Executivo COFIS nº 9, de 6 de abril de 2010.
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Atosexecutivos/2010/cofis/ADcofis009.htm>
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Saldos das Contas de Resultado
I

2

I

Detalhes dos Saldos das Contas de
Resultado antes do Encerramento

I

Encerramento do Bloco I
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O
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1

1
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m001
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1

O

m
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1

O

m
m

2

O
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m

Ajustes FCONT Recuperados

2

m

Encerramento do Bloco m

1

1

1

1

Registros do Arquivo

Encerramento do Arquivo Digital

2
1

1

0

1

O
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Instrução Normativa RFB nº 1.139, de 28 de março de 2011

“Art. 4º o e-LALur deverá ser apresentado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, até as
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário
oficial de brasília, do último dia útil do mês de junho do ano subsequente ao ano-calendário de referência, por intermédio de aplicativo a ser disponibilizado pela rfb na internet, no endereço eletrônico
<www.receita.fazenda.gov.br>.
§ 1º A obrigatoriedade de que trata o caput terá início a partir do ano-calendário 2011.
§ 2º o e-LALur deverá ser entregue até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do
evento, nos casos de:

§ 3º excepcionalmente, nos casos dos eventos mencionados no § 2º, ocorridos entre 1º de janeiro de
2011 e 30 de abril de 2012, o e-LALur poderá ser entregue no prazo previsto no caput.
(…)
Art. 8º As pessoas jurídicas que apresentarem o e-LALur ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2011, da escrituração do Livro de Apuração do Lucro real no modelo
e normas estabelecidos pela instrução normativa srf no-28, de 13 de junho de 1978.
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“
A

totalidade dos empecilhos se vence com coragem, disposição, crença, jamais
W

”

333

“i modelos A e b, destinados à apuração do valor da base do estorno de crédito e do total do estorno
mensal do crédito, relativamente ao crédito apropriado nos termos do art. 20, § 5º, da Lei complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, em sua redação original;
ii modelos c e D anexos, destinados à apuração do valor do crédito a ser mensalmente apropriado,
nos termos do art. 20, § 5º, da Lei complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, na redação dada
pela Lei complementar nº 102, de 11 de julho de 2000.”12076

“iii modelo previsto pela escrituração fiscal Digital (efD), instituído por meio do Ajuste sinief 02/09,
de 3 de abril de 2009, destinado à apuração do valor do crédito a ser mensalmente apropriado, nos
termos do art. 20, § 5º, da Lei complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, na redação dada pela
Lei complementar nº 102, de 11 de julho de 2000.”12177

delos “c” ou “D”, será obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2011.”12278

119.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_kandir>.

120.
Ajuste SINIEF 03/2001, de 6 de julho de 2001.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/1997/..%5c2001%5cAJ_003_01.htm>.
121.
Ajuste SINIEF 07/2010, de 9 de julho de 2010.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/AJ_007_10.htm>.
122.
Ajuste SINIEF 02/2010, de 26 de março de 2010.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/AJ_002_10.htm>.
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335
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caput

caput

339

Quando deve ser apresentado o Bloco G (CIAP)?
o ciAP deve ser escriturado sempre que o contribuinte pretender apropriar crédito de icms
decorrente da entrada de bem do Ativo imobilizado. caso não exista essa pretensão, o bloco G

“§ 1º mediante celebração de Protocolo icms, as administrações tributárias das unidades federadas e
da rfb poderão:
i dispensar a obrigatoriedade de que trata o caput para alguns contribuintes, conjunto de contribuintes ou setores econômicos; ou
ii

indicar os contribuintes obrigados à efD, tornando a utilização facultativa aos demais.

§ 2º o contribuinte que não esteja obrigado à efD poderá optar por utilizá-la, de forma irretratável,
mediante requerimento dirigido às administrações tributárias das unidades federadas.
§ 3º A dispensa concedida nos termos do § 1º poderá ser revogada a qualquer tempo por ato administrativo da unidade federada em que o estabelecimento estiver inscrito.
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§ 4º no caso de fusão, incorporação ou cisão, a obrigatoriedade de que trata o caput se estende à empresa incorporadora, cindida ou resultante da cisão ou fusão.
§ 5º A escrituração do documento controle de crédito de icms do Ativo Permanente (ciAP) será obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2011.”123 79

“os estados do Acre, Amazonas, Alagoas, Amapá, bahia, ceará, espírito santo, Goiás, maranhão, mato
Grosso, mato Grosso do sul, minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, rio de Janeiro, rio Grande
do norte, rio Grande do sul, rondônia, roraima, santa catarina, são Paulo, sergipe, tocantins, neste
ato representados pelos seus respectivos secretários de fazenda e receita, considerando o disposto nos
artigos 102 e 199 do código tributário nacional, Lei nº 5.172/66, de 25 de outubro de 1966, no § 1º
da cláusula terceira do Ajuste sinief 02/09, de 3 de abril de 2009, resolvem celebrar o seguinte:
Protocolo:

santo, Goiás, maranhão, mato Grosso, mato Grosso do sul, minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí,
rio de Janeiro, rio Grande do norte, rio Grande do sul, rondônia, roraima, santa catarina, são
Paulo, sergipe e tocantins em estabelecer a obrigatoriedade de utilização da escrituração fiscal Digital
(efD) prevista no Ajuste sinief 02/09, de 3 de abril de 2009.

123.

Ajuste SINIEF 02/2009, de 3 de abril de 2009.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2009/AJ_002_09.htm>
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§ 1º A obrigatoriedade de utilização da efD prevista no caput aplica-se a todos os estabelecimentos
dos contribuintes a partir 1º de janeiro de 2012, podendo ser antecipada a critério de cada unidade
federada.
§ 2º Para os estados do Amapá, Amazonas, espírito santo, maranhão, mato Grosso do sul, Paraná,
Piauí, rio Grande do sul, roraima, são Paulo e sergipe a obrigatoriedade prevista no caput aplica-se a
todos os estabelecimentos dos contribuintes a partir de 1º de janeiro de 2014, podendo ser antecipada
a critério de cada um desses estados.
no Porte, previstas na Lei complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 2006.

mato Grosso.

arquivos estabelecidos no convênio icms 57/95 a partir de 1º de janeiro de 2012 e, para o estado do
Amapá, Amazonas, espírito santo, maranhão, mato Grosso do sul, Paraná, Piauí, rio Grande do sul,
rondônia, roraima, são Paulo e de sergipe, a partir de 1º de janeiro de 2014, podendo a dispensa ser
antecipada a critério de cada unidade federada.

-

12480

Portal
www.sefaz.ac.gov.br
Legislação

124.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/icms/2011/pt003_11.htm>
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obrigados
www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Diversos/Lista_Atualizada_Dez2009_obrigados_
efD_2009.pdf

Perfil do leiaute
“Art. 121-e (ricms). compete à administração tributária a atribuição de perfil a estabelecimento localizado no estado do Acre, para que este elabore o arquivo digital de acordo com o leiaute correspondente, definido em Ato cotePe.

o contribuinte deverá obedecer ao leiaute relativo ao perfil ‘A’“.

Prazo de envio

retificação

343
Dispensa do sinteGrA

Portal
www.sefaz.al.gov.br/sped
Legislação

obrigados
www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Diversos/Lista_Atualizada_Dez2009_obrigados_
efD_2009.pdf
www.sefaz.
al.gov.br/sped.
Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação
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Dispensa do sinteGrA

caput

Portal
http://dbcon.sefaz.am.gov.br/efd/index.html
Legislação

obrigados
http://dbcon.sefaz.am.gov.br/efd/arquivos/obrigados%20efD%20-%20consolida%c3%A7%c3%A3o%202009,%202010%20e%202011%20-%2008022011%20-%20Portal.pdf
Perfil do leiaute

Prazo de envio

345
retificação

Dispensa do sinteGrA

Portal
www.sefaz.ap.gov.br
Legislação

obrigados
www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Diversos/Lista_Atualizada_Dez2009_obrigados_
efD_2009.pdf

Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação
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Dispensa do sinteGrA

Portal
www.sefaz.ba.gov.br
Legislação

obrigados

www.sefaz.ba.gov.br/especiais/obrig_efD_2009.pdf
www.sefaz.ba.gov.br/especiais/obrig_efD_2010.pdf
www.sefaz.ba.gov.br/especiais/obrig_efD_2011.pdf

Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação

347
Dispensa do sinteGrA

Portal
www.sefaz.ce.gov.br
Legislação

obrigados
www.sefaz.ce.gov.br/content/aplicacao/internet/download/sped/obrigadas%20efd%20
2009.pdf
www.sefaz.ce.gov.br/content/aplicacao/internet/download/sped/obrigadas%20efd%20
2010.pdf
Perfil do leiaute

Prazo de envio

software de
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retificação

Dispensa do sinteGrA

Portal
http://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/efd/index.php
Legislação

obrigados
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/efD/listadosobrigadosefdnoes.pdf
Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação

349

Dispensa do sinteGrA

Portal
http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/index.php?idmateria=86421
Legislação
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obrigados

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/index.php?idmateria=86475
http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/index.php?idmateria=86476
http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/arquivos/in_1020_2010.pdf
Perfil do leiaute

Prazo de envio

351
retificação

Dispensa do sinteGrA

Portal
www.sefaz.ma.gov.br/sped
Legislação

obrigados
www.sefaz.ma.gov.br/sped/rel_empresas_obrig.asp
Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação

Dispensa do sinteGrA
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Portal
www5.fazenda.mg.gov.br/spedfiscal
Legislação

obrigados
www5.fazenda.mg.gov.br/spedfiscal/files/Lista_obrigadosefD_2009_2010_2011(2011_02_10).
pdf
Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação

353
Dispensa do sinteGrA

Portal
www.efd.ms.gov.br
Legislação
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obrigados

www.efd.ms.gov.br/controle/showfile.php?id=75477
Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação

Dispensa do sinteGrA

Portal
www.sefaz.mt.gov.br/portal/subPages/efD/index.php
Legislação

obrigados

www.sefaz.mt.gov.br/portal/subPages/PDf/relacao_obrigados_efD_2009_Atualizado_11_02_2010.pdf
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www.sefaz.mt.gov.br/portal/subPages/PDf/relacao_obrigados_efD_2010_Atualizado_11_02_2010.pdf
www.sefaz.mt.gov.br/portal/subPages/PDf/contribuintes_obrigados_efD_a_partir_2011.
pdf

Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação

Dispensa do sinteGrA

Portal
www.sefa.pa.gov.br
Legislação

obrigados
www.sefa.pa.gov.br/site/inf_contribuinte/sped/sped_fiscal/ListA_sPeD_PA.PDf.
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Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação

Dispensa do sinteGrA

Portal
www.receita.pb.gov.br/idxserv_sped.php
Legislação

357

obrigados
www.receita.pb.gov.br/servicos/sped/novo_obrigados_efDPb.pdf
Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação
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Dispensa do sinteGrA

Portal
www.sefaz.pi.gov.br
Legislação

obrigados
www.sefaz.pi.gov.br/arquivos/legislacao/portarias/2010/Port2010-039.pdf
Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação

Dispensa do sinteGrA

Portal
www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3

359
Legislação

obrigados a partir de 2010
www.sped.fazenda.pr.gov.br/arquivos/file/efD/Lista_dos_contribuintes_Paranaenses_
obrigados_a_efD_nPf_n_007_2011.pdf
Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação

Dispensa do sinteGrA

Portal
www.fazenda.rj.gov.br
Legislação

obrigados
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www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Diversos/Lista_Atualizada_Jan2009_obrigados_
efD_2009.pdf
Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação

spedrj@fazenda.
rj.gov.br

Dispensa do sinteGrA

Portal
www.set.rn.gov.br

361
Legislação
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obrigados a partir de 2010
www.set.rn.gov.br/contentProducao/aplicacao/set_v2/sped/arquivos/estab_30-09-2009.
doc
www.set.rn.gov.br/contentProducao/aplicacao/set_v2/sped/arquivos/estab_08-01-2010.
doc
Perfil do leiaute

caput

Prazo de envio

retificação

363
Dispensa do sinteGrA

Portal
www.portal.sefin.ro.gov.br
Legislação

obrigados
www.portal.sefin.ro.gov.br/site/userfiles/file/Lista_obrigados.doc
Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação

Dispensa do sinteGrA
“§ 5º o contribuinte obrigado à efD fica dispensado das obrigações de entrega dos arquivos
estabelecidos pelo convênio icms 57/95.” (ricms/ro).

364

ROBERTO DIAS DUARTE

GrA. Quanto à GiAm, esta dispensa somente acontecerá no segundo semestre de 2009.

informações seja feita pela sefin-ro.”12581

Portal
www.sefaz.rr.gov.br
Legislação

obrigados a partir de 2010

www.robertodiasduarte.com.br/files/cad_es-rr+Port+sefAZ+105+2010+oLr+Anexo.doc.
Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação

Dispensa do sinteGrA

125.
Perguntas e respostas referentes ao SPED.
<www.portal.sefin.ro.gov.br/site/conteudo.action?conteudo=242#14>
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Portal
www.sefaz.rs.gov.br/site/index.aspx
Legislação

obrigados
www.fazenda.gov.
br/confaz
Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação

Dispensa do sinteGrA

Portal
http://spedfiscal.sef.sc.gov.br
Legislação

366

obrigados

Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação
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367
Dispensa do sinteGrA

Portal
www.sefaz.se.gov.br/sped
Legislação

obrigados
http://legislacao.sefaz.se.gov.br/legisinternet.dll/infobase1/portarias/icms/21-portarias09/pt0367.htm?f=templates&fn=document-frame.htm&q=efD&x=simple&2.0#LPHit1
(Portaria nº 367/2009-sefAZ, de 1º de junho de 2009).

www.sefaz.se.gov.br/banner/portaria_509_2010.pdf

Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação

Dispensa do sinteGrA
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Portal
www.fazenda.sp.gov.br/sPeD
Legislação

obrigados
www.fazenda.sp.gov.br/sped/obrigados/obrigados.asp

Perfil do leiaute

369
Prazo de envio

retificação
taria da fazenda já tenha recepcionado regularmente o respectivo arquivo digital.
§ 1º Para fins do disposto no “caput”, o contribuinte deverá, observado o disposto nos capítulos ii, iii
e iv desta portaria:

período de referência, incluindo aquelas objeto de retificação, bem como o respectivo código da finalidade do arquivo, conforme previsto no leiaute de que trata o artigo 5º;

arquivo digital da efD por ela regularmente recepcionado.
§ 2º o contribuinte poderá, observados os procedimentos previstos no § 1º, retificar a efD relativa ao
período de referência, independentemente de autorização da secretaria da fazenda, em até 60 (sessenta) dias após o vencimento do prazo de entrega do arquivo digital da efD de que trata o artigo 10.
§ 3º Após decorridos 60 (sessenta) dias do vencimento do prazo de entrega do arquivo digital da efD,
dependerá de autorização da secretaria da fazenda a substituição do arquivo digital da efD com a finalidade de retificação, quando desta resultar, cumulativamente ou não, em relação ao correspondente
período de apuração:

§ 4º Para fins do disposto no § 3º, o contribuinte deverá, após ter cumprido os procedimentos previstos
no § 1º, protocolizar pedido de retificação da efD perante o Posto fiscal ao qual estiver vinculado o
seu estabelecimento, instruindo-o com os seguintes documentos:

fazenda, do arquivo digital da efD a ser retificada;

fazenda, do arquivo digital da efD retificadora, de que tratam os itens 1 e 2 do § 1º;

fiscalização e serviços Diversos devida em razão da substituição da efD original.
§ 5º Após decorridos 90 (noventa) dias do vencimento do prazo de entrega do arquivo digital da efD,
em qualquer caso, a sua substituição com finalidade de retificação só poderá ser efetuada mediante
autorização da secretaria da fazenda, devendo ser observado o procedimento estabelecido no § 4º.
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§ 6º nas hipóteses do §§ 3º e 5º, o arquivo digital de que tratam os itens 1 e 2 do § 1º, desde que regularmente recepcionado pela secretaria da fazenda no termos do disposto no inciso ii do artigo 12,
ficará pendente de homologação para fins de retificação da efD enquanto tal retificação não tiver sido
formalmente autorizada pela secretaria da fazenda.
§ 7º será considerada inválida a substituição do arquivo digital da efD com a finalidade de retificação
efetuada em desacordo com o disposto neste artigo.
§ 8º o disposto neste artigo não implicará autorização ou homologação de reconstituição da escrituração fiscal relativamente ao respectivo período de apuração.”126 82

Dispensa do sinteGrA

Portal
www.sefaz.to.gov.br/sped/sped-estadual.php
Legislação

126.
<http://info.fazenda.sp.gov.br/nXt/gateway.dll/legislacao_tributaria/portaria_cat/pcat1472009.htm?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut>.

371

obrigados
http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/portarias/PortariasGt078.08.htm
www.sefaz.to.gov.br/sped/files/portaria-sefaz-1-1806-2009-empresas-efd-2009-anexo-i.xls
Perfil do leiaute

Prazo de envio

retificação
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Dispensa do sinteGrA

modelo operacional

Leiaute

www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/download/guia_
pratico_efd_versao_2_0_3.pdf.
www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/Appconsulta/
publico/aspx/consultatabelasexternas.aspx?codsistema=spedfiscal.
Bloco 0: abertura, identificação e referências
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Bloco E: apuração do ICMS e do IPI

Bloco H: inventário físico

Inventário

H010

377
Bloco 1: outras informações

Bloco 9: controle e encerramento do arquivo digital

Compreendendo a diferença entre a qualidade dos dados do SPED Fiscal e do SINTEGRA

O manual de orientação do convênio 57/95 determina a seguinte estrutura do arquivo mag

378
registros
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Nº

Denominação do
Campo

1

Tipo

Conteúdo

2

Tamanho

Posição

Formato

2

1

2

N

14

N

14

X

4

N
Unidade da

remetente nas entradas e do destinatário

modelo
Série

2
2

Série da nota fiscal

41

40

X

42

N
X
N

10
11

Emitente

Emitente da Nota Fiscal

4

N

1

X
N
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Base de Cálculo do
ICmS

12

N
N

Isenta ou

14

N

Outras

121
4

122

N

1

Nº

Denominação do Campo

1

Tipo

2

Conteúdo

N

X

Tamanho

Posição

Formato

2

1

2

N

entradas e do destinatário

14

N

remetente nas entradas e do

14

X

Data de
4

N
Sigla da Unidade da
entradas e do destinatário
Série

2

Série da nota fiscal

4

40

X

41

X

44

N
N

N

10

N

11

N

12

N
Brancos

14

Brancos

20

X

1

X
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Apenas com o seu arquivo SINTEGRA importado em um sistema Fiscal, teremos condições de atender às especificações do arquivo EFD?
A quantidade de dados exigidos pela efD é muito maior que a do sinteGrA. não bastasse
isso, a profundidade das informações também é significativamente maior. Por exemplo, os documentos fiscais (registro 50) são transmitidos ao sinteGrA de forma sumarizada por alíquota
de icms e/ou mais de um código fiscal de operação (cfoP).
na efD, para cada registro c100 (nota fiscal), obrigatoriamente deve ser apresentado, pelo menos, um registro c170 (itens) e um registro c190 (registro analítico do documento), observadas
as exceções. Assim, se o software fiscal importar o arquivo sinteGrA de uma empresa, para
gerar a efD, alguém teria um imenso trabalho de digitação e conferência de dados.

www1.receita.fazenda.gov.br

Quantos arquivos da EFD ICMS/IPI devem ser enviados?
um arquivo para cada mês civil de apuração dos impostos (icms e iPi).
A pessoa jurídica que possui estabelecimentos filiais, obrigados a EFD deverá adquirir
certificado digital (e-CNPJ) para cada CNPJ, a fim de assinar os arquivos digitais? Alternativamente, os arquivos digitais de todos os seus estabelecimentos poderão ser assinados com o certificado digital da pessoa física (e-CPF) responsável perante o CNPJ?
o certificado digital (e-cnPJ) de um determinado estabelecimento poderá assinar o arquivo da
matriz e de suas filiais, bem como o e-cPf do representante legal da matriz cadastrado na rfb
poderá assinar os arquivos das filiais.
Quem pode assinar a EFD?
o signatário da escrituração deverá atender a uma das seguintes condições:
ser o informante da escrituração: se o informante for pessoa jurídica a base do cnPJ (8 primeiros
dígitos) do certificado do assinante deverá ser a mesma do informante da escrituração (campo
cnPJ do registro 0000). neste caso, será aceito certificado de pessoa jurídica: e-cnPJ ou e-PJ;
se o informante for pessoa física: o cPf do certificado do assinante deverá ser o mesmo do informante da escrituração (campo cPf do registro 0000). neste caso, será aceito certificado de
pessoa física (e-cPf).
ser representante legal do informante da escrituração: se o signatário da escrituração constar
no sistema cnPJ da rfb como representante legal do informante da escrituração, qualifica-o,
portanto, para assinar a efD de qualquer estabelecimento da empresa.
ser procurador do informante da escrituração: se o signatário da escrituração estiver atuando
como procurador do declarante da escrituração devidamente habilitado no sistema de Procuração eletrônica com procuração, poderá assinar a escrituração fiscal em nome deste. A procuração é específica para assinar a efD e é outorgada para cada estabelecimento, não se estendendo
o mandato às demais filiais. A procuração deverá estar válida na data da transmissão do arquivo
da escrituração fiscal. o tipo de certificado pode ser A1 ou A3.
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Como deve ser assinada a EFD?
o arquivo da efD comporta apenas uma assinatura digital. o contribuinte poderá adotar a modalidade que melhor lhe convier:
1) o e-PJ ou e-cnPJ que contenha a mesma base do cnPJ (8 primeiros caracteres) do estabelecimento;
2) o e-Pf ou e-cPf do representante legal da empresa no cadastro cnPJ;
3) a pessoa jurídica ou a pessoa física com procuração eletrônica cadastrada no site da rfb.
neste caso, a procuração assina por um estabelecimento
Qual a periodicidade da EFD?
os arquivos da efD têm periodicidade mensal e devem apresentar informações relativas a um
mês civil ou fração, ainda que as apurações dos impostos (icms e iPi) sejam efetuadas em períodos
inferiores a um mês, segundo a legislação de cada imposto.
Como tratar as empresas que não são contribuintes de ICMS, com Inscrição Estadual
“ISENTA”?
informe o campo vazio (||), se não existe a informação. É vedado utilizar a expressão “isentA”
como conteúdo do campo.
Quais registros devem ser informados na aquisição de serviços de comunicação e telecomunicação?
Devem ser informados os registros D500 e D590.
Quais registros devem ser informados nas entradas e saídas quando o contribuinte for
adquirente ou prestador de serviços de transportes?
na aquisição de serviços de transportes, devem ser informados os registros D100 e D190. na
prestação de serviços de transportes, D100 e filhos e/ou D300 e filhos.
O contribuinte de ICMS e/ou IPI que for tomador de serviço de transporte de mercadorias deve preencher o Bloco D?
Qualquer empresa contribuinte de icms e/ou iPi que for tomadora de serviço de transporte deve
preencher os registros específicos do bloco D, mesmo que não tenha direito a crédito.
Os cadastros registrados na EFD (tais como fornecedores, itens, clientes e outros) serão
enviados de acordo com o movimento do mês ou na totalidade, incluindo os que não
foram movimentados?
Devem ser informados apenas os cadastros dos fornecedores, clientes e produtos referenciados
nos demais blocos da efD do período.
O campo COD_NCM fica dispensado do preenchimento quando o tipo de item infor-

sim, o campo coD_ncm não precisa ser preenchido nos casos citados.

o perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados. regra geral, o Perfil
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“A” determina a apresentação dos registros mais detalhados, e o Perfil “b” trata as informações
de forma sintética (totalizações por período: diário e mensal). o Perfil “c”, embora existente no
leiaute, ainda não foi implementado.
O perfil do contribuinte pode ser alterado?
sim, a critério da unidade federada.
Pode haver diferença de perfil para estabelecimentos de uma mesma empresa situados
em Unidades da Federação diferentes?
sim. o perfil é determinado pela unidade federada do domicílio do estabelecimento do contribuinte.
Nos registros em que são solicitados os códigos das contas contábeis (campo COD_
CTA), deve ser utilizado o Plano de Contas da empresa ou o Referencial da ECD?
informar o código da conta analítica, de acordo com o Plano de contas utilizado pelo informante da efD e não pelo referencial da ecD. exemplos: estoques, receitas, despesas, ativos. Deve
ser a conta credora ou devedora principal, a critério do informante, podendo ser informada a
conta sintética (nível acima da conta analítica).
ENTRADA/AQUISIÇÃO
Quais CST devem ser informados na entrada/aquisição de material para uso e consumo
IPI?
Para o icms, nas operações de entradas, deverá ser informado o cst que constar no documento
fiscal de aquisição dos produtos, salvo se a legislação da unidade federada dispuser em contrário. Para o iPi, usar o código 49.
Há alguma restrição quanto ao uso de alguma unidade de medida?
sim, o campo 02 (uniD) não deve ser igual ao campo 03 (Descr). A tabela deve ser criada
e mantida pelo informante do arquivo, com as unidades de medida comumente utilizadas na
prática comercial.
CONVERSÃO
Como devo informar o registro 0220 quando há mais de um fator de conversão para a
mesma unidade de medida?
o fator de conversão é informado por item, comportando mais de um fator para o mesmo item.
Como deve ser informada uma operação de retorno de produto remetido para industrialização?
Devem ser informados tanto o produto enviado para industrialização, quanto os materiais aplicados (se houver) e o serviço prestado, conforme discriminados no documento fiscal.
produto enviado para beneficiamento; materiais aplicados e o serviço prestado. informar também os registros c110 e c113.
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DOCUMENTO SEM BASE DE CáLCULO
O PVA aceita uma nota fiscal com destaque do ICMS, mas sem base de cálculo?
sim. A nota fiscal deve ser informada como código de situação 08 (documento fiscal emitido
com base em regime especial ou norma específica), no registro c100.
RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTôNOMO
Como informar os dados relativos ao frete contratado de transportador autônomo ou
domiciliado em Unidade da Federação diversa da do tomador?
informar no registro c110 os dados exigidos na legislação fiscal (valor do frete, base de cálculo,
icms retido e outros). se já há o documento de arrecadação referente ao recolhimento do icms,
esta informação deve ser prestada no registro c112. Havendo direito ao crédito referente ao
icms sobre o frete, o lançamento deste pode ser feito através do registro c197, que alude aos
ajustes da tabela 5.3 do Ato cotePe/icms 09/08, ou do registro e111, que se refere aos ajustes
da tabela 5.1.1 do Ato cotePe/icms 09/08. o uso de um ou outro registro para o ajuste depende da legislação de cada unidade federada.
cadista não contribuinte, calculado pelo adquirente mediante aplicação da alíquota a
que estiver sujeito o produto sobre 50% do seu valor (Art. 165 do RIPI/2002)?
A nf, sem destaque do iPi, deve ser lançada no registro c100 e filhos, normalmente, e o crédito
deve ser apropriado por meio de ajuste no registro e530.

por contribuintes optantes pelo Simples Nacional, que não destacam ICMS na nota fisA nf, sem destaque do icms, deve ser lançada no registro c100 e filhos, normalmente, e o
crédito deve ser apropriado por meio de ajuste fiscal, de acordo com a legislação de cada uf.
Para os estabelecimentos domiciliados na uf que publicou a tabela 5.3 do Ato cotePe/icms,
informar o ajuste no registro c197. Para os demais estabelecimentos, efetuar o ajuste no registro
e111, utilizando a tabela 5.1.1 do mesmo Ato.
VENDAS PARA ENTREGA FUTURA
Quais os códigos de CST_IPI a serem utilizados nas operações de venda para entrega
futura, quando da emissão das notas fiscais de “simples faturamento” e de “remessa”,
considerando que houve destaque do IPI na do faturamento?
indicar o cst do iPi na nota fiscal de “simples faturamento” como 50 e na nota fiscal de “remessa” como 99.
Existe leiaute diferenciado por Unidade da Federação?
As legislações estaduais sobre a efD obedecem ao modelo nacional e podem dispensar ou exigir registros que estão na condição de “oc” no Ato cotePe/icms 09/08.
Considerando um produto NT (não tributado) em relação ao IPI, a empresa deve apresentar os registros E500 e E510?
As empresas não enquadradas como contribuintes do iPi, na forma disposta no regulamento do
iPi, não apresentarão os registros de iPi, tampouco preencherão os campos respectivos.
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Quais mercadorias devem constar no inventário?
Aplica-se o art. 76 do convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970, que diz: “Art. 76. o livro
registro de inventário, modelo 7, destina-se a arrolar, pelos seus valores e com especificações
que permitam sua perfeita identificação, as mercadorias, as matérias-primas, os produtos intermediários, os materiais de embalagem, os produtos manufaturados e os produtos em fabricação,
existentes no estabelecimento à época do balanço.
§ 1º no livro referido neste artigo serão também arrolados, separadamente:

produtos manufaturados pertencentes ao estabelecimento, em poder de terceiros;
dutos manufaturados e os produtos em fabricação de terceiros, em poder do estabelecimento.”

Quando deve ser apresentado o inventário?
o bloco H, com informações do inventário, deverá ser informado junto com a movimentação
do segundo período de apuração subsequente ao levantamento do balanço. em regra, as empresas encerram seu balanço no dia 31 de dezembro, devendo apresentar o inventário na escrituração de fevereiro. Havendo legislação específica, o inventário poderá ter periodicidade diferente
da anual e ser exigido em outro período.
Os bens de uso/consumo, em casos especiais, contabilizados no estoque por determinação legal, podem ser discriminados no Bloco H da EFD?
A regra não mudou. se a empresa está obrigada a efetuar um levantamento de estoque incluindo
os materiais de uso/consumo, deverá continuar fazendo e informando. A periodicidade da informação será anual (regra geral) e em todas as vezes que a legislação assim determinar.
O contribuinte pode entregar um arquivo contendo o inventário de vários estabelecimentos?
não. o inventário é por estabelecimento, devendo constar na respectiva efD.
Como devem ser informadas as mercadorias da empresa que estejam armazenadas em
locais distintos?
um registro para combinação de participante e indicador de propriedade/posse da mercadoria.
ex.: Quantidade: 100 peças no participante “A” e 200 no “b”, sendo que o inD_ProP dos dois
registros é 1 e coD_item é o mesmo.
Como devem ser informadas as mercadorias da empresa em posse de terceiros?
ex.: mercadoria enviada para conserto, em consignação, remetidas para industrialização etc.
toda mercadoria de propriedade da empresa deve ser inventariada, e o local no qual se encontra na data do inventário deve ser informado.
O inventário pode ser apresentado mensalmente?
sim.

considerado extemporâneo?
É o documento de entrada de mercadorias ou aquisição de serviços que foi escriturado fora do
período de apuração em que normalmente deveria ter sido registrado. como exemplo, temos
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a emissão de um documento em 31 de janeiro de 2009 e entrada efetiva no estabelecimento
em 1º de fevereiro de 2009. neste caso, ele deve ser escriturado como documento regular no
período de apuração de fevereiro de 2009. se isso acontecer em período posterior a fevereiro de
2009, observado o prazo decadencial, será considerado extemporâneo.
siderado extemporâneo?
É o documento de saída de mercadorias ou prestação de serviços que foi escriturado fora do
período de apuração em que normalmente deveria ter sido registrado, utilizando como base a
data de emissão do documento fiscal ou a data da efetiva saída da mercadoria ou prestação do
serviço, conforme disposto na legislação estadual.
BLOCO 0
Em meses anteriores foi enviado registro sobre determinado cadastro, como fornecedor
ou produto. Havendo movimento num período subsequente, este cadastro deve ser enviado novamente?
em cada arquivo efD devem ser informados todos os registros de cadastro, bloco 0, que sejam
referenciados no arquivo, independentemente de já ter sido enviado tal cadastro.
REGISTRO 0100
Qual o número de inscrição no CRC deverá ser informado no Registro 0100: “Originário” - principal do contabilista ou o “Secundário” onde a filial estiver domiciliada?
Deverá ser informado o número de inscrição no crc da unidade da federação do estabelecimento informante da efD.

Podem ser informados dados de endereço e número do logradouro no mesmo campo?
haver campos específicos, cada informação deve vir no seu local apropriado.
Como informar participante, pessoa física, que possua mais de um endereço?
Devem ser informados códigos diferentes para os vários endereços para o mesmo participante.
Há alguma forma de acesso direto à base cadastral do fisco para fazer a uniformização
de fornecedores e clientes?
o acesso direto ao banco de dados da receita federal é restrito. Alguns estados colocam à disposição arquivos de texto com este conteúdo. Pode ser consultado, ainda, o site do sinteGrA
em: www.sintegra.gov.br. cabe ao contribuinte solicitar aos clientes e fornecedores a atualização dos mesmos.
Quando um participante estiver cadastrado como fornecedor e cliente no cadastro do
estabelecimento, com códigos distintos, será preciso unificar os dois para informar no
Registro 0150 da EFD?
não. É possível atribuir para o mesmo participante dois códigos diferentes, mas é vedada a utilização do mesmo código para participantes distintos.
As regras de preenchimento do registro 0150, com relação a transações com o exterior, são
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não. verifique as regras de preenchimento desses campos no Guia Prático da efD.
Como deverão ser informados os dados do participante domiciliado no exterior?
verifique as regras de preenchimento desses campos no Guia Prático da efD.
Pode ser informado o nome de fantasia do estabelecimento em substituição ao Nome
Empresarial no registro 0150?
não. Deverá ser informado o nome Pessoal ou empresarial do estabelecimento.
É possível utilizar o PVA para validar dados cadastrais do participante (cliente/fornecedores)?
não.

Quando deve ser informado o registro 0175?
Apenas no mês em que coincidir a ocorrência da alteração com a existência de transação com
aquele participante. não ocorrendo transação no mês da alteração, o registro 0150 será informado com os dados atualizados, no mês em que houver transação com o participante, sem a
necessidade de informar o registro 0175.
REGISTRO 0200

mercado externo, ora no interno?
não, o código independe da origem. o cadastro é do produto.empresa varejista que adquire
o mesmo item de diferentes fornecedores, sendo que a unidade de medida utilizada por eles
são diferentes. ex: um produto pode ser comprado do fornecedor A em caixa e do fornecedor b
em packs. o registro 0200 (tabela de identificação de item) solicita no campo 06 a unidade de
medida utilizada na quantificação do estoque, sendo que para um mesmo item não pode haver
dois ou mais registros.
Como seria a forma correta de informar estes produtos no arquivo EFD, visto este conflito de unidades de medidas?
A unidade de medida deve ser compatível com o que foi informado na nota fiscal. se o documento fiscal foi preenchido por uma unidade de medida, a mesma deverá constar no registro c170 correspondente, independentemente da unidade de inventário informada no registro
0200. existe um registro específico para informar o fator de conversão de uma unidade em outra.
O campo ALIQ_ICMS do registro 0200, destinado ao preenchimento da alíquota do
ICMS nas operações internas, somente deverá ser preenchido quando o item constante
no registro 0200 for objeto de uma operação interna? Ou mesmo que o referido item
tenha sido adquirido ou comercializado em operação interestadual, este campo deverá
ser preenchido?
informar a alíquota do icms utilizada nas operações internas, como parte integrante do cadastro
dos produtos, independentemente de que o referido item tenha sido adquirido ou comercializame lista do Anexo i da Lei.
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serviços tomados?
o campo coD_Lst do registro 0200 deve ser preenchido na prestação e também na tomada
de serviços.

deve ter dois códigos no registro 0200?
nas situações em que um mesmo produto possua mais de uma destinação, deve ser informado
o tipo de item de maior relevância. neste caso, deve ser criado apenas um código para ele.
O campo COD_ANT_ITEM do registro 0200 deve ser gerado apenas no mês em que
ocorreu a criação do novo código ou em todas as gerações?
Apenas no mês em que o novo código foi criado.
O campo COD_ITEM do registro 0200 pode conter espaço em branco?
o campo não pode ser preenchido com espaço em branco antes e após o “pipe”. Deve ser utilizado o mesmo código para a nota fiscal e para a escrituração. A nf-e não permite a utilização
do código contendo espaços em branco.
REGISTRO 0205
Como proceder se houver alteração na descrição do item?
o registro 0205 deve ser informado apenas no mês em que coincidir a ocorrência da alteração
na descrição do item, sem que haja descaracterização deste, com a existência de transação com
este item. não ocorrendo transação no mês da alteração, o registro 0200 será informado com
os dados atualizados, no mês em que houver referência ao item, sem necessidade de informar
o registro 0205.
REGISTRO 0400
No registro 0400 deve ser informado o detalhe do CFOP?
não. o registro 0400 não se refere ao cfoP. Algumas empresas utilizam outra classificação
além das apresentadas nos cfoP. esta codificação destina-se a facilitar estes tipos de agrupamentos e suas descrições são livremente criadas e mantidas pelo contribuinte
REGISTRO 0450
Qual informação deve ser prestada no registro 0450?
A tabela do registro 0450, criada e mantida pelo declarante, corresponde às informações complementares dos documentos fiscais, exigidas pela legislação fiscal. estas informações constam
no campo “Dados Adicionais” dos documentos fiscais. estes dados estão vinculados às informações prestadas no registro c110, campo coD_inf.
REGISTRO 0460
Qual informação deve ser prestada no registro 0460?
A tabela do registro 0460, criada e mantida pelo declarante, corresponde às informações lançadas na coluna “observação” dos Livros fiscais de entradas e saídas, de acordo com o estabelecido na legislação de cada uf. este registro será usado para informar anotações de escrituração
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determinadas pela legislação pertinente aos lançamentos fiscais, tais como: ajustes efetuados
por diferimento parcial de imposto, antecipações, diferencial de alíquota e outros. estes dados
estão vinculados às informações prestadas no registro c195, campo coD_obs.
REGISTRO C100
Caso o emitente ou destinatário de um documento fiscal possua regime especial, deve-se
preencher o campo COD_SIT do registro C100 com o código “08”? Nota fiscal emitida
cupom fiscal deve ser informada no registro C100? O campo CHV_NFE do registro C100
sim, quando for nf-e de emissão própria.

Qual código da tabela de modelo de documento fiscal deve ser usado no caso de uma
Nota Fiscal Fatura (NFF)?
não existe o modelo fiscal de nota fiscal fatura. este documento pode corresponder aos modelos
1/1-A ou 55, constantes na tabela 4.1.1 do Ato cotePe 09/08.
TOTAL DO DOCUMENTO E DA OPERAÇÃO
Qual a relação existente entre o valor total do documento (campo VL_DOC do registro
C100) com o valor da operação (campo VL_OPR do registro C190)?
o valor do campo vL_Doc do registro c100 deve, em princípio, corresponder ao somatório
do valor do campo vL_oPr dos registros c190. na ocorrência de divergência entre os valores
será emitida uma “Advertência” pelo Programa validador, o que não impedirá a assinatura e
transmissão do arquivo.
Devem ser informados os valores de base de cálculo, alíquota e valor do ICMS nas aquisições de empresas optantes pelo Simples Nacional?
não, pois os valores não estão destacados no documento fiscal. caso o contribuinte tenha direito a crédito, o valor deste deve ser informado via ajuste de documento fiscal (registro c197) ou
de apuração (registro e111), conforme determina a legislação de cada unidade federada.
Os campos relativos ao PIS e à COFINS retidos por substituição tributária, do registro
C100, devem ser preenchidos por todos os contribuintes?
os campos referentes a valores de impostos e contribuições somente deverão ser informados
quando o informante do arquivo tiver o direito ao crédito ou a obrigação de debitar-se. Assim, se
houver destaque na saída, é obrigatório o preenchimento; na entrada, só é obrigatório se houver
direito ao crédito.

Entrada quando escrituramos um DANFE?
o DAnfe é uma representação gráfica da nota fiscal eletrônica, código 55. A nf-e deve ser
informada no registro c100 e filhos.
O campo QTD do registro C170 deverá ser maior do que zero. No caso de UF que exige
a emissão de nota fiscal para complementar dados, como será informado?
nessa circunstância, deve-se preencher o campo coD_sit (código da situação do documento)
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com o código 06: documento complementar. se não existir item no documento fiscal, não informar o registro c170.

Como informar essa situação?
Qualquer operação de compra/venda é considerada à vista, se for quitada em sua totalidade no
ato da transação. no caso em questão, a operação é a prazo, sendo que a entrada é considerada
como a primeira parcela e o saldo a pagar, as parcelas remanescentes.
Como informar a venda com recebimento antecipado integral?
Qualquer operação de compra/venda é considerada à vista, se for quitada em sua totalidade no
ato da transação. no caso em questão, a operação deve ser informada como à vista.

apropriado mensalmente?
no registro c100 e c170 não informe o valor de icms, que deverá ser apropriado em diversas
parcelas, conforme dispõe a legislação estadual. este valor a ser apropriado deve constar de
ajuste de documento ou de ajuste da apuração, conforme legislação estadual.
O participante deve ser informado no preenchimento do registro C100 para uma nota
fiscal cancelada?
o coD_PArt não deve ser informado em notas fiscais canceladas.
Somente devemos informar dados da prestação de serviços constantes em nota fiscal
conjugada?
sim, mesmo que só haja serviço na nota fiscal conjugada, tanto em notas fiscais de entrada
quanto em notas fiscais de saída.
REGISTRO C110

GERAL

Quando existe informação relativa ao registro C111, C112 ou C113, deve ser preenchido o C110, considerando que pode não existir observação expressa na NF?
os registros referidos são filhos do registro c110, portanto devem ser sempre preenchidos, considerando a hierarquia dos registros. observe-se que o campo 02 do registro c110 é obrigatório.
Nas entradas, quais informações de interesse fiscal devem ser prestadas nos registros
C110 e filhos?
Para documento fiscal emitido por terceiro, que exija detalhamento previsto nos registros c111,
c112 ou c113, o registro c110 deve ser informado, junto com o(s) filho(s) correspondente(s).
Para documento fiscal de emissão própria, devem ser informados o registro c110 e seus detalhamentos, conforme determinar a legislação aplicada. nas entradas, o registro c114 só será informado quando o emitente da nota fiscal e do cupom fiscal for o mesmo. exemplo: devolução,
desfazimento.
Nas saídas, quais informações de interesse fiscal devem ser prestadas nos registros C110
e filhos?
nas saídas, o registro c110 deverá trazer todas as informações complementares que constam
dos documentos fiscais de saída emitidos. se a informação do registro c110 fizer referência a
documento de arrecadação, nota fiscal, cupom fiscal ou outros deverá ser discriminado no re-
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gistro filho correspondente.
REGISTRO C112
Como informar um documento de arrecadação relativo a várias notas fiscais?
Para cada documento fiscal (registro c100), deve ser informado o registro c112, observando-se
a necessidade de constar o valor total do documento de arrecadação.
REGISTRO C115
Como preencher o registro C115, quando se tratar de venda para o exterior?
nas operações de exportação, o registro c115 não deve ser informado.
REGISTRO C120
Como tratar importações via Sedex (currier), relativas à aquisição de bens sem finalidade
o registro c120 não deve ser informado no caso de aquisição de bens integrantes de remessas
postais internacionais, sem cobertura cambial e sem finalidade comercial, até o limite us$ 1.000
ou o equivalente em outra moeda, submetidos a despacho aduaneiro com base no documento
Declaração para Aduana emitido pelo ect, dispensada a apresentação de Dsi.
REGISTRO C130
Qual a finalidade deste registro?
Devem ser informadas na efD as notas fiscais autorizadas pelo fisco estadual que se referem à
venda de mercadorias e de serviços (notas conjugadas). Quando no fornecimento dos serviços
houver destaque de um desses tributos, o registro deve ser informado.
Notas fiscais de prestação ou tomada de serviços devem ser escrituradas na EFD?
notas fiscais de prestação de serviços, autorizadas pelo fisco municipal, não devem ser escrituradas na efD. notas fiscais conjugadas, mesmo com incidência exclusiva do issQn, autorizadas pelo fisco estadual, devem obrigatoriamente ser escrituradas, tanto na tomada quanto na
prestação de serviços.
REGISTRO C140
O leiaute só permite um único registro C140 para cada nota fiscal. Ocorre que em uma
mesma operação de compra ou venda pode existir uma duplicata, um cheque e uma
promissória. Como fazer o registro destes diversos tipos de títulos de numa nota fiscal,
se o validador não aceita mais de um registro C140 por documento fiscal?
Havendo mais de um tipo de título, informar um registro com o inD_tit sendo ‘99’ (outros). na
descrição deste registro, identificar os outros títulos, com números e valores e no valor do título
(vL_tit), informar o somatório dos valores dos títulos referenciados.
Posso consolidar em uma única fatura vários documentos fiscais?
sim.

392

ROBERTO DIAS DUARTE

Como informar um pagamento que contenha diversas Notas Fiscais?
verificar explicação sobre os registros c140 e c141 no Guia Prático do usuário.
REGISTRO C165

Posto de combustível se enquadra no conceito de revendedor?
não. o posto de combustível não irá apresentar o registro c165.
REGISTRO C170
O código de enquadramento legal do IPI (COD_ENQ) deve ser preenchido conforme
tabela indicada no item 4.5.3. Onde se encontra esta tabela? Que informação deverá ser
gravada neste campo?
esta tabela não foi publicada pela rfb. enquanto pendente de publicação, informe o campo
vazio (||).
Nas operações com brindes ou presentes com entrega em endereço de pessoa diversa da
do adquirente são emitidas duas NF. Na NF que acompanha a mercadoria, o PVA fará
alguma verificação de consistência no registro C170 em razão de informar documento
fiscal sem valor?
obrigatório informar o valor zero, pois este campo não poderá ser informado com o conteúdo
vazio.
REGISTRO C171
É comum às empresas sucroalcooleiras possuírem postos de abastecimento, onde todo
necessário preencher o registro C171?
este registro deve ser apresentado somente pelas empresas do comércio varejista de combustíveis. não apresentar quando se tratar de combustíveis adquiridos para consumo próprio.
Há necessidade de preencher o registro C171 (armazenamento de combustível), quando
se trata de posto de combustível?
este registro deve ser apresentado somente pelas empresas do comércio varejista de combustíveis. não apresentar quando se tratar de combustíveis adquiridos para consumo próprio. o
registro c171 deve ser apresentado pelas empresas do comércio varejista de combustíveis, somente nas operações de entrada, para informar o volume recebido (em litros), por item do documento fiscal, conforme Livro de movimentação de combustíveis (Lmc), Ajuste sinief 01/92
REGISTRO C176

não. este registro deve ser informado apenas pelos contribuintes para os quais a legislação estadual obriga a emissão, nas operações interestaduais, de documento fiscal para o ressarcimento
de icms em operações com substituição tributária pelo valor da última entrada.
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REGISTRO C178
Que segmento empresarial deverá preencher o registro C178?
o registro c178 deverá ser informado pelo fabricante ou importador (equiparado a industrial)
de cigarros e bebidas quentes nas operações de saídas. empresas varejistas e atacadistas destes
segmentos não devem apresentar.
REGISTRO C190

seria como o exemplo abaixo:
item 1: cst_icms = 000
cfoP = 5102
ALiQ_icms = 17%
valor icms: 1000,00
item 2: cst_icms = 000
cfoP = 5102
ALiQ_icms = 17%
valor icms: 1000,00
item 3: cst_icms = 000
cfoP = 5101
ALiQ_icms = 17%
valor icms: 500,00.
consolidação do registro c190:

Estabelecimentos não contribuintes do IPI que adquiram mercadorias cuja NF contenha
destaque do IPI devem informar o campo VL_IPI do registro C190?
não. regra geral: os campos de valor de imposto/contribuição, base de cálculo e alíquota só
devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito. no caso, como não
há direito a crédito, o iPi será adicionado ao valor do item no registro c170 e, por consequência,
no c190.
REGISTRO C197
Por que o PVA não disponibiliza códigos de ajuste para o preenchimento do registro
C197?
nem todos os estados irão utilizar o registro c197. Para estabelecimento domiciliado em uf que
não publicou a tabela 5.3, este registro não deve ser apresentado, devendo os ajustes a créditos e
débitos ser feitos em ajustes da apuração, utilizando os códigos da tabela 5.1.1 do Ato cotePe/
icms 09/08.
Como preencher o registro C197 na ausência de publicação da tabela de códigos de
ajuste de algumas UF?
o registro c197 não deve ser informado pelos estabelecimentos domiciliados nas uf que não
publicarem a tabela constante no item 5.3 do Ato cotePe/icms 09/08.
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REGISTRO C400
Como deverão ser escriturados os cupons fiscais emitidos pelas empresas varejistas?
os estabelecimentos emissores de cupons fiscais devem apresentar os registros c400 e os filhos
relacionados ao perfil em que o contribuinte está enquadrado. observar a tabela constante do
item 2.6.1.2 do Ato cotePe 09/08 e suas alterações.

Como devo informar no registro C420 uma situação em que existe a possibilidade de
ocorrer mais de uma alíquota efetiva do ICMS no ECF? Por exemplo:

Hoje, no ECF, existe um único totalizador T07, onde são acumuladas as vendas de qualquer uma das situações do exemplo acima. Devo informar um ou três registros C420?
Para a situação em que houver mais de uma carga tributária efetiva, no registro c420, deverá o
campo “código do totalizador” estar no formato xxtnnnn, conforme a tabela 4.4.6, sendo obrigatório o campo “número do totalizador, quando ocorrer mais de uma situação com a mesma
carga tributária efetiva”, que poderá variar de 01 a 30. no exemplo, haveria três registros c420,
com os campos “código do totalizador”: 01t0700, 02t0700 e 03t0700, sendo obrigatório
informar os campos do “número do totalizador...”, no exemplo: 01, 02 e 03, respectivamente.
no caso de ecf, autorizado e ainda em uso, que possua um único totalizador t07, onde são
acumuladas as vendas, deve ser informado apenas um registro c420.
REGISTRO C500
No campo VL_FORN do registro C500 deve ser informado o valor total fornecido/consumido ou o valor do consumo descontados os valores de impostos, taxas, contribuições etc.?
o valor informado deve ser igual à quantidade multiplicada pelo preço de kw/h ou m3, para
energia elétrica ou gás, respectivamente. os impostos incidentes já estão incluídos neste valor.
O que deve ser informado no campo VL_DA (Despesas Acessórias) do registro C500?
neste campo devem ser informados valores, excluído o consumo de energia elétrica ou gás,
sobre os quais incidam o icms e/ou contribuição.
No campo VL_TERC (Valor de Terceiros) do registro C500 deve ser informado o valor
total cobrado em nome de terceiros. Sendo assim, devem-se informar as outras contritaxa de iluminação pública?
neste campo devem ser informados todos os valores cobrados que sejam receitas de terceiros,
inclusive a taxa de iluminação pública.
Como preencher o campo 23 do registro C500 quando houver mais de uma informação
complementar (dados adicionais) na nota fiscal? No caso do modelo 1, existe um registro específico (C110) onde podem ser informadas várias ocorrências?
o campo só permite a informação de um código, cuja descrição deverá estar no registro 0450,
onde poderá, resumidamente, ser informada uma ocorrência ou mais dentro daquele código.
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informe somente os de interesse fiscal.
REGISTRO C600
Notas fiscais/conta de fornecimento d’água canalizada (modelo 29), nas aquisições,
devem ser escrituradas?

REGISTRO D100
Em que operação os campos 10, 13 e 14 do registro D100 devem ser informados?
os campos 10, 13 e 14 do registro D100 referem-se apenas ao documento fiscal de código 57
(ct-e). o campo 10 deve ser informado apenas nos documentos de emissão própria. o campo
13, nas entradas ou saídas, de emissão própria ou de terceiros. e o campo 14 não precisa ser
informado.
REGISTRO D500

REGISTRO E200
Empresa substituída, que assumir a condição de substituta em operação interestadual,
deve gerar os registros 0015 e E200?
o registro e200 deve ser informado sempre que o contribuinte assumir a condição de substituto
tributário, inclusive nos casos de devolução. e o registro 0015, apenas se o contribuinte tiver
inscrição na unidade federada de destino.
Como informar aquisição de mercadoria com destaque de ICMS-ST na nota fiscal?
em regra, icms-st não é creditado. caso tenha direito à apropriação do crédito, o valor do
icms-st destacado na nota fiscal deverá ser informado, observado o tratamento legal. se a
legislação estadual prevê que este valor deva ser informado como ajuste, verificar se há código
específico da tabela 5.3 (ajuste de documento), do Ato cotePe/icms 09/08. caso não exista,
usar ajuste de apuração, conforme tabela 5.1.1, do Ato cotePe/icms 09/08.
REGISTRO E510
No registro E510 (CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DO IPI), os valores informados são
referentes aos valores informados no C170?
o registro e510 consolida os valores de iPi especificamente do registro c190, agrupado por
cst_iPi, que por sua vez é sumarizado com os valores do registro c170, agrupado por cst_iPi.
REGISTRO H010
O PVA não aceita informação de saldo de estoque negativo, como informar se há produtos de terceiros em nossa posse?
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não há possibilidade de informar estoque negativo. Atentar para o correto preenchimento do
campo 07 - indicador de propriedade/posse do item.
REGISTRO 1100
Qual tabela deve ser usada como referência no preenchimento do campo PAIS do Registro de Informações sobre Exportação?
utilizar a tabela do siscomeX, que corresponde aos segundo, terceiro e quarto dígitos da tabela
bAcen, que possui cinco caracteres.

exportação direta é a realizada pelo próprio contribuinte, sem intermediários. exportação indireta é a realizada por terceiros. ex.: empresas comerciais exportadoras (“trading”).

A averbação é o ato final do despacho de exportação e consiste na confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da transposição de fronteira da mercadoria. ela apenas
confirma e valida a data de embarque ou de transposição de fronteira e a data de emissão do
conhecimento de carga, registradas, no siscomeX, pelo transportador ou exportador, que são
as efetivamente consideradas para fins comerciais, fiscais e cambiais. somente será considerada
exportada, para fins fiscais e de controle cambial, a mercadoria cujo despacho de exportação
estiver averbado, no siscomeX. base legal: in srf nº 28, de 2002, art. 47 a 51

Averbação ou Data de Memorando?
Data da Averbação. A Data do memorando de exportação representa somente quando este documento foi emitido e não o dia em que o produto foi efetivamente exportado. o memorando
de exportação visa informar à empresa remetente do produto “com fim específico de exportacho de exportação nele indicada.
Quem deve preencher o registro 1100 e filhos?
o efetivo exportador, ou seja, aquele que constar na DDe ou na Dse.
Quando deve ser informado o registro 1100 e filhos?
no período de apuração em que a exportação for efetivamente concluída, independente da data
de emissão do documento fiscal.
Quem deve informar o registro 1110?
A obrigatoriedade de prestar a informação do registro 1110, que se refere a exportação indireta,
é apenas da comercial exportadora (“trading”).
Como informar o número do memorando de exportação, campo NR_MEMO do registro
o registro 1110 só se refere a exportação indireta e deve ser informado no período de apuração
em que a exportação for efetivamente concluída, independente da data de emissão do documento fiscal. A comercial exportadora (“trading”), que informa o registro 1110, já deve estar de
posse desse documento, quando da efetiva exportação.
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Caso a data do Conhecimento de Transporte seja posterior à Data da Averbação, o PVA
entende como sendo um erro. Como proceder neste caso?
no fluxo da exportação a regra é que o conhecimento de carga seja emitido antes da Averbação
do Despacho, pois a averbação é a confirmação do embarque ou de transposição de fronteira
da mercadoria.
Nos casos de exportação em que não há Declaração de Exportação e nem Declaração
o registro 1100 não deve ser apresentado quando se tratarem de bens integrantes de remessas
postais internacionais, sem cobertura cambial e sem finalidade comercial, até o limite us$ 1.000
ou o equivalente em outra moeda, submetidos a despacho aduaneiro com base no documento
Declaração para Aduana emitido pelo ect, dispensada a apresentação de Dse.
REGISTRO 1200 E 1210
Quando devem ser informados os registros 1200 e 1210?
os registros demonstram a conta corrente dos créditos fiscais de icms, controlados extra-apuração. cada uf determinará a obrigatoriedade de apresentação dos registros 1200 e 1210, de
acordo com sua legislação. o registro 1200 deve ser apresentado quando ocorrer movimentação ou, não havendo movimentação no período, houver saldo. o registro 1210 deve ser apresentado quando ocorrer movimentação, para o seu detalhamento.
REGISTRO 1400
Em relação ao registro 1400 (Informação Sobre Valores Agregados), empresa distribuidora de energia, obrigada à entrega do arquivo estabelecido pelo Convênio 115/03 do
sim. este registro tem como objetivo fornecer informações para o cálculo do valor adicionado
por município, sendo utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação. será utilizado, portanto, pelos estados, da forma como dispuserem em suas legislações. verificar a obrigatoriedade em cada estado.
REGISTRO 1500

registros 1500 e filhos?
As aquisições de energia elétrica são informadas nos registros c500 e c590. os registros 1500 e
filhos são somente para empresas distribuidoras de energia elétrica que forneçam energia para
outros estados (operações interestaduais).

Cupom Fiscal referenciado à NF.
“o cupom fiscal será emitido por contribuinte obrigado ao uso de equipamento emissor de
cupom fiscal (ecf), quando autorizado pelo fisco, nas vendas à vista a pessoa natural ou jurídica não-contribuinte do icms, em que a mercadoria for retirada ou consumida no próprio
estabelecimento pelo comprador.
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Além do cupom fiscal, deverá ser emitida, também, a nota fiscal nos casos em que a legislação
exija esse documento ou quando solicitada pelo adquirente da mercadoria, hipótese na qual
serão nela referenciados os números de ordem do cupom fiscal e do ecf.
temos, portanto, a emissão vinculada de dois documentos fiscais que, evidentemente, serão
escriturados na efD.
o cupom fiscal referenciado deverá ser informado a partir do registro c400 e filhos relacionados
ao perfil em que o contribuinte está enquadrado, sem maiores novidades; que ficam por conta
da escrituração da nota fiscal vinculada, eis que não conterá o registro de itens, c170, ao passo
que, além do c190, deverão ser informados também os registros c110 e c114.
reza a legislação que a referência ao cupom fiscal deve constar das informações complementares do campo Dados Adicionais do documento fiscal, a serem cadastradas e descritas no registro
0450, para então serem utilizadas no registro c110, e detalhadas no registro c114 da efD.
ção ou à prestação também registrada em equipamento emissor de cupom fiscal (ecf), regulada por regime especial ou norma específica, o campo 06 (coD_sit) do registro c100 deve ser
preenchido com “08”.
nesta situação, somente os campos reG, inD_emit, coD_PArt, coD_moD, coD_sit,
num_Doc e Dt_Doc são de preenchimento obrigatório.”12783
Como a EFD controla o estoque de produtos que serão transformados em outros produtos?
“A escrituração fiscal Digital não contempla o controle de estoque, motivo pelo qual situações
como o uso de estoque “negativo” ou baixa no estoque não figuram de modo expresso na efD.
Por seu turno, todos os itens constantes de documentos fiscais movimentados no período de
apuração, sejam em operações de entrada ou saída, devem ser identificados no registro 0200,
individualmente ou, nas excepcionalidades permitidas pela legislação, de forma genérica.”12884
A empresa irá implantar um novo software de gestão. Isto trará como consequências
uma recodificação nos cadastros. Nossos itens (registro 0200) terão nova codificação.
Quais devem ser nossos procedimentos, tendo em vista que já estamos enviando arquivos desde 2009?
“As escriturações fiscais digitais enviadas, com os códigos de itens vigentes à época das transde informar o evento, isto é, a alteração de codificação, somente no primeiro período em que
houver movimentação do item recodificado.
na ocasião, deverão ser informados o código e a descrição anteriores e as datas de validade
inicial e final, tudo isto no registro 0205. não podem ser informados dois ou mais registros com
sobreposição de períodos.
127.
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o campo 05, coD_Ant_item, código anterior do item com relação à última informação apresentada, do registro 0200, não precisa ser preenchido, eis que tal declaração será prestada no
registro 0205.
registre-se que é vedada a reutilização de códigos que tenham sido atribuídos para quaisquer
produtos anteriormente, bem como o código de item/produto a ser informado no inventário
deverá ser aquele utilizado no mês inventariado.”12985
DúVIDA NO CADASTRO DE PRODUTO MATERIAL DE CONSUMO
Com base no guia EFD no REGISTRO 0200, onde o material de consumo poderá ser

efetuar devolução do produto “caderno” para o fornecedor, como podemos proceder no
cadastro uma vez que o registro da compra foi no código 900? Podemos criar um código
“Apesar dos materiais para uso/consumo poderem ser cadastrados de forma genérica, recomendamos sua individualização, isto porque, não raramente, esses materiais são transferidos para
outras filiais ou devolvidos, hipóteses nas quais não se aplicam descrições genéricas.
Ademais, saliente-se também que não se admitem itens genéricos na nf-e, impossibilitando sua
emissão nos casos, por exemplo, de transferência ou devolução de materiais de uso/consumo
cadastrados genericamente.
Lembre-se que a permissibilidade para o cadastramento genérico de materiais de uso/consumo
está limitada a não posterior circulação ou apropriação na produção, bem como a não geração
de direito a créditos.”13086
Quando devo informar o registro de inventário no SPED Fiscal?
“no final de cada exercício, as empresas devem inventariar seus estoques de materiais (matérias-primas, materiais de embalagem etc.), produtos acabados e em elaboração, serviços em andamento e mercadorias para revenda. tal inventário deve ser escriturado no ‘Livro de registro de
inventário’, sendo que devem ser observadas as prescrições fiscais exigidas (icms, iPi e imposto
de renda).
o convênio s/nº, de 1970, dispôs que os contribuintes do icms e do iPi, bem como as pessoas
obrigadas a inscrição deverão manter, em cada um dos estabelecimentos, o livro fiscal de registro de inventário, modelo 7, para registro de suas mercadorias em estoque.
(…)
o registro de inventário na efD deverá ser informado nas mesmas periodicidade e hipóteses
que antes era escriturado o Livro registro de inventário em papel.

129.
: <www.robertodiasduarte.com.br>.
130.
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Quem vai determinar a periodicidade (mensal, trimestral, semestral ou anual) do inventário
físico do estabelecimento é a legislação pertinente, nos casos e prazos por ela previstos.”13187

pecificações que permitam sua perfeita identificação, as mercadorias, as matérias-primas, os produtos
intermediários, os materiais de embalagem, os produtos manufaturados e os produtos em fabricação,
existentes no estabelecimento à época do balanço.
§ 1º no livro referido neste artigo serão também arrolados, separadamente:

produtos manufaturados pertencentes ao estabelecimento, em poder de terceiros;

produtos manufaturados e os produtos em fabricação de terceiros, em poder do estabelecimento.’”94

“o bloco H, com informações do inventário, deverá ser informado junto com a movimentação do
segundo período de apuração subsequente ao levantamento do balanço. em regra, as empresas encerram seu balanço no dia 31 de dezembro, devendo apresentar o inventário na escrituração de fevereiro.
Havendo legislação específica, o inventário poderá ter periodicidade diferente da anual e ser exigido
em outro período.”9488

DúVIDA SOBRE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA EM CTRC E CT-E:
O ICMS Diferencial de Alíquota incidente na aquisição de serviços de transportes, atraC197, tendo em vista que estes modelos de documentos são informados no Bloco D e
não no Bloco C?
“como as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte
enchidos com zero. não restam dúvidas que os documentos conhecimento de transporte rodoviário de cargas (ctrc), modelo 08, e o conhecimento de transporte eletrônico (ct-e), modelo
57, serão informados nos registros D100 e filhos. Apenas os débitos especiais extra-apuração
transporte, serão informados no campo 07 do registro c197, transferidos para o campo 15 do
registro e110, e os pagamentos realizados ou a realizar, discriminados no campo 05 do registro
e116, sob o código de receita estadual 1245.“132
89

131.
<www.robertodiasduarte.com.br>.
94.
132.
<www.robertodiasduarte.com.br>.

Sistema Público de Escrituração Digital.

<www1.receita.fazenda.gov.br>
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CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTáRIA NA ENTRADA DE MATERIAL PARA USO E CONSUMO
“no fAQ da efD publicado pela rfb há a seguinte questão:
‘código da situação tributária (cst)
ENTRADA/AQUISIÇÃO
Quais CST devem ser informados na entrada/aquisição de material para uso e consumo
IPI? Para o ICMS, se o material de consumo for de origem nacional, utilizar o CST_ICMS
As informações referentes aos documentos deverão ser prestadas sob o enfoque do informante
do arquivo, tanto no que se refere às operações de entradas ou aquisições quanto no que se
refere às operações de saída ou prestações, salvo quando excepcionadas por regra específica
referente a um dado registro.
na saída de material de origem nacional tributado integralmente para uso e consumo do destinatário, o código da situação tributária utilizado pelo emitente do documento fiscal será 000, e
impactará no preenchimento dos campos de icms, inclusive icms-st e suas respectivas bases
de cálculo.
sob a ótica do adquirente de material para uso e consumo de origem nacional, e ora informante
da efD, ciente que não poderá apropriar crédito do icms nos termos da legislação tributária,
deverá registrar nos dois últimos algarismos do cst a modalidade de tributação própria do
tem-se a visão do declarante e não a do documento.”13390

133.
<www.robertodiasduarte.com.br>.
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“
A

A má aplicação do dinheiro é já uma perda Z

”
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404
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Pessoa jurídica preponderantemente exportadora

in natura

in natura

405

(blend)

Máquinas, equipamentos e outros bens para utilização em portos (REPORT

Bens e serviços destinados aos beneficiários do REPES

software
Máquinas e outros bens destinados aos beneficiários do RECAP

Venda de desperdícios, resíduos ou aparas

Material de embalagem a ser utilizado em mercadoria a ser exportada

406

exclusões da base de cálculo
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408

exclusões ou deduções da base de cálculo
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409

(free
shops);

call center telemarketing,

410

ROBERTO DIAS DUARTE

software
ainda como softwares
software

411

412
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413

as mercadorias de origem animal ou vegetal relacionadas em seu caput
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Regimes especiais

a) Base de cálculo e alíquotas diferenciadas

b) Base de cálculo diferenciada
factoring

Brasil

c) Substituição Tributária

416
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d) Alíquotas diferenciadas (alíquotas concentradas e alíquotas reduzidas).
Alíquotas concentradas

Alíquotas reduzidas

Social para o Financiamento da Seguridade Social Devida pelo Importador de Bens Estrangeiros

417

418
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drawback

419

São contribuintes do PIS/PASEP - Importação e da COFINS - Importação:

São responsáveis solidários pelas contribuições:

420
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421

software

422
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“

A maior vitória, pois, é a que se consegue sobre si mesmo e esta depende da
superação do medo, da manutenção de um estado de tranquilidade interna, da

A

Y

”
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o
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manual
de orientação do Leiaute da escrituração fiscal Digital da contribuição para o Pis/PAseP e da
cofins (efD-Pis/cofins)

Bloco

Descrição

0
A
C
D
F
m
1
Controle e Encerramento do Arquivo Digital

134.

Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o
<www.receita.fazenda.gov.br/Publico/Legislacao/atos/cofis/2010/Anexo-unico-ADecofis0342010.doc>
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Correlação entre DACON e EFD-PIS/COFINS
Créditos

Receitas
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Registros dos Blocos

Registro

Nível

Ocorrência

Obrigatoriedade do
Registro

0

0000

0

1

O

0

0001

1

1

O

0

0100

2

0

0110

2

Bloco

Descrição

OC
1

O

0110 o campo
“COD_INC_TRIB”

0

mensal para Fins de Rateio
de Créditos Comuns

0111
0110 o campo
“COD_INC_TRIB” =
2 ou o Campo “IND_

0

0140

2

O

0
0

OC
OC

de medida

0

0200

OC

0

4

OC

0

4

OC

0

4

OC

0

0

0400

OC

Complementar do
Documento Fiscal

0

OC

2

0

Centro de Custos

2

0

Encerramento do Bloco 0

1

OC
OC
1

O
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Bloco A
Bloco

Descrição

Registro

Nível

Ocorrência

Obrigatoriedade
do Registro

Escrituração

Social
A

A001

1

A

A010

2

A

A100

1

Crédito

O

OC

S

S

Complemento de
A

A110

4

OC

S

S

A111

4

OC

S

S

A120

4

OC

N

S

S

S

Complementar da NF
A

Referenciado

A
Complemento de
A

4
Documento

A

Encerramento do Bloco A

1

1

O

Nível

Ocorrência

Obrigatoriedade
do Registro

Bloco C
Bloco

Descrição

Registro

Escrituração

Social
C

C001

1

C

C010

2

C

C100

1

Crédito

O

OC

S

S

Complemento de
C

Complementar da Nota

C

C110

4

OC

S

S

C111

4

OC

S

S

C120

4

N

S

4

S

S

S

N

Complemento de
C
Complemento de
C

C

OC
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Detalhamento da
C

4

S

N

C

4

S

N

C

4

OC

S

N

OC

N

S

4

N

S

4

N

S

N

S

N

S

S

N

4

S

N

4

S

N

N

S

N

S

S

N

S

N

OC

S

N

OC

S

N

OC

S

N

Detalhamento da

C

Detalhamento da
C

Detalhamento da
C

C

4

OC

Complemento de
C

4

C

OC
Documentos Emitidos

C
C

Detalhamento da
Detalhamento da

C

OC
Entradas com Crédito
Itens do Documento

C

4
Crédito

C

Equipamento ECF

C

C

C

C

C400

OC
4

Resumo Diário de
Documentos Emitidos por

Resumo Diário de
Documentos Emitidos por

4
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C
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Documentos Emitidos por

OC

S

N

4

OC

S

N

Detalhamento da
C

Documentos Emitidos por

Detalhamento da
C

Documentos Emitidos por

4

OC

S

N

C

Documentos Emitidos
por ECF

4

OC

S

N

OC

N

S

4

N

S

4

N

S

OC

N

S

OC

S

N

4

S

N

4

S

N

S

N

C
Fornecimento de Gás

Crédito
C

C
COFINS
C

C

C

C

4

Conta de Fornecimento de

Complemento da

Complemento da

COFINS
C
C

4
Encerramento do Bloco C

1

OC
1

O
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Bloco D

Registro

Nível

Ocorrência

Obrigatoriedade do
Registro

D

D001

1

1

O

D

D010

2

D

D100

Bloco

D

D

D

Descrição

Complemento do
Documento de

D101

Complemento do
Documento de

Referenciado

D111

Escrituração
Contribuição
Social

OC

OC

N

S

4

OC

N

S

4

OC

N

S

4

OC

N

S

OC

S

N

4

OC

S

N

4

OC

S

N

4

OC

S

N

OC

S

N

OC

S

N

OC

S

N

OC

S

N

OC

N

S

Resumo da

D

D200

D

D201

D
COFINS
D

Referenciado
Resumo da

D

D

D

D

Referenciado

4

Resumo Diário de
Cupom Fiscal
Emitido por ECF

Referenciado

4

Nota Fiscal de

D

Direito a Crédito
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Complemento da
D

4

OC

N

S

4

OC

N

S

4

OC

N

S

OC

S

N

4

OC

S

N

4

OC

S

N

4

OC

S

N

Complemento da
D

D

Referenciado

D

Complemento da
D

Complemento da
D

D
D

Referenciado
Encerramento do
Bloco D

1

1

O

Bloco F
Bloco

Descrição

Registro

Nível

Ocorrência

Obrigatoriedade
do Registro

Escrituração

Social
F

F001

1

F

F010

2

1

Crédito

O
OC

Demais Documentos e
F

F100

OC

S

S

OC

S

S

OC

N

S

OC

N

S

OC

N

S

Créditos
F

F111

4

Bens Incorporados ao
F

de Créditos com Base
nos Encargos de De

F

F120

4
Bens Incorporados ao

F

433
F

4

OC

N

S

OC

N

S

OC

S

S

4

OC

N

S

F

F

F200

F

Incorrido da Unidade

F

F210

4

OC

N

S

F

F211

4

OC

S

S

OC

S

OC

S

OC

N

F

na Fonte

F
Créditos Decorrentes
de Eventos de

F

Encerramento do
Bloco F

F

1

1

S

O

Bloco m
Registro

Nível

Ocorrência

Obrigatoriedade
do Registro

m

m001

1

1

O

m

m100

2

Bloco

m

m
m

Descrição

OC

Detalhamento da Base de
Cálculo do Crédito Apurado no
Ajustes do Crédito de

OC

m110
m200

OC
2

1

O

dos registros nos
m

m210

m

m211

4

do registro 0000

m

m220

4

OC
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m
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4

OC

m

2

OC

m

2

de Diferimento

m

m400

m

m410

m

Crédito de COFINS

1

OC

2

OC

2

OC

Detalhamento da Base de Cálculo
m

OC
COFINS

m

Ajustes do Crédito de
COFINS Apurado

m

para a Seguridade Social

OC

2

1

O

dos registros nos
m

m

4

do registro 0000

4

OC

4

OC

m

2

OC

m

2

OC

m
m

Ajustes da COFINS Apurada
Diferimento

m

m

Encerramento do Bloco m

1

1

O
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Bloco 1
Registro

Nível

Ocorrência

Obrigatoriedade do
Registro

1

1001

1

1

O

1

1010

2

OC

1

1020

2

OC

1

1100

2

OC

1

1101

Bloco

Descrição

Detalhamento do Crédito
1

1102

4

1

1200

2

1

1210

1

1220

mais de um Tipo de

1
1

Controle de Créditos

registro 1101 for igual a

OC

OC

2

OC

2

OC

1

Detalhamento do Crédito
1

mais de um Tipo de

1

4

2

OC

Detalhamento da
1

1

OC

1

2

OC

1

2

OC

1
1

OC
Encerramento do Bloco 1

1

1

O
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Bloco
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Descrição

Registros do
Arquivo
Encerramento do
Encerramento do
Arquivo Digital

Registro

Nível

Ocorrência

Obrigatoriedade
do Registro

1

1

O

2
1

1

O

0

1

O

OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO

Os desafios

Receitas

O

437

Nº

Campo

01

REG

Descrição

Tipo

Tam

C

004*

C

001*

C

001*

Indicador do tipo de
Contratado pelo

02

Indicador do emitente do
IND_EmIT
Terceiros

04

C

COD_SIT

SER
SUB

Documento Regular
Série do documento fiscal

N

002*

C

020

C

020

Dec
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NUm_DOC

ou documento internacional
equivalente

C

C

10

DT_DOC

documento fiscal

N

11

N

12

N

02

Indicador do tipo de
C

14

001*

N

02

N

02

N

02

N

02

N

02

N

02

20

N

02

21

N

02

COFINS

fonte
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Nota do Autor
O NOVO EMPREENDEDORISMO NA ERA DO CONHECIMENTO

440

Afinal, o SPED nos mostra que o MUNDO AGORA É INTANGÍVEL
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1.

<http://pt.wikipedia.org/wikiPoiquilot%c3%A9rmico>

2.

Os Desafios das Organizações na Era do Conhecimento.

3.
A revolução da informação. forbes AsAP.
com.br/espaco_de_futuros/revinfo.htm>
4.

<www.wisetel.

O futuro já chegou. revista exame

5.

6.
coment2005.pdf>

Os Desafios das Organizações na Era do Conhecimento.

<www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/cadastroempresa/2005/

7.
8.

Simples Nacional tem 4,7 milhões de empresas inscritas. G1
<http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2011/02/simples-nacional-tem-47-milhoes-de-empresas-inscritas.html>
9.
19 mil empresas de Informática buscaram formalização
pelo MEI.
<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.
htm?infoid=25231&sid=16&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter>.

10.
riados.

11.

12.
13.
co

Microempresários ganham duas vezes mais que assala<http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=55966>

Os Desafios das Organizações na Era do Conhecimento.

A profissão de administrador.
O Fisco, os contribuintes e a nova era fiscal. Jornal valor econômi-

442
14.
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O Fisco já está na Era do Conhecimento. E você? financial web. Blog
<www.financialweb.com.br/blogs.asp?cod=112>

15.
www.iob.com.br. Bem-vindos à Era do Conhecimento: foi instituído o Sistema de Inteligência Fiscal (SIF).
<www.robertodiasduarte.com.
br/?p=1956>.
16.
<www.receita.fazenda.gov.br/10anos/linhatempo/default.htm>.
17.
O documento assinado eletronicamente tem o mesmo valor que
o documento assinado de forma manuscrita?
<https://wwws.prodemge.
gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=51&itemid=180>.

18.
Registro de Identidade Civil.
mj.gov.br/portal/ric/conhecao-o-ric>

<http://portal.

19.
Sonegação fiscal cresce e atinge quase 30% das empresas, diz IBPT.
folha de s. Paulo
<www1.folha.uol.com.br/folha/
dinheiro/ult91u99401.shtml>
20.

Análise da Ar-

<www.receita.fazenda.gov.br/Publico/arre/2007/AnalisemensalDez07.pdf>
21.
falconi/request_mensagens.asp?id=53>
22.

<www.indg.com.br/

<http://pt.wikipedia.org/wiki/erp>

23.
Como atualizar a contabilidade brasileira.
sesconms.org.br/not_ler.asp?codcat=3&codigo=2248>

<www.

24.

25.
ção Fiscal das Empresas Brasileiras (IBPT).
cao/13649/175.pdf>
26.
lidade_gerencial>
27.
dorismo>

Estudo sobre Sonega<www.ibpt.com.br/img/_publica-

<http://pt.wikipedia.org/wiki/contabi-

<http://pt.wikipedia.org/wiki/empreende-
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28.
A era da preocupação.
<http://revistaepoca.
globo.com/revista/epoca/1,,emi4532-15273,00.html>. Acesso em: 28 jun. 2008.
29.
Presidência da república, casa civil, subchefia para
Assuntos Jurídicos. seção iii, normas complementares, art. 100.
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172compilado.htm>.
30.
Estudo sobre Quantidade de Normas Editadas no Brasil: 22 Anos da Constituição Federal de 1988
<www.ibpt.com.br/home/publicacao.view.php?publicacao_id=13873&pagina=0>

31.
Estudo do IBPT
revela que são editadas 46 normas tributárias por dia útil no Brasil. ibPt.
<www.ibpt.com.br/home/publicacao.view.php?publicacao_id=13873&pagina=0>
32.
Assuntos Jurídicos
ccivil_03/Leis/L5172compilado.htm>

Presidência da república, casa civil, subchefia para
<www.planalto.gov.br/

33.
Assuntos Jurídicos.

Presidência da república, casa civil, subchefia para
<www.planalto.gov.br/

ccivil_03/constituicao/constitui%c3%A7ao.htm>
34.
Assuntos Jurídicos.

Presidência da república, casa civil, subchefia para
<www.planalto.gov.br/

ccivil_03/constituicao/constitui%c3%A7ao.htm>
35.

Fato gerador e hipótese de incidência tributária. boletim Jurídico.
<www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1686>

36.

Manual de Direito Tributário.

37.
Distinção entre imunidade, isenção e não-incidência tributária. Paraná
on-line.
<www.parana-online.com.br/canal/direito-e-justica/news/281576/?n
oticia=DistincAo+entre+imuniDADe+isencAo+e+nAo+inciDenciA+tributAriA>

38.
chefia para Assuntos Jurídicos.

Presidência da república, casa civil, sub<www.planalto.gov.br/ccivil/

leis/L8137.htm>
39.
fazenda.gov.br/srf/conhecarfb.htm>

<www.receita.
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40.
<www.
encat.org/index.jsp?arquivo=webcontrol/canal.jsp&cod=1>
41.
<www.fazenda.df.gov.br> e <www19.receita.fazenda.gov.br/enat/historico>
42.
<www.sefaz.mt.gov.br/portal/confaz/?acao=sobre>
43.
comiss%c3%A3o_t%c3%A9cnica_Permanente>

<http://pt.wikipedia.org/wiki/

44.
<www.cpc.org.br/oque.htm>

Conheça o CPC.

45.
Presidência da república, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos.
<www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L8934.htm>
46.
subchefia para Assuntos Jurídicos.

Presidência da república, casa civil,
<www.planalto.gov.br/ccivil/decre-

to/D1800.htm>
47.

Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970.
<www.
fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/sinief/cvsn_70.htm>
48.

Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/sinief/cvsn_70.htm>

49.

Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/sinief/cvsn_70.htm>

50.

Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970.
<www.
fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/sinief/cvsn_70.htm>
51.
<www.brasilglobalnet.gov.br>
52.
<www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/30/2001/32.htm>

445
53.

<www.icpbrasil.gov.br>

54.
ca, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos.
br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm>

Presidência da repúbli<www.planalto.gov.

55.
ca, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos.
br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm>

Presidência da repúbli<www.planalto.gov.

56.
ca, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos.
br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm>

Presidência da repúbli<www.planalto.gov.

57.
ca, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos.
gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm>

Presidência da repúbli<www.planalto.

58.
ca, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos.
gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm>

Presidência da repúbli<www.planalto.

59.
Como funciona o certificado digital. Howstuffworks.
<http://informatica.hsw.uol.com.br/certificado-digital4.htm>
60.
ção Digital?
certificacao/cartilhascd/brochura01.pdf>

<www.iti.gov.br/twiki/pub/

61.
O que posso fazer com um Certificado Digital?
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=34&item
id=180>
62.
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=52&itemid=180>

63.
O certificado digital tem validade?
<https://wwws.
prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=53&itemid=180>

64.

Por que não emitir certificados sem data final de validade? Dispo
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=105
&itemid=180>
65.

Dispo
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=41
&itemid=180>
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66.
Quais as principais informações que constam em um certificado
digital?
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task
=view&id=44&itemid=180>
67.
<https://wwws.prodemge.
gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=42&itemid=180>

68.
Quais os tipos de criptografia existentes?
<https://
wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=43&itemid=180>

69.
<www.iti.gov.br/twiki/pub/certificacao/cartilhascd/brochura01.pdf>
70.
O documento assinado eletronicamente tem o mesmo valor que
o documento assinado de forma manuscrita?
<https://wwws.prodemge.
gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=51&itemid=180>

71.
Quais cuidados se devem ter ao se utilizar a certificação digital?
iti.gov.br/twiki/bin/view/certificacao/Perguntavinte>

<www.

72.
<www.iti.gov.br/twiki/bin/view/certificacao/
PerguntaQuarentatres>
73.
Para que serve o carimbo tempo?
cacao/PerguntaQuarentacinco>

<www.iti.gov.br/twiki/bin/view/certifi-

74.
A utilização de carimbo de tempo já foi regulamentada na ICP-Brasil?
<www.iti.gov.br/twiki/bin/view/certificacao/PerguntaQuarentaQuatro>.
75.
Como funciona a certificação digital?
<https://
wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=38&itemid=180>.

76.
Qual a diferença entre o certificado tipo A1 e o certificado do
tipo A3?
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=39&itemid=180>
77.
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=37&item
id=180>
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78.

Quais as diferenças da certificação de pessoa física e jurídica?
<https://wwws.prodemge.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&i
d=46&itemid=180>
79.

Estabelecimentos mineiros obrigados/voluntários à emissão de NF-e. Dis
<http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/empresas.html>

80.

Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/

icms/2009/pt042_09.htm>
81.

Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/

icms/2009/pt042_09.htm>
82.

Ajuste SINIEF 07/2005.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2005/AJ_007_05.htm>

83.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/XmL>

84.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/webservices>

85.

86.

Ajuste SINIEF 07/2005.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2005/AJ_007_05.htm>
Ajuste SINIEF 07/2005.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2005/AJ_007_05.htm>

87.

Ato COTEPE/ICMS 13, de 17 de junho 2010.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2010/

ac013_10.htm>
88.
contingencia>
89.
2008.
htm>

<www.dicio.com.br/

Ato COTEPE/ICMS nº 33, de 29 de setembro de
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac033_08.

90.
Manual de Integração do Contribuinte
4.0.1.
<www.nfe.fazenda.gov.br/PortAL/docs/manual_integracao_contribuinte_versao_4.01-nt2009.006.pdf>
91.
Quadro de municípios que já adotaram a NFS-e.
<www.conceitow.com.br>
92.
Quadro comparativo de funcionalidades x municípios
<www.conceitow.com.br>
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93.
94.

<www.conceitow.com.br>
Sistema Público de Escrituração Digital
<www1.receita.fazenda.gov.br>

95.
de 2007.
ins/2007/in7872007.htm>

Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/

96.

Instrução Nor-

de 23 de maio de 2008.
tain107maio2008.pdf>

<www.dnrc.gov.br/Legislacao/minu-

97.

nstrução Nor-

de 23 de maio de 2008.
107maio2008.pdf>
98.
setembro de 2010.

<www.dnrc.gov.br/Legislacao/minutain-

Resolução CFC nº 1.299, de 17 de
<www.cfc.org.br/sisweb/sre/docs/res_1299.doc>

99.
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
<www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm>
100.
de 2007.
htm>
101.
bro de 2007.
ins/2007/in7872007.htm>
102.

Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2007/in7872007.

Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novem<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/

Prática e Teoria da Contabilidade Geral.

103
Parecer CT/CFC nº 28/04 (relatado pela contadora Verônica Cunha de Souto Maior).
<www.cfc.org.br/uparq/sel_pareceres_net.pdf>
104.
Parecer CT/CFC nº 55/05 (relatado pela contadora Verônica Cunha de Souto Maior).
<www.cfc.org.br/uparq/sel_pareceres_net.pdf>
105.
106.
bro de 2007.

Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novem<www.receita.fazenda.gov.br/legisla-
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cao/ins/2007/in7872007.htm>
107.

Instrução Nor-

de 23 de maio de 2008.
107maio2008.pdf>

<www.dnrc.gov.br/Legislacao/minutain-

108.

Instrução Nor-

de 23 de maio de 2008.
107maio2008.pdf>

<www.dnrc.gov.br/Legislacao/minutain-

109.

Instrução Nor-

de 23 de maio de 2008.
cao/minutain107maio2008.pdf>

<www.dnrc.gov.br/Legisla-

110.
bro de 2007.
in7872007.htm>

Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novem<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2007/

111.
bro de 2007.
in7872007.htm>

Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novem<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2007/

112.
Renda (Decreto nº 3.000/99).
cao/rir/default.htm>

Instrução Normativa Regulamento do Imposto de
<www.receita.fazenda.gov.br/legisla-

113.
(JucesP).
114.

115.
2009.
htm>
116.
bro de 2009.
in9672009.htm>.

Junta comercial do estado de são Paulo
<www.jucesp.fazenda.sp.gov.br/downloads/manual_sPeD.pdf>
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009.
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leis/2009/lei11941.htm

Instrução Normativa RFB nº 949, de 16 de junho de
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2009/in9492009.

Instrução Normativa RFB nº 967, de 15 de outu<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2009/

117.
blica, casa civil, subchefia para Assuntos Jurídicos
gov.br/ccivil_03/mpv/2158-35.htm>.

Presidência da repú<www.planalto.
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118.
abril de 2010.
cofis/ADcofis009.htm>.
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Ato Declaratório Executivo COFIS nº 9, de 6 de
<www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Atosexecutivos/2010/

119.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_kandir>.

120.
2001.
97/..%5c2001%5cAJ_003_01.htm>

Ajuste SINIEF 03/2001, de 6 de julho de
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/19

121.
2010.
tes/2010/AJ_007_10.htm>

Ajuste SINIEF 07/2010, de 9 de julho de
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajus-

122.
2010.
tes/2010/AJ_002_10.htm>

Ajuste SINIEF 02/2010, de 26 de março de
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajus-

123.

Ajuste SINIEF 02/2009, de 3 de abril de 2009.
<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajus-

tes/2009/AJ_002_09.htm>
124.
abril de 2011.
pt003_11.htm>
125.
tas referentes ao SPED.
action?conteudo=242#14>

<www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/icms/2011/

Perguntas e respos<www.portal.sefin.ro.gov.br/site/conteudo.

126.
<http://
info.fazenda.sp.gov.br/nXt/gateway.dll/legislacao_tributaria/portaria_cat/pcat1472009.
htm?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut>

127.
<www.robertodiasduarte.com.br>
128.
<www.robertodiasduarte.com.br>
129.
<www.robertodiasduarte.com.br>
130.
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<www.robertodiasduarte.com.br>
131.
<www.robertodiasduarte.com.br>
132.
<www.robertodiasduarte.com.br>
133.
<www.robertodiasduarte.com.br>
134.

Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração

<www.receita.fazenda.gov.br/Publico/Legislacao/atos/cofis/2010/Anexo-unico-ADecofis0342010.doc>
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trechos de artigos publicados e entrevista concedida pelo Professor Antônio Lopes de sá

A.

B.

O lado certo. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá. Belo Horizonte
<www.lopesdesa.com.br>
Valor Ético. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá.
<www.lopesdesa.com.br>

C.

Ideia e evolução. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá. Belo Horizonte
<www.lopesdesa.com.br>.

D.
nio Lopes de sá.
E.

Efeitos do passado e comportamento presente. site do Prof. Dr. Antô<www.lopesdesa.com.br>

Inesperado. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá.
<www.lopesdesa.com.br>.

F.
sá.

O perfil do contador em nossos dias site do Prof. Dr. Antônio Lopes de
<www.lopesdesa.com.br>

G.

Perda de si mesmo. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá. Belo Hori
<www.lopesdesa.com.br>

H.
sá.

Pequenas causas e grandes efeitos. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de
<www.lopesdesa.com.br>.

I.

“O Estado invadiu o domicílio:
revista encontro

J.
Lopes de sá.

Competição tributária e desenvolvimento. site do Prof. Dr. Antônio

K.
Lopes de sá.

Tributo e prosperidade: uma razão inversa. site do Prof. Dr. Antônio
<www.lopesdesa.com.br>.

L.
Lopes de sá.

Planejamento Tributário: lucro ou perda. site do Prof. Dr. Antônio
<www.lopesdesa.com.br>.

M.

O Berço da Corrupção. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá. Belo
<www.lopesdesa.com.br>.

N.

Limites nos relacionamentos. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá.
<www.lopesdesa.com.br>.

O.

Opostos nas dificuldades. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá. Belo
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P.

Vigor da existência. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá. Belo Hori
<www.lopesdesa.com.br>.

Q.

Vivência e participação. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá. Belo
<www.lopesdesa.com.br>.

R.

Novidades velhas. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá. Belo Horizonte
<www.lopesdesa.com.br>.

S.
sá.

SPED, Escrituração Digital e Ética. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de
<www.lopesdesa.com.br>.

T.

Escolha certa. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá. Belo Horizonte
<www.lopesdesa.com.br>.

U.

Força da tolerância. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá. Belo Hori
<www.lopesdesa.com.br>.

V.

Informação e submissão. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá. Belo
<www.lopesdesa.com.br>.

W.
Interrogações sobre soberania tributária e Normas Contábeis. site
do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá.
<www.lopesdesa.com.
br>.
X.

Opostos nas dificuldades. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá. Belo
<www.lopesdesa.com.br>.

Y.

Vencedores e Perdedores. site do Prof. Dr. Antônio Lopes de sá. Belo
<www.lopesdesa.com.br>.

Custo de obsolescência e riscos de investimentos. site do Prof. Dr.
Antônio Lopes de sá.
<www.lopesdesa.com.br>

w
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EMPRESAS qUE ACREDITARAM NESTA IDEIA

Os textos a seguir são de inteira responsabilidade das empresas

w

Mastermaq Softwares.

Mastermaq

Mastermaq

softwares
A Mastermaq
mos parceiros de diversas software-houses
de softwares

MASTERMAQ EM NúMEROS

software estava
softwares de faturamento se

softwares Mastermaq

software Mastermaq

Somente uma empresa de software

Mastermaq
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